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Μέσα σε ένα μήνα και μόνο 
παρατηρούμε διά γυ-
μνού οφθαλμού την πα-

ρακμή της ∆ύσης, ανάγλυφη, να 
διαγράφεται μπροστά μας. Πρώτο 
απ’ όλα το φιάσκο της Συρίας. Ετοι-
μάστηκε η παγκόσμια κοινή γνώμη 
για μια νέα επίθεση των ΝΑΤΟικών 
δυνάμεων με τις γνωστές τυμπανο-
κρουσίες και το κοκορίκο του γαλλι-
κού πετεινού (με τον ανάλογο εγκέ-
φαλο). Και μέσα σε δύο εβδομάδες 
τα πάντα κατέρρευσαν. Η αγγλική 
βουλή, το πιο πιστό σκυλί, καταψή-
φισε την επέμβαση, ενώ ο Ομπάμα 
και ο Ολάντ τα έστριψαν αλά γαλλι-
κά. Η ∆ύση αξιοθρήνητα αναγνώρι-
σε πως δεν μπορεί πλέον να καθο-

ρίζει τα πράγματα στη Μ. Ανατολή. 
Στην καλύτερη περίπτωση μπορεί 
μόνο να υποδαυλίζει και να συντη-
ρεί εμφυλίους. 

Στην Ιταλία, ένας πορνόγερος 
προκάλεσε κρίση και παγκόσμια 
ανησυχία στα χρηματιστήρια. Η ιτα-
λική κυβέρνηση θα έπεφτε εξαιτίας 
της… Ρούμπι. Και λίγες μέρες μετά ο 
Μπερλουσκόνι… υπερψήφισε την 
κυβέρνηση που ήθελε να ρίξει! 

Στην Αμερική, το κράτος της 
υπερδύναμης έβαλε λουκέτο, διότι 
το «κόμμα του τσαγιού» αντιδρά στο 
«Ομπάμακερ»! 

Η «σοβαρότερη» ηγέτιδα δύ-
ναμη της Ευρώπης διοικείται από 
μια «σιδηρά» θείτσα, χωρίς κανέ-

να χάρισμα, και έναν μισάνθρωπο, 
που φαντάζουν γίγαντες απέναντι σε 
Ολάντ και Παπανδρέου. 

Τέλος, στα καθ’ ημάς, μια συμ-
μορία υποκοσμικών πέρασε σε ένα 
μήνα από το ζενίθ της προετοιμαζό-
μενης κυβερνητικής συνεργασίας 
με τη Ν∆ (βλέπε Μπαλτάκος και 
«Μπάμπης»), στο ναδίρ του εγκλει-
σμού στον Κορυδαλλό! 

Την παρακμή του πολιτικού 
προσωπικού της ∆ύσης την έχουν 
επισημάνει πάμπολλοι. Το ερώτημα 
που δεν έχει απαντηθεί ικανοποιη-
τικά είναι το γιατί. 

Μήπως θα έπρεπε να προσφύ-
γουμε και στον Κ. Πολάνυ (1896-
1964) για εξηγήσεις; Στον Μεγάλο 

Μετασχηματισμό, (1944) περι-
γράφει πως το κεφάλαιο, το χρήμα, 
ο καπιταλισμός, έχουν ανάγκη μια 
υπαρκτή κοινωνία των πολιτών 
για να μπορούν να αναπαραχθούν. 
Χρειάζονται κράτη, θεσμούς, κοινω-
νία, οικογένεια, ιδεολογίες, εκπαί-
δευση, δημόσια υγεία, ηθικές αξίες 
κ.λπ., που επιτρέπουν στην κοινω-
νία να υπάρχει και στον καπιταλι-
σμό να κερδίζει και να κερδοσκοπεί. 

Όμως η λογική του κεφαλαίου 
υπονομεύει όλους αυτούς τους θε-
σμούς, εισάγοντας παντού τη λογική 
του κέρδους. Η ερωτική σχέση με-
ταβάλλεται σε αγοραπωλησία και οι 
αξίες της εντιμότητας στο δημόσιο 
τομέα αντικαθίστανται από τη γενι-

κευμένη διαφθορά. 
Αν η λογική του κέρδους επε-

κτεινόταν παντού η κοινωνία θα κα-
τέρρεε – κατά συνέπεια και το ίδιο 
το κεφάλαιο θα έμπαινε σε κρίση 
γιατί θα είχε καταστρέψει την ίδια 
την κοινωνία πάνω στην οποία στη-
ρίζεται. Μήπως λοιπόν δεν ζούμε 
κάτι τέτοιο; Η διαφθορά γενικεύε-
ται, οι πολιτικοί μεταβάλλονται σε 
ενεργούμενα των συμφερόντων, οι 
διανοούμενοι σε πληρωμένους τε-
νεκέδες. 

Έτσι και στη θέση του Ρούζβελτ ο 
Ομπάμα, του Τσώρτσιλ ο Κάμερον, 
του Ντε Γκωλ ο Ολάντ, του Ελευθε-
ρίου Βενιζέλου ο … Ευάγγελος, του 
Μεταξά ο Μιχαλολιάκος.

    Γ. Καραμπελιάς: Στην κυβέρνηση ή στον Κορυδαλλό, χρήσιμοι ούτως ή άλλως           Σελίδες 14-15 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

Το κεφάλαιο τρώει τις ίδιες του τις σάρκες Του Γιώργου Καραμπελιά

Τι συμβαίνει στο αποπηγάδι;  
Σελίδα 5

      Αντιμνημονιακό και εθνικοαπελευθερωτικό / ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ των Γ. Καραμπελιά Γ. Ρακκά, ΣΕΛΙ∆Α 3

Σόλων Αντάρτης

ΑΚΕΛ: Ευτυχώς επτωχεύ-
σατε                                 Σελίδα 7

Γιάννης Ξένος

Το «βαθύ κράτος» και η 
Χ.Α. 
                      Σελίδα 13

Ρόμπερτ Φισκ

Μυστικές συνομιλίες 
Ανταρτών και Άσαντ!
                       Σελίδα 17

Brice Pedroletti

Κίνα: Ισόβια σιωπή για τον 
Μπο Σιλάι            
                       Σελίδα 18

»

Σπύρος Βάζουρας

Εκπαιδευτικοί: Μετά τον 
Σεπτέμβρη τι; 
                      Σελίδα 8

ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΡΑ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΜΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΕΟ ΦΑΣΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΙΑΣ
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

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

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

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

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Στο παρά πέντε

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013

∆εινόν προς 
Πουλικάκον 
λακτίζειν
Ο γερόλυκος του ραδιοφωνικού 
ροκ, ο παλιός καλός ραδιοφωνικός 
Θείος Νώντας, ο αειθαλής ∆. Που-
λικάκος, ξεφτίλισε Πρετεντέρη και 
Βορίδη στην τηλεοπτική εκπομπή 
του πρώτο, με θέμα τις εξελίξεις 
περί τη Χ.Α. Είπε στον Πρετεντέρη 
ορθά κοφτά ότι αυτός τους έβγαλε 
από την αφάνεια πριν από 15 χρό-
νια, όταν τους καλούσε στις εκπο-
μπές του, κι όταν εκείνος απάντησε 
ότι δεν τους ήξερε, του αντιγύρισε 
το αφοπλιστικό: «Μπα; Τέτοια αθω-
ότητα στις μέρες μας, κύριε Πρετε-
ντέρη;» Μετά συνέχισε για τον Βο-
ρίδη: «Ο κύριος Βορίδης, για παρά-
δειγμα, αντικατέστησε στην ηγεσία 
της χουντικής ΕΠΕΝ τον κύριο Μι-
χαλολιάκο, δεν μας έχει πει τίπο-
τα αν αποκηρύσσει όλα αυτά και το 
μπαλταδάκι». Το τηλεοπτικό σού-
φρωμα των χειλιών του Πρετεντέ-
ρη, και η φάτσα του Βορίδη, που 
έμοιαζε με πατημένο στρούντελ, 
ήταν όλα τα λεφτά.

Νεομαρξιστής

Τρόικα: "Πουλή-
στε τα ακίνητα 
να πληρώσετε 
τους φόρους" 
Αυτό φέρεται να είπε η τρόικα σε 
Έλληνες κρατικούς αξιωματού-
χους, όταν οι τελευταίοι τόλμη-
σαν να διαμαρτυρηθούν για το φο-
ρομπηχτικό ρεσιτάλ. Όχι, δεν είναι 
σχήμα λόγου που θέλει να δείξει 
την υπεροψία τους. Όπως ανέλυσε 
συστηματικά ο ομότιμος καθηγητής 
του Χαροκοπείου, Κ. Χατζημιχάλης, 
στα ΕΝΘΕΜΑΤΑ της Αυγής την προη-
γούμενη Κυριακή, ο κτηματομεσιτι-
κός κλάδος αποτελεί ένα προς λε-
ηλασία Ελ Ντοράντο της Ελλάδας. 
Οι λόγοι πολλοί: Πρόκειται για γη 
που ανήκει στην Ε.Ε.. Υπάρχει πο-
λιτική αποσταθεροποίηση, και ιδι-
αίτερα οι μεγάλες εκτάσεις του δη-
μοσίου μπορούν να εκποιηθούν 
για μια μπουκιά ψωμί. Η γεωπολι-
τική αξία του «οικοπέδου Ελλάδα» 
(φράση του αειμνήστου Κονδύλη) 

αναβαθμίζει ακόμα περισσότερο 

την γη στο παγκόσμιο κτηματομε-

σιτικό χρηματιστήριο. Ακόμα, η γη 

στην Ελλάδα προσφέρεται για αξι-

οποίηση στην παραγωγή ενέργει-

ας, με την εγκατάσταση υποδομής 

παραγωγής ΑΠΕ (ανεμογεννήτρι-

ες και ηλιοσυλλέκτες). Τέλος, κα-

θώς η Κίνα και η Νοτιοανατολική 

Ασία πιέζουν προς αποβιομηχάνιση 

όλη τη ∆ύση, το κεφάλαιο στρέφε-

ται αδηφάγο (και) προς τη γη. Όλα 

αυτά μαζί φτιάχνουν μια κατάστα-

ση, όπου η έκφραση ‘θα χάσουμε το 

έδαφος κάτω από τα πόδια μας’ δεν 

είναι πλέον σχήμα λόγου. Καθα-

ρά και ξάστερα. Όχι μόνο θέλουν να 

μετατρέψουν την Ελλάδα από χώρα 

σε χώρο, θέλουν και να την αγορά-

σουν. Κυριολεκτικά. 

Ψηφιακοί μου-
ζίκοι του 21ου 
αιώνα
Με τη σύλληψη της Χρυσής Αυ-

γής, μια επιδημία συνωμοσιολογί-

ας και ακραίων ευφάνταστων σε-

ναρίων κατέκλυσε το διαδίκτυο. 

"∆εν μπορεί να τους συλλαμβάνει 

το μνημόνιο...!". Και τι δεν ακούσα-

με. Ταυτόχρονα, κρυπτοχρυσαυγί-

τικοι κύκλοι έδωσαν ρεσιτάλ γκε-

μπελισμού, διαδίδοντας μέχρι και 

ότι ο... Άκης απελευθερώθηκε την 

ίδια μέρα που συνελήφθησαν οι 

βουλευτές και ο φύρερ της Χ.Α., για 

να "βοηθήσουν" αυτά τα ακραία σε-

νάρια. Αργότερα, όταν δεν προφυ-

λακίστηκαν οι Κασιδιάρης, Πανα-

γιώταρος και Μίχος, είχαμε νέα 

επεισόδια. Επί ώρες διάβαζε κα-

νείς στο φέϊσμπουκ όλη την γκά-

μα της παράνοιας, ήταν πραγματικά 

λες και ο κόσμος κατελήφθηκε από 

μαζική υστερία. Μετά ηρέμησαν και 

οι περισσότεροι άλλαξαν εντελώς 

στάση όταν προφυλακίστηκε ο Μι-

χαλολιάκος. Βέβαια όλα αυτά δεν 

είναι καινούρια. Καθημερινά, εν εί-

δει φημών, εντελώς αναξιόπιστα 

ενημερωτικά σάιτ κυκλοφορούν 

σημεία και τέρατα υπό αντιμνημο-

νιακή λεοντή. Και αυτά δίνουν και 

παίρνουν, τα αναπαράγουν χρήστες 

του διαδικτύου απ' όλους τους πο-

λιτικούς χώρους. Μέσα στην απελ-

πισία που προκαλεί αυτή η εικό-

να, την απάντηση στο "γιατί' έδωσε 

!

Πού είναι οι χρυσαυγίτες;
Την τελευταία εβδομάδα, με τις συλλήψεις των ηγετικών στελεχών 

της Χρυσής Αυγής, μεγάλη εντύπωση προκαλεί η έλλειψη διάθεσης συ-
μπαράστασης από τους οπαδούς της οργάνωσης. Η παρουσία τους εί-

ναι αναιμική, το προηγούμενο Σάββατο στη ΓΑ∆Α 
δεν βρέθηκαν πάνω από 200 άτομα να συμπαρα-
σταθούν στον «αρχηγό» και τα πρωτοπαλίκαρά του 
και δεν είχαν μαζί τους ούτε ένα πανό. Τις επόμενες 
η κατάσταση ήταν ακόμα πιο απελπιστική, ελάχιστοι 
χρυσαυγίτες μπήκαν στον κόπο να πάνε στη ΓΑ∆Α 
ή στην Ευελπίδων, αναθάρρησαν μόνο λίγο την Τε-

τάρτη, όταν δεν προφυλακίστηκαν οι Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μί-
χος. Την Τετάρτη το απόγευμα, όταν οδηγήθηκε ο Μιχαλολιάκος για να 
απολογηθεί, παρά την κινητοποίηση που έκαναν οι χρυσαυγίτες για να 
υπάρχει κόσμος που θα πίεζε μην προφυλακιστεί ο «αρχηγός», η αντα-
πόκριση ήταν και πάλι απογοητευτικοί, 150-200 άτομα παραβρέθηκαν, 
αν και η σελίδα της ΧΑ τους βρήκε χιλιάδες. Τα ξημερώματα της Πέ-
μπτης που αποφασίστηκε η προφυλάκιση του «αρχηγού», 5-6 άτομα 
βρίσκονταν στα δικαστήρια για να του συμπαρασταθούν. Την Πέμπτη, 
όταν απολογούνταν ο Παππάς, η εικόνα ήταν ακόμα πιο απογοητευτική, 
30-40 άτομα βρέθηκαν στην Ευελπίδων, εκ των οποίων 4-5 ήταν βου-
λευτές. Πού είναι το ένα εκατομμύριο οπαδοί που έλεγαν οι χρυσαυγί-
τες ότι τους ακολουθούν; Η μικρότερη αριστερίστικη ομάδα αν διωκό-
ταν, περισσότερο κόσμο θα κινητοποιούσε.

∆ύο θα μπορούσαμε να πούμε είναι οι λόγοι για τους οποίους ο 
κόσμος της ΧΑ δεν συμπαρίσταται στην ηγεσία της οργάνωσής τους, ο 
πρώτος, γι’ αυτούς που βρίσκονται πιο κοντά στη ΧΑ, είναι ότι γνωρί-
ζουν και οι ίδιοι ότι είναι εγκληματική οργάνωση και έχουν αντανακλα-
στικά υπόκοσμου, όταν τα πράγματα δυσκολεύουν, εξαφανίζονται για-
τί φοβούνται να μη συλλάβουν και τους ίδιους. Ο δεύτερος είναι ότι ένας 
ευρύτερος κόσμος που μπορεί να τους ψήφισε, να φόρεσε ένα μπλουζά-
κι της ΧΑ, ή να έγραψε σε κάποιο σάιτ υπέρ της, αυτός ο κόσμος δεν έχει 
κινηματικά χαρακτηριστικά, δεν τα είχε πριν και ούτε η ΧΑ του τα καλ-
λιέργησε. Αλλά θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και έναν ακόμα λόγο, 
πως μπορείς να υπερασπιστείς έναν «αρχηγό» που στην απολογία του 
λέει ότι το βράδυ του φόνου έπεσε νωρίς για ύπνο και ξύπνησε την άλλη 
μέρα το μεσημέρι! Που στην απολογία του αποκηρύσσει το ναζισμό και 
καταδικάζει τη βία, αλλά μόλις βγει από τα δικαστήρια και έχει μάθει ότι 
θα προφυλακιστεί φωνάζει, «Ζήτω η Νίκη» (δηλαδή το χιτλερικό «sieg 
heil»). Μάλλον ισχύει το «ανάλογα με τον αρχηγό και οι οπαδοί».  

ένας καλός φίλος: Οι Έλληνες θυ-

μίζουν ολοένα και περισσότερο 

τους Ρώσους μουζίκους του 20ού 

αιώνα:  Φτώχεια, προλήψεις, συνω-

μοσιολογία... κι ο Ρασπούτιν...! 

Τι φοβούνται οι 
Έλληνες 
Νέα  έρευνα της Κάπα Ρισέρτς δί-

νει μια ερμηνεία για το τι αντιμετω-

πίζουν οι Έλληνες των μνημονίων. 

Σύμφωνα λοιπόν με τις μετρήσεις 

το 91,7% εξέφρασε φόβο για την έλ-

λειψη δικαιοσύνης, το 84,4% για 

την ανεργία, το 83,6% για τη φτώ-

χεια, το 82,6% για την εγκληματι-

κότητα και το 81,4% για την αρρώ-

στια. Εφιστούμε την προσοχή στα 

ζητήματα της δικαιοσύνης, τα οποία 

ξεπέρασαν αυτά της ανεργίας και 

της φτώχειας. Ίσως όχι ανέλπιστα, 
αφού πάνω από τους πολίτες ορθώ-
νεται ένα μνημονιακό, αποικιακό 
κράτος, που κατ' εξοχήν στρέφεται 
εναντίον τους, καθώς οι φοροεπι-
δρομές καταστρέφουν νοικοκυ-
ριά και κλείνουν επιχειρήσεις. Έτσι 
έχουμε το πέρασμα από το «κρά-
τος-μπάχαλο», που ο καθείς το εκ-
μεταλλευόταν κατά το δοκούν, στο 
άδικο κράτος –τυπικό χαρακτηρι-
στικό συνθηκών κατοχής. Τέλος, 
μεγάλη σημασία έχει ότι, σύμφω-
να με ένα άλλο ερώτημα της έρευ-
νας, σχετικά με τα ζητήματα υγείας 
και αντιμετώπιση των ασθενιών, το 
61,6% δήλωσε ότι έκανε "αυτοδιά-
γνωση" από το διαδίκτυο! Για να ξέ-
ρουμε πόσο ταχεία είναι η κατάρ-
ρευση της περίθαλψης, που δίνει τη 
θέση της σ’ έναν νέο ψηφιακό σκο-
ταδισμό. 
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Μέσα στο Σεπτέμβριο που μας 
πέρασε, το ινστιτούτο της ΓΣΕΕ 
(ΙΝΕ-ΓΣΕΕ) δημοσιοποίησε την 
ετήσια έκθεσή του για την ελ-
ληνική οικονομία και την απα-
σχόληση. Σε αυτήν, υπολογί-
ζεται ότι το σωρευτικό κόστος 
της κρίσης για τους μισθω-
τούς και τους αυτοαπασχολού-
μενους αγγίζει τα 40+δισ. €, με 
το 1/3 των βαρών να κατευθύ-
νεται προς τους αυτοαπασχο-
λούμενους και τα υπόλοιπα 2/3 
στους μισθωτούς. Τούτο αντι-
στοιχεί σε μέση μείωση των ει-
σοδημάτων κατά 30%, πράγμα 
που σημαίνει, βέβαια, ότι για 
κάποιους ήταν από 0%-5% και 
για κάποιους άλλους από 55% 
μέχρι… 60%! 

Τ 
α στατιστικά αυτά καταδει-
κνύουν το σαφές: Τέσσερα 
χρόνια μνημονίου τείνουν 
να μεταβάλουν ριζικά το 

κοινωνικό τοπίο της χώρας, ακυρώ-
νοντας την ιστορική μεσοστρωματι-
κή του υφή: Η νίκη του μνημονίου 
ισοδυναμεί με το τέλος της Ελλά-
δας των μικρομεσαίων. 

Προχωράμε, δηλαδή, σε λατι-
νοαμερικανοποίηση της χώρας, με 
την έννοια ότι καταγράφεται έντονη 
τάση του πληθυσμού προς το κατώ-
τερο 1/3 εισοδηματικά, ενώ την ίδια 
στιγμή αυξάνουν τα κέρδη για τους 
πολύ πλούσιους και οι μεσαίοι συ-
μπιέζονται δραματικά. Εξάλλου, η 
ροπή προς τη λατινοαμερικανοποί-
ηση αποδεικνύεται όχι μόνον από 
τις ίδιες τις ανισότητες, αλλά και από 
τις ποιοτικές μεταβολές που αυτές 
επιφέρουν στην κοινωνία, για πα-
ράδειγμα στο πώς μεταβάλλουν τη 
φυσιογνωμία της εγκληματικότη-
τας στη χώρα: Πλέον, αυτό που τα 
κανάλια παρουσιάζουν ως έξαρση 
της εγκληματικότητας, στην πραγ-
ματικότητα αφορά τη ραγδαία αύξη-
ση εγκλημάτων μεταξύ των φτωχών, 
δηλαδή την ταύτιση της φτώχειας με 
την ανασφάλεια, την ίδια στιγμή που 
οι πλούσιες συνοικίες οχυρώνονται, 
ενώ πολλαπλασιάζονται οι υπηρεσί-
ες σεκιούριτι, οι οποίες μάλιστα γί-
νονται πιο σκληρές, σε σημείο που 
να θυμίζουν ιδιωτικές αστυνομίες. 
Και, βέβαια, το γεγονός ότι η χώρα 
βρίσκεται σε αυτήν, την περιοχή, στο 
σύνορο μεταξύ της ∆ύσης και της 
Ανατολής, του Βορρά και του Νότου, 
ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη μια από τις 
μεγαλύτερες, αν όχι η μεγαλύτερη, 

μετακίνηση πληθυσμών στην αν-
θρώπινη ιστορία, θέτει έναν αστερί-
σκο σε αυτό που ονομάζουμε λατι-
νοαμερικανοποίηση. Την προοπτι-
κή, σε μερικές δεκαετίες, και αν συ-
νεχιστούν οι τάσεις που επικρατούν 
τώρα, δηλαδή να συρρέουν εξαθλι-
ωμένες μάζες από την Ανατολή και 
το Νότο, και να εγκαταλείπουν οι νε-
ώτερες γενιές τη χώρα, να μετεξελι-
χθεί η λατινοαμερικανοποίηση σε 
οιονεί λιβανοποίηση του τόπου. ∆η-
λαδή, εκτός από τη φτώχεια και την 
ανασφάλεια, να έχουμε και την πο-
λιτιστική ανατροπή της ιστορικής, 
εθνικής φυσιογνωμίας της χώρας: 
«Μ’ ό,τι συνάδει αυτό», που έλεγε 
και ο Παύλος Φύσσας. 

Αυτές οι μεταβολές, που παρου-
σιάζονται ανάγλυφες στη νέα έκ-
θεση της ΓΣΕΕ, φέρνουν μπροστά 
μας μια αδήριτη πραγματικότητα: 
Ότι ο πρώτος κύκλος αποικιοποίη-
σης της χώρας έχει συντελεστεί –ή, 
να το πούμε πιο απλά, ότι το «μνη-
μόνιο νίκησε». Πράγμα που σημαί-
νει ότι, αυτό που όλος ο ελληνικός 
λαός αντιλήφθηκε ως επίθεση, κατέ-
ληξε στο να υλοποιηθεί με την εγκα-
θίδρυση ενός καθεστώτος, το οποίο 
θα συνεχίσει κανονικά και συστημα-
τικά τη λεηλασία της χώρας. Το ίδιο, 
εξάλλου, είχε συμβεί με την αποδι-
άρθρωση των καθεστώτων της Ανα-
τολικής Ευρώπης: Πραγματοποιή-
θηκε μια επίθεση τριών, τεσσάρων 
χρόνων, όπου επιβλήθηκαν οι νόρ-
μες της διάδοχης κατάστασης, και 
μετά το πράγμα πήρε το «μεταρρυθ-
μιστικό του δρόμο» -για να καταλή-
ξει, στη Βουλγαρία για παράδειγμα, 
να πανηγυρίζουν προχθές, επειδή 
ο κατώτερος μισθός αυξήθηκε στα… 
170 €! 

Αυτό σημαίνει πολλά για το λε-
γόμενο αντιμνημονιακό χώρο. ∆ι-
ότι είναι άλλο να αποκρούει κανείς 
μια επίθεση και άλλο να αντιπαλεύ-
ει ένα καθεστώς. Όπως πολύ εύκο-
λα καταλαβαίνουμε, το πρώτο είναι 
απείρως ευκολότερο από το δεύτε-
ρο. Επειδή το να αποτινάξεις ένα κα-
θεστώς αποτελεί μια πρόκληση που 
απαιτεί να ξέρεις πολύ καλά τι είναι 
αυτό το καθεστώς, πώς να το ανατρέ-
ψεις και τι θέλεις να εγκαθιδρύσεις 
στη θέση του. Μιλάμε δηλαδή για 
Ανάλυση, Στρατηγική και Πρόγραμ-
μα, στοιχεία που εξέλειπαν θεματικά 
απ’ όλες τις εκφράσεις του λεγόμε-
νου αντιμνημονιακού χώρου. 

Όλα αυτά βέβαια δεν είναι «μυ-
ρωδιές στον αέρα». Επηρεάζουν 
ήδη την πολιτική σκηνή. Εκφράζο-
νται, για παράδειγμα, ως εξάντλη-
ση της δημοσκοπικής δυναμικής 
στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ και αρκετό καιρό 
αυτή έχει εξαντληθεί, με αποτέλε-

σμα το κόμμα της αξιωματικής αντι-
πολίτευσης να βιώνει «στασιμότη-
τα στο υψηλότερο σημείο». Για τού-
το, η ηγετική ομάδα έχει προσέξει τα 
σημεία των καιρών, αντιλαμβανόμε-
νη ότι οι εξελίξεις απαιτούν ωρίμαν-
ση, πολιτική, ιδεολογική και οργα-
νωτική. Ωστόσο, η ωρίμανση και η 
υπευθυνοποίηση λογίζονται κυρί-
ως με τους όρους μιας πορείας προς 
την «κεντροαριστερά». Το πρόβλη-
μα που τίθεται είναι το πώς θα παρα-
μείνει βιώσιμη μια νέα κεντροαρι-
στερά, όταν πλέον τείνει να εκλείψει 
αυτό που αποκαλούσε και ο… Λού-
λης «κοινωνικό κέντρο» ή «μεσαί-
ος χώρος». ∆εν γίνεται να αξιώνεις 
να τεθούν φραγμοί στη  λατινοαμε-
ρικανοποίηση και, ταυτόχρονα, να 

ρέπεις προς τη σοσιαλδημοκρατία. . 
Γι' αυτό και την τελευταία πε-

ρίοδο η αγανάκτηση διοχετευόταν 
μάλλον προς την κατεύθυνση της 
Χρυσής Αυγής, που εμφανιζόταν 
ως «αυθεντικά αντισυστημική», και 
ταυτόχρονα χωρίς καμία προοπτική. 
∆ηλαδή, η αγανάκτηση έπαιρνε τυ-
φλά χαρακτηριστικά και γι' αυτό εύ-
κολα μπορούσε να διοχετευθεί σε 
μια εμφυλιοπολεμική  κατεύθυνση 
με οπαδικά και εγκληματικά χαρα-
κτηριστικά.

Όλο αυτό το ιδεολογικό και πολι-
τικό μπλοκάρισμα είναι αρκούντως 
ενδεικτικό για τη ροπή που τείνουν 
να πάρουν τα πράγματα. Η φάση της 
αντιμνημονιακής κινητοποίησης  - 
να εμποδιστεί η έλευση του μνημο-
νίου- δεν αρκεί πλέον να τροφοδο-
τήσει νέα κινήματα και αντιστάσεις.  
Η Ελλάδα έχει καταστεί αποικία χρέ-
ους, έχει δεθεί χειροπόδαρα. Τα πά-
ντσερ δεν βρίσκονται πλέον στα σύ-
νορα, αλλά μέσα στη χώρα. Μια 
χώρα που τείνει να μεταβληθεί σε 
μια εκπτωχευμένη αποικία γηραλέ-
ων γκαρσονιών, με τους νέους μας 
να μεταναστεύουν  και να αντικαθί-
στανται από χαμηλού μορφωτικού 
επιπέδου λαθρομετανάστες. 

Η στρατηγική μας πρέπει να εί-
ναι πλέον μια εθνικοαπελευθερω-
τική στρατηγική. Να πλήξουμε τα 
γερμανικά συμφέροντα στη χώρα, 
με μποϊκοτάζ των γερμανικών προ-
ϊόντων  και καταγγελία  της γερμα-
νικής διείσδυσης στους δήμους. Να 
καταγγείλουμε τους δημάρχους που 
συνεργάζονται με τον Φούχτελ..Να 

ορθώσουμε ένα κίνημα ενάντια στη 
νέα επιστράτευση που παίρνει τη 
μορφή του παιδομαζώματος της νε-
ολαίας μας. 

Πρέπει να οργανώσουμε την 
αντίσταση ενάντια στην εκποίηση 
της γης και των κατοικιών.

Να οργανώσουμε την αλληλεγ-
γύη  στις γειτονιές, σε συνεργασία με 
τους δήμους, την Εκκλησία, τα συν-
δικάτα. Πρέπει να δημιουργήσουμε 
μια νέα Λαϊκή Αλληλεγγύη όπως 
στην Κατοχή, για την επιβίωση του 
λαού και την αποτροπή κάθε φασι-
στικής διείσδυσης.

Πρέπει να οργανώσουμε ένα κί-
νημα ενάντια στην παρουσία της τρό-
ικας στην Ελλάδα. Κάθε φορά που 
έρχονται στη χώρα, να τους υποδέ-
χονται χιλιάδες διαδηλωτές που να 
απαιτούν το ξεκούμπισμά τους. 

Αυτά και άλλα ανάλογα θα έπρε-
πε να κάνουν οι αντικατοχικές δυνά-
μεις. Να οργανώσουν την  αντίστα-
ση και την επιβίωση του λαού. Και 
αν είχαν πάρει αυτόν το δρόμο, αντί 
να οργανώνουν τετριμμένες φθινο-
πωρινές επιθέσεις εκλογικίστικου 
χαρακτήρα, θα ήταν ήδη πλειοψη-
φία στο λαϊκό σώμα, αποδεικνύο-
ντας πως νοιάζονται για το λαό, εδώ 
και τώρα, συγκεκριμένα, καθημερι-
νά.  Για να κάνουν κάτι τέτοιο όμως 
πρέπει να αλλάξουν την ξεπερα-
σμένη μεσοστρωματική  και εύκολη 
αντιμνημονιακή ρητορεία. Πρέπει 
να απευθυνθούν στις ανάγκες του 
ίδιου του λαού και να οργανώσουν 
τον πόλεμο ενάντια στην παρουσία 
των κατακτητών, να πάψουν να πε-
ριμένουν πότε θα πέσει σαν ώριμο 
φρούτο η μνημονιακή κυβέρνηση.  
Εξάλλου, είναι έτοιμη να το παίξει 
μεταμνημονιακή πολύ σύντομα. 

Και μόνο αυτή αποτελεί την 
πραγματική απάντηση στη Χρυσή 
Αυγή. Μόνο αν καλύψεις τις καθη-
μερινές ανάγκες και τις προσδοκί-
ες των λαϊκών στρωμάτων, μόνο εάν 
φτιάξεις ένα πρόγραμμα για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας,  μόνο αν δείξεις πως αντιμετω-
πίζεις  συγκεκριμένα  τα προβλήμα-
τα της διάλυσης του παραγωγικού 
ιστού, μόνο εάν τσακίσεις τον κολω-
νακιωτικο-εξαρχειώτικο εθνομηδε-
νισμό,  μπορείς να μετατραπείς σε 
μια πλειοψηφική δύναμη ενός λαού 
που προλεταριοποιείται ταχύτατα, 
και που σαν τέτοιος, εκπτωχευμέ-
νος, θα πρέπει να παλέψει τα επόμε-
να χρόνια.

Είναι ανάγκη, επομένως, να πε-
ράσουμε στη φάση της συνειδητής, 
έλλογης εθνικοαπελευθερωτικής 
αντίστασης στην αποικία χρέους: 
Υψώνονται οι φράχτες, βελτιώνονται 
οι άλτες!  

Αντιμνημονιακό και εθνικοαπελευθερωτικό
Ψηλώνουν οι φράχτες της αποικίας χρέους, πρέπει να βελτιωθούν κι οι άλτες

Προχωράμε, δηλαδή, σε «λατινοαμερικανοποίηση» της χώρας, με την 
έννοια ότι καταγράφεται έντονη τάση του πληθυσμού προς το κατώτερο 
1/3 εισοδηματικά, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνουν τα κέρδη για τους πολύ 
πλούσιους, και οι μεσαίοι συμπιέζονται δραματικά

“ 

Αυτό που όλος 

ο ελληνικός 

λαός αντιλή-

φθηκε ως «επί-

θεση» κατέληξε 

στο να υλοποιη-

θεί στην εγκαθί-

δρυση ενός κα-

θεστώτος στη 

χώρα

των Γ. Καραμπελιά Γ. Ρακκά
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Μπορεί μέσα από την Χρυσαυγιτιά-
δα να πέρασε στα ψιλά, αλλά την εβδο-
μάδα που μας πέρασε 800 άνθρωποι 
έμειναν χωρίς δουλειά. Είναι οι εργα-
ζόμενοι στην αλυσίδα  Sprider Stores, η 
οποία έκλεισε κακήν κακώς και άρχισε 
να εξαφανίζει μέσα από τα καταστήμα-
τα το εμπόρευμα, ώστε να μην κάνουν 
επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι. Ήδη, 
στην Πάτρα, δύο καταστήματα τελούν 
υπό κατάληψη για να αποτραπεί κάτι τέ-
τοιο, καθώς η διοίκηση χρωστά δεδου-
λευμένα δύο μηνών και ασφαλιστικές 
εισφορές τεσσάρων.

Μ 
εγάλο όνομα στα υπερκαταστή-
ματα ρούχων, η Σπρίντερ πέρασε 
τη χρυσή της εποχή την περίοδο 
2004-2008, όταν υπερδιπλασί-

ασε τον κύκλο εργασιών από 65 εκατ. € στα 
163 εκατ. €, ενώ η άνοδος των μετοχών τής 
απέφερε άλλα 55 εκατ. €.

Τα σύννεφα άρχισαν να συσσωρεύονται 
με την εμπλοκή των μεγαλομετόχων σε χρη-
ματιστηριακά παιχνίδια, αλλά και με την ανά-
ληψη του τεράστιου ρίσκου ανοίγματος της 
εταιρείας στην αγγλική αγορά. Οι πρώτες εν-
δείξεις της πτώσης ήρθαν το 2009, με τη γενι-
κότερη κρίση της αγοράς, όπου οι πωλήσεις 
κατέρρευσαν και οι ζημιές έφτασαν τα 107 εκ. 
€.

Εκείνο, όμως, που έδωσε τη χαριστική 
βολή στην εταιρεία, ήταν μια επιθετική πολι-
τική ταχύτατης  επέκτασης, με ακατάσχετη δα-
νειοληψία και άνοιγμα υποκαταστημάτων που 
ποτέ δεν απέδωσαν κέρδη. Ωστόσο, η διαρκής 
επέκταση ήταν μονόδρομος, καθώς η λογική 
της εταιρείας ήταν να εξασφαλίζει επώνυμα 
ρούχα σε καλές τιμές, τις οποίες πετύχαινε κά-
νοντας ολοένα και μεγαλύτερες παραγγελίες.  

 Έτσι, η εταιρεία έφτασε να συντηρεί ένα 
«υπερ»τεράστιο δίκτυο υποκαταστημάτων, 
114 τον αριθμό, απασχολούσε περί τους 
2.000 εργαζόμενους και εκτεινόταν σε όλη 
τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, από τη Βουλγα-
ρία, τα Σκόπια και τη Ρουμανία. Την ίδια στιγ-
μή, στην Ανθούσα της Αττικής δέσποζε μια τε-
ράστια αποθήκη 21.000 τ.μ. Μια αποθήκη, η 

οποία έχει την ιστορία της, καθώς απ’ ό,τι φαί-
νεται, βάσει των διώξεων που ασκήθηκαν με-
τέπειτα, από τους ίδιους τους… μεγαλομετό-
χους της, Σάκη και Σάββα Χατζηιωάννου, για 
να τσεπώσουν την ασφαλιστική αποζημίωση. 
Η επίσημη αιτιολόγηση από την πλευρά της 
εταιρείας είναι ότι αποτέλεσε στόχο κουκου-
λοφόρων κατά τη νύχτα των διαδηλώσεων της 
12ης Φεβρουαρίου 2012, που ξέσπασαν με 
την ψήφιση του νέου μνημονίου. Η αλήθεια 
είναι ότι κάποιοι προσπάθησαν να σπεκουλά-
ρουν πάνω στα… μπάχαλα και τους έπιασαν 
στα πράσα.   

Ακολούθησε μια αποτυχημένη διαφημι-
στική προσπάθεια με τον Σάκη Ρουβά, μή-
πως και ανορθωθεί η κίνηση στα καταστή-
ματα της εταιρείας, αλλά η κρίση είχε σπρώ-
ξει τους Έλληνες ανεπιστρεπτί στα «κινέζικα» 
της λαϊκής…

Το 2013 η εταιρεία άρχισε να κλείνει τα 
υποκαταστήματα το ένα μετά το άλλο, τριάντα 
πέντε τον αριθμό, ωστόσο έμεινε με ένα δίκτυο 
άλλων… 44 καταστημάτων με τις ζημιές να 
σωρεύονται μαζί με τα χρέη προς το δημόσιο, 
το ΙΚΑ και τους εργαζόμενους. Ακολούθησε η 
αίτηση υπαγωγής της εταιρείας στο άρθρο 99, 

τον Γενάρη της τρέχουσας χρονιάς, η οποία 
αρχικώς απορρίφθηκε και ξαναδικάστηκε, 
μέχρι να προκύψει το μοιραίο στις 1/10/13.

Με την αναγγελία του κλεισίματος της 
εταιρείας, ο γ.γ. της ΓΣΕΕ Νίκος Κουτσούκης 
δήλωσε: «Οι συστημικές ελληνικές τράπεζες, 
παρά τα 233 δισ. ευρώ των εγγυήσεων που 
έλαβαν, παρά τα 50 δισ. ευρώ της ανακεφα-
λαιοποίησής τους, έχουν κλείσει τις στρόφιγ-
γες χρηματοδότησης όχι μόνο σε ιδιώτες, αλλά 
και σε επιχειρήσεις».

Ωστόσο δεν είναι μόνον αυτό το πρόβλη-
μα, παρότι είναι αλήθεια ότι τα ποσά των δι-
ασώσεων παραδοσιακά πάνε στις τσέπες των 
χρηματιστών και των τραπεζιτών και δεν κατα-
λήγουν ποτέ στην πραγματική οικονομία. Κοι-
τώντας κανείς από έξω, ήταν εξαιρετικά απί-
θανο να επιβιώσει μια τέτοια εταιρεία-κολοσ-
σός, ενώ το ελληνικό ρούχο έχει πεθάνει προ 
πολλού και η κατανάλωση γνώρισε τέτοια κο-
λοσσιαία πτώση μέσα σε μια τετραετία. Ψιλά 
γράμματα, βέβαια, για τα αφεντικά, που αν κρί-
νουμε από τον ελληνικό κανόνα, θα 'χουν κά-
νει την μπάζα τους και σε λίγο θα αποχωρή-
σουν από το προσκήνιο για το επόμενο επιχει-
ρηματικό τους λιμάνι.  

Νομοσχέδιο-κόλαφος για τα δάση προς όφελος της μελλοντικής ανάπτυξης

Εθνικό Σχέδιο Αποψίλωσης
Του Νίκου Ντάσιου

800 εργαζόμενοι έμειναν στο δρόμο 

Παρελθόν τα Σπρίντερ 

Του Γιώργου Αθανασίου

Καταστρατηγώντας κάθε έννοια 
αειφορίας και δίνοντας δείγμα 
γραφής για το περιεχόμενο της 
επιζητούμενης ανάπτυξης, βρί-
σκεται από τις 18 Σεπτεμβρίου 
σε δημόσια διαβούλευση το νο-
μοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ «∆ασικά 
οικοσυστήματα: Ορισμοί, μέτρα 
προστασίας, ανάπτυξης και δια-
χείρισης». 

Ο 
ι πιέσεις των δανειστών 
για δραστική αλλαγή 
της δασικής νομοθεσίας 
έχουν ενταθεί με πρό-

σχημα δήθεν την εξυπηρέτηση της 
ανάπτυξης της χώρας και την προ-
σέλκυση επενδυτών. 

Το νομοσχέδιο αποτελεί την πλέ-
ον απροκάλυπτη και συστηματική 
παραβίαση του Συντάγματος και της 
νομολογίας του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας για την προστασία των δα-
σών στη νεώτερη ιστορία της Ελλά-
δας, με πιο χαρακτηριστική αυτή της 
παραβίασης του Άρθρου 24 «Περί 
προστασίας του περιβάλλοντος»,  
αφού:
• Αποτελεί τροχοπέδη για την κύρω-
ση των ∆ασικών Χαρτών

• Στέλνει στις καλένδες την ολοκλή-
ρωση του δασολογίου, που εκκρεμεί 
περισσότερο από τριάντα χρόνια. 

• Προωθεί δε πρωθύστερες ρυθμί-
σεις πριν την ολοκλήρωση της κωδι-
κοποίησης της δασικής νομοθεσίας, 
που αντιβαίνουν προς κάθε προοπτι-
κή προστασίας και ήπιας διαχείρισης 
των δασικών οικοσυστημάτων. Εισά-
γοντας τη διάκριση μεταξύ δασών, 
δασικών εκτάσεων και δημόσιων 
γαιών που περιλαμβάνουν τις εκτά-
σεις με θαμνώδη και φρυγανική βλά-
στηση, το νομοσχέδιο προβαίνει σε 
μια σειρά τροποποιήσεων της κείμε-
νης δασικής νομοθεσίας, με κυριότε-
ρη αυτή του άρθρου 5 περί «Επιτρε-
πτών επεμβάσεων», που αντικαθιστά 
τα άρθρα  45-61 του Ν. 998/1979 
περί δασών. 

Σύμφωνα λοιπόν με τα προβλεπόμε-
να, επιτρέπονται εντός δασών, δασι-
κών εκτάσεων και δημοσίων γαιών: 

• Οι μόνιμες κτηνοτροφικές εγκατα-
στάσεις (περιλαμβανομένων μελισ-
σοκομείων, εκτροφείων θηραμάτων, 
εκτροφείων γουνοφόρων κ.ά.) –τρο-
ποποίηση Αρ. 47-

• Η διάνοιξη εθνικών, επαρχιακών, 
δημοτικών οδών και σιδηροδρομι-
κών γραμμών -τροποποίηση Αρ. 48- 

• Οι τουριστικές εγκαταστάσεις, με 
την απαιτούμενη  ειδική τουριστική 

υποδομή  (ακόμα και τελεφερίκ) –
τροποποίηση Αρ 49-

• Οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 
στις οποίες περιλαμβάνονται μονά-
δες μεταποίησης γεωργικών προϊό-
ντων που παράγονται στην περιοχή, 
τυροκομικές μονάδες, ελαιοτριβεία, 
σφαγεία και χερσαίες εγκαταστάσεις 
μονάδων υδατοκαλλιέργειας –τρο-
ποποίηση Αρ. 51-

• Η εγκατάσταση και η επαναλει-
τουργία μεταλλείων και λατομείων. 
Σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση ορυ-
χείων, το αντάλλαγμα για τη χρήση 
του δάσους για εξορυκτική δραστη-
ριότητα θα καταβάλλεται μόνο για 
την επιφανειακή επέμβαση και όχι 
για υπόγεια εξόρυξη –τροποποίηση 

Αρ. 52-

• Τα μεγάλα έργα υποδομής όπως 
δημόσια έργα, μονάδες ηλεκτροπα-
ραγωγής, δημοτικά και περιφερεια-
κά έργα –τροποποίηση Αρ. 53- 

• Οι στρατιωτικές εγκαταστάσεις, 
όπως τα οχυρωματικά έργα, τα στρα-
τόπεδα και τα κέντρα εκπαίδευσης –
τροποποίηση Αρ. 55-

• Οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα εκ-
παιδευτικά κτήρια με τις αναγκαίες  
εγκαταστάσεις, τα νοσοκομεία, οι ιε-
ροί  ναοί, τα σωφρονιστικά καταστή-
ματα, οι εγκαταστάσεις των Σωμάτων 
Ασφαλείας, οι χώροι αποθήκευσης 
και επεξεργασίας στερεών και υγρών 
αποβλήτων –τροποποίηση Αρ. 57-

Επιπρόσθετα, δίνεται η δυνατό-
τητα σε δασικούς συνεταιρισμούς 
να πωλήσουν δασικές εκτάσεις που 
απέκτησαν πριν το Σύνταγμα του 
1975, να μεταφέρουν τίτλους δικαι-
ώματος και συντελεστές δόμησης 
σε εντός σχεδίου περιοχές –τροπο-
ποίηση Αρ. 61-. Για την απλούστευ-
ση δε των διαδικασιών καταργούνται 
οι δευτεροβάθμιες επιτροπές δασι-
κών αμφισβητήσεων και καθιερώ-
νεται μια προσωρινή διαδικασία για 
την επίλυση διαφορών και αμφισβη-
τήσεων, μέχρι την ολοκλήρωση των 
δασικών χαρτών.

Επιτρέπεται τέλος η πολεοδόμη-

ση των δημοσίων γαιών για κατοικία 
ακόμα κι αν είναι δημόσιες, εφόσον 
η ένταξή τους επιβάλλεται από τον 
πολεοδομικό σχεδιασμό. Η ρύθμι-
ση αυτή ανοίγει τους ασκούς του Αι-
όλου για 15 εκατ. στρέμματα γης που 
περιλαμβάνουν θαμνώδη βλάστηση 
και στην πλειονότητα, τις συναντά κα-
νείς στις παραθαλάσσιες και νησιω-
τικές περιοχές –Κυκλάδες, ∆ωδεκά-
νησα, Κρήτη,  Πελοπόννησο και ∆υ-
τική Ελλάδα. Πολλά δε από τα φυτά 
που συναντάμε στις εκτάσεις αυτές, 
εκτός από την αισθητική και βιολογι-
κή τους αξία, είναι ιδιαίτερα χρήσιμα 
ως αρωματικά, φαρμακευτικά, αφε-
ψήματα, ενώ αποτελούν το βασικό 
υπόβαθρο για τη μελισσοκομία της 
χώρας μας.  

Είναι προφανές, με βάση τα πα-
ραπάνω, ότι σταματούν να χαρακτη-
ρίζονται αναδασωτέες οι δασικές 
εκτάσεις που αλλάζουν χρήση μετά 
από πυρκαγιά.

Είναι ευνόητο  ότι θα πρέπει το εν 
λόγω νομοσχέδιο να αποσυρθεί αμέ-
σως για λόγους  προστασίας της ζωής 
και διασφάλισης της συνέχειάς της, 
εγγυητής της οποίας είναι τα εναπο-
μείναντα δασικά-φυσικά οικοσυστή-
ματα, τα οποία οφείλουμε να προστα-
τέψουμε και να διατηρήσουμε ως τον 
σημαντικότερο συλλογικό πλούτο 
που μας απέμεινε. 
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Από τον Σεπτέμβρη η φάμπρικα διώξεων 
που λειτουργεί στα Χανιά βάζει ξανά μπρο-
στά τις μηχανές της. Ήδη, μονάχα για την υπό-
θεση στο Αποπηγάδι, έχουν σταλθεί τρεις δι-
αφορετικές κλήσεις για δικαστήρια μέσα σε 
διάστημα μόλις μερικών εβδομάδων!

Τ 
ο πρώτο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 
18/09/2013 και αφορά τα γεγονότα της 
11/02/2010. Εκείνη τη μέρα, στη θέση 
Άναβος, στο σημείο της διασταύρωσης 

για Σπίνα, δεκάδες πολίτες είχαν προχωρήσει σε 
συμβολικό αποκλεισμό του δρόμου που οδηγεί 
στην Κάντανο. Παρών μαζί με τους πολίτες ήταν 
τόσο ο τότε δήμαρχος Καντάνου Ευτ. ∆ασκαλά-
κης, όσο και η επικεφαλής της αντιπολίτευσης Σ. 
Αλφιέρη και ο αντιδήμαρχος Βουκολιών κ. Καλα-
ϊτζάκης, ενώ τις κινητοποιήσεις είχαν υποστηρί-
ξει με δηλώσεις τους μεταξύ άλλων, ο βουλευτής 
ΠΑΣΟΚ Ε. ∆αμιανάκης, ο μητροπολίτης Κισσά-
μου κ. Αμφιλόχιος, αλλά και ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Μ. Κριτσωτάκης. Ο αποκλεισμός του δρόμου 
είχε λήξει με την έλευση του εισαγγελέα Χανίων 
κ. Πατεράκη ο οποίος, έπειτα από επικοινωνία με 
τον τότε περιφερειάρχη κ. Καρούντζο, διέταξε την 
προσωρινή αναστολή των εργασιών της εταιρεί-
ας και την απομάκρυνση των αστυνομικών ορ-
γάνων.

Το δεύτερο δικαστήριο αφορά παρεμπόδιση 
της κυκλοφορίας και, πιο συγκεκριμένα, της διέ-
λευσης φορτηγού της Αιολικής Μουσούρων Α.Ε. 
∆έκαεπτά πολίτες διώκονται για τα γεγονότα της 
19/04/2010, με το δικαστήριο να έχει οριστεί για 
την Τρίτη, 8/10/2013. Η υπόθεση σχετίζεται με 
την περιφρούρηση δεντροφύτευσης, που πραγ-
ματοποιήθηκε σε σημείο όπου η εταιρεία σκό-
πευε να εγκαταστήσει τις τρεις πρώτες βάσεις 
ανεμογεννητριών. […] Το τρίτο δικαστήριο αφο-
ρά τα γεγονότα της 11/08/2009, όπου η παρου-
σία δεκάδων πολιτών, καθώς και αρχών της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης, απέτρεψε τη διέλευση συνερ-
γείου της εταιρείας. Η δίκη που είχε αρχικά ανα-
βληθεί, έχει οριστεί πλέον για τις 23/10/ 2013.[…]     

                                                                                                   
Τι συμβαίνει στο Αποπηγάδι;
Να υπενθυμίσουμε για τη συγκεκριμένη υπόθε-
ση με το Αποπηγάδι ότι πρόκειται για την επέν-
δυση της κοινοπραξίας Αιολική Μουσούρων, 
η οποία ανήκει κατά 50% στην Candia Αιολι-
κή Α.Ε. Το άλλο 50% κατέχει η ΕΕΝ Hellas A.E., 
η οποία ιδρύθηκε στην Eλλάδα τον Iούλιο του 
2005 και είναι θυγατρική της Γαλλικής Εταιρείας 
Ηλεκτρισμού (EdF – Electricite de France).

Σύμφωνα με έρευνα της Ν. Ψαρρού με θέμα 
«Αποπηγάδι: νερό, το πιο πολύτιμο αγαθό» για 
το Unfollow, η EDF δεν είναι κάποια τυχαία εται-
ρεία:

«Πρόκειται για την δεύτερη μεγαλύτερη εται-
ρεία ηλεκτρισμού, με παραρτήματα σε όλο τον 
κόσμο, που ταυτόχρονα κατείχε το κρατικό μονο-
πώλιο στη Γαλλία ως το 2004 –στη συνέχεια με-
τοχοποίησε το 20%. Ένα ενδιαφέρον αμάλγαμα 
πολυεθνικής κρατικομονοπωλιακής επιχείρη-
σης, με 58 πυρηνικούς αντιδραστήρες στη Γαλ-
λία: το 75% της παραγόμενης ενέργειας είναι πυ-
ρηνική, το 16% υδροηλεκτρική, το 10% θερμική 

και το 0,1% αιολική». 
Το έργο για το οποίο υπάρχουν αντιδράσεις 

προβλέπει δημιουργία αιολικού πάρκου στην 
περιοχή της επαρχίας Κισσάμου, την εγκατάστα-
ση αρχικά τριών ανεμογεννητριών και ενδεχομέ-
νως στη συνέχεια άλλων δέκα. Η συνολική ισχύς 
του πάρκου, τουλάχιστον για την πρώτη φάση 
των τριών ανεμογεννητριών, προβλέπεται να εί-
ναι 2,55 MW, ενώ οι ανεμογεννήτριες θα έχουν 
διάμετρο ρότορα 52 μέτρα και ύψος 50 ως 75 μέ-
τρα. Παρά το μέγεθος της επένδυσης, οι κάτοικοι 
και οι τοπικοί φορείς καταγγέλλουν πως το έργο 
γίνεται στο πόδι, και με μόνο στόχο την όσο το δυ-
νατόν ταχύτερη απορρόφηση των πλουσιοπάρο-
χων ευρωπαϊκών κονδυλίων που δίνονται για 
έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Οι σοβαρές ελλείψεις που διαπιστώθηκαν 
από τους κατοίκους, αλλά και από τις αρχές του 
δήμου Καντάνου στην περιβαλλοντική μελέ-
τη του έργου καθώς και λάθη στην αποτύπωση 
της περιοχής, δεν απέτρεψαν τη νομαρχία Χανί-
ων από το να  εγκρίνει αρχικά την περιβαλλοντι-
κή μελέτη. 

Εξίσου περίεργη είναι η κατάσταση που επι-
κρατεί με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής, 
αφού στις μελέτες που έχει παρουσιάσει η εται-
ρεία η περιοχή αναφέρεται ως δασική, ενώ οι κά-
τοικοι επιμένουν πως, για την πλειονότητα των 

στρεμμάτων, υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας. Σύμ-
φωνα με καταγγελίες των κατοίκων, ο χαρακτη-
ρισμός ως δημόσιας και δασικής, και αργότερα η 
παραχώρησή της, έγινε επί Ν.∆. και από τον τότε 
περιφερειάρχη. 

Τα τελευταία χρόνια οι κάτοικοι αγωνίζονται, 
καταθέτουν προσφυγές, οργανώνουν την αντί-
στασή τους, απευθύνονται όπου μπορούν για 
να ζητήσουν βοήθεια, μπαίνουν μπροστά από 
τις  μπουλντόζες και προσπαθούν να διασώσουν 
τόσο τις περιουσίες τους όσο και τις ζωές τους. 
Πολλοί απ’ αυτούς έχουν καταγγείλει ότι δέχονται 
απειλές για τη ζωή τους, έχουν γίνει προσπάθει-
ες εξαγοράς τους και έχουν αποτελέσει στόχο βι-
αιοπραγιών. Σε αυτό το διάστημα δεκάδες είναι 
οι συλλήψεις, πολλές οι μηνύσεις για «παράνο-
μη βία», και η φάμπρικα διώξεων που έχει στή-
σει η εταιρεία δεν έχει τελειωμό. Με τη σύμπραξη 
πολλές φορές των αστυνομικών αρχών, οι οποί-
ες σπεύδουν να «προστατεύσουν» την επένδυση.

Το Αποπηγάδι και η Κρήτη ως «μπαταρία»
Φαίνεται, άλλωστε, πως το Αποπηγάδι αποτέλε-
σε μονάχα την αρχή για τα ευρύτερα σχέδια που 
υπάρχουν, μετατροπής της Κρήτης σε «μπατα-
ρία». Ήδη, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Στρατηγι-
κών Επενδύσεων, υπό την προεδρία του Βενι-
ζέλου, είχε εγκρίνει την εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων ισχύος πάνω από 2.000 MW στην Κρή-
τη. Και όλα αυτά ενώ δεν έχουν υπολογιστεί όσες 
βιομηχανικές ΑΠΕ τελούν υπό έγκριση, οι ήδη 
εγκατεστημένες, τα υβριδικά και φωτοβολταϊκά. 

Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να ειδωθούν και 
οι συνεχείς διώξεις των κατοίκων της περιοχής 
Αποπηγαδίου. Επειδή τα συμφέροντα είναι πολύ 
μεγάλα και η επένδυση πολύ σημαντική. Ξεκι-
νά από το Αποπηγάδι και επεκτείνεται σε όλη την 
Ελλάδα. Αυτό που εν τέλει έχει σημασία είναι η 
«σιωπή» των πολιτών. […]

Ενδιαφέρον έχει και η σχετική ιστοσελίδα για 
το πρόγραμμα HELIOS. Mε εγκαταστάσεις που 
θα παράγουν ισχύ έως και 10.000 MW και με 
πάνω από 80.000.000.000 ευρώ επένδυση, δεν 
υπάρχει αμφιβολία, αυτό το διακύβευμα είναι 
πολύ μεγάλο. 

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην διοργάνωσε την Πέ-
μπτη, 26 Σεπτεμβρίου, εκδήλωση με θέμα: 
Να τσακιστεί η Χρυσή Αυγή, να αντιμετωπιστεί 
εδώ και τώρα ως εγκληματική οργάνωση. 
Για το ζήτημα μίλησαν οι: Γιώργος Καραμπε-
λιάς, συγγραφέας – ΚΠ Άρδην, Παναγιώτης 
Λαφαζάνης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Νότης Μα-
ριάς, βουλευτής ΑΝΕΛ και ο Νίκος Ξυδάκης, 
δημοσιογράφος. Περισσότερα από 150 άτο-
μα παρακολούθησαν την εκδήλωση. 

Ο Νότης Μαριάς ξεκαθάρισε από την αρχή ότι εί-
ναι μια νεοναζιστική οργάνωση με συγκεκρι-
μένη εγκληματική δράση. Ότι με τα τελευταία 
γεγονότα η κυβέρνηση και το μνημονιακό 
μπλοκ προσπαθούν να μεταφέρουν τη συζή-
τηση από την εφαρμογή του μνημονίου απο-
κλειστικά στη συζήτηση στο πώς θα περιορι-
στεί η ΧΑ. Κι ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα 
πρέπει να προχωρήσουμε σε σύγκρουση με 
τη ΧΑ, αλλά να έχουμε υπόψη και την επιδίω-
ξη της κυβέρνησης. Πρότεινε κατόπιν τη δη-
μιουργία ενός αντιφασιστικού μετώπου του 
πατριωτικού αντιμνημονιακού χώρου στο 
οποίο δεν θα έχουν καμιά θέση Ν∆-ΠΑΣΟΚ. 
Είπε ότι η Χρυσή Αυγή εκμεταλλεύτηκε το με-
ταναστευτικό πρόβλημα, και την οικονομική 
κρίση εν συνεχεία και ότι μάχη πρέπει να δο-
θεί και στην οικονομική βάση, γιατί με τη διά-
λυση του κοινωνικού κράτους, η ΧΑ προσπα-
θεί να μπει στο κομμάτι της αλληλεγγύης με 
τα συσσίτια μόνο για Έλληνες κ.ά. Πρόσθεσε 
ότι στις εργασιακές σχέσεις αποτελεί το μα-
κρύ χέρι της εργοδοσίας, όπως στη ναυπη-
γοεπισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Τον ίδιο 
ρόλο έπαιξαν και οι ναζί στη Γερμανία, η Ζί-
μενς, για παράδειγμα, το 1932 ήταν από τους 
βασικούς χρηματοδότες του Χίτλερ. 

Ο Νίκος Ξυδάκης αναφέρθηκε αρχικά στο νο-
σηρό κλίμα που επικρατεί τον τελευταίο και-
ρό, με όλα τα σενάρια συνωμοσιών που κυ-
κλοφορούν, όπως αυτά περί των εφέδρων 
που καλούσαν για πραξικόπημα και εντεί-
νουν τη σύγχυση. Κάποια άλλα ανησυχητικά 
γεγονότα είναι η προσπάθεια που έκανε η ΧΑ 
να ελέγξει τις λαϊκές περιοχές του Πειραιά, 
όπως το Πέραμα, το Κερατσίνι κ.ά. Ή ότι το 
ΚΚΕ πούλησε τον 902 σε επιχειρηματία που 
χρηματοδοτεί την κυβέρνηση. Όλα αυτά του 
δημιουργούν την αίσθηση, που την ενισχύει 
η δήλωση του Χρύσανθου Λαζαρίδη «περί 
δύο άκρων», ότι σταδιακά η κυβέρνηση βά-
ζει το δίλημμα Μνημόνιο ή Εμφύλιος. Θετικό, 
κατά τον ομιλητή, είναι ότι άμεσα απάντησαν 
στον Λαζαρίδη οι καραμανλικοί και η Μπακο-
γιάννη. Σε μια τέτοια κατάσταση, η αριστερά, 
είχε υποτιμήσει το φαινόμενο Χρυσή Αυγή, 
ενώ σήμερα τα αναλυτικά εργαλεία που χρη-
σιμοποιεί είναι παρμένα από προηγούμενες 
δεκαετίες και δεν μπορεί να δώσει πειστικές 
απαντήσεις.   (συνέχεια στη σελ. 6)

Εκδήλωση: 
Να τσακιστεί η 
Χρυσή Αυγή. 
Αθήνα 26/09

Τι συμβαίνει στο Αποπηγάδι;
Μπαράζ διώξεων - Τρία δικαστήρια σε ένα μήνα

Σε αυτό το διάστημα δεκάδες είναι οι συλλήψεις, πολλές οι μηνύσεις για «παράνομη βία», 
και η φάμπρικα διώξεων που έχει στήσει η εταιρεία δεν έχει τελειωμό

Πολίτες και Φίλοι της Καντάνου και του Σελίνου

“ 

Τα τελευταία 

χρόνια οι κά-

τοικοι αγωνί-

ζονται, κατα-

θέτουν προ-

σφυγές, ορ-

γανώνουν την 

αντίστασή τους.
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Η μετανάστευση νεανικού πανεπιστημι-
ακού προσωπικού μόνο για μεταπτυχι-
ακές σπουδές, σύμφωνα με τις τελευταί-
ες εκτιμήσεις, αυξήθηκε κατά 162%! Το 
συγκεκριμένο στατιστικό μέγεθος έρχε-
ται να συμπληρώσει δεκάδες άλλα πα-
ρόμοια που καταδεικνύουν τα εκρηκτι-
κά μεγέθη της νεανικής μετανάστευσης. 
Το νεανικό μεταναστευτικό ρεύμα ωστό-
σο, μόνο «άναρχα» δεν κυλά. Τουναντίον, 
οι «εγκέφαλοι» του 4ου Ράιχ και της νεο-
οθωμανικής επικυριαρχίας έχουν δια-
μορφώσει εκείνα τα κανάλια με τα οποία 
κατευθύνουν το ρεύμα προς τα συμφέ-
ροντά τους.  

Τ 
ο μεγαλύτερο ρεύμα των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών που μεταναστεύ-
ουν κατευθύνεται κυρίως προς τη 
Μεγάλη Βρετανία (34,8%), με κύ-

ρια αιτιολογία τη γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας και την ευρεία γκάμα παρεχόμενων με-
ταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Το 
14,7% κατευθύνεται στη Γερμανία. Στη Γερ-
μανία κατευθύνονται ωστόσο μεταπτυχιακοί 
φοιτητές προερχόμενοι από τους ανταποδο-
τικούς και αναπτυξιακούς κλάδους της ιατρι-
κής, της πληροφορικής  και των μηχανικών. 
Οι υπόλοιπες χώρες που μεταναστεύουν Έλ-
ληνες φοιτητές είναι η Ιταλία (9.2%), η Γαλλία 
(5%), οι Η.Π.Α. (4,8%) και η Ολλανδία (3%).

Ένα κομμάτι των μεταπτυχιακών σπου-
δαστών κατευθύνεται στη γειτονική Τουρκία, 
που καταλαμβάνει την 7η θέση προορισμού 
(2,9%). Ενδιαφέρον προκαλεί πως η Τουρκία 
συγκεντρώνει την αναγνώριση και την προ-
τίμηση των Ελλήνων φοιτητών κυρίως τα τε-
λευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, ο αριθμός 
των Ελλήνων φοιτητών στη γείτονα αυξήθη-
κε, μόνο το 2013 σε σχέση με το 2012, κατά 
11,5%. 

Τέσσερα είναι τα βασικά κίνητρα που πα-
ρέχει η Τουρκία προς τους Έλληνες φοιτητές 
για να αναπτύξει την πανεπιστημιακή της βιο-
μηχανία. Καταρχήν επενδύει στο χαμηλό κό-
στος διαβίωσης, που υπολογίζεται περίπου 
στα πεντακόσια ευρώ το μήνα. Με εξαίρε-
ση το ενοίκιο, που κυμαίνεται σε αντίστοιχες 
με την Ελλάδα τιμές, τα υπόλοιπα έξοδα είναι 
σαφώς μικρότερα. Από την άλλη μεριά, οι εκ-
παιδευτικοί οργανισμοί της Τουρκίας έχουν 
εμπλουτίσει τα προγράμματα σπουδών τους 
με σειρά αγγλόφωνων μεταπτυχιακών προ-
γραμμάτων, σε διάφορους τομείς. Στα ιδιωτι-
κά ιδρύματα τα δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ 
10.000 με 15.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα αγ-
γλόφωνα προγράμματα στα (σαφώς κατώτε-
ρα) δημόσια ιδρύματα, κυμαίνονται μεταξύ 
500 με 1.500 ευρώ. Ιδιαίτερης σημασίας εί-
ναι οι προοπτικές που διαμόρφωσαν οι ρυθ-
μοί οικονομικής και παραγωγικής ανάπτυ-
ξης για την μετέπειτα εργασιακή απορρόφη-
ση. Τέλος, καθοριστική είναι η εγγύτητα της 
χώρας προς την Ελλάδα και η ευκολία οικο-

νομικής και άμεσης μετακίνησης.  
∆ισταγμό στους Έλληνες φοιτητές προ-

καλεί το γεγονός πως τα πτυχία της Τουρκίας 
δεν είναι αναγνωρισμένα και επιβάλλεται η 
διαδικασία μέσω του ∆ΟΑΤΑΠ. ∆ιαδικασία 
η οποία, ωστόσο, δεν φαίνεται να παρεμποδί-
ζει τους Έλληνες μετανάστες φοιτητές να κα-
τευθυνθούν προς την Τουρκία. Αντίθετα, τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα άλλων χωρών, εντός 
Ε.Ε. όπως της Βουλγαρίας ή της Ρουμανίας, 
που προσφέρουν παρεμφερή κίνητρα, βλέ-
πουν την πλάτη των νεαρών Ελλήνων…

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί κομμάτι της ευ-
ρύτερης αναβάθμισης της Τουρκίας στο ακα-
δημαϊκό στερέωμα. Σύμφωνα με τους Τάιμς 

Χάιερ Εντζουκέισον τέσσερα πανεπιστήμια 
της Τουρκίας συγκαταλέγονται στα 400 κα-
λύτερα του κόσμου, ενώ η Ελλάδα αντιπρο-
σωπεύεται μόνο με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. 

Ο τουρκικός επιχειρηματικός κόσμος 
φέρεται διατεθειμένος να επενδύσει μεγά-
λα ποσά στην πανεπιστημιακή βιομηχανία, 
προσδοκώντας σε βραχυπρόθεσμα, αλλά και 
μακροπρόθεσμα κέρδη. Ενδιαφέρον παρά-
δειγμα αποτελεί ο Χουσνού Οζγεγίν, ο επι-
χειρηματίας που πούλησε μέρος της Φιναν-
σμπανκ στην Εθνική Τράπεζα και αποφάσι-
σε να διαθέσει το 20% από την εξαγορά της, 
περίπου 1 δισ. δολάρια, ώστε να ιδρυθεί νέο 
ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Πλάι σε αυτά, αξίζει να αναφέρουμε και 
σειρά ακαδημαϊκών υποτροφιών που παρέ-
χει η τουρκική «∆ημοκρατία» στα πλαίσια δι-
ακρατικών συμφωνιών με την Ελλάδα.

Η κερκόπορτα στη Θράκη έχει ανοίξει 
χρόνια τώρα, με τις μεθοδικές πρωτοβουλίες 
του Προξενείου, ώστε όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερο κομμάτι των Πομάκων να σπουδάσει 
στην Τουρκία. Η σκυτάλη πέρασε στις ροδια-
κές αρχές, οι οποίες επέτρεψαν σε τουρκικές 
αντιπροσωπείες πανεπιστημίων (για πρώτη 
φορά στην ιστορία των τουρκικών πανεπι-
στημίων) να πάρουν συνεντεύξεις από Έλλη-
νες Ροδίτες μαθητές, για να καταγράψουν το 
επίπεδό τους. Η εξέλιξη αυτή προέκυψε μετά 
το δεδηλωμένο ενδιαφέρον των μαθητών. 
Αξίζει να αναφέρουμε πως η γνωστή τουρ-
κική εφημερίδα Χουριέτ παρουσίασε σε άρ-
θρο της την αλματώδη αύξηση του ενδιαφέ-
ροντος των Ελλήνων για σπουδές στην Τουρ-
κία.  

“ 

Ο Χουσνού Οζγε-

γίν, ο επιχειρηματίας 

που πούλησε μέρος της 

Finansbank στην Εθνι-

κή Τράπεζα και απο-

φάσισε να διαθέσει το 

20% από την εξαγορά 

της τράπεζας, ώστε να 

ιδρυθεί νέο ιδιωτικό 

πανεπιστήμιο

Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εκτίμησε ότι πάνω σε αυτή 
την τραγωδία θα γίνει πολιτική μάχη για το αν θα πάμε 
σε συντηρητικότερες, αυταρχικότερες πολιτικές κα-
τευθύνσεις, ή θα μπορέσει να δοθεί μια δημοκρατική, 
πατριωτική και με σοσιαλιστική προοπτική διέξοδος. 
Η Χρυσή Αυγή, είπε, δεν είναι καινούριο φαινόμενο, 
έχει μια εγκληματική δραστηριότητα εδώ και δεκαε-
τίες, η οποία ακόμα και τώρα όχι μόνο δεν ανακόπη-
κε, αλλά αντιθέτως αυξήθηκε. Οι ευαισθησίες που 
παρουσιάζουν οι μνημονιακοί μετά την πολιτική δο-
λοφονία του Π. Φύσσα έχουν σκοπιμότητες,  προκει-
μένου να μετατοπιστεί η πολιτική ατζέντα από πολιτι-
κές που έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μπανανία. 
Γιατί, αν γνωρίσαμε το δίλημμα μνημόνιο ή δραχμή, 
με τη δραχμή να αντιπροσωπεύει την εξαθλίωση, οι 
ίδιοι μπορούν να μας φέρουν το δίλημμα μνημόνιο 
ή Χρυσή Αυγή και να μας ζητήσουν να στοιχηθούμε 
πίσω από την κυβέρνηση για να αντιμετωπιστεί ο φα-
σισμός. Αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον νεοναζι-
σμό δεν πρέπει να τον αποσυνδέσουμε από το μνημό-
νιο και την Ελλάδα-μπανανία. ∆ιάφορα κέντρα που 
επενδύουν στο οικόπεδο Ελλάς, εγχώρια και διεθνή, 
όπως το γερμανικό κατεστημένο και το αμερικανικό, 
παρεμβαίνουν με τρόπο ανησυχητικό για την Ελλάδα 
και απέναντί τους οι δυνάμεις αντίστασης δεν έχουν 
άλλη επιλογή από το να ορθώσουν το ανάστημά τους. 

Ο Γιώργος Καραμπελιάς ξεκίνησε λέγοντας ότι, ιστορι-
κά, όπου η αριστερά και οι προοδευτικές δυνάμεις 
δεν είχαν, παράλληλα με τα κοινωνικά και ταξικά 
προτάγματά τους και την εθνική διάσταση, εκεί ηττή-
θηκαν από τον φασισμό. Η Συνθήκη των Βερσαλλιών 
μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και το αίσθημα εθνι-
κής ταπείνωσης που δημιούργησε στους Γερμανούς, 
αποτέλεσαν βάση για την ανάπτυξη του ναζισμού, κα-
θώς και οι αβλεψίες της αριστεράς, που πίστευε ότι η 
σύγκρουση είναι μόνο ταξική. Χαρακτηριστικά, ο ζω-
γράφος Ντιέγκο Ριβέρα περιγράφει μια εκδήλωση 
του ΚΚ Γερμανίας το 1928, όπου είχε κληθεί να μιλή-
σει και ο… Χίτλερ. Παρότι οι κομμουνιστές ηγέτες πί-
στευαν ότι αυτά που έλεγε ο Χίτλερ ήταν ανοησίες, ο 
Χίτλερ κέρδισε ακόμα και το κομμουνιστικό κοινό, 
που στο τέλος τον επευφήμησε! 

Το Άρδην  είχε τονίσει το 2008 ότι η μηδενιστική εξέγερση 
του ∆εκέμβρη θα προκαλέσει μια βίαιη στροφή προς 
τα δεξιά. Επιπλέον, σε μια χώρα που εξαρτιέται τώρα 
από τους Γερμανούς και παλιότερα από τους Αμερικά-
νους, έχει δίπλα της την Τουρκία που κατέχει τη μισή 
Κύπρο όπου το αίσθημα της εθνικής ταπείνωσης είναι 
πανίσχυρο, δεν μπορεί να υπάρξει μια πολιτική δύνα-
μη που να ανατρέψει τα μνημόνια και την ξένη κυρι-
αρχία, αν δεν πάρει πάλι πίσω την ελληνική σημαία 
από τους φασίστες. Τα τελευταία 20 χρόνια η αριστε-
ρά αποσυνέδεσε τον πατριωτισμό από τους ταξικούς 
και κοινωνικούς αγώνες και αυτό είναι το μεγάλο μει-
ονέκτημα των αντιμνημονιακών δυνάμεων. Συνέχισε 
αναφέροντας ότι, σε μια άλλη εποχή, ο Βελουχιώτης 
κατάφερε να στήσει το ΕΑΜ καλώντας το σύνολο του 
ελληνικού λαού σε αντίσταση και κατόρθωσε να συν-
θέσει δημιουργικά το εθνικό με το κοινωνικό, και όχι 
όπως γίνεται τώρα, που η αριστερά καλεί σε ενότητα 
μόνο τις δυνάμεις της αριστεράς. Τώρα που γινόμαστε 
πάλι αποικία, είναι η στιγμή να σηκώσουν οι αντιμνη-
μονιακές δυνάμεις τη σημαία του πατριωτισμού, και 
τότε θα μπορέσει συντριβεί η Χρυσή Αυγή. 

Εκδήλωση: Να 
τσακιστεί η Χρυσή 
Αυγή (2)

Εκπαιδευτικός νεοθωμανισμός
Ο αριθμός των Ελλήνων φοιτητών στη γείτονα αυξήθηκε κατά 11,5%

Ένα κομμάτι των μεταπτυχιακών σπουδαστών κατευθύνεται στην γειτονική Τουρκία, που 
καταλαμβάνει την 7η θέση προορισμού (2,9%). 

Του Κωνσταντή Σεβρή 
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«Σύντροφοι» της ηγεσίας του 
Ανορθωτικού Κόμματος Εξαπά-
τησης Λαού δεχθείτε το παρόν. 
Σας το στέλλω μαζί με τα αναθέ-
ματα των αριστερών παππού-
δων και γιαγιάδων μου καθώς 
και τις κατάρες όλων των γνήσι-
ων αριστερών αυτού του τόπου 
που κείτονται αδικαίωτοι χρό-
νια μέσα στους τάφους τους και 
που τους καταδικάσατε σε αι-
ώνια σιωπή. Τους ανθρώπους 
μας της αριστεράς που χτυπή-
θηκαν από τα ρόπαλα των αποι-
κιοκρατών στα μεταλλεία της 
Σολέας τη δεκαετία του '30, 
που εξεγέρθηκαν ενάντια στην 
αποικιοκρατία στα Οκτωβρια-
νά, που πολέμησαν το φασισμό 
από τις ερήμους της Αφρικής 
μέχρι τα σύνορα της Γερμανίας 
στο Β' Παγκόσμιο πόλεμο, που 
αγωνίστηκαν με όλο τους το εί-
ναι για την Ένωση– ναι, και οι 
αριστεροί αγκάλιαζαν την Ένω-
ση –, που εντάχθηκαν στις τά-
ξεις της Οργάνωσης και φυ-
λακίστηκαν και βασανίστηκαν, 
που πήραν ξανά τα όπλα στην 
Τουρκανταρσία και που στά-
θηκαν απέναντι στις ορδές του 
κατακτητή «τοις κείνων ρήμασι 
πειθόμενοι». 

Μ 
α που πάνω απ’ όλα 
έζησαν τις ζωές τους 
έντιμα τιμώντας τις αρι-
στερές τους καταβολές 

μέχρι τη στιγμή του θανάτου των, σε 
αντίθεση με το δικό σας βίο και πο-
λιτεία. Σας τα στέλλω αυτή την περί-
οδο που μετά από πέντε χρόνια δι-
ακυβέρνησής σας οι μάσκες επιτέ-
λους έχουν πέσει και το πραγματι-
κό σας πρόσωπο αποκαλύπτεται με 
όλη του την αισχρότητα.

«Σύντροφοι» της ηγεσίας του 
Ανορθωτικού Κόμματος Εξαπάτη-
σης Λαού, για πάνω από πενήντα 
χρόνια κοροϊδεύατε το λαό μας και 
κυρίως τους ψηφοφόρους του κόμ-
ματός σας οδηγώντας την αριστερά 
και κυρίως τον τόπο σε ένα κατήφο-
ρο χωρίς φρένα προς την καταστρο-
φή και την εξαφάνιση του Ελληνι-
σμού στο νησί μας.  Σε τούτη την πο-
ρεία της θλιβερής νομενκλατούρας, 
που ηγήθηκε σταλινικά του κόμ-
ματος του εργαζόμενου λαού, με-
τατρέποντας το σε κόμμα εξαπάτη-
σης λαού, πολλές ήταν οι φορές που 

δείξατε το πραγματικό σας πρόσω-
πο. Καταφέρνατε πάντοτε όμως να 
συγκαλύπτετε την αισχρότητά σας 
μέσα από τη χολή και το όξος που 
χύνατε για άλλους και μέσα από το 
θλιβερό εναγκαλισμό σας με την 
εξουσία, τον καπιταλισμό και τον 
ιμπεριαλισμό.

Μετά από τους λαϊκούς και εθνι-
κούς αγώνες της δεκαετίας του '30, 
προδώσατε οτιδήποτε το αριστερό.

Απουσιάσατε από το μεγάλο 
προσκλητήριο του  Αγώνα και έχε-
τε το θλιβερό προνόμιο να είστε το 
μοναδικό ίσως κομμουνιστικό κόμ-
μα στην υφήλιο που όχι μόνον δεν 
έριξε σφαίρα στους αποικιοκράτες, 
αλλά αντίθετα συμμάχησε μαζί τους 
αγκαλιάζοντας την πολιτική και ιστο-
ρική αφήγηση του ιμπεριαλισμού.

Εκδιώξατε σταδιακά από το κόμ-
μα όλες τις πατριωτικές φωνές των 
εθνικά σκεπτόμενων αριστερών, 
αγκαλιάζοντας τον κυπροεθνικισμό 
και τον ανθελληνισμό. Γίνατε οι κα-
λύτεροι σύμμαχοι του βρετανικού 
ιμπεριαλισμού ενάντια στον ίδιο το 
λαό σας. [   ]

Ανεκτήκατε επιτήδεια τη χού-
ντα των Αθηνών εναντίον της οποίας 
δεν πράξατε τίποτε. Αντιθέτως και σε 
αντίθεση με άλλους γνήσιους αγω-
νιστές συναγελαστήκατε με τους εκ-
προσώπους της και χαριεντιστήκατε 
μαζί τους.

Στο προδοτικό πραξικόπημα 
δεν πράξατε απολύτως τίποτε. Πώς 
να το κάνατε, άλλωστε, αφού ήσαστε 

κρυμμένοι; [   
Το ίδιο και στην εισβολή. Ενώ οι 

πατεράδες μας, οι παππούδες μας, 
οι θείοι μας οι αριστεροί έθαψαν το 
τσεκούρι του εμφυλίου και έτρεξαν 
στα πεδία των μαχών, εσείς, η θλιβε-
ρή ηγεσία της εξαπάτησης, κρυφτή-
κατε ακόμη μία φορά στα μετόπι-
σθεν.  Πόσοι από τη θλιβερή ηγεσία 
σας έλαβαν μέρος στις μάχες ενάντια 
στον εισβολέα; [   ]

Σε όλα αυτά τα χρόνια ουδέν 
πράξατε για να προάγετε τις αξίες 
και το ήθος της αριστεράς. Το «πα-
τρίς ή θάνατος» από τα χείλη της 
κουβανικής επανάστασης έγινε στα 
χείλη σας «διζωνική ή διχοτόμησις». 

Εσείς και οι θλιβερές καρικατούρες 
που μεγαλώσατε καταπροδώσατε 
κάθε τι το αριστερό. ∆εν είναι τυχαίο 
που οι αστέρες της διανόησης σας 
ανήκουν σε εκείνους που χρημα-
τοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται 
από τις ΜΚΟ του ιμπεριαλισμού.

 Προσπαθήσατε να γονατίσετε το 
λαό μας. Προάγατε το μίσος, τη διχό-
νοια και την υποταγή.  [  ]

Πέσατε στο ίδιο κρεβάτι με τους 
τραπεζίτες. Και τώρα μιλάτε εναντί-
ον τους σαν ποντιοπιλατικές καρικα-
τούρες.

[  ] Καλλιεργήσατε συνειδητά το 
ψέμα της ακροδεξιάς και του φα-
σισμού για να δικαιολογήσετε την 
εγκληματική σας απραξία. ∆ιερω-
τώμαι πόσοι από τους νεαρούς οπα-
δούς σας γνωρίζουν ότι ο ∆ιγενής 
πέθανε πριν από το πραξικόπημα. 
Καταντήσατε, μέρος της αριστεράς, 
από πρωτοπόρο της διανόησης, της 
μελέτης και της έρευνας, σε συρφετό 
αμόρφωτων κομματόσκυλων.

[ ] Πιθανόν να τα καταφέρνατε να 
ξεγελάτε το λαό μας για πολύ ακόμη 
αν δεν είχατε ανέλθει στην εξουσία 
μέσω των ψευδών σας παραστάσε-
ων και των εύηχων συνθημάτων για 
«δίκαιη λύση και δίκαιη κοινωνία».

Ο πολιτισμός μας όμως, τον 
οποίον εχθρεύεστε, σας είχε προ χι-
λιετιών προειδοποιήσει: «Αρχή άν-
δρα δείκνυσι».

Και εσείς, «σύντροφοι» της ηγε-
σίας του Ανορθωτικού Κόμματος 
Εξαπάτησης Λαού, ανάλγητοι, ανι-

στόρητοι, απαίδευτοι, υλοποιήσατε 
τη διακυβέρνηση σας με το χειρότε-
ρο δυνατό τρόπο. Η εξουσία αποκά-
λυψε το μισανθρωπισμό, το σταλινι-
σμό και την υποκρισία σας.

Αντί της επαναστατικής αριστε-
ράς, προσπαθήσατε να διαχειριστεί-
τε τον καπιταλισμό. Και καταβαρα-
θρώσατε τον τόπο.

Αντί της δίκαιης κοινωνίας, δια-
χειριστήκατε την εξουσία σαν κομ-
ματικό αμπελοχώραφο. ∆είξατε σε 
όλους μας ότι είστε οι ίδιοι και χει-
ρότεροι από τους άλλους. [   ] 

Σφιχταγκαλιαστήκατε με το μια-
ρό πρόσωπο του ιμπεριαλισμού και 
τον καλό σας φίλο Gordon Brown 
και του υποσχεθήκατε διατήρηση 
των αποικιοκρατικών καταλοίπων.

Εκλιπαρήσατε γονυπετείς τον 
κατακτητή για να φάτε μαζί «ψάρι 
στο Βόσπορο» και επιτεθήκατε ενά-
ντια σε κάθε πατριώτη, βαφτίζοντας 
όλους μας «εθνικιστές». [  ]

Και όταν όλα γύρω σας έγιναν 
στάχτη, επιλέξατε να στρώσετε το 
κόκκινό σας χαλί στον ακατονόμα-
στο που μας κυβερνά σήμερα. [   ]

∆υστυχώς για σας, «σύντροφοι», 
και όπως το λέει ο σοφός μας λαός, 
«ύστερα φέρνει ο φούρνος την πυρ-
ράν».

Οι πρόσφατες αποκαλύψεις για 
το ρουσφέτι που ασκήσατε και λά-
βατε, οι πληροφορίες για τις μίζες 
στις οποίες φαίνεται να εμπλέκο-
νται και υψηλόβαθμα στελέχη σας, 
τα τζάμια του μεγαλοεργολάβου σας 
που πέφτουν μόνα τους, δεν αφή-
νουν καμία απολύτως σκιά για το 
κόμμα και τα μάτια σας, «σύντρο-
φοι». Το αντίθετο ακριβώς. Σκίζουν 
επιτέλους το παραπέτασμα που για 
χρόνια είχατε υψώσει στραβώνοντας  
τα μάτια του λαού και των οπαδών 
σας. Επιτρέπουν επιτέλους στο φως 
να εισέλθει και να φωτίσει το σκοτά-
δι που κρύβατε.

«Σύντροφοι» της ηγεσίας του 
Ανορθωτικού Κόμματος Εξαπάτη-
σης Λαού, ευτυχώς επτωχεύσατε.

Εύχομαι μέσα από την ηχη-
ρή συνθλιβή της υποκρισίας σας 
να ανελιχθούν μέσα από τις δυνά-
μεις της αριστεράς και του ΑΚΕΛ οι 
γνήσιες εκείνες πατριωτικές εθνικό-
φρονες δυνάμεις οι οποίες να ανα-
δείξουν ξανά την αριστερά για την 
οποία έζησαν και πέθαναν οι παπ-
πούδες και οι γιαγιάδες μας.

Αμήν!

«Σύντροφοι», ευτυχώς επτωχεύσατε
Σκούρα τα πράγματα για το στρατόπεδο των «προθύμων» της Μέρκελ 

Και εσείς «σύντροφοι» της ηγεσίας του Ανορθωτικού Κόμματος Εξαπάτησης Λαού, ανάλγητοι, ανιστόρητοι, 
απαίδευτοι υλοποιήσατε τη διακυβέρνηση σας με το χειρότερο δυνατό τρόπο.

Του Σόλωνα Αντάρτη 
cyprus.indymedia.org

“ 

Αντί της δίκαι-

ης κοινωνίας 

διαχειριστήκα-

τε την εξουσία 

σαν κομματικό 

αμπελοχώρα-

φο. ∆είξατε σε 

όλους μας ότι 

είστε οι ίδιοι 

και χειρότεροι



Αριθμός φύλλου 97            ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Οκτωβρίου 20138
     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η φράση της αστυνομικού, λίγο πριν 
συλλάβει τον δολοφόνο του Παύλου 
Φύσσα, είναι –κατ’ εμέ, τουλάχιστον– 
συμβολική. Συμπυκνώνει τα όρια που 
θέτει το μνημονιακό πολιτικό σύστημα 
σε σχέση με το αντικοινοβουλευτικό να-
ζιστικό μόρφωμα. 

Ε 
ίναι ανεκτό, όσο εξυπηρετεί τη δυ-
ναμική του συστήματος και τη ρύθ-
μιση καταστάσεων έντασης /εκτό-
νωσης, απέναντι σ’ έναν λαό που 

λεηλατείται και αισθάνεται δίκαια οργή και 
θυμό, στο γενικότερο κλίμα της μεταπολιτευ-
τικής παρακμής. 

Είναι ανεκτό, μέχρι να βγει ένα «μαχαίρι», 
επικίνδυνο να προκαλέσει γεγονότα δυσάρε-
στα  για την κυβέρνηση τόσο στο εσωτερικό, 
όσο και από το …εξωτερικό. 

Είναι ανεκτό, μέχρις εκείνου του σημείου 
που ανέχεται εκδηλώσεις αυταρχισμού ή δο-
λοφονίες μεταναστών και πράξεις βίας ενάντια 
σε συνδικαλιστές, ποντάροντας στην έμμεση, 
συνειδητή ή ασυνείδητη, αποδοχή, ενός πο-
σοστού του μέσου ψηφοφόρου. 

Έως το σημείο αυτό η κυβέρνηση σφύριζε 
αδιάφορα, ενίσχυε τη θεωρία των δύο άκρων, 
ενώ παράλληλα πόνταρε και στην πιθανή ή 
«φιλολογική» πολιτική εφεδρεία της συγκυ-
βέρνησης με μια «σοβαρότερη» Χρυσή Αυγή, 
που θα είχε «χαμηλώσει τους τόνους». 

Άλλωστε η αποκάλυψη, εν μια νυκτί,  πλή-
θους εγκληματικών και φονικών ενεργειών 
της οργάνωσης, και η όψιμη ανάληψη άμεσης 
δράσης σε αστυνομικό και δικαστικό επίπεδο, 
δύσκολα μπορεί να οφείλεται σε προηγούμε-
νη αφέλεια του κυβερνητικού συστήματος, ει-
δικά όταν η γέννηση, η εξέλιξη και η δράση 
της Χ.Α ήταν γνωστές από δεκαετίες. 

Μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φύσ-
σα, οι τόνοι απέναντι στη Χ.Α ήταν υποτονι-
κοί, υποκριτικοί, και ο έλεγχός της περιοριζό-
ταν σε συστάσεις ή σε έντονες κατηγορίες ενα-
ντίον της στο πλαίσιο που λογιζόταν, όμως, ως 
μια αντιδραστική, ανεύθυνη και βίαιη αντι-
μνημονιακή δύναμη και όχι ως μια παραβα-
τική πολιτική συμμορία. Παράλληλα, το μιντι-
ακό δίκτυο πολιτικής προστασίας της του κυ-
βερνητικού ντουέτου άμβλυνε τις φασιστικές 
γωνίες της Χ.Α και την εμφάνιζε, από φιλάν-
θρωπη και γραφική, έως φιλική στο πολιτικό 
περιβάλλον. 

Τώρα, η συγκυρία αλλάζει τον προσανα-
τολισμό. Βραχυπρόθεσμα, τα πολιτικά οφέλη 
που θα προκύψουν φαίνεται να τα καρπώνε-
ται η κυβέρνηση. Η συγκρότηση του «αντιφα-
σιστικού μετώπου» αναλαμβάνεται από την 
κυβέρνηση μέσα στο γενικότερο κλίμα νοι-
κοκυρέματος της χώρας, οικονομικά, πολιτι-
κά, θεσμικά. 

Είναι δεδομένο πως τη μεγαλύτερη αμη-
χανία τη νιώθουν η Αριστερά και η …Χρυσή 
Αυγή.  

Η πρώτη, γιατί η μεταπολιτευτική της πα-

θογένεια, οι αγκυλώσεις της και η εμμονή σε 
μεθοδολογικά εργαλεία που αδυνατούν να 
ερμηνεύσουν τη σημερινή εθνική και ταξική 
σύνθεση της κρίσης, τη θέτει σε αδυναμία να 
εκφράσει ένα αυθεντικά λαϊκό και δημοκρα-
τικό κοινωνικό μέτωπο ενάντια σε φανερούς 
και αφανείς φασισμούς. Ενώ, ταυτόχρονα, δι-
ασπά ουσιαστικές λαϊκές συμμαχίες στη βάση,  
εμμένοντας σε μια ελιτίστικη και antifa ρητο-

ρεία, που δρα με πολωτικό τρόπο σε γειτονιές, 
εργασιακούς και κοινωνικούς χώρους. Ακυ-
ρώνοντας, παράλληλα, και την αδιαμφισβήτη-
τη και καθοριστική συμβολή της στην έγκαιρη 
αποκάλυψη του ναζιστικού φαινομένου των 
ημερών μας. 

Η δεύτερη, γιατί πιάστηκε αδιάβαστη και …
αφελής. Η σχετική αμεριμνησία των τηλεφω-
νημάτων που γίνονταν στα κινητά της ιεραρ-
χίας της δείχνει αφενός τις προνομιακές σχέ-
σεις που πιθανόν είχε με κομμάτια του καθε-
στώτος, όσο και τη βεβαιότητα που ένιωθαν τα 
στελέχη της πως το κυβερνητικό σύστημα είχε 
αποδεχτεί τον, βολικό γι’ αυτό, «αντισυστημι-
σμό» της.  Βέβαια, η πείρα έχει δείξει πως, οι 
συντηρητικές παρατάξεις που από μέσα τους 
ξεπηδούσε το «νόθο» παιδί του φασισμού, δεν 
δίσταζαν να το θυσιάσουν,  όταν οι συνθήκες 
άλλαζαν και θα έπρεπε να αποκαταστήσουν το 
δημοκρατικό τους προσωπείο. 

Η αποκατάσταση μιας εθνικής, λαϊκής και 
ταξικής απελευθέρωσης, στη βάση δημοκρα-
τικής ενότητας της ελληνικής κοινωνίας, είναι 
άμεση προτεραιότητα. Αλλιώς, η όποια Αρι-
στερά, που ονειρεύεται νομοτελειακές ανατρο-
πές, χωρίς ρίζες στον λαό, θα μένει αμήχανη 
μπροστά στις τακτικές της ήττες.  

Θα  χαρίζει τον πατριωτισμό στην ακρο-
δεξιά και θα χρίζει πυρήνα του «αντιφασιστι-
κού μετώπου» τη συγκυβέρνηση που υλοποι-
εί τον νεοαποικισμό της χώρας, σ’ ένα σχήμα 
οξύμωρο και εφιαλτικό. 

Νέο σταθμό στο μετασχηματισμό της Θεσσαλονί-
κης σε τουριστική μητρόπολη των Βαλκανί-
ων εγκαινιάζουν οι θεσμικοί φορείς της πό-
λης. Αυτή τη φορά, όμως, στηριζόμενοι στις 
κατευθύνσεις και την τεχνογνωσία των Βερο-
λινέζων!

Στις 3 και 4 Οκτωβρίου, στο Γερμανικό Ινστι-
τούτο Γκέτε στη Θεσσαλονίκη, θα τοποθετη-
θούν δημόσια Γερμανοί επιχειρηματίες σχε-
τιζόμενοι με τη βιομηχανία των κλαμπ και 
των μουσικών σκηνών, ενώ τοπικοί φορείς 
θα αναδείξουν σειρά προγραμμάτων που δί-
δουν τη δυνατότητα σε Έλληνες να προχω-
ρήσουν στην ίδρυση και λειτουργία τέτοιων 
επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της ίδιας συνάντη-
σης, οι Γερμανοί επισκέπτες θα... «επιθεω-
ρήσουν»(!) τις υπάρχουσες επιχειρήσεις και 
θα... «κρίνουν» (!) τη νυχτερινή ζωή της πό-
λης. Ενδεικτικό της φιλοσοφίας του «συνε-
δρίου» αποτελεί το γεγονός πως, στις εργασί-
ες του, θα παραβρεθούν εκπρόσωποι του Bar 
Τresor, το όποιο ήταν εγκαταλειμμένο εργο-
στάσιο και μετατράπηκε σε διάσημο μπαρ της 
γερμανικής πρωτεύουσας.

Το εν λόγω... συνέδριο διοργανώνεται κατόπιν 
μιας σειράς πρωτοβουλιών των θεσμικών 
φορέων. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η διορ-
γάνωση από τη Θεσσαλονίκη της παγκόσμι-
ας έκθεσης μουσικής βιομηχανίας Womex. 
Στα πλαίσια της παγκόσμιας έκθεσης γεννή-
θηκε το ενδιαφέρον αρκετών επιχειρηματι-
ών να επενδύσουν στη μουσική βιομηχανία, 
προσβλέποντας στα ιλιγγιώδη κέρδη άλλων 
πόλεων των Βαλκανίων. Οι οποίες διοργα-
νώνουν ετησίως πολυήμερα μουσικά φεστι-
βάλ, στα οποία μετέχουν εκατοντάδες χιλιά-
δες μουσικόφιλοι.

Τα επιχειρηματικά σχήματα βρήκαν συμμάχους 
στα πρόσωπα των θεσμικών φορέων της πό-
λης, που, διακηρυγμένα πλέον, εγκαταλεί-
πουν την παραδοσιακή της φυσιογνωμία, για 
να την παραδώσουν, στις επόμενες γενιές, ως 
«τουριστικό παράδεισο» των Βαλκανίων. 

Η τυχοδιωκτική συμπαιγνία αγκαλιάστηκε από 
το γερμανικό προξενείο της Θεσσαλονίκης, 
το οποίο και συνέβαλε στην πραγματοποίηση 
της συνάντησης με επιχειρηματίες από τους 
χώρους της ψυχαγωγίας και της εστίασης στο 
Βερολίνο. Για να φτάσουμε σήμερα στη δεύτε-
ρη ανοιχτή τους συνάντηση στη Θεσσαλονίκη.

Η επικερδής βιομηχανία, που στήθηκε πάνω στα 
διαλυμένα εργοστάσια του ανατολικού Βε-
ρολίνου, αποφέρει στο Βερολίνο πάνω από 
25 εκατομμύρια επισκέπτες. Το Βερολίνο θε-
ωρείται η μητρόπολη του κλάμπινγκ και της 
αντεγκράουντ σκηνής. Βασίστηκε κυρίως στις 
μουσικές πολιτιστικές ανησυχίες των εξαθλι-
ωμένων νέων του ανατολικογερμανικού Βε-
ρολίνου.

Υ.Γ. Τούρκοι τουρίστες ακούνε μουσικές συνθέ-
σεις νεαρών Ελλήνων σε εγκαταλειμμένα ερ-
γοστάσια, μετασχηματισμένα σε κλαμπ γερμα-
νικών συμφερόντων. «Boutari story»! 

Κ.Σ.

«Boutari 
story»!

«Ε, όχι και μαχαίρι...»
Τα όρια της ανοχής του μνημονιακού κατεστημένου σε σχέση με το ναζιστικό μόρφωμα

Η σχετική αμεριμνησία των τηλεφωνημάτων στα κινητά της ιεραρχίας της, δείχνει αφενός τις 
προνομιακές σχέσεις που πιθανόν είχε με κομμάτια του καθεστώτος.

Του ∆ημήτρη Ναπ. Γιαννάτου 

“ 

Η φράση της αστυνο-

μικού, λίγο πριν συλ-

λάβει τον δολοφόνο 

του Παύλου Φύσσα, εί-

ναι –κατ' εμέ, τουλάχι-

στον– συμβολική. Συ-

μπυκνώνει τα όρια, 

που θέτει το μνημονι-

ακό πολιτικό σύστημα, 

σε σχέση με το αντι-

κοινοβουλευτικό ναζι-

στικό μόρφωμα
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Η δράση εγκληματικών οργα-
νώσεων, τα συντελεσμένα  κα-
κουργήματα ατόμων  και οι 
οπαδικές συσπειρώσεις, δεν 
απειλούν τη ∆ημοκρατία και 
την ομαλότητα του κοινωνικού 
βίου, υπό την αναγκαία προϋ-
πόθεση ότι λειτουργούν  οι θε-
σμοί της ∆ημοκρατίας, δεν έχει 
διαβρωθεί το Κράτος ∆ικαίου 
και δεν έχει διαρραγεί η κοινω-
νική συνοχή. 

Η 
εξάρθρωση μιας εγκλη-
ματικής οργάνωσης, 
που φέρει και πολιτι-
κό μανδύα και αυτοτιτ-

λοφορείται «Χρυσή Αυγή», δεν θα 
πρέπει να εκληφθεί μόνο ως νίκη 
της ∆ημοκρατίας, αλλά, κυρίως, ως 
ίαση από ένα κοινωνικό απόστημα. 
Και όπως είπε ο ∆ήμαρχος Αθηναί-
ων Γ. Καμίνης, μιλώντας στον Ρ/Σ 
ΑΘΗΝΑ 984, «τώρα που έσπασε το 
απόστημα της Χ.Α. θα πρέπει να κα-
θαριστεί σε βάθος».

Πάντως, το μπαράζ αποκαλύ-
ψεων για τη δολοφονική δράση της 
Χρυσής Αυγής  είναι μάλλον το σω-
στό όπλο κατά του νεοναζισμού και 
ένα ισχυρό μέσο στην προσπάθεια 
της κοινωνικής απαξίωσης της Χ.Α..

Το ζητούμενο τώρα είναι να πει-
στεί, με σοβαρά και αδιάσειστα επι-
χειρήματα, ο δικαιολογημένα απο-
γοητευμένος ψηφοφόρος, ο διαμαρ-
τυρόμενος οπαδός,  ο συμπαθών 
τη Χ.Α. ακόμη και εθνικιστής οπα-
δός, ότι το κόμμα αυτό είναι εγκλη-
ματική–ναζιστική οργάνωση. Αυτό 
το φασιστικό μόρφωμα δεν μπορεί 
να έχει και δεν έχει σχέση με τον ελ-
ληνικό πολιτισμό, με τον ανιδιοτελή 
πατριωτισμό και με την νεοελληνική 
κουλτούρα που «αφουγκράστηκε» 
έναν Σεφέρη, Ρίτσο, Ελύτη, Μάνο 
Χατζιδάκι, Κουν, Τσαρούχη, Αλέξη 
Μινωτή, Μίκη Θεοδωράκη, Πανα-
γιώτη Κανελλόπουλο.

Η προσπάθεια θα πρέπει να εί-
ναι επικεντρωμένη  σε πολιτικό  και 
ιδεολογικό και συναισθηματικό επί-
πεδο, ώστε οι Έλληνες πολίτες να 
δουν το αποκρουστικό πρόσωπο 
της Χ.Α. και να αποσύρουν την υπο-
στήριξή τους.  ∆ιότι  η Χ.Α., παρ' όλα 
αυτά, παρά την μείωση των ποσο-
στών της, εξακολουθεί να παραμένει 
ακόμη τρίτο κόμμα και στις  πρό-
σφατες δημοσκοπήσεις. Γεγονός 
που δεν μπορεί να περάσει απαρα-

τήρητο!! Και, επιτέλους, θα πρέπει 
κάποια στιγμή να απαντηθεί το ερώ-
τημα, πώς ένα περιθωριακό κόμμα 
του 0,56%, όπως η Χ.Α., κατέγραψε 
εκλογικό ποσοστό 7% στις τελευταί-
ες βουλευτικές εκλογές; Μήπως το 
μίσος, η απόγνωση και η αηδία που 
αισθάνονται οι πολίτες για το αναξι-
όπιστο πολιτικό σύστημα και  τους 
φαύλους πολιτικούς θέριεψε το ΤΕ-
ΡΑΣ της Χ.Α.; 

Απαντήσεις
∆εν υπάρχει προφανής και εύκολος  
δρόμος που να οδηγεί στην έξοδο 
από την πολυδιάστατη κρίση, μόνο 
ΕΛΠΙ∆Α υπάρχει … 

Επίσης, μία παράμετρος που εί-
ναι και ιδιαίτερα ανησυχητική, είναι 
η διείσδυση της Χ.Α. στον Στρατό, τα 
Σώματα Ασφαλείας και τη ∆ικαιο-
σύνη, δηλαδή στους θεσμούς που 
αποτελούν τα κρηπιδώματα του δη-
μοκρατικού μας πολιτεύματος. Το 
θέμα αυτό επιβάλλεται να αντιμετω-
πιστεί άμεσα και με τη δέουσα σο-
βαρότητα, από την συντεταγμένη Ελ-
ληνική Πολιτεία.  
 
Οι έφεδροι χρυσαυγίτες 
∆όθηκε επίσημη απάντηση στο 
ερώτημα αν συμμετέχουν ή συμμε-
τείχαν στελέχη των Ενόπλων ∆υνά-
μεων στις δραστηριότητες της Χ.Α.

«∆εν υπάρχουν ισχυρά στοιχεία, 
που να αποδεικνύουν μετά βεβαιό-
τητας τη συμμετοχή εν ενεργεία στε-
λεχών των Ειδικών ∆υνάμεων, σε 
παράνομες εκδηλώσεις της Χρυ-
σής Αυγής». Αυτό αναφέρει το πό-
ρισμα της ένορκης διοικητικής εξέ-
τασης, που παραδόθηκε από τον Α/

ΓΕΕΘΑ  στην πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΕΘΑ. Επίσης, στο πόρισμα ανα-
φέρεται ότι: «Ωστόσο, δεν έχει απο-
κλειστεί εντελώς η συμμετοχή κά-
ποιου μεμονωμένου στελέχους σε 
παράνομες δραστηριότητες της Χ.Α. 
Γι' αυτό, σε κάποιες –ελάχιστες πε-
ριπτώσεις– οι έρευνες συνεχίζονται. 
Και εφόσον προκύψουν επιβαρυντι-
κά στοιχεία, η περίπτωση αυτή θα 
αντιμετωπιστεί με τη δέουσα αυστη-
ρότητα από την στρατιωτική ηγεσία. 

∆ιευκρινίζεται ότι, οι έρευνες 
των στρατιωτών αρχών δεν αφο-
ρούν απόστρατους πρώην στελέχη 
των Ειδικών ∆υνάμεων, διότι με αυ-
τές τις περιπτώσεις ασχολείται επι-
σταμένως η Τακτική ∆ικαιοσύνη». 
Για το περιεχόμενο του ΠΟΡΙΣΜΑ-
ΤΟΣ ενημερώθηκε και ο πρωθυ-
πουργός Α. Σαμαράς.                                    

Όμως, υπάρχει ένας προβλημα-
τισμός για την αντικοινοβουλευτική 
δράση διαφόρων σωματείων ιδιω-
τικού δικαίου, που συγκροτούν κά-
ποιοι ολιγάριθμοι πολίτες.  

Άραγε, από πού απορρέει το δι-
καίωμα ενός σωματείου πολιτών 
να απαιτεί, με δημόσια συγκέντρω-
σή του, την παραίτηση της Κυβέρ-
νησης και του Προέδρου της ∆η-
μοκρατίας, καθιστώντας μάλιστα τις 
Ένοπλες ∆υνάμεις εγγυητή των εξε-
λίξεων; Φυσικά, ουδείς, είτε φυσικό 
πρόσωπο, είτε σωματείο, είτε φορέ-
ας, θα μπορούσε ποτέ να διανοηθεί 
κάτι τέτοιο, με εξαίρεση κάποια σω-
ματεία έφεδρων καταδρομέων, δη-
λαδή απόστρατων των Ειδικών ∆υ-
νάμεων του Στρατού. Αυτή η μικρή 
ομάδα αποστράτων, με τέτοιες αντι-
αισθητικές γραφικότητες, απλά προ-
καλεί οίκτο. Και θυμηδία σε όσους 
αρέσκονται σε «τσαχπινιές». 

Φυσικά και είναι ανίκανοι να 
προσβάλουν το κύρος του ΘΕΣ-
ΜΟΥ των Ενόπλων ∆υνάμεων κά-
ποιοι, επειδή, κάποτε, υπηρέτησαν 
στις Ειδικές ∆υνάμεις του Στρατού.

Είναι εύκολο να πουλάς πατριω-
τισμό. Το δύσκολο είναι να είσαι πα-
τριώτης. 

Όμως, η αμοιβή των εμπόρων 
του πατριωτισμού είναι η γελοιοποί-
ηση. 

Ο αγνός και ανυστερόβουλος 
πατριωτισμός είναι η κορωνίδα του 
καθημερινού μόχθου, για να βελτι-
ωθεί η ποιότητα ζωής της δικής σου 
και των άλλων, ΟΛΩΝ χωρίς εξαί-
ρεση. Πατριωτισμός είναι η προ-
σφορά στην Πατρίδα, ώστε να ορ-
θοποδήσει, κάτω από αντίξοες συν-
θήκες.

Οι μεγαλόστομες διακηρύξεις 
εθνικιστικού χαρακτήρα απλώς κα-
λύπτουν διανοητικές ανεπάρκειες.

Οι δραστηριότητες της Κοινό-

τητας Εφέδρων Ειδικών ∆υνάμεων  
(ΚΕΕ∆) αντιμετωπίστηκαν με «χαρι-
τωμένη» διάθεση από τους πολίτες 
και με περιφρόνηση από την πολι-
τεία, αλλά, όταν έφτασαν στο σημείο 
να απαιτούν συνταγματικό πραξικό-
πημα, τότε ασχολήθηκε μαζί τους ο 
Άρειος Πάγος και η αστυνομία απα-
γόρευσε τη γελοία συγκέντρωσή 
τους στη Πλατεία Συντάγματος! 

Η ιδεολογική διείσδυση της Χ.Α. 
στα μέλη της ΚΕΕ∆ είναι οφθαλμο-
φανής, αυταπόδεικτη, αλλά  και ανα-
μενόμενη…

Οι «δραστηριότητες»  της Κοινό-
τητας Εφέδρων Ειδικών ∆υνάμεων 

(ΚΕΕ∆) είναι γνωστές, απλώς 
συγκαλύπτονταν μέχρι τώρα  από 
ομόδοξα στελέχη του Στρατού, της 
Αστυνομίας και της ΕΥΠ.  

Μέλη του σωματείου της ΚΕΕ∆ 
συμμετείχαν στις αποδοκιμασίες 
του Προέδρου της ∆ημοκρατίας Κ. 
Παπούλια στη Θεσσαλονίκη, στη δι-
ακοπείσα στρατιωτική  παρέλαση 
της 28 Οκτωβρίου 2011.  

Μέλη της  ΚΕΕ∆ ήταν  οι «μπρο-
στάρηδες»  στους μπουκαδόρους 
– τραμπούκους, που παραβία-
σαν την κεντρική πύλη του ΥΠΕ-
ΘΑ  και, απωθώντας τους στρατι-
ώτες(!!),  μπήκαν στο υπουργείο 
Εθνικής Άμυνας τον Νοέμβριο του 
2011,   φωνάζοντας το ηρωικό σύν-
θημα «Μπεγλίτη, Αλήτη, θα σου 
γαμ…. το σπίτι» (Ο Πάνος Μπεγλίτης 
ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας!!!). 
Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας των γε-
γονότων και δέχθηκα τη μανιασμέ-
νη επίθεση 50-60 ατόμων, τη στιγ-
μή  που μετέδιδα  στον Ρ/Σ ΑΘΗ-
ΝΑ 984 την εξέλιξη των γεγονότων, 
ως διαπιστευμένος στρατιωτικός συ-
ντάκτης. Με χτυπούσαν όλοι μαζί, 
παρουσία του «ατάραχου» αστυ-
νομικού διευθυντή, υπό τα απαθή 
βλέμματα υπαξιωματικών του Πο-
λεμικού Ναυτικού και κάτω από τα 
χειροκροτήματα των «παλικαριών» 
της ΚΕΕ∆!! Για το θέμα αυτό ο εισαγ-
γελέας  διέταξε έρευνα και έγιναν 
δύο Ε∆Ε. Τη μία ανέλαβε ένας αξι-
ωματικός της ΕΛ.ΑΣ. και την άλλη 
κάποιος συνταγματάρχης. Με κάλε-
σαν στη ΓΑ∆Α για  κατάθεση. Εκεί 
μου έδειξαν φωτογραφίες από τα 
επεισόδια και αναγνώρισα εκείνους 
που με χτύπησαν.  Γνωστά πρόσω-
πα που συνδέονταν οργανικά με την 
ΚΕΕ∆, ιδεολογικά με τη Χ.Α. και με 
τον… ψυχίατρο. Η υπόθεση συγκα-
λύφθηκε πλήρως και μπήκε στο αρ-
χείο, μάλιστα ο συνταγματάρχης δεν 
μου πήρε ούτε καν κατάθεση!!

Αυτά, για να μην εφησυχάζου-
με .

Και τώρα τι μέλλει γενέσθαι;
Σκούρα τα πράγματα για το στρατόπεδο των «προθύμων» της Μέρκελ 

Επίσης, μία παράμετρος που είναι και ιδιαίτερα ανησυχητική, είναι η διείσδυση της Χ.Α. στο Στρατό, τα Σώματα 
Ασφαλείας και τη ∆ικαιοσύνη.

Του Χρήστου Καπούτση 
∆ημοσιογράφου

“ 

Οι μεγαλόστο-

μες διακηρύ-

ξεις εθνικιστι-

κού χαρακτήρα, 

απλά καλύπτουν 

διανοητικές 

ανεπάρκειες

                                                                                                                              ΑΝΑΛΥΣΗ
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     ΕΛΛΑ∆Α

Ο φετινός Σεπτέμβρης αποτέλεσε ένα κομ-
βικό σημείο για το συνδικαλιστικό κίνημα 
των καθηγητών στη ∆ημόσια Εκπαίδευση. 
H προαναγγελλόμενη σύγκρουση με την 
κυβερνητική πολιτική πραγματοποιήθηκε, 
αλλά έληξε σύντομα και μάλλον άδοξα. Και, 
το σημαντικότερο, ανέδειξε το εύρος ενός 
στρατηγικού αδιεξόδου. Αλλά ας πάρουμε 
τα πράγματα με τη σειρά. 

Η 
κυβερνητική πολιτική που εφαρ-
μόζεται, υλοποιώντας τις μνημονι-
ακές δεσμεύσεις της χώρας, ανα-
δεικνύει ξεκάθαρα τη θέση και την 

«προτεραιότητα» ενός δημόσιου αγαθού, όπως 
η εκπαίδευση, σε μια Αποικία Χρέους. Κατάρ-
γηση ή υποβάθμιση βασικών και υποστηρικτι-
κών εκπαιδευτικών δομών (ειδικότητες τεχνι-
κής επαγγελματικής εκπαίδευσης, ενισχυτική 
διδασκαλία, ειδική αγωγή, ολοήμερα δημοτικά 
σχολεία κ.α.), υποχρηματοδότηση, περιοριστι-
κή καταγραφή εκπαιδευτικών αναγκών, δρα-
στική μείωση εκπαιδευτικού προσωπικού 
αποτελούν μερικά από τα βασικά χαρακτηρι-
στικά που συνθέτουν το νέο τοπίο στο χώρο της 
∆ημόσιας Εκπαίδευσης.

 Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ελαστικο-
ποίηση των εργασιακών σχέσεων, στην απο-
δόμηση της εργασιακής ασφάλειας των εκπαι-
δευτικών και στη μετατροπή της εργασίας σε 
"απασχόληση". Εκεί εστιάζεται και η στρατηγι-
κή της κυβέρνησης με τις αναγκαστικές μετα-
θέσεις, τη διαθεσιμότητα – κινητικότητα  - απο-
λύσεις 2.500 εκπαιδευτικών της Τεχνικής Εκ-
παίδευσης και τις μετατάξεις 4.600 εκπαιδευ-
τικών ειδικοτήτων της Μέσης Εκπαίδευσης. 
Ο εργασιακός μεσαίωνας που ετοιμάζεται για 
τους εκπαιδευτικούς γίνεται από όλους αντιλη-
πτός.

Και θα μπορούσε, ίσως, ένας «ουδέτερος» 
παρατηρητής να μιλήσει για την ανάγκη ενός 
εξορθολογισμού στη διαχείριση και την αξιο-
ποίηση του εκπαιδευτικού δυναμικού, βλέπο-
ντας τις κυβερνητικές επιλογές από μια τέτοια 
οπτική. Αλλά ακόμη και στη περίπτωση αυτή, 
είναι φανερό ότι περισσεύει η τυφλή νεοφι-
λελεύθερη εμμονή, υπερτερεί η μνημονιακή 
δέσμευση και απουσιάζει ένα  εθνικό σχέδιο 
προσαρμογής που να αξιολογεί τις πραγματι-
κές ανάγκες της εκπαίδευσης στη χώρα. 

Από την άλλη πλευρά, το εκπαιδευτικό 
συνδικαλιστικό κίνημα καλείται να αντιμετω-
πίσει πειστικά τη νέα πραγματικότητα και να 
δώσει απαντήσεις. Η ένταση της πολύπλευρης 
κυβερνητικής επίθεσης στο χώρο της ∆ημόσι-
ας Εκπαίδευσης συσπειρώνει τους καθηγητές 
και δημιουργεί –ήδη από την περασμένη άνοι-
ξη– πρωτόγνωρες, ευνοϊκές συνθήκες συνδι-
καλιστικής παρέμβασης και διεκδίκησης (μα-
ζική συμμετοχή σε συνελεύσεις, ριζοσπαστικο-
ποίηση, ενότητα στη βάση). 

Όμως, οι δύο βασικές συνδικαλιστικές εκ-

δοχές –τόσο ο κυβερνητικός όσο και ο μηδενι-
στικός συνδικαλισμός– αδυνατούν να ανταπο-
κριθούν στις νέες συνθήκες, να σχεδιάσουν, να 
προτείνουν. ∆εν αντιλαμβάνονται την πολιτική 
ως σχέδιο, αξία, γνώση, μνήμη, πρόβλεψη, προ-
οπτική. 

Το 16ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ που πραγ-
ματοποιήθηκε το καλοκαίρι αποτελεί μια χα-
μένη ευκαιρία. Οι δυνάμεις του κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού παραμένουν αμήχανες 
μπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις. Οι δυνάμεις 
του μηδενιστικού συνδικαλισμού, οι παρατά-
ξεις της συνδικαλιστικής Αριστεράς, παραμέ-
νουν εγκλωβισμένες, άλλες σε ξεπερασμένες 
αναλύσεις και πρακτικές, άλλες σε ιδεοληπτι-
κές εμμονές και άλλες σε πολιτικές σκοπιμότη-
τες, αδυνατούν να κερδίσουν σε αξιοπιστία. Κα-
μιά διανοητική προσπάθεια για την παραγωγή 
νέων εργαλείων, ιδεών, συνθέσεων. Σε πείσμα 

της πραγματικότητας, οριοθετούν για την έναρ-
ξη της νέας σχολικής χρονιάς τη «Μητέρα των 
μαχών». 

Ο Σεπτέμβρης πέρασε και ο κλάδος των 
καθηγητών έχει εισέλθει μηχανιστικά σε μια 
πολιτική απεργία «διαρκείας», χωρίς σχέδιο 
και βραχυπρόθεσμους στόχους διεκδίκησης – 
διαπραγμάτευσης, χωρίς συμμαχίες. Το μέσο 
γίνεται αυτοσκοπός, η μονοδιάστατη πολιτική 
στόχευση σύντομα αποσυσπειρώνει, η συναι-
σθηματική έξαρση εκτονώνεται, το αδιέξοδο γί-
νεται άμεσα ορατό και η εντυπωσιακή απεργι-
ακή συμμετοχή της τάξης του 80-90% των τρι-
ών πρώτων ημερών καταρρέει τις επόμενες 
μέρες σε μονοψήφια ποσοστά. 

Οι δύο κυρίαρχες συνδικαλιστικές εκδοχές 
–κυβερνητικός και μηδενιστικός συνδικαλι-
σμός–  αποτέλεσαν και αποτελούν τις δύο όψεις 
του ίδιου παρακμιακού νομίσματος. Ο καθένας 
για διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικές 
αναλογίες, κατά τον ύστερο μεταπολιτευτικό 
κύκλο, οδήγησαν την ΟΛΜΕ σε μακρόχρονη 
αυτιστική λειτουργία και απαξίωση. Σήμερα, 
την κατευθύνουν σε στρατηγικό αδιέξοδο. Είτε 
δεν το αντιλαμβάνονται είτε παριστάνουν πως 
δεν το βλέπουν. Η άρση του αδιεξόδου προϋ-
ποθέτει την άρση των συνδικαλιστικών παθο-
γενειών του ύστερου μεταπολιτευτικού κύκλου 
και μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την επιστρο-
φή στην πραγματικότητα, την αληθινή πολιτική 
και την αξιοπιστία. 

Ενδιαφέρον το κείμενο που αναδημο-
σιεύουμε σήμερα από τον τελευ-
ταίο «Αντιφωνητή» (16/9/2013), 
σχετικά με με τα επινίκια κάποιων 
«συντοπιτών» μας για τη Μικρα-
σιατική Καταστροφή. Ο λόγος εδώ 
κυρίως για τη γνωστή «Τουρκική 
Ένωση Ξάνθης». Τα συμπεράσμα-
τα δικά σας…

Στίς 14 Σεπτεμβρίου ἡ χώρα μας τιμᾶ 
– πολύ…διακριτικά, εἶναι ἀλήθεια – 
τή μνήμη τῶν θυμάτων τῆς Μικρα-
σιατικῆς Καταστροφῆς.

Γενοκτονία ἤ ὄχι, ἦταν ἕνα ἀσύλλη-
πτο ἔγκλημα κατά τῶν προγόνων 
μας, πού μέ τήν ἀφορμή τοῦ ἑλλη-
νοτουρκικοῦ πολέμου ξερρίζωσε 
τόν Ἑλληνισμό ἀπό τίς προαιώνιες 
ἑστίες του. [ ]

Γιά τήν ἡμέρα λοιπόν αὐτήν, ὁ ΠΑ-
ΡΑΝΟΜΟΣ σύλλογος «Τουρκική 
Ἕνωση Ξάνθης» (πρόεδρος ὁ δι-
κηγόρος Ἀχμέτ Κούρτ) ἔβγαλε ἀνα-
κοίνωση στό Facebook (βλ. και τη 
φωτογραφία):

«Μέ τά πλέον εἰλικρινῆ μας αἰσθήμα-
τα συγχαίρουμε γιά τήν Γιορτή τῆς 
Νίκης – 30 Αὐγούστου – τό μεγα-
λειῶδες Τουρκικό Ἔθνος καί μνη-
μονεύουμε μέ ἔλεος καί εὐγνωμο-
σύνη τόν ἐπικεφαλῆς Τρανό Ἡγέτη 
Μουσταφά Κεμάλ Ἀτατούρκ, τούς 
συμπολεμιστές του καί ἅγιους μάρ-
τυρές μας»!!! (30/8/2013)

Ἀναλόγου θράσους ἦταν καί στό σχό-
λιο κάποιου Μουσταφά Σάργκο, 
ἐπικεφαλῆς τῆς Νεολαίας Ξάνθης 
τοῦ τουρκο-κόμματος DEB. Θά ἐπι-
μείνω ὅμως στήν ΤΕΞ, ἡ ὁποία δι-
εκδικεῖ καί τήν «δικαίωσή της» στά 
εὐρωπαϊκά δικαστήρια, προσφεύ-
γοντας κατά τῆς ἀπαγόρευσης τῆς 
λειτουργίας της. Μόνο τό μήνυμά 
της αὐτό νά διαβάσεις, καταλαβαί-
νεις τί ρόλο παίζει καί ποιά συμφέ-
ροντα ἐξυπηρετεῖ. Μᾶς φτύνει μέσα 
στήν πατρίδα μας, ἐπιχαίρει γιά 
τήν πιό μαύρη στιγμή τῆς νεότερης 
Ἱστορίας μας καί πασχίζει νά πεί-
σει ὅτι ἔτσι ἐκφράζει «τήν μειονό-
τητα». Ἄραγε πόσοι μουσουλμάνοι 
γνωρίζουν καί κατανοοῦν τό ποῦ τό 
πάει ὁ σύλλογος;

Θά πεῖ βέβαια κάποιος ὅτι ἐντάξει, 
μιά ἀνακοίνωση στό Facebook δέν 
εἶναι καί τίποτε τό φοβερό. Λάθος! 
Φέτος μπῆκε στό Facebook, τοῦ 
χρόνου θά γίνει στά μουλωχτά μιά 
ἐκδήλωση τιμῆς, τήν ἑπόμενη χρονιά 
θά διοργανώσουν πανηγυρική συ-
ναυλία στήν κεντρική πλατεία. Για-
τί ὄχι; Ποιός θά τούς ἀμφισβητήσει 
τό «κεκτημένο»;

Η Τουρκική Ένω-

ση Ξάνθης πα-

νηγυρίζει για την 

επέτειο της κατα-

στροφής του '22!

Η ανατομία ενός αδιεξόδου
Ο αγωνιστικός Σεπτέμβρης των εκπαιδευτικών, που έληξε άδοξα 

Η άρση του αδιεξόδου προϋποθέτει την άρση των συνδικαλιστικών παθογενειών του ύστε-
ρου μεταπολιτευτικού κύκλου.

Του Σπύρου Βαζούρα
Eκπαιδευτικός - μέλος ∆Σ ΕΛΜΕ Βοιωτίας

“ 

Οι δύο κυρίαρχες συν-

δικαλιστικές εκδοχές –

κυβερνητικός και μη-

δενιστικός συνδικαλι-

σμός–  αποτέλεσαν και 

αποτελούν τις δύο όψεις 

του ίδιου παρακμιακού 

νομίσματος
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Αγαπητοί υποστηρικτές της βιοποικιλότη-
τας και της ελευθερίας,

Ε 
ίναι καιρός να οργανώσουμε και να 
επικεντρώσουμε τις δυνάμεις μας 
στην απελευθέρωση των σπόρων 
μας και της τροφής μας από τα το-

ξικά, άπληστα και θανατηφόρα νύχια των πο-
λυεθνικών εταιρειών όπως η Monsanto. Από 
τους νόμους που φτιάχνουν οι εταιρείες, κλέβο-
ντας τις δημοκρατίες μας, με απώτερο σκοπό να 
κλέψουν τους σπόρους και την τροφή μας, την 
υγεία και την επιβίωσή μας, τον πολιτισμό μας 
και τη ζωή μας. Πρέπει να πάψουμε να αισθα-
νόμαστε αδύναμοι όπως θέλουν οι εταιρείες 
για να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι είναι πα-
ντοδύναμες και δεν έχουμε καμία δυνατότητα 
αλλαγής. Όμως έχουμε. Εμείς απλά πρέπει να 
συνενώσουμε τις συλλογικές προσπάθειές μας. 
Πρέπει να γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να 
δούμε.

Σας καλώ να ξετυλίξετε τις δημιουργικές 
σας δυνατότητες στη διάρκεια του ∆εκαπενθή-
μερου ∆ράσης για την Ελεύθερη ∆ιακίνηση 
των Σπόρων και των Τροφίμων, μεταξύ 2 και 
16 Οκτώβρη.

Στις 2 Οκτώβρη εορτάζεται η γέννηση του 
Γκάντι. Ο Γκάντι μας άφησε κληρονομιά την ιδέ-
ατης «αυτοργανωμένης ελευθερίας» (Swaraj) 
και της «δύναμης της αλήθειας» (Satyagraha). 
Ας γιορτάσουμε λοιπόν στις 2 Οκτώβρη την 
παγκόσμια ημέρα της Satyagrahaτων Σπόρων. 
Μια μέρα όπου υπερασπιζόμαστε την ελευθε-
ρία του σπόρου και την ελευθερία των τροφί-
μων, ταυτοποιώντας κάθε νόμο που διαμορ-
φώθηκε από τις μεγάλες πολυεθνικές για να 
υπονομεύσουν τις ελευθερίες αυτές,να ποινι-
κοποιήσουν την βιοποικιλότητα, τη διάσωση 
και ανταλλαγή των σπόρων, τις καινοτομίες και 
τα δικαιώματα των αγροτών, με την ανάπτυξη 
παράνομων μονοπωλίων σπόρων μέσω των 
διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και της υποστήρι-
ξης της ομοιομορφίας και της μονοκαλλιέργει-
ας των ειδών.

Αφού ταυτοποιήσουμε τους νόμους που 
εξυπηρετούν τη δουλεία των σπόρων, ας δε-
σμευτούμε να μην υπακούμε αυτούς τους 
ανήθικους και βάρβαρους νόμους που απει-
λούν τη ζωή στη γη, μαζί και τις ζωές μας και τις 
ζωές των παιδιών μας. Ο Γκάντι μας υπενθύ-
μισε πριν από 100 χρόνια, ότι «Όσο παραμέ-
νει η αντίληψη ότι οι άδικοι νόμοι πρέπει να τη-
ρούνται, τόσο θα υπάρχει και η δουλεία». Έχου-
με ένα όνειρο, και το όνειρό μας είναι ότι κάθε 
σπόρος, κάθε μέλισσα, κάθε πεταλούδα, κάθε 
σκουλήκι, κάθε άτομο, κάθε παιδί θα ζήσει χω-
ρίς χειραγώγηση, έλεγχο, πείνα και ασθένειες, 
ότι θα εξελίσσονται και θα συν-εξελίσσονται με 
ελευθερία, ευημερία και υγεία. ∆εν πρέπει να 
επιτρέψουμε στον εαυτό μας να υποβάλλεται 
στην αντίληψη ότι η νόμοι της Monsanto πρέ-
πει να τηρούνται. Στο όνομα των νόμων της Γαί-

ας, της ανανέωσης της ζωής με ελευθερία και 
της δικαιοσύνης των νόμων, είναι οικολογι-
κό και ηθικό καθήκον μας να παρακούσουμε 
τους νόμους της Monsanto. Και καθώς αντιστε-
κόμαστε και δεν υπακούουμε στους καταστρο-
φικούς νόμους της δικτατορίας των σπόρων, 
ας γιορτάσουμε την Ελεύθερη ∆ιακίνηση των 
Σπόρων και των Τροφίμων υιοθετώντας τον 
Νόμο των Σπόρων και φτιάχνοντας Κήπους 
Ελπίδας (GardensofHope) – ιερά καταφύγια 
σπόρων – και Ζώνες Ελεύθερης ∆ιακίνησης 
Σπόρων, χωρίς διπλώματα ευρεσιτεχνίας και 
γενετικά τροποποιημένα είδη.

Στις 12 Οκτώβρη θα οργανώσουμε παγκό-
σμια πορεία διαμαρτυρίας κατά της Monsanto, 
όπως κάναμε στις 25 του Μάη.

Η 16η Οκτώβρη είναι η Παγκόσμια Ημέ-
ρα ∆ιατροφής. Η Monsanto και άλλοι γίγαντες 
της βιοτεχνολογίας είναι τόσο ανόητοι και αλα-
ζόνες ώστε να απονέμουν στον εαυτό τους το 
∆ιεθνές Βραβείο Τροφίμων του οποίου είναι 
οι χορηγοί εκείνη την ημέρα. Ας δώσουμε τα 
πραγματικά Βραβεία Τροφίμων σε πραγματι-

κούς Ήρωες Τροφίμων στις τοπικές κοινωνίες 
μας, σ’ αυτούς που μας προσφέρουν πραγματι-
κά υγιεινά τρόφιμα. Σύμφωνα με τον Οργανι-
σμό Τροφίμων και Γεωργίας, το 72% των τρο-
φίμων που τρώνε οι άνθρωποι προέρχεται από 
μικρά αγροκτήματα και αγρόκηπους.

Μπορούμε να φθάσουμε το 72% στο 100% 
από την ∆ιάσωση των Παραδοσιακών Σπό-
ρων και την καλλιέργεια Κήπων της Ελπίδας 
παντού. Η βιομηχανική γεωργία που καθοδη-
γείται από τις εταιρείες έχει καταστρέψει το 75% 
της βιοποικιλότητας του πλανήτη με αποτέλε-
σμα την πείνα και τις ασθένειες. Ένα δισεκα-
τομμύριο άνθρωποι πεινούν, 2 δισεκατομμύ-
ρια υποφέρουν από ασθένειες που σχετίζονται 
με τα τρόφιμα. Αυτό το σύστημα διατροφής δεν 
μας εξασφαλίζει ζωή και υγεία. Είναι ένα εμπο-
ρευματικό σύστημα που καθοδηγείται από την 
απληστία και το κέρδος, και έχει εξαπολύσει το 
θάνατο και την καταστροφή. Πρέπει να σταμα-
τήσουμε αυτή την καταστροφή. ∆εν υπάρχει 
χώρος για τα δηλητήρια και την δουλεία των 
πολυεθνικών στο διατροφικό σύστημα. Είμα-
στε ό,τι τρώμε.

Οι σπόροι μας και η τροφή μας είναι ζω-
τικής σημασίας για τη ζωή. ∆εν είναι δυνατόν 
να επιτρέπουμε να συνεχίζεται η καταστροφή 
του πλανήτη και της υγείας μας. ∆εν μπορούμε 
να επιτρέπουμε να συνεχίζεται η δουλεία των 
σπόρων και η δικτατορία των τροφίμων. Πρέ-
πει να πάρουμε πίσω τους σπόρους μας, το φα-
γητό μας, την ελευθερία μας.

Με αγάπη και δύναμη για κάθε έναν από 
εσάς, να αξιοποιήσετε τις δυνάμεις σας στο έπα-
κρο και να ξεδιπλώσετε στο μέγιστο βαθμό τις 
δυνατότητές σας για δράσεις δημιουργίας και 
συνεργασίας, ώστε μαζί να διαμορφώσουμε 
ένα διατροφικό σύστημα που θα προστατεύει 
τη ζωή στη γη, τη μικρή αγροτική παραγωγή, 
την υγεία μας και το μέλλον μας.

Λευτεριά στους σπόρους!
Γράμμα για το δεκαπενθήμερο δράσης (2-16 Οκτώβρη 2013)

"Στις 12 Οκτώβρη θα οργανώσουμε παγκόσμια πορεία διαμαρτυρίας κατά της Monsanto, 
όπως κάναμε στις 25 του Μάη."

Tης Βαντάνα Σίβα 

“ 

Η βιομηχανική γεωρ-

γία που καθοδηγείται 

από τις εταιρείες έχει 

καταστρέψει το 75% 

της βιοποικιλότητας 

του πλανήτη με αποτέ-

λεσμα την πείνα και τις 

ασθένειες

Η ∆ράση για την Ελεύθερη ∆ιακίνηση των Σπό-
ρων και των Τροφίμων διοργανώνει τη ∆ευ-
τέρα 7 Οκτωβρίου 2013 σε συνεργασία με το 
∆ήμο Αθηναίων μια σειρά δράσεων στα πλαί-
σια του παγκόσμιου καλέσματος της ∆ρ Βα-
ντάνας Σίβα για την Ελευθερία των Σπόρων 
και της Τροφής.

Στις εκδηλώσεις της 7ης Οκτωβρίου θα παρα-
βρεθεί η περιβαλλοντολόγος, συγγραφέας 
και φιλόσοφος ∆ρ Βαντάνα Σίβα, εκπροσω-
πώντας το παγκόσμιο κίνημα για την ελευ-
θερία των σπόρων (http://seedfreedom.in ) 
η κα. Ινγκα Νιζνίκ, εκπρόσωπος της «Κιβω-
τού του Νώε» από την Αυστρία (http://www.
arche-noah.at ) ο κ. Μάρκο Καφούρο, Πρόε-
δρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηραϊκών 
προϊόντων & Αντιδήμαρχος Θήρας, ο κ. Πανα-
γιώτης Μανίκης, Γεωπόνος, Υπεύθυνος του 
Κέντρου Φυσικής Καλλιέργειας.

Αθήνα 7 Οκτωβρίου 2013
∆ράστε για την ελευθερία των σπόρων
Σας καλούμε σε χάπενιν στην Πλατεία Συντάγμα-

τος στις 09:00 – 10:00 το πρωί.
Στην πλατεία Κοτζιά από τις 12:00 – 13:30 στην 

Ανθοκομική έκθεση του ∆ήμου Αθηναίων.
∆είτε το μήνυμα από την ∆ρ. Βαντάνα για τους Έλ-

ληνες 18/9/2013
h t t p : / / w w w . y o u t u b e . c o m /

watch?v=0avvrtVlRPo

Ημερίδα στο Μουσείο της Ακρόπολης στις 7 
Οκτωβρίου 2013 στις 4μμ

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, ο ∆ήμος Αθηναίων και 
η Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι σας προ-
σκαλούν στην εκδήλωση ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ – 
ΝΤΟΠΙΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

Πρόγραμμα 
των δράσεων 
στην Αθήνα
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Θα ήταν κοινοτοπία ίσως να επαναλά-
βουμε τα αυτονόητα. Σε μια εποχή όπως 
αυτή που ζούμε, εποχή μνημονιακής 
μεταμοντέρνας κατοχής και αποικίας 
χρέους, Σύνταγμα και εθνική κυριαρχία 
έχουν κουρελιαστεί. Θεμελιώδη κοινω-
νικά δικαιώματα και κατακτήσεις δεκα-
ετιών αποτεφρώνονται ταχύτατα. Αυτο-
κτονίες, πείνα, επιστρέφουν δριμύτατα. 
Βαδίζουμε όπισθεν ολοταχώς προς τη 
δεκαετία του ’50 με χειρότερους όρους. 
Και λέω χειρότερους, γιατί ούτε η εθνι-
κή περιουσία ούτε και το τελευταίο χω-
ράφι δεν κινδύνευαν όπως σήμερα να 
περάσουν στα χέρια των δυναστών-δα-
νειστών, που κατευθύνονται κυρίως απ’ 
τις γερμανικές ελίτ, δίκην πάντσερ του 
4ου Ράιχ. 

Η 
πρόσφατη απογύμνωση της 
εγκληματικής συμμορίας των νε-
οναζί δολοφόνων υπό την ονομα-
σία «Χρυσή Αυγή», αντί να κά-

νει τους Φαήλους, τους Μπαλτάκους και τους 
Χρύσανθους να μαζευτούν πολιτικά… τους 
αποθράσυνε. Ενώ, πριν από λίγο καιρό, ακού-
γαμε τον Μπάμπη του μνημονιακού Σκάι που 
λάνσαρε την θεωρία της «σοβαρής Χ.Α.», έως 
τον Γ.Γ. Γραμματέα του Υπ. Συμβουλίου, που 
ανοιχτά θεωρούσε την συμμορία ως εν δυνά-
μει κυβερνητικό εταίρο. Κι επειδή η θεωρία 
των άκρων μάλλον ετελεύτησε, τουλάχιστον 
προσώρας, μετά τα τελευταία καταιγιστικά, 
προβλέπω επαναλανσάρισμα σε νέα εκδοχή. 
Και ποια θα είναι αυτή; Μα, προφανώς, άκρα 
θα θεωρήσει ο σαμαρικός πυρήνας τους αγώ-
νες των πολιτών αυτής της χώρας για την απο-
τίναξη της μεταμοντέρνας Κατοχής και των 
συνεπειών της. Από τις απεργίες και τις κατα-
λήψεις των απολυμένων μέχρι τις Σκουριές, η 
θεωρία θα σερβιριστεί ξανά, με αιχμή τον ∆έν-
δια, ως Νόμος και Τάξη. 

Εδώ μπαίνουμε και στην σύνδεση με το 
θεωρητικό υπόβαθρο της πολιτικής βίας. 
Καλό λοιπόν είναι να θυμίσουμε τα αυτονό-
ητα προς πάσα κατεύθυνση. Παρ' όλο που ο 
ιακωβινισμός κι ο βιολεντισμός ανήκουν στις 
παραδόσεις των εργατικών και των ριζοσπα-
στικών κινημάτων, η όποια βία ασκείται από 
τα λαϊκά κινήματα είναι κατεξοχήν αμυντική. 
Και πάντα εμπεριέχει το στοιχείο του αυθόρ-
μητου, που βασίζεται στην ευρεία νομιμοποί-
ηση των ίδιων των κινημάτων. 

Αυτή λοιπόν η κινηματική βία δεν έχει κα-
μία σχέση με τα οπλισμένα χέρια δήθεν ένο-
πλων πρωτοποριών ή με τις μολότοφ και τις 
πέτρες που πετιούνται ξαφνικά από πυρή-
νες που δεν έχουν καμία σχέση με τις μεγά-
λες μάζες διαδηλωτών. Καλό λοιπόν είναι να 
θυμηθούν και οι εξ αριστερών φίλοι μας ότι, 
στην θεωρία του κράτους οργάνου της αστι-
κής τάξης υπάρχουν κι οι νεώτερες θεωρή-
σεις, όπως αυτή του αείμνηστου Ν. Πουλα-
ντζά, που θεωρούσε το κράτος ως ένα από τα 

πεδία της ταξικής πάλης όπου κάθε φορά συ-
μπυκνώνονται οι εκάστοτε ταξικοί και πολιτι-
κοί συσχετισμοί. 

Και καλό θα είναι κι ο κ. Λαζαρίδης να 
εγκύψει στα διαβάσματα της νεότητάς του και 
να θυμηθεί ότι ο Νόμος γενικά δεν είναι ούτε 
ανιστορικός ούτε αποκομμένος από αυτό που 
ονομάζεται κοινωνική συναίνεση, όπου η Ηθι-
κή είναι βασικό τμήμα της τελευταίας. Βάσει, 
λοιπόν, ποιας κοινωνικής νομιμοποίησης και 
ηθικής καταστρέφεις δάση, νερά και περιβάλ-
λον στον βωμό των επιθυμιών της Μέρκελ; Ή 
ξεσπιτώνεις κόσμο που δεν έχει να πληρώσει 
την τραπεζοκρατία; Βάσει ποιας ηθικής θα σύ-
ρεις στις φυλακές μικρομεσαίους που μέχρι 

το 2010 πλήρωναν κανονικότατα ασφαλιστι-
κές και φορολογικές υποχρεώσεις, στον βωμό 
του επαχθούς χρέους; 

Καλό επίσης είναι να ξαναθυμηθού-
με τα μαθήματα από τους Αγανακτισμένους. 
Παρ’ όλες τις τεράστιες αδυναμίες του, το κί-
νημα αυτό επειδή είχε, έστω σε εμβρυα-
κή μορφή, ΕΑΜικά χαρακτηριστικά, μπόρε-
σε να αντιμετωπίσει την άθλια τρόικα ΓΑΠ-
Παπακωσταντίνου και Βενιζέλου, και στις 
28/10 του 2011, επί της ουσίας, να τους ρίξει. 

∆ιότι, ο σκοπός της θεωρίας των άκρων εί-
ναι να μετασχηματίσει το δίλημμα Μνημόνιο 
ή Ανεξαρτησία σε ∆εξιά ή Αριστερά. Ακραία 
και εγκληματική εκτροπή του δεύτερου δι-
λήμματος ήταν και οι ναζί της Χ.Α. Αλήθεια, 
15 χρόνια τώρα ο εθνομηδενισμός των αντιφά 
ή διαφόρων αντιεξουσιαστών δεν μπόρεσε να 
εμποδίσει, αλλά μάλλον διευκόλυνε την εμφά-
νιση του ναζιστικού καρκινώματος. 

Αλίμονο, λοιπόν, αν αφήσουμε στην επό-
μενη φάση του κινήματος να ηγεμονεύσουν 
τέτοιες αντιλήψεις και πολιτικοί βιολεντισμοί, 
που πολλές φορές αγγίζουν τα όρια της προ-
βοκάτσιας. Θα έλεγα σε όλους να ξαναδούν 
την εκπληκτική ταινία Αποστολή στη Νικαρά-
γουα με τους Νόλτε, Χάκμαν κ.ά. Και ιδιαίτε-
ρα τη σκηνή όπου ο Αμερικανός δημοσιογρά-
φος λέει στην ένοπλη σαντινίστρια: «Λένε ότι 
παίζετε το παιχνίδι των Σοβιετικών». Κι εκείνη 
του απαντάει αφοπλιστικά: «Μα, κύριε, στην 
σημερινή εποχή η αντίθεση δεν είναι Αμερι-
κή-ΕΣΣ∆, η αντίθεση είναι Βορράς-Νότος».

Η Γενική ∆ιεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν 

(DG Comp) ζήτησε και πέτυχε να αποσυρθεί 

η Εθνική Τράπεζα από Ρουμανία, Βουλγαρία, 

Σερβία, FYROM και Αλβανία, που αποτελούν 

το 10% του δανειακού χαρτοφυλακίου του ομί-

λου της Εθνικής. Ακόμα, ζήτησε η Εθνική Τρά-

πεζα να μειώσει τη συμμετοχή της στο μετοχι-

κό κεφάλαιο της Φινάνσμπανκ κατά 40% ως 

το 2017, ώστε να περιορισθεί στο 60%. Το ότι το 

ποσοστό έμεινε στο «χαμηλό» 40% χρύσωσε 

το χάπι για την Εθνική, μιας και η Φινάνσμπανκ 

συμμετέχει με 25% στο δανειακό χαρτοφυλά-

κιο του ομίλου. Και αν οι βαλκανικές θυγατρι-

κές της Εθνικής τα τελευταία χρόνια δεν απέ-

διδαν όπως παλιά –μόλις 4 εκατ. ευρώ κέρδη 

την προηγούμενη χρονιά– η Φινάνσμπανκ πα-

ραμένει ιδιαιτέρως αποδοτική, το 2011 κατέ-

γραψε κέρδη 365 εκατ. και το 2010, 462 εκατ. 

Σειρά θα πάρει μετά την Εθνική και η Άλφα 

Μπανκ, που και αυτή θα εξαναγκαστεί να απο-

χωρίσει σύντομα από τα Βαλκάνια. Το Ελντο-

ράντο των ελληνικών τραπεζών στα Βαλκά-

νια φαίνεται να έχει άδοξο τέλος, οι ελληνικές 

τράπεζες άνοιξαν τις αγορές των γειτονικών 

χωρών, αλλά τώρα η κρίση σαρώνει και αυ-

τές. Οι Ευρωπαίοι αναγκάζουν τις ελληνικές 

τράπεζες να αποχωρήσουν και τη θέση τους 

ετοιμάζονται να πάρουν τράπεζες από την Κε-

ντρική Ευρώπη, ήδη Πολωνοί και Ούγγροι εί-

ναι έτοιμοι να χιμήξουν. Ό,τι λοιπόν έφτιαχναν 

οι τραπεζίτες την προηγούμενη δεκαετία στα 

Βαλκάνια τώρα σαρώνεται και οι Γερμανοί 

επικυρίαρχοι το δίνουν στους έμπιστούς τους.

Η Κομισιόν 
διώχνει την 
ΕΤΕ από τα 
Βαλκάνια

Προπαγανδιστικός χυλός Λαζαρίδη
Βία πολιτική και άκρα στην εποχή του μνημονίου 

Ο σκοπός της θεωρίας των άκρων είναι να μετασχηματίσει το δίλημμα Μνημόνιο ή Ανεξαρτη-
σία, σε ∆εξιά ή Αριστερά

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

“ 

Βάσει ποιας κοινω-

νικής νομιμοποίησης 

και ηθικής καταστρέ-

φεις δάση, νερά στον 

βωμό των επιθυμιών 

της Μέρκελ; Ή ξεσπι-

τώνεις κόσμο που δεν 

έχει να πληρώσει την 

Τραπεζοκρατία;
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Ένα πράγμα που εντυπωσιάζει τις 
τελευταίες μέρες με όσα συμβαί-
νουν με τη Χρυσή Αυγή είναι το 
απίστευτο θράσος αυτών των αν-
θρώπων, που πίστευαν ότι μπο-
ρούν να κάνουν το κάθε τι χωρίς 
να αντιμετωπίζουν τις ανάλογες 
συνέπειες. Και αν για τα δευτερο-
κλασάτα στελέχη έχει να κάνει και 
με μια ισχυρή δόση αφέλειας, για 
τα πρωτοκλασάτα αλλού πρέπει 
να αναζητήσουμε τις αιτίες αυτής 
της άνεσης. 

Η 
Χρυσή Αυγή είχε και 
έχει ισχυρές πλάτες 
μέσα στον κρατικό μηχα-
νισμό. Τα τελευταία χρό-

νια ξεπέρασε τις κλασικές σχέσεις 
που είχε ως παρακράτος με το επί-
σημο κράτος και επιχείρησε να δη-
μιουργήσει παράλληλες δομές ελεγ-
χόμενες από αυτήν μέσα στο κράτος, 
ένα ιδιότυπο βαθύ κράτος που δι-
απερνούσε την αστυνομία, τον στρα-
τό και την ΕΥΠ. Με τις αποκαλύψεις, 
που είναι καταιγιστικές, βλέπουμε ότι 
δεκάδες αστυνομικοί είχαν αποδε-
δειγμένα σχέσεις με τη ΧΑ, αρκετοί 
έχουν συλληφθεί κιόλας. ∆εν πρέπει 
να μένει ασχολίαστο ότι η ΧΑ επέλε-
γε να ανοίγει γραφεία κοντά σε αστυ-
νομικά τμήματα. Στην Αθήνα, τα κε-
ντρικά της γραφεία είναι απέναντι 
από τη Σχολή της Αστυνομίας και κο-
ντά στο υπουργείο ∆ημόσιας Τάξης, 
ενώ στη Θεσσαλονίκη πολύ κοντά 
στη Γενική Αστυνομική ∆ιεύθυνση, 
τα ίδια κάνουν και σε άλλες πόλεις, 
το συμβολικό μήνυμα που στέλνουν 
στους αστυνομικούς είναι «εμείς εί-
μαστε δίπλα σας», υπάρχουν άλλω-
στε καταγγελίες πολιτών ότι όταν πή-
γαιναν να καταγγείλουν κάτι στο τμή-
μα, οι ίδιοι οι αστυνομικοί τους έστελ-
ναν στα κοντινά γραφεία της ΧΑ για 
να επιληφθεί αυτή. Η περίπτωση του 
Α.Τ. Αγίου Παντελεήμονα είναι η 
πλέον χαρακτηριστική, όπου ο αστυ-
νομικός διευθυντής, που συνελήφθη, 
είχε για πολλά χρόνια σχέσεις με την 
ΧΑ, την κάλυπτε και της έστελνε κό-
σμο. 

Επίσημες αναφορές για σχέ-
σεις με τον στρατό και την αστυνομία 
υπάρχουν από το 1999.  Σε απόρρη-
το έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομί-
ας, που δημοσιεύθηκε το 2004 στα 
ΝΕΑ, αναφέρονταν τα εξής:
α) Η οργάνωση διατηρεί πολύ καλές 
σχέσεις και επαφές με εν ενεργεία 
αξιωματικούς και μόνιμους υπαξ/
κούς του στρατού, αλλά και με απο-

στράτους.

β) ∆ιατηρεί πολύ καλές σχέσεις και 
επαφές με εν ενεργεία και αποστρά-
τους αξ/κούς της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και με 
απλούς αστυνομικούς.

γ) Στο παρελθόν, κατά τη διάρκεια 
των επετείων της 17ης Νοέμβρη, 
αλλά και άλλων εκδηλώσεων του 
αριστερίστικου και αναρχικού χώ-
ρου, η αστυνομία τους προμήθευε 
με ασυρμάτους και κλομπ, για να 
τους εντοπίζουν και να τους κτυπούν, 
εμφανιζόμενοι ως «αγανακτισμένοι 
πολίτες».

δ) Τα περισσότερα μέλη της ΧΡΥ-
ΣΗΣ ΑΥΓΗΣ οπλοφορούν παρά-
νομα, προμηθευόμενα όπλα από 
βουλευτές (της Ν∆) και παρουσιαζό-
μενοι ως συνοδοί τους».

Από τότε, δηλαδή, η αστυνομία 
γνώριζε για τις σχέσεις της ΧΑ με 
τον στρατό και την αστυνομία, αλλά 
και ότι οι περισσότεροι χρυσαυγίτες 
οπλοφορούσαν. 

Τα αδέλφια του Μιχαλολιάκου 
και ο ρόλος τους στη διασύνδεση 
της ΧΑ με στρατό, αστυνομία, επι-
χειρηματίες κ.ά.

Ένα κομμάτι της υπόθεσης «Χρυ-
σή Αυγή» που ακόμα δεν έχει εξετα-
στεί αρκετά είναι ο ρόλος των μεγα-
λύτερων αδελφών του Νίκου Μιχα-
λολιάκου και οι «γνωριμίες» που δη-
μιουργούσαν προς όφελος της ΧΑ. Ο  
Τάκης Μιχαλόλιας είναι από τους 
πιο γνωστούς δικηγόρους, καθώς 
έχει παραστεί ως συνήγορος υπερά-
σπισης σε μερικές από τις πιο σημα-
ντικές δίκες. Συνήγορος του Κοσκω-
τά, του ηγούμενου Εφραίμ, του Τσο-
χατζόπουλου, του Σμπώκου, αλλά 
και του προέδρου του Ολυμπιακού 
Βαγγέλη Μαρινάκη, στην υπόθεση 
με τους στημένους ποδοσφαιρικούς 

αγώνες. Έπαιξε και ο ίδιος σημαντι-
κό ρόλο στην ακροδεξιά τις δεκαετίες 
’70 & ’80, αρχικά εντάχθηκε στο κόμ-
μα «4η Αυγούστου» του Πλεύρη, πέ-
ρασε και αυτός, όπως και ο Μιχαλο-
λιάκος, από την ΕΠΕΝ, θεωρείται ότι 
εκείνος ήταν που έβγαλε το ηχογρα-
φημένο μήνυμα του Παπαδόπουλου 
από τον Κορυδαλλό και ακούστη-
κε σε συγκέντρωση της ΕΠΕΝ στο 
Κάραβελ. ∆ιατήρησε σχέσεις με τον 
ακροδεξιό χώρο, αφού ήταν συνήγο-
ρος του εκδότη της Ελεύθερης Ώρας 
Γρηγόρη Μιχαλόπουλου, όταν κα-
τηγορήθηκε και καταδικάστηκε για 
εκβιασμούς. Αργότερα ήταν συνή-
γορος και του Περίανδρου. Η ειδί-
κευσή του όμως είναι σε υποθέ-
σεις πειθαρχικών παραπτωμά-
των αξιωματικών της αστυνομίας, 
του λιμενικού και του στρατού, πράγ-
μα που τον κάνει να έχει πολύ καλές 
και σε ανώτατο επίπεδο με τις ηγεσί-
ες των Σωμάτων Ασφαλείας. Ανάμε-
σα στους πελάτες του ήταν ο μέχρι 
πρότινος αστυνομικός περιφερειάρ-
χης Νοτίου Ελλάδος Ιωάννης ∆ικό-

πουλος, ο οποίος, πριν ξεκινήσουν 
οι συλλήψεις της ΧΑ, εξαναγκάστηκε 
σε παραίτηση. Οι επαφές του έφτα-
ναν μέχρι τους πρώην αρχηγούς της 
ΕΛ.ΑΣ. Βασ. Τσιάτουρα και Γ. Αγγε-
λάκο, όπως και τον πρώην υπαρχη-
γό Στ. Σύρο. Οι άκρες του φτάνουν 
ως και το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, 
αφού συμμετέχει σε επιτροπές για 
την αναμόρφωση του Ποινικού Κώ-
δικα. Κατά το αμερικάνικο περιοδι-
κό Βάις είναι ο άνθρωπος που προ-
σεγγίζει επιχειρηματίες, δικηγόρους 
και πανεπιστημιακούς για λογαρια-
σμό της ΧΑ, προσπαθώντας να φιλο-
τεχνήσει το «σοβαρό» προφίλ της ορ-
γάνωσης, όπως θα επιθυμούσε και ο 
Μπάμπης του Σκάι. 

Ο μεγαλύτερος αδελφός του εί-
ναι ο Ιωάννης Μιχαλολιάκος, που 
διετέλεσε α' υπαρχηγός του ΓΕΣ, όταν 
ήταν υφυπουργός Άμυνας εξάδελ-
φός του, ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, 
ο σημερινός δήμαρχος Πειραιά. Ο 
αδελφός του προοριζόταν ακόμα και 
για αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αλλά λέγεται ότι, 
λόγω της συγγένειας με τον Ν. Μιχα-
λολιάκο, κόπηκε. Πάντως, σύμφω-
να με τον Αριστοτέλη Καλέντζη, πα-
λιό σύντροφο του αρχηγού της ΧΑ, 
ο στρατηγός ήταν ο σύνδεσμος του 
2ου Γραφείου του ΓΕΣ με την ΕΥΠ. 
Ο Ι. Μιχαλολιάκος είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στους απόστρατους αξιω-
ματικούς. Η οικογένεια έχει και άλ-
λον απόστρατο στρατηγό, τον εξάδελ-
φο του Ν. Μιχαλολιάκου, Παναγιώτη 
Μιχαλόλια, υποστράτηγο στις Ειδικές 
∆υνάμεις του ΓΕΣ. 

Ο πατέρας του Χρήστου Παππά
Επαφές με τον στρατό και με τον πα-
λιό χουντικό κόσμο έχει και ο Χρή-
στος Παππάς. Ο υπαρχηγός της Χρυ-
σής Αυγής είναι γιος του αξιωματι-
κού Ηλία Παππά, στενού συνεργά-

τη του δικτάτορα Παπαδόπουλου. Ο 
Ηλίας Παππάς, όπως μας ενημερώ-
νει ο γιος του από το προσωπικό του 
ιστολόγιο, «ως ταγματάρχης Π/Β είχε 
ενεργό συμμετοχή στην στρατιω-
τική επέμβαση του 1967. Τη νύχτα 
της 20ης προς 21η  Απριλίου 1967, 
υπηρετών στο 2ο Επιτελικό Γραφείο 
του ΓΕΣ, βρισκόταν στον στενό κύ-
κλο του Γεωργίου Παπαδοπούλου, 
στον οποίο έμεινε πιστός μέχρι το τέ-
λος. ∆ιορίσθηκε κυβερνητικός επί-
τροπος στην Τράπεζα της Ελλάδος. 
Κατά την διάρκεια της 21ης Απριλί-
ου κατείχε νευραλγικές θέσεις, όπως 
δ/ντης του 2ου Γραφείου του Γ΄ Σώ-
ματος Στρατού». Ο Ηλίας Παππάς, 
τον Ιανουάριο του 1975 μηνύθηκε 
από τον Ευάγγελο Γιαννόπουλο και 
άλλους δικηγόρους για εσχάτη προ-
δοσία, αλλά ποτέ δεν έγινε η δίκη. 
Τον Μάρτιο του 1975 αποστρατεύ-
τηκε με τον βαθμό που είχε όταν ξε-
κίνησε η διαδικασία της αποχουντο-
ποίησης. Έκτοτε συμμετείχε και αυ-
τός στη Χρυσή Αυγή, ενώ στις εκλο-
γές του 2012, παρά τα 89 του χρόνια, 
ήταν στην τελευταία θέση του ψηφο-
δελτίου Επικρατείας της. Ο ρόλος του 
είναι σημαντικός, γιατί αποτελούσε 
έναν από τους συνδέσμους της ΧΑ 
με τους αμετανόητους χουντικούς, 
και ο γιος του θεωρείται από τους 
πιο αγαπητούς χρυσαυγίτες σε αυ-
τόν το χώρο. Το 2005, μετά από πο-
λυετή δικαστικό αγώνα, όπως ανα-
φέρει ο γιος του, επί υπουργού Άμυ-
νας Βαγγέλη Μεϊμαράκη και υφυ-
πουργού Βασίλη Μιχαλολιάκου, του 
αποδόθηκε ο βαθμός του αντιστράτη-
γου ε.α. από το ΣΑΓΕ. Μάλιστα πήρε 
και αναδρομικά όλα τα χρήματα που 
αναλογούσαν στη διαφορά των απο-
δοχών του από συνταγματάρχη σε 
αντιστράτηγο, για όλα αυτά τα χρόνια 
που…αδίκως απομακρύνθηκε από 
τον στρατό. ∆ηλαδή, ο Ηλίας Παπ-
πάς, ένας από τους πρωταίτιους της 
χούντας, όχι μόνο ποτέ δεν τιμωρή-
θηκε για όσα έπραξε επί επταετίας, 
αλλά αποκαταστάθηκε και πήρε και 
ένα πλουσιοπάροχο δωράκι! 

Τώρα που αποκαλύπτονται οι 
εγκληματικές ενέργειες της ΧΑ, πρέ-
πει να ξεκαθαρίσει όλη η κατάστα-
ση με τα όσα έπραττε η ΧΑ στα Σώ-
ματα Ασφαλείας, αλλά και ποιες πλά-
τες είχε στον επιχειρηματικό, ακα-
δημαϊκό και δικαστικό χώρο. Αν 
δεν γίνει αυτό το παρακράτος αργά 
ή γρήγορα θα βρει και πάλι την ευ-
καιρία να αναλάβει δράση, η ιστορία 
αυτή έχει επαναληφθεί πολλές φορές 
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Το «βαθύ κράτος» και η Χ.Α. 
Η ασυδοσία των στελεχών της Χ.Α. έχει τις ρίζες της σε στενές, εκτεταμένες σχέσεις με βραχίονες του καθεστώτος.

Επίσημες αναφορές για σχέσεις με το στρατό και την αστυνομία υπάρχουν από το 1999.

“ 

Επιχείρησε να 

δημιουργήσει 

παράλληλες δο-

μές ελεγχόμε-

νες από αυτήν 

μέσα στο κρά-

τος, ένα ιδιότυ-

πο «βαθύ κρά-

τος»

Του Γιάννη Ξένου
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Πριν ένα μήνα, ο σύμβουλος του 
Α. Σαμαρά, Π. Μπαλτάκος, δήλω-
νε «πως είναι απευκταίο, αλλά 
αν χρειαστεί μπορούμε να συ-
γκυβερνήσουμε και με τη Χρυ-
σή Αυγή», ενώ ο έτερος μυστικο-
σύμβουλος, Χρύσανθος Λαζαρί-
δης, δεν πρόλαβε να εγκαταλεί-
ψει αυτή τη γραμμή ακόμα και 
τις πρώτες μέρες μετά τη δολοφο-
νία του Παύλου Φύσσα και επέ-
μενε στην εξίσωση Χ.Α. και ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Όμως, μέσα σ’ ένα μήνα, τα 
πράγματα αντιστράφηκαν και οι 
παρ’ ολίγον κυβερνητικοί εταίροι 
μεταβλήθηκαν σε «εγκληματική 
οργάνωση» και πήραν τον δρόμο 
για τη φυλακή. Οι συνέπειες αυ-
τής της μεταστροφής για τις μελ-
λοντικές πολιτικές εξελίξεις θα 
είναι τεράστιες. Τι μεσολάβησε 
όμως για να πραγματοποιηθεί;

Π 
ρώτο και κύριο, όπως 
έχουμε επισημάνει ανα-
ρίθμητες φορές εδώ και 
ένα χρόνο, το γεγονός 

ότι η Χ.Α. δεν κατόρθωσε να μετα-
σχηματιστεί από συμμορία σε πο-
λιτικό κόμμα και να ενώσει όλο τον 
«χώρο», από χουντοβασιλικούς μέ-
χρι ανεγκέφαλους πατριώτες, από-
στρατους αξιωματικούς και αστυνο-
μικούς, σε ένα «ευπρόσωπο» ακρο-
δεξιό κόμμα. Ένα τέτοιο κόμμα, στις 
συνθήκες της τεκτονικής κρίσης που 
ζει η Ελλάδα, θα μπορούσε άνετα να 
ξεπεράσει το 10% ακόμα και το 15% 
των ψηφοφόρων. Ωστόσο, η Χ.Α., 
ενώ έτεινε να προσεγγίσει ανάλογα 
εκλογικά επίπεδα, παρέμενε μια μι-
κρή ομάδα αμετανόητων ναζιστών 
που δεν αντιστοιχούσε στο νέο της 
μεγεθυμένο ηγετικό ρόλο.  Η μεγά-
λη πλειοψηφία των οπαδών ή των 
ψηφοφόρων της συντασσόταν μαζί 
της για «να τιμωρήσει το σύστημα», 
«παρά τα αποτρόπαια χαρακτηριστι-
κά» της. ∆ηλαδή, δεν είχαν δημιουρ-
γήσει εκείνη την ιδεολογική σύνδε-
ση με τους ψηφοφόρους τους και 
τους οπαδούς τους που θα τους επέ-
τρεπε να κινητοποιήσουν χιλιάδες 
ή δεκάδες χιλιάδες άτομα σε περί-
πτωση δίωξής τους, και θα τους κα-
θιστούσε ουσιαστικά άτρωτους.  Γι' 
αυτό και ελάχιστες εκατοντάδες συ-
μπαρασταθήκαν στους "αρχηγούς" 
στην Αθήνα ενώ κρύβονταν σε όλη 
την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτή ήταν η 
βασική εγγενής αδυναμία του μορ-
φώματος της Χ.Α., που μπορούσε 
εύκολα να τους μεταβάλει σε αντικεί-

μενο αστυνομικής και εισαγγελικής 
δίωξης. Συνέχισαν υπό την καθοδή-
γηση των βουλευτών τους να οργα-
νώνουν ομάδες εφόδου, να γυμνά-
ζονται σε στρατόπεδα, να κρύβουν 
όπλα, και – υπέρτατη ύβρις προς την 
παραδοσιακή ακροδεξιά– να επιτε-
θούν ακόμα και στους εναπομείνα-
ντες ταγματασφαλίτες του Μελιγαλά.

Έτσι, η δολοφονία του Παύλου 
Φύσσα, εντασσόμενη στη στρατηγι-
κή της κατάληψης δια της βίας των 
λαϊκών συνοικιών, ήρθε να ξεχειλί-
σει το ποτήρι. Ήταν οι ίδιοι οι βου-
λευτές ή και ο «αρχηγός» που συ-
νέχισαν να δίνουν εντολές για τις 
εγκληματικές ενέργειες. Όπως προ-
σφυώς αναφέρει ένας «πατριώτης» 
του διαδικτύου (http://aegeanhawk.
blogspot.gr/2013/09/blog-post_30.
html), η Χ.Α. δεν είχε πραγματο-
ποιήσει έναν διαχωρισμό ανάλογο 
με εκείνον του Sin Fein με τον ΙRΑ, 
ή ανάμεσα στους Αδελφούς Μου-
σουλμάνους και τα ένοπλα τμήμα-
τα της Χαμάς, θα συμπληρώναμε 
εμείς. Όσο υβριστικός και αν είναι 
ο παραλληλισμός ανάμεσα σε μεγά-
λα ιστορικά κινήματα και μπράβους, 
μας  βοηθάει να κατανοήσουμε την 
πραγματικότητα: Η ελληνική ακρο-
δεξιά  δεν μπορεί να έχει  Sin Fein 
ούτε και ΙRΑ, διαθέτει μόνον πα-

ρακρατικούς. Αυτός είναι ο πρώτος 
και κύριος λόγος για τον οποίο κα-
τέστη δυνατό στο κράτος να πλήξει 
το… παρακράτος. ∆ιότι παρέμεινε τέ-
τοιο ακόμα και μέσα στη Βουλή. Και, 
όπως ανέφερε σε μία ομιλία του ο… 
Παναγιώταρος, ίσως σε μια έκλαμ-
ψη ειλικρίνειας: «Μπουρδ… το κρά-
τος, μπουρδ… και το παρακράτος»! 
Ένα τέτοιο σχήμα ήταν ευάλωτο σε 
οποιοδήποτε αποφασιστικό κτύπη-
μα από την πλευρά του κράτους και, 
πάνω απ’ όλα, το έπνιξε το αίμα του 
Παύλου Φύσσα.

Παράλληλα, εκδηλώθηκε και 
μία ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση 
από τον «διεθνή παράγοντα» ώστε 
να στραφεί ενάντια στη Χ.Α. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση απαιτούσε μέτρα 
εναντίον της πριν η Ελλάδα αναλά-

βει την προεδρία τον Ιανουάριο, και 
κάποιοι (όπως ο Σβόμποντα, πρόε-
δρος της σοσιαλιστικής ομάδας στο 
ευρωκοινοβούλιο), έφτασαν να απει-
λούν με αποκλεισμό της. Το Ισρα-
ήλ ανέβαλε δύο φορές τη συνάντηση 
των υπουργικών συμβουλίων για 
τον ίδιο λόγο (και, καθόλου τυχαία, 
αυτή ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου 
στην Ιερουσαλήμ). Ανάλογη ήταν η 
πίεση από το διεθνές εβραϊκό λόμπι 
και από την αμερικανική κυβέρνη-
ση. Από τη στιγμή και πέρα δε, που 
η Χ.Α., με τις τελευταίες της δολοφο-
νικές ενέργειες, πέρασε στο προσκή-
νιο της διεθνούς επικαιρότητας, αυτή 
η πίεση έγινε αφόρητη και το σενά-
ριο της συμπόρευσης κατέστη αδια-
νόητο. Έτσι, πέρασε σε πρώτο πλάνο 
το σχέδιο του συντριπτικού κτυπή-
ματος στη Χ.Α., που εφαρμόζεται τις 
τελευταίες δέκα ημέρες. Ουσιαστικά, 
η Χ.Α. οδηγείται σε απαγόρευση και 
το μεγάλο ερώτημα είναι πού θα διο-
χετευτούν οι οπαδοί και οι ψηφοφό-
ροι της.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, ανα-
πτύσσεται ένας έντονος προβλημα-
τισμός σε όλη την ελληνική κοινω-
νία, και κατ’ εξοχήν στον «αντιμνη-
μονιακό» χώρο. Οι φαινομενικές 
και πραγματικές αντιφάσεις της κυ-
βερνητικής στρατηγικής έχουν οδη-

γήσει σε σύγχυση και αλληλοσυ-
γκρουόμενες απόψεις, σύγχυση που 
επιτείνεται όσο εξελίσσεται το κυ-
βερνητικό μπλιτς-κριγκ εναντίον του 
Μιχαλολιάκου και της παρέας του. 
Έτσι, παρ’ ότι τον τελευταίο καιρό έχει 
φανεί ξεκάθαρα ότι η Χ.Α. χρησιμο-
ποιούνταν κατ’ εξοχήν για τη διαί-
ρεση των αντιμνημονιακών δυνά-
μεων σε αριστερούς και δεξιούς και 
για την αναμόχλευση ενός εμφυλι-
οπολεμικού κλίματος, ένα μεγάλο 
μέρος της Αριστεράς –παρότι ο Παύ-
λος Φύσσας προερχόταν από αυτή– 
έδειξε να «ανησυχεί» με την αιφνίδια 
στροφή της Ν.∆. εναντίον της Χ.Α. δι-
ότι πέφτει θύμα της ίδιας της ρητο-
ρικής της. Το γεγονός, δηλαδή, ότι 
η Ν.∆. χρησιμοποιούσε εν μέρει τη 
Χ.Α. οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
ταυτίζεται μαζί της, χωρίς να κατα-
νοεί τόσο την αυτονομία του φασι-
στικού φαινομένου, όσο και το γεγο-
νός πως εάν οι παρακρατικοί γίνουν 
επικίνδυνοι για το ίδιο το κράτος που 
τους εξέθρεψε, τότε το κράτος μπο-
ρεί να στραφεί βίαια εναντίον τους. 
Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν έπεσε η δι-
κτατορία, η Αριστερά δεν μπορού-
σε να κατανοήσει πως ο Καραμαν-
λής θα «έδενε» τους χουντικούς και 
ακόμα περισσότερο πως θα 
στρεφόταν εναντίον του ίδιου 

          ΕΛΛΑ∆Α                

Στην κυβέρνηση ή στον Κορυδαλλό
Η κατάρρευση της εμφυλιακής στρατηγικής της κυβέρνησης

Η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, εντασσόμενη στη στρατηγική της κατάληψης διά της βίας των λαϊκών συνοικιών, ήρθε να ξεχειλίσει το ποτήρι. 
Ήταν οι ίδιοι οι βουλευτές ή και ο «αρχηγός» που συνέχισαν να δίνουν εντολές για τις εγκληματικές ενέργειες.

“ 

Το αντιμνημο-

νιακό μέτωπο, 

στην πραγματι-

κότητα, είναι και 

αντιφασιστικό 

ταυτόχρονα »

Του Γιώργου Καραμπελιά
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του βασιλιά και της βασιλι-
κής πτέρυγας της ∆εξιάς. Οι 

παλαιότεροι θυμόμαστε τις κορώ-
νες του Ανδρέα Παπανδρέου πως 
ο Καραμανλής αποτελεί μεταμφίε-
ση της Χούντας και τη συμπεριφο-
ρά των αριστερών και αριστεριστών 
που κράτησαν τις οργανώσεις στην 
παρανομία για πάνω από ένα χρό-
νο μετά την πτώση της δικτατορίας, 
βασισμένοι στην ίδια ανάλυση. Κάτι 
ανάλογο συνέβη και τώρα, όταν μά-
λιστα η μετάβαση από τη μία στρα-
τηγική (Μπαλτάκος και συγκυβέρ-
νηση) στην άλλη (∆ένδιας και Κορυ-
δαλλός) έγινε μέσα σε πολύ μικρό 
χρονικό διάστημα. Αυτή η σύγχυ-
ση, η οποία αφαίρεσε τη δυνατότη-
τα από την Αριστερά και από τις αντι-
μνημονιακές δυνάμεις να καταγά-
γουν μια μεγάλη πολιτική νίκη, διεκ-
δικώντας αυτές την πρωτοβουλία 
για τη διάλυση της ναζιστικής ορ-
γάνωσης,  μέσα στη Βουλή, αμέσως 
μετά τη δολοφονία του Φύσσα, και 
άφησαν την πρωτοβουλία στην κυ-
βέρνηση και τον Σαμαρά, αποδει-
κνύει την πολιτική τους ανωριμότη-
τα.

Επιπλέον, καταδεικνύει την αδυ-
ναμία τους να αναγνώσουν σωστά 
την πολιτική και κοινωνική πραγ-
ματικότητα. Το ότι εκλαμβάνουν την 
ήττα της στρατηγικής Σαμαρά για 
συγκυβέρνηση με την Ακροδεξιά 
(βεβαίως σε μια εκδοχή πιο ευπρό-
σωπη από τη Χ.Α.) ως «θρίαμβό» του 
αποδεικνύει το πόσο βαθιά νυχτω-
μένοι είναι. 

Το ότι ο Σαμαράς υποχρεώθη-
κε να καταστρέψει το σενάριο μιας 
αμιγούς ∆εξιάς εκδοχής συμμαχι-
ών, και να επιστρέψει στις κεντρο-
δεξιές αντιλήψεις του «μεσαίου χώ-
ρου», αποτελεί στην πραγματικότη-
τα ήττα της ομάδας του στο εσωτερι-
κό της Ν.∆. και αντίστοιχα ενίσχυση 
των καραμανλικών, καθώς και του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Και, μεσοπρόθεσμα, απο-
τελεί νίκη για τις αντιμνημονιακές 
δυνάμεις, διότι αδυνατίζει τον κύ-
ριο μνημονιακό πόλο που είναι η 
σαμαρική Ν.∆. Και τα πράγματα εί-
ναι πολύ απλά. Πιθανώς, ένα τμήμα 
των ψηφοφόρων της Χ.Α. να στρα-
φεί προς τη Ν.∆. Όμως, το μεγαλύ-
τερο μέρος θα αναζητήσει είτε νέες 
πολιτικές εκφράσεις, είτε θα κατα-
φύγει σε άλλα αντιμνημονιακά σχή-
ματα. Η Χ.Α. αποτελούσε μια χρυσή 
ευκαιρία διαίρεσης των αντιμνη-
μονιακών δυνάμεων η οποία χάθη-
κε. Έτσι, η αντιδιαστολή που κάνουν 
πάρα πολλοί, του τύπου «δεν πρέ-
πει το αντιφασιστικό μέτωπο να απο-
τελέσει μέσο για το αδυνάτισμα του 

αντιμνημονιακού μετώπου», είναι 
απολύτως εσφαλμένη. Το αντιμνη-
μονιακό μέτωπο, στην πραγματι-
κότητα, είναι και αντιφασιστικό 
ταυτόχρονα.

Εξάλλου, αυτή η αδυναμία να 
αντιμετωπίσουν τον χαρακτήρα και 
τον ρόλο της Χ.Α. συνδέεται και με 
την αδυναμία τους να διαγνώσουν 
τη σημερινή στρατηγική και τις κα-
τευθύνσεις των μνημονιακών δυνά-
μεων. Επειδή το μνημόνιο έχει επι-
τελέσει τους βασικούς του στόχους, 
της υποταγής της χώρας και της με-
ταβολής της σε αποικία χρέους, αυ-
τές είναι έτοιμες να περάσουν σε μία 
νέα τακτική. Να διακηρύξουν ότι η 
περίοδος των μνημονίων έχει εξα-
ντληθεί (δηλαδή έχει ολοκληρω-
θεί) και ότι, πλέον, δεν έχει νόημα 
ο διαχωρισμός μνημόνιο-αντιμνη-
μόνιο αλλά ο διαχωρισμός ανάμεσα 
στις υπεύθυνες ευρωπαϊκές συντη-
ρητικές δυνάμεις που συνεχίζουν το 
έργο της «εξυγίανσης» και τους «τυ-
χοδιωκτισμούς» των αντιμνημονια-
κών. Σε αυτά τα πλαίσια εντασσόταν 
και η στρατηγική της προσέγγισης 
με τη Χ.Α. Σε ένα άμεσα προσεχές 
μέλλον, η αντιπαράθεση θα ξανα-
γυρνούσε στα γνωστά πλαίσια αρι-
στερά-δεξιά (μαζί με την ακροδεξιά 
της), και θα ξέφευγε από το σχήμα 
μνημονιακοί-αντιμνημονιακοί. Γι’ 
αυτό και χαρακτηρίσαμε το γεγονός 
της αναγκαστικής στροφής ενάντια 

στη Χ.Α. ως μία ήττα αυτής της στρα-
τηγικής. Ο Σαμαράς και η ομάδα του 
θα υποχρεωθούν είτε να ανακαλύ-
ψουν ένα πολιτικό υποκατάστατο της 
Χ.Α. είτε να ενσωματώσουν οι ίδιοι 
την ακροδεξιά διαμαρτυρία, πράγ-
μα αδύνατο με βάση τη διεθνή και 
ευρωπαϊκή συγκυρία. Γι’ αυτό, λοι-
πόν, τη διαφαινόμενη διάλυση της 
Χ.Α. την θεωρούμε ταυτόχρονα και 
πλήγμα στις μνημονιακές δυνάμεις, 
που χάνουν ένα βασικό τους δεκανί-
κι. Εξάλλου, η Χ.Α. ήταν χρήσιμη για 
πολλούς, μια  και συκοφαντούσε την 
έννοια του πατριωτισμού.

ΥΓ.1 Κατανοούμε, βέβαια, τα αισθή-
ματα οργής πολλών φίλων και συ-
ναγωνιστών, που δεν μπορούν να 
ανεχθούν τα διαχρονικά παπαγαλά-
κια των ΜΜΕ και της πολιτικής σκη-

νής, που σήμερα πρωτοστατούν σε 
κραυγές ενάντια στη Χ.Α. Όλοι εκεί-
νοι που χθες υποστήριζαν με μανία 
τον Σημίτη, τον ΓΑΠ και τον… Σόι-
μπλε, όλοι εκείνοι που, μέχρι χθες, 
ήταν έτοιμοι να μεταβάλουν σε συνο-
μιλητές τους τούς χρυσαυγίτες, αυ-
τοί θέλουν να μεταβάλουν τις διώ-
ξεις εναντίον της Χ.Α. και σε εφαλτή-
ριο για παραπέρα φασιστικοποίηση 
και αυταρχικοποίηση των θεσμών 
και του κράτους. Όμως, αγαπητοί φί-
λοι, αυτό αποτελεί συνέπεια του γε-
γονότος ότι εγκαταλείψατε σε αυτούς 
την πρωτοβουλία της μάχης ενάντια 
στη Χ.Α. και γι’ αυτό θα δοκιμάσουν 
να την μεταβάλουν σε νίκη τους. 
Προφανώς, λοιπόν, πρέπει, εδώ και 
τώρα, να ενισχυθεί ένα δημοκρατικό 
πατριωτικό αντιμνημονιακό κίνημα 
που δεν θα επιτρέψει να μεταβληθεί 
η δίωξη κατά των φασιστών σε όπλο 
εκφασισμού των θεσμών και της πο-
λιτείας. Και εάν οι αντιμνημονιακές 
δυνάμεις είχαν πάρει την πρωτο-
βουλία, στη Βουλή και στην κοινω-
νία, δεν θα την άφηναν στον ∆ένδια 
και τον… Αλιβιζάτο, που, με την ευ-
καιρία της δίωξης κατά της ΧΑ, προ-
ωθούν τον εκφασισμό των θεσμών 
και τη διασταλτική ερμηνεία, αν όχι 
και την παραβίαση, του Συντάγμα-
τος. Οι αντιμνημονιακοί έπρεπε, 
μέσα στη Βουλή, να ζητήσουν την 
άρση της ασυλίας των βουλευτών 
της Χ.Α. και αυτό πρέπει να κάνουν 

ακόμα και σήμερα, να επαναφέρουν 
τις διώξεις σε ένα επίπεδο δημοκρα-
τικής νομιμότητας. Έτσι, δεν θα προ-
σφέρουν και κανένα άλλοθι σε ψη-
φοφόρους της Χ.Α. να νιώθουν ή να 
παριστάνουν πως είναι «αδίκως δι-
ωκόμενοι».

ΥΓ.2 Υποστηρίζεται, παράλληλα, ότι 
ο Σαμαράς μπορεί να προχωρή-
σει ακόμα και σε εκλογές άμεσα, με 
τη Χ.Α. υπό απαγόρευση και ανίκα-
νη να κατέβει στις εκλογές, και έτσι 
να εκμαιεύσει μια νέα πολιτική νίκη 
έναντι των αντιμνημονιακών αντιπά-
λων της, με τις δάφνες του «αντιφα-
σίστα». Όμως, αν συμβεί κάτι τέτοιο, 
δεν αποδεικνύει ακριβώς ότι οι αντί-
παλοί του τού έδωσαν τη δυνατότη-
τα να το κάνει, παραχωρώντας του 
την «αντιφασιστική» προτεραιότη-
τα; Πόσο μάλλον δε, αν εμφανιστεί 
και με μία «μεταμνημονιακή» ρητο-
ρεία. Εξάλλου, ένα αντιμνημονιακό 
μέτωπο που αφήνει απ’ έξω μία βα-
σική διάσταση, όπως είναι ο πατρι-
ωτισμός και η αποτελεσματική –και 
ταυτόχρονα δημοκρατική– αντιμε-
τώπιση του μεταναστευτικού, αδυ-
νατεί να κατακτήσει την κοινωνική 
και πολιτική πλειοψηφία. Σήμερα, 
λοιπόν, εκλαμβάνει τη συντριβή των 
φασιστών ως απειλή εναντίον του, 
ακριβώς γιατί εγκατέλειψε την πρω-
τοβουλία στους μνημονιακούς..

                                                                  ΕΛΛΑ∆Α                

χρήσιμοι ούτως ή άλλως
και η αμηχανία του αντιμνημονιακού χώρου

Ωστόσο, η Χ.Α., ενώ έτεινε να προσεγγίσει ανάλογα εκλογικά επίπεδα, παρέμενε μια μικρή ομάδα αμετανόητων ναζιστών που δεν αντιστοιχούσε 
στο νέο της μεγεθυμένο ηγετικό ρόλο.

“ 

Εξάλλου, η 

Χ.Α. ήταν χρή-

σιμη για πολ-

λούς, μια  και 

συκοφαντούσε 

την έννοια του 

πατριωτισμού

»
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Την 26η Σεπτεμβρίου 2013 η 
Τουρκία αιφνιδίασε τους πά-
ντες με την απόφασή της να 
ξοδέψει το μη ευκαταφρόνη-
το ποσό των τριών δισ. δολαρί-
ων για να αγοράσει το κινέζικο 
αυτοκινούμενο αντιπυραυλικό 
σύστημα FD-2000.

Τ 
ο FD-2000 βασίζεται στον 
παλαιότερο κινέζικο πύ-
ραυλο Χονγκ Κι (HQ), ο 
οποίος χρησιμοποιείται 

από τις κινέζικες ένοπλες δυνάμεις 
από τα μέσα της δεκαετίας του ’90. 
Στην ουσία αποτελεί μια εξαγωγική 
έκδοση του HQ-9, ο οποίος παρου-
σιάστηκε για πρώτη φορά το 2009 
και διαφημίζεται ως μια βελτιωμέ-
νη έκδοση του ρωσικού αντιπυραυ-
λικού συστήματος S-300, αλλά με 
ένα ραντάρ ελέγχου πυρός που εμ-
φανισιακά είναι πανομοιότυπο με 
αυτό του αμερικανικού αντιπυραυ-
λικού συστήματος Πάτριοτ της Ρέυ-
θεον (οι Αμερικανοί υποπτεύονται 
πως οι Κινέζοι έκλεψαν την τεχνολο-
γία πιθανώς με μια «μικρή» βοήθεια 
από το Ισραήλ).

Ο αμυντικός αναλυτής Γουέντελ 
Μίνικ περιέγραψε το σύστημα FD-
2000, όπως παρουσιάστηκε από 
τους Κινέζους, σε κάποια ασιατική 
έκθεση όπλων το 2010:

Το σύστημα μπορεί να στοχεύ-
σει πυραύλους Κρουζ στα 7 με 14 
χλμ, πυραύλους αέρος-εδάφους στα 
7 με 50 χλμ, αεροσκάφη στα 7 με 
125 χλμ. και βόμβες λέιζερ και τακτι-
κούς βαλλιστικούς πυραύλους στα 7 
με 25 χλμ. Σύμφωνα με το διαφημι-
στικό φυλλάδιο της Κινέζικης Εται-
ρείας Εισαγωγών Εξαγωγών Μη-
χανημάτων Ακριβείας (CPMIEC), 
η οποία κατασκευάζει το σύστημα: 
«Η αποστολή του FD-2000 είναι η 
αντιαεροπορική προστασία ζωτι-
κών πολιτικών, στρατιωτικών και οι-
κονομικών στόχων. Μπορεί επίσης 
να συνδυαστεί με άλλα αντιαεροπο-
ρικά συστήματα για τη δημιουργία 
ενός συστήματος αεράμυνας πολλα-
πλών επιπέδων για πλήρη αεράμυ-
να περιοχής».

Η Τουρκία προτίθεται να προ-
μηθευτεί δώδεκα συστήματα FD-
2000 (όταν προέκυψε η συριακή 
κρίση είχε ζητήσει από τους Αμερι-
κανούς είκοσι συστήματα Πάτριοτ 
και της δόθηκαν έξι για ένα χρόνο, 
με δυνατότητα ανανέωσης της πα-
ραμονής των αρχικών έξι σε τουρ-
κικό έδαφος για έναν ακόμη χρόνο).

Το FD-2000 φαίνεται πολύ καλό 

στα χαρτιά, αλλά δεν έχει δοκιμαστεί 
σε συνθήκες μάχης και, όταν είναι 
γνωστό ότι το σύστημα Πάτριοτ δεν 
είναι αποτελεσματικό εναντίον των 
πυραύλων Κρουζ, πόσο αποτελε-
σματικό μπορεί να είναι το κινέζικο 
αντίγραφό του; Βέβαια, φαίνεται πως 
εκτός από τους πολιτικούς παράγο-
ντες, ο κύριος λόγος που η Τουρκία 
επέλεξε το συγκεκριμένο οπλοσύ-
στημα ήταν η χαμηλή τιμή του και η 
κινέζικη προθυμία για συμπαραγω-
γή και μεταφορά τεχνολογίας.

Οι σχετικές αναφορές στον 
Τύπο, από τον Ιούνιο ακόμη, έδει-
χναν πως η Τουρκία προσανατολι-
ζόταν στο κινέζικο σύστημα. Παρ’ 
όλα αυτά, η τουρκική ανακοίνω-
ση για την επιλογή του FD-2000, εν 
μέσω των διαπραγματεύσεων για 
τα χημικά όπλα στη Συρία, φαίνεται 
σαν ευθεία αμφισβήτηση των ΗΠΑ, 
που κατασκευάζουν τους Πάτριοτ, 
αλλά και του ΝΑΤΟ, που παρέχει τα 
πληρώματα για τις έξι πυροβολαρ-
χίες Πάτριοτ που βρίσκονται ανα-
πτυγμένες στην Τουρκία.

Ο Τούρκος πρωθυπουργός Ερ-
ντογάν αισθάνεται σίγουρα προσβε-
βλημένος από την αλλαγή πλεύσης 
των ΗΠΑ στο θέμα της Συρίας, οι 
οποίες αρκούνται, πλέον, στην κα-
ταστροφή των χημικών όπλων του 

Άσαντ, αντί να υποστηρίξουν το επι-
κίνδυνο και πρόωρο τουρκικό σχέ-
διο για αστραπιαία αλλαγή ηγεσίας 
στη χώρα.

Στρατιωτικοί αναλυτές έχουν 
ήδη προειδοποιήσει ότι το επιθετι-
κό σχέδιο του Ερντογάν για αλλαγή 
καθεστώτος στη Συρία ενέχει το ρί-
σκο της συριακής απάντησης με χη-
μικά. Ταυτόχρονα, υπάρχει ένας έρ-
πων σκεπτικισμός σχετικά με την 
αποτελεσματικότητα των Πάτριοτ 
στην Τουρκία. Ο αναλυτής Σάιτ Γιλ-
μάζ σχολίασε στην εφημερίδα Ζα-

μάν ότι οι Πάτριοτ δεν θα καταφέ-
ρουν να αποτρέψουν ένα χτύπημα 
με συριακούς πυραύλους μικρού 
βεληνεκούς. Όντως, η πλειοψηφία 
των Τούρκων πολιτών βλέπει τις 
έξι πυροβολαρχίες Πάτριοτ ως μια 
αποκλειστικά συμβολική ένδειξη 
υποστήριξης του ΝΑΤΟ. Πιθανώς, 
ούτε η αντιπυραυλική ασπίδα των 
FD-2000 θα είναι 100% αδιαπέρα-
στη, αν και όλα δείχνουν ότι το συ-
ριακό είναι δευτερεύον μέτωπο για 
την Τουρκία στο ευρύτερο πυραυλι-
κό παιχνίδι που θέλει να παίξει.

Η απόφαση της Τουρκίας να 
αγοράσει ένα υπερσύγχρονο αντι-
πυραυλικό σύστημα χρονολογεί-
ται από το 2011 και αποτέλεσε μέ-
ρος της αμφίσημης πολιτικής της σε 
σχέση με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, το Ιράν 
και την απειλή των ιρανικών πυ-
ραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Το 2011, η κυβέρνηση Ομπά-
μα ανακοίνωσε ότι η συμμετοχή της 
Τουρκίας στο ενιαίο αμυντικό πυ-
ραυλικό σύστημα των ΗΠΑ/ΝΑΤΟ 
θα περιοριζόταν στην εγκατάστα-
ση ενός σταθμού ραντάρ στη Μαλά-
τεια ,χωρίς την παροχή πυραυλικής 
άμυνας από το ΝΑΤΟ. Όπως ήταν 
αναμενόμενο, το Ιράν ανακοίνω-
σε ότι ο σταθμός ραντάρ του ΝΑΤΟ 
στην Τουρκία θα είχε έναν τεράστιο 

στόχο ζωγραφισμένο πάνω του και 
το ΝΑΤΟ άφησε την Τουρκία να 
αντιμετωπίσει την ιρανική απειλή 
με ίδια μέσα. Τότε ήταν που η Τουρ-
κία ξεκίνησε την αναζήτηση για κά-
ποιο αντιπυραυλικό σύστημα που 
κατέληξε με την ανακοίνωση της 
αγοράς των FD-2000.

Μπορεί να υποτεθεί πως η 
Τουρκία, στην προσπάθειά της να 
διατηρήσει την περιφερειακή της 
ισχύ ως ανεξάρτητος παίκτης, πήρε 
τη συνειδητή απόφαση να προκα-
λέσει το Ιράν, συμπράττοντας με τις 
ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στο θέμα του ρα-
ντάρ, (ενώ ταυτόχρονα, δήθεν, έθε-
σε τον όρο ότι το Ιράν δεν πρέπει να 
αναγνωριστεί ως ο στόχος του ρα-
ντάρ) και να κατευνάσει την έντονη 
δυσαρέσκεια του Ιράν με την επιλο-
γή ενός μη νατοϊκού αντιπυραυλι-
κού συστήματος.

Επιπλέον, το συριακό ζήτη-
μα έχει ενισχύσει την επιθυμία της 
Τουρκίας για ένα σύστημα πυραυ-
λικής άμυνας εκτός ΝΑΤΟ. Μια 
πρόσφατη ανάλυση στον ιστότοπο 
του Ινστιτούτου Κάρνεγκι επιση-
μαίνει πως το αίσθημα ότι η Τουρ-
κία έχει αδικηθεί από τις ΗΠΑ και 
το ΝΑΤΟ στο θέμα της Συρίας είναι 
πολύ ισχυρό και μεταφράζε-
ται άμεσα σε μια ανεξάρτητη 

     ∆ΙΕΘΝΗ

Η Τουρκία στρέφεται στην κινέζικη αγορά
Ο Ερντογάν αποφάσισε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη αγορά όπλων από την Κίνα, γεγονός που δυσαρεστεί τις ΗΠΑ

Μπορεί να υποτεθεί πως η Τουρκία, στην προσπάθειά της να διατηρήσει την περιφερειακή της ισχύ ως ανεξάρτητος παίκτης, πήρε τη συνειδητή 
απόφαση να προκαλέσει το Ιράν

»

“ 

Ο Ερντογάν 

είναι, επίσης, 

δυσαρεστημέ-

νος και με την 

υποστήριξη που 

προσφέρει η 

Ρωσία στο 

καθεστώς Άσαντ 

Του Πίτερ Λι
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Έξι βδομάδες πριν, μια διμελής επιτρο-
πή έφτασε μυστικά στη ∆αμασκό: Πολί-
τες από το Χαλέπι που εκπροσωπούσαν 
τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό, την οργά-
νωση των ανταρτών η οποία απαρτίζεται 
από στρατιώτες που αποσκίρτησαν από 
τον τακτικό στρατό κατά το πρώτο έτος 
του πολέμου. Ταξίδεψαν με εγγυήσεις 
ασφάλειας και συνάντησαν, όπως μου εί-
παν, έναν ανώτερο αξιωματούχο του επι-
τελείου του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Μαζί τους, 
είχαν μια συγκεκριμένη πρόταση: να ξε-
κινήσουν διαβουλεύσεις μεταξύ της κυ-
βέρνησης και μελών του Ελεύθερου Συ-
ριακού Στρατού που πιστεύουν στην ανα-
γκαιότητα μιας «συριακής λύσης» στο 
πρόβλημα του πολέμου.  

Η 
επιτροπή έθεσε τέσσερις όρους:  
Ότι θα πρέπει να προηγηθεί ένας 
εσωτερικός συριακός διάλογος,  ότι 
οι ιδιωτικές και οι δημόσιες περι-

ουσίες θα πρέπει να προστατευτούν, ότι θα πρέ-
πει να δοθεί τέλος, και να καταδικαστεί το εμ-
φύλιο θρησκευτικό, εθνοτικό μίσος, και ότι όλοι  
θα πρέπει να συμπράξουν για μια δημοκρατι-
κή Συρία, που θα διασφαλίζει το κράτος δικαί-
ου. ∆εν υπήρξε κανένα αίτημα –τουλάχιστον σε 
αυτήν τη φάση– για αποχώρηση του Άσαντ.  

Η απάντηση υπήρξε άμεση: Θα πρέπει 
όντως να διεξαχθεί ένας διάλογος «εντός της 
πατρίδας». ∆εν θα πρέπει να υπάρξουν προϋ-
ποθέσεις γι’ αυτόν το διάλογο, αλλά θα υπάρ-
ξει εγγύηση από τον πρόεδρο για την ασφάλεια 
των εκπροσώπων του Ε.Σ.Σ. που θα συμμετά-
σχουν σε αυτόν. Και τώρα, όπως φαίνεται, δρο-
μολογείται μια ακόμη αξιοσημείωτη εξέλιξη: 
Σε επτά περιοχές του Χαλεπιού, που βρίσκο-
νται υπό τον έλεγχο των ανταρτών, και κυρίως 
υπό τον έλεγχο του Ε.Σ.Σ., οι δημόσιοι υπάλλη-
λοι μπορούν να επιστρέψουν στις εργασίες τους 
και μπορούν να ανοίξουν ξανά οι κυβερνητικές 
υπηρεσίες και τα σχολεία. Όσοι φοιτούσαν σε 
αυτά, και συμμετείχαν στις αντάρτικες ομάδες 
τα τελευταία δύο χρόνια, μπορούν να επιστρέ-
ψουν τις τάξεις τους.  

Μερικά μέλη του Ε.Σ.Σ. έχουν ιδρύσει αυτό 
που αποκαλούν «Εθνική Ένωση για τη Σωτη-
ρία της Συρίας», παρ’ όλο που άλλα μέλη της 
πολιτικής αντιπολίτευσης έχουν διακόψει συ-
γκεντρώσεις τους σε περιοχές έξω από τον κυ-
βερνητικό έλεγχο, καταδικάζοντας τον κυβερ-
νητικό στρατό, και, σύμφωνα με όσους συμμε-
τέχουν στη νέα «Ένωση», καταγγέλλοντας τους 
σιίτες και το Ιράν. Την προηγούμενη εβδομά-
δα αρκετές μονάδες του Ε.Σ.Σ. προσχώρησαν 
στο συνδεόμενο με την αλ-Κάιντα μέτωπο της 
αλ-Νούσρα, γεγονός που περιέπλεξε τα πράγ-
ματα ακόμα περισσότερο. Εάν ο Ε.Σ.Σ. είναι έτοι-
μος για διαπραγματεύσεις με το καθεστώς, πό-
σοι εν τέλει έχουν μείνει σε αυτόν, ώστε να εγγυ-
ηθούν μελλοντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο 

πλευρών;  
Εδώ και μήνες, αξιωματούχοι του καθεστώ-

τος αναζητούν τρόπους για να ξανακερδίσουν 
όσους αποστάτησαν παλαιότερα από τον στρα-
τό –και η ανάπτυξη της αλ-Νούσρα και άλλων 
ισλαμικών μετώπων έχουν προσγειώσει αρκε-
τές χιλιάδες ανταρτών του Ε.Σ.Σ., που νιώθουν 
τώρα ότι κάποιοι οικειοποιούνται μια δική τους 
επανάσταση εναντίον της κυβέρνησης. Και σε 
περιοχές της επαρχίας της Χομς, οι συγκρού-
σεις μεταξύ του Ε.Σ.Σ. και του στρατού έχουν επί 
της ουσίας διακοπεί, ενώ σε ορισμένες πόλεις 
και χωριά που ελέγχει η κυβέρνηση, τα μέλη 
του Ε.Σ.Σ. κυκλοφορούν δίχως να διώκονται.

Τα πλεονεκτήματα που θα αποκομίσει 
ο Άσαντ είναι προφανή. Αν οι άνθρωποι του 
Ε.Σ.Σ. πειστούν να επιστρέψουν στις τάξεις του 
στρατού του καθεστώτος, με όρους απόλυτης 
ασφάλειας, ένα μεγάλο κομμάτι των περιοχών 
που ελέγχουν οι αντάρτες θα επιστρέψει υπό 
τον κυβερνητικό έλεγχο δίχως να έχει πέσει μια 
τουφεκιά. Και ο στρατός, που θα έχει ενισχυθεί 
από αυτούς που αποστάτησαν παλαιότερα, θα 
μπορεί να στραφεί εναντίον της αλ-Νούσρα και 

των ομάδων που σχετίζονται με την αλ-Κάιντα 
στο όνομα της εθνικής ενότητας.

Η παρουσία των ισλαμιστών ανταρτών στις 
τάξεις της συριακής αντιπολίτευσης αποτελεί 
πηγή βαθιάς ανησυχίας σε όλους όσοι εμπλέ-
κονται στον πόλεμο –και, βέβαια,  για τους 
Αμερικάνους, που συνεχίζουν να αναρωτιού-
νται εάν θα δώσουν όπλα στους αντάρτες. Αν 
οι ΗΠΑ είχαν ακολουθήσει τις εισηγήσεις του 
Τζων Μακέιν, για παράδειγμα, ένα μέρος των 
όπλων των προορισμένων για τον Ε.Σ.Σ. θα εί-
χαν ήδη πέσει στα χέρια της αλ-Νούσρα, τώρα 
που τρεις μονάδες του Ελεύθερου Συριακού 
Στρατού έχουν αποσκιρτήσει στους ισλαμιστές. 
Η δράση τους στη Συρία αποτελεί πλέον μείζο-
να απειλή για τους χριστιανούς της χώρας. Επί-
σκοποι και πατριάρχες από όλη την ευρύτερη 
περιοχή συναντήθηκαν στη Βηρυτό την προ-
ηγούμενη Παρασκευή, να θρηνήσουν για την 
επικείμενη εκδίωξή τους από τη Μέση Ανα-
τολή. Ο καθολικός μαρωνίτης καρδινάλιος του 
Λιβάνου, Μπαχάρα Ράι, περιέγραψε το πώς η 
Αραβική Άνοιξη έχει μετατραπεί για τους χρι-
στιανούς σε χειμώνα, σίδερο και φωτιά.

Οι αρχιερείς φάνηκαν να ανησυχούν ιδιαί-
τερα για τις μαζικές καταστροφές στις εκκλησίες 
της Ράγκα –που βρίσκεται τώρα υπό τον έλεγχο 
της αλ-Νούσρα– αλλά και από την επίθεση της 
οργάνωσης στην Μααλούλα. Είδα με τα μάτια 
μου πόσο σκληρή υπήρξε αυτή η επίθεση στην 
ως επί το πλείστον χριστιανική πόλη, βόρεια της 
∆αμασκού. Στα σπίτια των χριστιανών, έσπαγαν 
τους σταυρούς, ενώ επιδείκνυαν  μια διεστραμ-
μένη ευχαρίστηση στο να τα καταστρέφουν. Σε 
ένα υπόγειο, είχαν αδειάσει το ψυγείο από τρό-
φιμα και το είχαν γεμίσει με παπούτσια…  

*Εφημερίδα Independent 30/09/2013

αμυντική πολιτική.
Σε ένα άγνωστο επεισόδιο της 

ιστορίας του ΝΑΤΟ, η μόνη άσκηση δια-
χείρισης κρίσης την οποία έχει διεξαγά-
γει η συμμαχία, και στην οποία χρειάστη-
κε να γίνει χρήση του άρθρου 5 (συλλογι-
κής αυτοάμυνας), κατέληξε σε διαφωνία. 
Συμπτωματικά, το σενάριο της άσκησης, 
που έλαβε χώρα το 2002, προσομοίωσε 
μια αντίδραση των χωρών του ΝΑΤΟ με 
χρήση του άρθρου 5 σε μια επίθεση με χη-
μικά όπλα από την Άμπερλαντ, μια υποθε-
τική γείτονα χώρα στα νότια της Τουρκίας.

Η Άμπερλαντ διέθετε αρκετούς πυ-
ραύλους Σκουντ με βιολογικές και χημι-
κές κεφαλές που στόχευαν την Τουρκία. 
Κατά τη διάρκεια της 7ήμερης άσκησης, 
οι ΗΠΑ και η Τουρκία κράτησαν σκληρή 
στάση, υποστηρίζοντας τη διενέργεια προ-
ληπτικού χτυπήματος, ενώ η Γερμανία, η 
Γαλλία και η Ισπανία προτίμησαν να απο-
φορτίσουν την κρίση με πολιτικά μέσα.

Η άσκηση έληξε τελικά με τα μέλη του 
ΝΑΤΟ να διαφωνούν σχετικά με την ιδανι-
κότερη αντίδραση της συμμαχίας πριν καν 
πραγματοποιηθεί η επίθεση ή γίνει επί-
κληση του άρθρου 5.

Για την Τουρκία, ο κίνδυνος σε σχέ-
ση με το Ιράν ελλοχεύει σε κάποια υπερ-
βολική αντίδραση του ΝΑΤΟ, η οποία θα 
εμπλέξει την Τουρκία σε μια περιφερει-
ακή σύγκρουση την οποία δεν θα επιθυ-
μεί τη δεδομένη στιγμή. Στη Συρία, αυτή τη 
στιγμή, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Το 
ΝΑΤΟ δεν δεσμεύεται αρκετά και αφήνει 
την Τουρκία ευάλωτη στα συριακά αντί-
ποινα, μετά το στρατηγικό λάθος του Ερ-
ντογάν με τη δέσμευση για αλλαγή καθε-
στώτος στη Συρία.

Αν και οι FD-2000 δεν ενδείκνυνται 
για αντιμετώπιση των συριακών πυραύ-
λων μικρού βεληνεκούς, θα μπορούσαν 
να βοηθήσουν στην εφαρμογή μια ζώ-
νης απαγόρευσης πτήσεων στην τουρκο-
συριακή μεθόριο –ένα ενδεχόμενο που το 
ΝΑΤΟ έχει αποκλείσει για τους Πάτριοτ 
που έχει παρατάξει απέναντι στη Συρία (οι 
οποίοι, ας σημειωθεί, βρίσκονται σε ασφα-
λή απόσταση από τα συριακά σύνορα και 
αποκλειστικός τους σκοπός φαίνεται να εί-
ναι η προστασία των στρατιωτικών εγκατα-
στάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ), χωρίς 
την ανάγκη να υπάρξει απόφαση του ΟΗΕ.

Ο Ερντογάν είναι, επίσης, δυσαρεστη-
μένος και με την υποστήριξη που προ-
σφέρει η Ρωσία στο καθεστώς Άσαντ τόσο 
σε διπλωματικό, όσο και σε επιχειρησια-
κό επίπεδο, ειδικά αν συγκριθεί με την κι-
νέζικη διακριτικότητα στο θέμα. Η κινέζι-
κη στάση αποτέλεσε μάλλον και το βασι-
κό λόγο μη επιλογής των S-300. Επίσης, 
με την επιλογή του κινέζικου οπλοσυστή-
ματος, ο Ερντογάν μπορεί να στείλει το μή-
νυμα στο  Ιράν ότι, κλείνοντας την πόρτα 
στις δυτικές εταιρείες κατασκευής όπλων, 
εμποδίζει την πλήρη ένταξη της Τουρκί-
ας στο ενιαίο αντιπυραυλικό σύστημα των 
ΗΠΑ

Μετάφραση: Dean M. .

                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ

»

Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός συνομιλεί με ανώτατους αξιωματούχους του καθεστώτος Άσαντ

Συριακή λύση στον εμφύλιο;

“ 

Ο στρατός θα 

μπορεί να στραφεί 

εναντίον της αλ-Νούσρα 

και των ομάδων που 

σχετίζονται με την 

Αλ Κάιντα στο όνομα της 

εθνικής ενότητας

Του Ρόμπερτ Φισκ*

Η παρουσία των ισλαμιστών ανταρτών στις τάξεις της συριακής αντιπολίτευσης αποτελεί πηγή 
βαθιάς ανησυχίας σε όλους όσους εμπλέκονται στον πόλεμο.
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Κατ’ αρχάς τα πρόσωπα. Πριν απ’ 
όλους, ο Μπο Σι Λάι, ένας Κινέζος 
Κένεντι 64 χρονών, ένας «κόκκι-
νος πρίγκιπας », που προοριζό-
ταν για τα ανώτερα αξιώματα. Η 
σύζυγός του, πρώην επιτυχημέ-
νη δικηγόρος που θα μεταβλη-
θεί σε δολοφόνο. Ο γιος του, φοι-
τητής και πλέι-μπόι. Ένας γεν-
ναιόδωρος δισεκατομμυριού-
χος, ένας σούπερ-αστυνομικός 
που ξέπεσε στο ρόλο του Ιούδα, 
ένας Βρετανός πολίτης στο ρόλο 
του θύματος και ένας Γάλλος στη 
θέση του αχυρανθρώπου. Στη 
συνέχεια, ο τόπος: Η πόλη Τσον-
κίνγκ, 30 εκατομμύρια κάτοικοι 
στην καρδιά της Κίνας, και μια 
μυστηριώδης βίλα στις Κάνες, 
στο επίκεντρο όλης της συνωμο-
σίας.

Η 
απαρίθμηση των αν-
θρώπων και των τό-
πων του δράματος, που 
έληξε τον Αύγουστο, με 

τη δίκη του Μπο Σιλάι και την κα-
ταδίκη του σε ισόβια κάθειρξη στις 
22 Σεπτεμβρίου, δίνει τις διαστά-
σεις μιας πρωτοφανούς υπόθεσης. 
Οι ακροάσεις της δίκης παρακολου-
θήθηκαν με πάθος στην Κίνα. Μέσω 
μικρομπλόγκ, το δικαστήριο ανα-
κοίνωνε στο λογαριασμό του επιλεγ-
μένα στοιχεία (καταθέσεις, αγορεύ-
σεις και βίντεο), αποκαλύπτοντας 
σε εκατομμύρια χρήστες τον μυστι-
κό κόσμο των κινεζικών ελίτ, όπου 
ανακατεύονται πολιτική, διαφθορά, 
σεξ και μάχες για την εξουσία.

Φιλόδοξος, έμπειρος στους κώ-
δικες επικοινωνίας και ωραίος, ο 
Μπο Σιλάι, καθαρό προϊόν της κινε-
ζικής κομμουνιστικής αριστοκρατί-
ας, γεννήθηκε τη χρονιά της ίδρυσης 
της Λαϊκής ∆ημοκρατίας (1949). 
Το «έγκλημά» του ήταν κατ’αρχάς 
ότι συγκλόνισε την πολιτική του οι-
κογένεια διαταράσσοντας τη στα-
θερότητα που είχε εδραιωθεί μετά 
τον σεισμό της πλατείας Τιενανμέν, 
το 1989, όταν οι διαδηλώσεις λίγο 
έλειψε να γκρεμίσουν το καθεστώς. 
∆εν περίμενε να έρθει η ώρα του, με 
αποτέλεσμα να δυσαρεστήσει πολ-
λούς ιεραρχικά ανώτερους.

Πίσω από αυτό τον άνδρα, που 
κατηγορείται ότι παρασύρθηκε από 
μια παρανοϊκή σύζυγο και έναν μα-
κιαβελικό άνθρωπο του υποκό-
σμου, βρίσκεται επίσης ο χαρισμα-
τικός και φιλόδοξος πολιτικός που 

είχε στοχοποιηθεί από την κινεζι-
κή εξουσία. Η ποινή, σκληρότερη 
από ό, τι ανέμεναν πολλοί παρατη-
ρητές, χρησιμεύει ως παράδειγμα. 
∆ιότι ο Μπο Σιλάι θέλησε να απο-
δείξει τις ικανότητές του, ακόμη και 
καθ’ υπερβολή, παραβιάζοντας το 
μεταμαοϊκό χρυσό κανόνα του Κομ-
μουνιστικού Κόμματος της Κίνας: 
αυταρχισμός, ναι, αλλά υπό τον όρο 
να είναι συλλογικός και αντιχαρι-
σματικός.

Η ετυμηγορία της 22ας Σεπτεμ-
βρίου είναι κατ’ αρχάς η ετυμηγο-
ρία του κόμματος: ο υπ’ αριθμόν 
ένα, Ζι Τζινπίνγκ, και οι υπόλοιποι 
ηγέτες του Πολιτικού Γραφείου, δί-
κασαν στο πρόσωπο του Μπο Σι-
λάι το πρώην μέλος του Πολιτικού 
Γραφείου, δηλαδή έναν «σύντρο-
φο», αλλά και γιο του Μπο Γίμπο, 
ενός από τους οκτώ «αθανάτους» 
του κόμματος, οι οποίοι είχαν συμ-
μετάσχει στη Μεγάλη Πορεία, προ-
τού θυσιαστούν από τον Μάο, κατά 
τη διάρκεια της Πολιτιστικής Επα-
νάστασης, και οι οποίοι, στη συνέ-
χεια, θα αποκατασταθούν, επί ηγεσί-
ας Τενγκ Χσιαοπίνγκ.

Η δίκη του Μπο Σιλάι μόνο 
απρόσωπη δεν ήταν. Ο τελευταί-
ος, κατηγορούμενος για διαφθορά 
και κατάχρηση εξουσίας, κατηγορί-

ες που μπόρεσε να αμφισβητήσει – 
πρωτόγνωρη ελευθερία– έδειξε να 
ανησυχεί, κατά τις συνεδριάσεις, για 
το μέλλον των δύο γιων του. Επέκρι-
νε τον τρόπο με τον οποίο η σύζυγός 
του, διανοητικά ασταθής, πιέστηκε 
από τους ανακριτές να ισχυριστεί 
ότι ο ίδιος γνώριζε την ύπαρξη ιδι-
ωτικών επενδύσεων, συμπεριλαμ-
βανομένης και της βίλας στις Κάνες. 
∆ιαβεβαίωσε ότι δεν είχε ιδέα, κα-
θώς ήταν πλήρως απασχολημένος 
με τα συμφέροντα της χώρας. Ο γοη-
τευτικός ρήτορας κάλυψε τα ίχνη του 
αναφέροντας το κρυφό ερωτικό πά-
θος του πρώην αρχηγού της αστυ-
νομίας, Βανγκ Λιζούν, για τη σύζυ-
γό του, Γκου Καϊλάι. Στις λογοκρι-
μένες δηλώσεις του, ο ανεξέλεγκτος 
Μπο Σιλάι αμφισβήτησε τις μεθό-
δους που χρησιμοποιήθηκαν για να 

του αποσπάσουν ομολογίες. Εκείνος 
απλώς ακολούθησε άνωθεν οδηγί-
ες, υποστήριξε στην απολογία του, 
οδηγώντας σε παραίτηση τον αρ-
χηγό της αστυνομίας, σπρώχνοντας 
έτσι τον «προδότη» Βανγκ Λιζούν να 
αναζητήσει καταφύγιο σε ένα προ-
ξενείο των ΗΠΑ, το 2012, πυροδο-
τώντας το απίστευτο σίριαλ που μό-
λις έληξε.

Κληρονόμος μιας ισχυρής 
οικογένειας
Σαν άξιος γιος πριγκιπικής οικογέ-
νειας, ο Μπο Σιλάι δεν σταμάτησε 
να επικαλείται ιστορικές και οικογε-
νειακές περγαμηνές. «Οι κόκκινοι 
πρίγκιπες έχουν τη βαθιά πεποίθη-
ση ότι η εξουσία τούς ανήκει, επειδή 
είναι οι κληρονόμοι των ιδρυτών», 
εξηγεί ο σινολόγος Μισέλ Μπονέν. 
Πράγματι, ο Μπο Σιλάι έχει πίσω 
του μια ισχυρή οικογένεια: στο τέλος 
της δίκης του, στις 26 Αυγούστου, 
η φάρα τον χειροκρότησε. Κατά τα 
μέσα Σεπτεμβρίου, σε μια επιστολή 
στους δικούς του, ο Μπο Σιλάι δι-
αβεβαιώνει ότι θα περιμένει «ήρε-
μα στη φυλακή», και θα ακολουθή-
σει «τα χνάρια του πατέρα του», που 
«φυλακίστηκε πολλές φορές». Ανα-
φέρει το «ένδοξο παρελθόν» των γο-
νιών του και λέει πως «παρηγοριά 

στη μοναξιά του είναι η φωτογραφία 
της μητέρας του», η οποία οδηγήθη-
κε στην αυτοκτονία στη διάρκεια της 
Πολιτιστικής Επανάστασης.

Αυτή η οικογενειακή κληρονο-
μιά, άμεσα δεμένη με την ιστορία 
του κόμματος, την οποία περιγράφει 
ο Αυστραλός δημοσιογράφος Τζων 
Γκαρνάουτ, στο έργο που έχει αφι-
ερώσει στα σκάνδαλα της δυναστεί-
ας Μπο ( Η άνοδος και η πτώση του 
Οίκου των Μπο, Penguin Specials, 
2012 ), συνίσταται σε μια διαδοχή 
ανατροπών.

Στις αρχές της Πολιτιστικής Επα-
νάστασης, το 1966, ο Μπο Σιλάι και 
δύο από τους αδελφούς του, που 
φοιτούσαν στο προορισμένο για τις 
ελίτ Λύκειο του Πεκίνου (ο Μπο Γί-
μπο, ο πατέρας τους, ήταν τότε ανα-
πληρωτής πρωθυπουργός), ανή-
κουν στις πρώτες ομάδες των Ερυ-
θρών Φρουρών οι οποίοι διώκουν 
όσους είναι «αντιδραστικοί» λόγω 
της «ταξικής τους προέλευσης». 
Ανάμεσά τους, πολλοί εκπαιδευ-
τικοί. Ο Μπο Σιλάι, δευτερότοκος, 
17 ετών τότε, περιγράφεται σίγουρα 
σαν ο πιο μετριοπαθής της τριάδας. 
Οι Μπο και οι στενοί συνεργάτες 
τους επιβάλλουν την «κόκκινη τρο-
μοκρατία»: «Ένα από τα κα-
λύτερα φυλαγμένα μυστικά 

Κίνα: Ισόβια Σιωπή
Τι πραγματικά συμβαίνει πίσω από την δίωξη

Στις αρχές της Πολιτιστικής Επανάστασης, το 1966 , ο Μπο Σιλάι και δύο από τους αδελφούς του, που φοιτούσαν στο προορισμένο για τις ελίτ Λύ-
κειο του Πεκίνου ( ο Μπο Γίμπο, ο πατέρας τους, ήταν τότε αναπληρωτής πρωθυπουργός), ανήκουν στις πρώτες ομάδες της Ερυθρών Φρουρών.

“ 

«Ο Μπο ήταν 

ένας δεύτερος 

Μάο, και αυτός 

είναι ο λόγος 

που ενόχλησε» »

Του Brice Pedroletti*
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του κόμματος είναι το γεγο-
νός ότι οι πρώτες καταστρο-

φές της Πολιτιστικής Επανάστασης 
διαπράχθηκαν σχεδόν αποκλειστι-
κά από τους πριγκιπικούς γόνους, 
που σήμερα βρίσκονται σε στρα-
τηγικές θέσεις εξουσίας», γράφει ο 
Τζων Γκαρνάουτ.

Πολύ σύντομα, ο άνεμος αλλά-
ζει: Ο Μάο και η «αριστερίστικη» 
φράξια του καθεστώτος στοχεύουν 
στην πραγματικότητα την κυβέρνη-
ση του Λιου Σάο Σι. Τον ∆εκέμβριο 
του 1967 συλλαμβάνεται ο Μπο Γί-
μπο και οδηγείται μπροστά στα πλή-
θη, στο Στάδιο των Εργαζομένων, 
στο Πεκίνο, όπου θα διακηρύξει την 
πίστη του στο κόμμα και θα επιμεί-
νει... να υπερασπίζεται τον εαυτό του. 
Αφού κατηγορηθεί ότι ανήκει στην 
«κλίκα των αποστατών» των Λιου 
Σάο Σι και Ντενγκ Σιάο Πινγκ, οι 
οποίοι θεωρούνται «υπερασπιστές 
του καπιταλιστικού δρόμου», θα 
υποβληθεί επανειλημμένα σε ταπει-
νωτικά βασανιστήρια. Μετά τη σύλ-
ληψη του πατέρα τους, οι γιοι Μπο 
στοχοποιούνται από άλλες ομάδες 
εξεγερμένων. Θα φυλακιστούν για 
πέντε χρόνια στο στρατόπεδο 789, 
κοντά στο Πεκίνο. Μετά την απελευ-
θέρωσή του, ο Μπο Σιλάι παντρεύ-
εται για πρώτη φορά, την κόρη ενός 
πρώην στελέχους του Πεκίνου. Το 
1977 περνάει τις εισαγωγικές εξε-
τάσεις, που μόλις έχουν ξαναρχί-
σει, και εισάγεται στο Πανεπιστήμιο 
του Πεκίνου. Αποκτά την κάρτα του 
κόμματος το 1980 και θα πραγματο-
ποιήσει ένα μεταπτυχιακό στη δη-
μοσιογραφία, στην Ακαδημία Κοι-
νωνικών Επιστημών.

Το 1984, εκλέγεται γραμματέ-
ας του κόμματος σε έναν νομό κο-
ντά στο Νταλιάν, στην επαρχία Λιαο-
νίνγκ (βορειοανατολική Κίνα). Η κα-
ριέρα του θα απογειωθεί. Είναι ο λα-
μπρός δήμαρχος του Νταλιάν, από 
το 1992, για οκτώ χρόνια, και στη 
συνέχεια κυβερνήτης της επαρχίας, 
σε μεγάλο βαθμό χάρη στον πατέρα 
του, ο οποίος επανέρχεται στο Πολι-
τικό Γραφείο, όταν επιστρέφει στην 
εξουσία ο Ντενγκ Σιάο Πινγκ.

Ο Μπο Γίμπο είναι ένας από 
τους «παλιούς» με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στο κόμμα. ∆ιαδραματίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο στην αποπο-
μπή του προοδευτικού Χου Γιάο 
Μπανγκ, το 1987, και θα υποστη-
ρίξει τη χρήση βίας κατά τη διάρ-
κεια των γεγονότων στην Τιεναν-
μέν. Ο Μπο Γίμπο είναι επίσης ο 
μέντορας του Ζιανγκ Ζεμίν, το υπ’ 
αριθμόν ένα στέλεχος που επιβάλ-
λεται από τον Ντενγκ και τους πα-

λιούς το 1989. Ο γέρος θα συνεχί-
σει, και μετά τον θάνατο του Ντενγκ 
Σιάο Πινγκ, το 1997, να επηρεάζει 
τους διορισμούς μέσα στο κόμμα. 
Πεθαίνει σε ηλικία 98 ετών, τον Ια-
νουάριο του 2007, αφού είχε θάψει 
όλους τους άλλους ιδρυτές του κα-
θεστώτος.

Εκείνη τη χρονιά, ο Μπο Σιλάι, 
ο οποίος συμμετέχει στο Πολιτικό 
Γραφείο, μετά από τρία χρόνια, ως 
υπουργός Εμπορίου, εμφανίζεται 
σαν ένας από τους πλέον υποσχό-
μενους ηγέτες της γενιάς του. Ωστό-
σο, υποσκελίζεται από τους δύο δελ-
φίνους, τον Ξι Ζινπίνγκ, ένα άλλο 
«κόκκινο πρίγκιπα», και τον τεχνο-
κράτη Λι Κεκιάνγκ, που προωθού-
νται στην ηγετική ομάδα, τη Μόνι-
μη Επιτροπή. Ο Μπο Σιλάι γνωρίζει 
ότι θα πρέπει να δώσει μάχη για να 
φτάσει στο κορυφαίο κλιμάκιο της 
εξουσίας, κατά τη διάρκεια του 18ου 
Συνεδρίου, το 2012. Το Τσονκίνγκ, 
η γιγαντιαία πόλη στην κεντρική 
Κίνα, όπου διορίζεται επικεφαλής 
του κόμματος, θα είναι το εφαλτή-
ριό του.

Η μεγαλούπολη, με την αλματώ-
δη ανάπτυξη, είναι ευνοϊκή για κάθε 
είδους παράνομο εμπόριο. Ο Μπο 
Σιλάι καλεί τον Βανγκ Λιζούν, έναν 
αστυνομικό από το Λιαονίνγκ, για να 

καθαρίσει την πόλη. Τον Βανγκ Λι-
ζούν, που είναι Μογγόλος, του τον 
σύστησε η σύζυγός του. Πρόκει-
ται για μια λαμπερή προσωπικότη-
τα, του οποίου η ζωή και η καριέ-
ρα έχουν εμπνεύσει μια τηλεοπτική 
σειρά. Ο ίδιος δεν διστάζει να επιδει-
κνύει τις ουλές του, αποτέλεσμα του 
αγώνα του ενάντια στον υπόκοσμο. 
Η εκστρατεία του Μπο Σιλάι και 
του υπαρχηγού του ενάντια στη μα-
φία, που ξεκίνησε το 2009, επαινεί-
ται από τον «φιλελεύθερο» Τύπο της 
Κίνας. Το εύρος της είναι τεράστιο: 
εκατοντάδες επιχειρηματίες, στελέ-
χη της αστυνομίας, της δικαιοσύνης 
και της τοπικής κυβέρνησης κατα-

δικάζονται, κάποιοι σε θάνατο, και 
εκτελούνται σε εξαιρετικά σύντομο 
χρονικό διάστημα.

« Ένας δεύτερος Μάο»
Σύντομα, όμως, εγκαθίσταται η αμ-
φιβολία. Σε μια έκθεση, που θα κά-
νει μεγάλο θόρυβο, το 2011, ένας 
καθηγητής της Σαγκάης, ο Τονγκ 
Ζιβέι, διακωμωδεί μια διακυβέρνη-
ση που στηρίζεται στην τρομοκρατία 
και τις κατασχέσεις ιδιωτικών αγα-
θών προς όφελος μιας λαϊκιστικής 
πολιτικής αναδιανομής. Γιατί ο Μπο 
Σιλάι συνδύασε τη δράση κατά των 
συμμοριών με μια νεομαοϊκή εκ-
στρατεία χωρίς προηγούμενο. Προ-
τίθεται να δώσει μια «επαναστατική 
ηθική καθαρότητα» σε έναν κόσμο 
που «έχει λερωθεί» από το χρήμα: 
οι συναυλίες με επαναστατικά τρα-
γούδια γίνονται σχεδόν υποχρεωτι-
κές και ο Μπο Σιλάι γεμίζει τα γή-
πεδα με ένα εκστατικό πλήθος. Τα 
τοπικά στελέχη αποστέλλονται στην 
ύπαιθρο. Το κανάλι της δημοτικής 
τηλεόρασης, χωρίς καμία ιδιωτική 
διαφήμιση, μεταδίδει την κομμουνι-
στική προπαγάνδα.

Η πρωτοβουλία γοητεύει όσους 
έχουν μείνει έξω από το οικονομικό 
θαύμα, αλλά ξεσηκώνει αγανάκτη-
ση με τον οπισθοδρομικό χαρακτή-

ρα της και τους ιστορικούς συνειρ-
μούς που προκαλεί: Ο πιο μοντέρ-
νος από τους Κινέζους πολιτικούς 
βάλθηκε να ενσαρκώσει την εκδί-
κηση των κόκκινων πριγκίπων, εμ-
φανιζόμενος ως ο υπερασπιστής του 
κομμουνιστικού ιδεώδους απέναντι 
στους καριερίστες και τους καπιτα-
λιστές που ωφελούνται υπερβολι-
κά από τις ελευθερίες που παραχω-
ρούν οι κυρίαρχοι της χώρας.

«Ο Μπο ήταν ένα δεύτερος 
Μάο, και αυτός είναι ο λόγος που 
ενόχλησε», συμπεραίνει ο ιστορι-
κός Γιανγκ Λιφάνγκ, υπογραμμί-
ζοντας ένα παράδοξο: την ομοιότη-
τα των μαοϊκών μεθόδων του Μπο 
Σιλάι, με εκείνες που χρησιμοποι-
εί σήμερα ο πρόεδρος Ξι Ζινπίνγκ, 
τέσσερα χρόνια νεώτερός του, για να 
«ηθικοποιήσει» τη χώρα, μέσα από 
μια χωρίς έλεος εκστρατεία κατά της 
διαφθοράς. Και αν ο εκτροχιασμός 
του Μπο Σιλάι ήταν εκείνος του πιο 
υποκριτικού πολιτικού συστήματος, 
που η σημερινή Κίνα δυσκολεύεται 
να συμφιλιώσει με τον εκσυγχρονι-
σμό της;

*Ανταποκριτής της Μοντ στο Πεκίνο
Μετάφραση: Χριστίνα Σταματοπού-
λου

για τον Μπο Σιλάι
του άλλοτε «κόκκινου πρίγκηπα» από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κίνας; 

Ο πιο μοντέρνος από τους Κινέζους πολιτικούς βάλθηκε να ενσαρκώσει την εκδίκηση των «κόκκινων πριγκίπων», εμφανιζόμενος ως ο υπερασπι-
στής του κομμουνιστικού ιδεώδους απέναντι στους καριερίστες και τους καπιταλιστές.

“ 

Η εκστρατεία 

του Σιλάι ενά-

ντια στη μαφία, 

που ξεκίνησε 

το 2009, επαι-

νείται από τον 

«φιλελεύθερο» 

Τύπο της Κίνας

»
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     ΚΟΣΜΟΣ

Τι απέγινε η ιδέα ότι η Τουρκία αποτελεί 
ανερχόμενη δύναμη στη Μέση Ανατολή, 
με δυναμική οικονομία και σταθερή δη-
μοκρατία, που τελεί υπό μια ήπια ισλαμι-
κή κυβέρνηση, η οποία ήταν μοντέλο για 
τα αραβικά κράτη, εκείνα που έθεσαν τέ-
λος στην κυριαρχία του αστυνομικού κρά-
τους το 2011;  Η Τουρκία έμοιαζε να είναι 
τοποθετημένη κατάλληλα ώστε να ηγηθεί 
στην περιοχή, δίχως να αντιμετωπίζει σο-
βαρούς κινδύνους, και έχοντας καλές σχέ-
σεις με τις ΗΠΑ και την Ε.Ε. […] 

∆ 
ύο χρόνια αργότερα, τίποτα από 
αυτά τα ωραία δεν φαίνεται να 
ισχύουν για την Τουρκία […]. Εν τω 
μεταξύ, κατάφερε να μεταβάλει σε 

εχθρούς και τις τέσσερις σιίτικες δυνάμεις στα 
νότια και τα ανατολικά της: Το Ιράν, το Ιράκ, 
τη Συρία και τη Χεζμπολλά στο Λίβανο –κα-
θώς επίσης και τις σουνίτικες μοναρχίες του 
Κόλπου, με εξαίρεση το Κατάρ. Τούρκοι πι-
λότοι πέφτουν θύματα απαγωγής στη Βηρυ-
τό, ενώ Τούρκοι οδηγοί φορτηγών συλλαμβά-
νονται στην Αίγυπτο. Η υποστήριξή τους προς 
τον πρώην πρόεδρο της Αιγύπτου Μοχάμεντ 
Μόρσι και τη Μουσουλμανική Αδελφότη-
τα έχει εξοργίσει το στρατιωτικό καθεστώς, το 
οποίο επενέβη για να σταματήσει την προβο-
λή τουρκικών σίριαλ από την τηλεόραση. 

Σοβαρότερη απ’ όλα, η εμπλοκή της Τουρ-
κίας στο πλευρό αυτών που μάλλον αποτε-
λούν την πλευρά των ηττημένων στο συριακό 
εμφύλιο πόλεμο, πράγμα πέρα για πέρα κα-
ταστροφικό. Υποτίθεται ότι δεν θα ’πρεπε να 
ήταν έτσι: Στο ξεκίνημα της συριακής εξέγερ-
σης, η Άγκυρα ήταν σε θέση να παίξει ρόλο 
διαμεσολαβητή στην κρίση, καθώς διατηρού-
σε καλές σχέσεις με τον πρόεδρο Μπασάρ αλ-
Άσαντ, ενώ μπορούσε να πιέσει τους αντάρτες, 
οι οποίοι εξαρτιόνταν απόλυτα από το εάν θα 
έμενε ανοιχτή η 560 μιλίων συνοριακή γραμ-
μή της Συρίας με την Τουρκία.  Αλλά ο Τούρ-
κος πρωθυπουργός Ρετσέπ Ταγίπ Ερντο-
γάν το παράκανε, υποθέτοντας ότι ο Άσαντ θα 
πέσει τόσο γρήγορα όσο ο Καντάφι στην Λι-
βύη, και έδωσε την αμέριστη υποστήριξή του 
στους αντάρτες. […]

Η μαεστρία και η επιμονή που επέδειξε ο 
Ερντογάν και το κόμμα του στη σταδιακή κα-
τάληψη των θέσεων εξουσίας στην Τουρκία 
βρίσκονται σε χτυπητή αντίθεση με την απρο-
νοησία που έδειξε στην στάση έναντι της Συ-
ρίας και του Ιράκ. […] Το περίφημο αισθητή-
ριό του έπαψε να λειτουργεί έξω από τα σύνο-
ρα της χώρας και έγινε πρωταθλητής πολιτι-
κών λαθών, εμπλέκοντας την Τουρκία τόσο 
στον φαύλο κύκλο ενός εμφυλίου πολέμου 
στη Συρία, όσο και σ’ έναν παρ’ ολίγον εμφύ-
λιο πόλεμο στο Ιράκ. Οι Ιρακινοί πολιτικοί εμ-
φανίστηκαν έκπληκτοι και εξοργισμένοι με τη 
προσπάθεια της Τουρκίας να αναμειχθεί στα 

εσωτερικά της χώρας. 
Η Τουρκία θα μπορούσε να έχει πιο εποι-

κοδομητικό ρόλο εάν είχε υιοθετήσει πιο ου-
δέτερη θέση, που θα της επέτρεπε να μεσο-
λαβήσει μεταξύ των δύο πλευρών, γεγονός 
που θα εκτόξευε την επιρροή της και θα έσω-
ζε πολλές ζωές,. Αντ’ αυτού, έπραξε το αντίθε-
το, μετέχοντας σε μια σουνιτική συμμαχία με 
δυνάμεις όπως η Σαουδική Αραβία, εμφανώς 
φατριαστικές, πράγμα που οδήγησε την απο-
ξένωση όλων των σιιτών. Ακόμα και στο εσω-
τερικό αυτής της συμμαχίας, η Τουρκία κα-
τέληξε απομονωμένη λόγω της υποστήριξης 
προς τη Μουσουλμανική Αδελφότητα στην 
Αίγυπτο, γεγονός για το οποίο πληρώνει βαρύ 
οικονομικό τίμημα: Οι δρόμοι του εμπορίου 
μέσα από το Ιράκ και τη Συρία έχουν κλείσει, 
ενώ τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται 
να ακυρώνουν μια επένδυση για εξόρυξη άν-
θρακα της τάξης των 12 δισ. $, που θα παρεί-
χε στην Τουρκία 4.000 θέσεις απασχόλησης. 
Την ίδια στιγμή, επενδυτές στο Κατάρ και το 

Ντουμπάι εμφανίζονται σκεπτικοί ως προς 
το να αναμειχθούν περαιτέρω στην τουρκική 
αγορά.  

Το δηλητήριο του φατριαστικού μίσους 
εξαπλώνεται σταδιακά από τη Συρία προς την 
Τουρκία, με τους 15-25 εκατομμύρια Τούρ-
κους Αλεβίτες να συμπαρατάσσονται με τους 
συγγενείς Αλαουίτες της Συρίας.  

Η αποκήρυξη της κυριαρχούμενης από 
τους Αλαουίτες κυβέρνησης της ∆αμασκού 
από τον Ερντογάν είχε βαθύ αντίκτυπο στους 
Τούρκους Αλεβίτες, που διαμαρτύρονται εδώ 
και πολλά χρόνια για τις διακρίσεις που υφί-
στανται από ένα σουνίτικο κράτος, το οποίο 
τους αρνείται τα θρησκευτικά τους δικαιώμα-
τα. Αυτή η αίσθηση ότι υπόκεινται σε διακρί-
σεις θέλει πολύ δρόμο για να εξελιχθεί στο αι-
ματηρό φατριασμό του Ιράκ και της Συρίας. 
Αλλά η πιθανότητα μιας έκρηξης μεγαλώνει 
και, άπαξ η βία ξεσπάσει, θα είναι δύσκολο να 
σταματήσει, καθώς ο συριακός εμφύλιος πό-
λεμος οξύνει τις εσωτερικές πολιτικές αντιθέ-
σεις της Τουρκίας. 

Ό,τι και να συμβεί, φαίνεται ότι η δυνατό-
τητα της Τουρκίας να ηγηθεί στη Μέση Ανα-
τολή χάθηκε απότομα, γεγονός που μπορεί 
και να αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες χα-
μένες ευκαιρίες στην ιστορία της ευρύτερης 
περιοχής. Η ρητορική του νεοθωμανισμού, 
πέρα από το ότι λησμονεί πόσο αντιδημοφι-
λής υπήρξε η κυριαρχία της παλαιάς οθω-
μανικής αυτοκρατορίας μεταξύ των υπηκόων 
της, είναι πλέον απατηλή.  […] 

*counterpunch 01/10/2013

Στο αδιέξοδο του Καπιτώλιου δεν φαίνονται ση-

μάδια υπέρβασης, ∆ημοκρατικοί και Ρεπου-

μπλικανοί βρίσκονται στα χαρακώματα και, 

ενώ οι «καμικάζι» του Tea Party κρατούν 

όμηρο τη Βουλή, τα πράγματα περιπλέκονται 

επικίνδυνα: Η μάχη για τον βραχυκυκλωμένο 

προϋπολογισμό έχει κιόλας αρχίσει να μπλέ-

κεται με την επερχόμενη θύελλα του αμερι-

κανικού ορίου δανεισμού, η οποία βρίσκει το 

εμπόλεμο Κογκρέσο στη χειρότερη θέση για 

να βρει διέξοδο.

Ο χρόνος τρέχει και η 17η Οκτωβρίου πλησιάζει: 

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών προ-

ειδοποιεί πως μέχρι εκείνη την ημέρα, οπότε 

και ο δανεισμός των ΗΠΑ χτυπάει το όριο των 

16,7 τρισ. δολαρίων, η Ουάσινγκτον θα πρέπει 

να έχει διαλέξει μεταξύ της αύξησης του ορίου 

δανεισμού ή της αθέτησης οικονομικών υπο-

χρεώσεων.

Tη μάχη για το όριο χρέους θεωρούν τώρα οι Ρε-

πουμπλικανοί την δεύτερη ευκαιρία για κλεί-

σουν οριστικά το ζήτημα του Obamacare: Με 

το φόβητρο πως η Ουάσινγκτον δεν θα μπο-

ρεί να αποπληρώσει τοκοχρεολύσια μετά τις 

17 Οκτωβρίου εάν δεν υπάρξει συμφωνία, οι 

πιο ανυποχώρητοι του κόμματος θέλουν να 

συνδέσουν όλο το πακέτο οικονομικής παρά-

λυσης και όριου χρέους με τη φορολογία, το 

Οbamacare και τα κοινωνικά επιδόματα.

Ήδη Ρεπουμπλικανοί βουλευτές έχουν αρχίσει να 

καλούν σε «συνολικά μέτρα». Ο χρόνος είναι 

με το μέρος τους, καθώς όσο περνούν οι ημέ-

ρες, η συζήτηση στο Κογκρέσο εκ των πραγ-

μάτων δεν θα μπορεί να διαχωριστεί.

Η θέση του Ομπάμα είναι σαφής: Ούτε θα υποχω-

ρήσει στον προϋπολογισμό, αποδεχόμενος 

αναχώματα στο σύστημα περίθαλψης, ούτε θα 

αναλάβει μονομερή δράση για το όριο δανει-

σμού, αυξάνοντάς το μόνος του - το Κογκρέσο 

θα πρέπει να βρει λύση. Και η κόντρα συνεχί-

ζεται αμείωτη με τις «αγορές» να ανησυχούν 

ότι τα χειρότερα έρχονται.

 ΗΠΑ: 
Αντιμέτωπες 
με τη πλήρη 
οικονομική 
παράλυση

Χαμένη ιστορική ευκαιρία
Πώς η Τουρκία κλότσησε τη δυνατότητα που είχε να ηγηθεί της Μέσης Ανατολής.

Αλλά ο Τούρκος πρωθυπουργός Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν το παράκανε, υποθέτοντας ότι ο 
Άσαντ θα πέσει τόσο γρήγορα όσο ο Καντάφι στην Λιβύη και έδωσε την αμέριστη υποστή-
ριξη του στους αντάρτες

Του Patrick Cockburn*

“ 

...άπαξ η βία ξεσπά-

σει, θα είναι δύσκολο 

να σταματήσει καθώς ο 

συριακός εμφύλιος πό-

λεμος οξύνει τις εσω-

τερικές πολιτικές αντι-

θέσεις της Τουρκίας 
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Μιλώντας για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση συνήθως μας 
έρχονται εικόνες στο νου από 
παλιά εργοστάσια, φουγάρα, 
καπνοδόχους και εργάτες στην 
γραμμή παραγωγής με την χα-
ρακτηριστική φόρμα εργασίας 
και το κλειδί στο χέρι. Αυτό βέ-
βαια είναι μια ανάμνηση, από 
την τελευταία φορά που θυμό-
μαστε ότι αυτός ο τόπος διέθε-
τε παραγωγικό ιστό. Είναι μια 
εικόνα, εκεί όπου διασταυρώ-
νεται η ανάγκη με την νοσταλ-
γία. Ανέλπιστα, όμως, εάν κάπο-
τε συντελεστεί αυτό το ευτυχές 
σενάριο για τον τόπο μας, λίγη 
σχέση θα έχει με όσα φανταζό-
μαστε σήμερα. Καθώς, η μόνη 
προοπτική που ξανοίγεται για 
την υλοποίησή του, είναι μέσα 
από τις «μουσικές του μέλλο-
ντος» --δηλαδή από τις δυνατό-
τητες που απελευθερώνει η τε-
λευταίο γράμμα της τεχνολογι-
κής έρευνας και εξέλιξης. 

Τ 
ην τελευταία δεκαετία, 
ίσως και παραπάνω, δύο 
μεγάλες επαναστάσεις στο 
χώρο της τεχνικής και του 

λογισμικού καθιστούν και πάλι εφι-
κτή, και βιώσιμη μια επιστροφή 
στην μικρή παραγωγή. Πρώτον, εί-
ναι η επανάσταση του ελεύθερου 
λογισμικού, και δεύτερον είναι η 
επανάσταση των μηχανών τρισδιά-
στατης εκτύπωσης. 

Η πρώτη έχει να κάνει με ένα 
βαθύ κίνημα απελευθέρωσης των 
αγαθών της ανθρώπινης διάνοι-
ας –αφορά την ελεύθερη παραγω-
γή λογισμικού, δηλαδή προγραμ-
μάτων των οποίων η εξέλιξη συντε-
λείται στο διαδίκτυο από τους ίδιους 
τους χρήστες, μέσα από ομότιμα μη-
κερδοσκοπικά δίκτυα όπου ο καθέ-
νας συνεισφέρει «με τις δυνατότητές 
του στη βάση των αναγκών του». Το 
λογισμικό που παράγεται μέσα από 
αυτές τις διαδικασίες, αφορά όλη 
τη γκάμα, από υπερεξειδικευμένα 
προγράμματα, μέχρι εργαλεία κοι-
νής χρήσης –όπως το firefox. Σύμ-
φωνα με στατιστικά στοιχεία, ένα 
50% των δημοσίων οργανισμών 
στον πλανήτη, χρησιμοποιεί ανοι-
χτό λογισμικό –ενδεικτικό στοιχείο 
για να αντιληφθούμε την έκταση του 
κινήματος. 

Η δεύτερη έχει να κάνει με την 

τεχνολογική δυνατότητα κατασκευ-
ής «εκτυπωτικών» μηχανημάτων 
που μπορούν να «κόβουν» ή να κα-
τασκευάζουν υλικά εκ του μηδενός 
(με ρητίνη, ή άλλα πιο ανθεκτικά 
υλικά) βάσει ψηφιακού σχεδιασμού. 
Είναι οι περίφημοι τρισδιάστατοι 
εκτυπωτές, μια τεχνολογία που προ-
χωράει ταχύτατα και αποτελεί την 
επόμενη γενιά παραγωγικών μηχα-
νημάτων μετά τους κόπτες, τους τόρ-
νους, και την υπόλοιπη μεταποιητι-
κή τεχνολογία.

Η διασταύρωση αυτών των τε-
χνολογικών αιχμών, καθιστά εκ 
νέου εφικτή και αποδοτική την το-
πική μικρή παραγωγή. Ήδη, στις 
ΗΠΑ κυρίως, αλλά και στην Ευρώ-
πη, ένα κίνημα Κάντο Μόνος Σου 
έχει εξαπλωθεί, όπου κυκλοφο-
ρούν ελεύθερα ψηφιακά σχέδια κα-
τασκευής επίπλων, τα οποία μπο-
ρούν να ‘φορτωθούν’ σ’ έναν ‘κόφτη’ 
CNC Router, ο οποίος διαμορφώ-
νει τα ξύλα σε εξαρτήματα, τα οποία 
σε δεύτερο χρόνο συναρμολογού-
νται από τον ίδιο τον χρήστη σε έπι-
πλα. Ακόμα και πολύς, νεοφιλελεύ-
θερος Economist έχει ασχοληθεί με 
αυτό το κίνημα υποστηρίζοντας ότι 
δύναται στο μέλλον να υποσκελίσει 

τάσεις στην αγορά όπως αυτή του 
IKEA. Μπορεί τα IKEA να έκλεισαν 
τα τοπικά ξυλουργεία, με τις ακραίες 
ανταγωνιστικές τιμές τους, ωστόσο 
το ελεύθερο λογισμικό και η μαζι-
κή παραγωγή CNC Router φιλικών 
προς τον απλό χρήστη, αντιστρέφει 
και πάλι την τάση: Τώρα τα έπιπλα 
δεν θα συναρμολογούνται μόνον 
από τον τελικό καταναλωτή, αλλά θα 
κατασκευάζονται κιόλας από αυτόν 
–και αν όχι από αυτόν, από το μικρό 
ξυλουργείο της γειτονιάς το οποίο 
μπορεί να γίνει και πάλι ανταγωνι-
στικό. 

Ωστόσο, ο συνδυασμός αυτών 

των δύο τεχνολογικών επιτευγμά-
των, δεν αφορά μόνο την οικοτεχνία 
και το κάντο μόνος σου. Αφορά και 
την μικρή και μεσαία εξειδικευμένη 
παραγωγή. Εκεί, με τον ίδιο τρόπο 
οι εξελίξεις ευνοούν και συμβάλουν 
στην ανάδυση ενός νέου είδους ψη-
φιακού παραγωγικού εργαστηρί-
ου, που συνδυάζει την υλική και την 
άϋλη παραγωγή. Η λογική του στη-
ρίζεται σύμφωνα με τον ∆ημήτρη 
Παπαλεξόπουλο, καθηγητή Αρχι-
τεκτονικής του ΕΜΠ, στην ύπαρξη 
του: «’επαυξημένου με  ψηφιακές 
δεξιότητες  μάστορα’, που σχεδιάζει 
και φτιάχνει μόνος του το περιβάλ-
λον  του. Στην διάθεσή του έχει μη-
χανές που φτιάχνει ο ίδιος (και που  
στη συνέχεια  φτιάχνουν άλλες μη-
χανές) και ανοικτό ελεύθερο λογι-
σμικό (που παράγει η συλλογική  
νοημοσύνη). Η εκπαιδευτική διά-
σταση είναι ισχυρή, περιλαμβάνει 
αυτοεκπαίδευση ή  συνεργατική 
μάθηση και γίνεται εκτός  ακαδημα-
ϊκών θεσμών ή στα όρια τους».

Μια έκφραση αυτού του νέου 
είδους μονάδας μικρής παραγω-
γής, είναι τα Fab Labs, ένα χαλαρό 
δίκτυο πειραματικών εργαστηρίων 
που ξεκίνησε από το MIT, και πε-

ριλαμβάνει 84 αντίστοιχα, που λει-
τουργούν στα πανεπιστήμια 21 χω-
ρών. Ένα τέτοιο, έχουμε και εμείς στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο –το 
οποίο ελπίζουμε να μην το κλείσει 
ο Στουρνάρας και ο Υπουργός Παι-
δείας, που καταλαβαίνουν τόσα για 
αυτά τα πράγματα όσο καταλαβαί-
νει ο… Μιχαλολιάκος από τον Γκά-
ντι. Επίσης, υπάρχουν και άλλες ανε-
ξάρτητες πρωτοβουλίες παγκοσμί-
ως, εμείς έχουμε ακόμα τουλάχιστον 
δύο, το P2P Lab στα Ιωάννινα, και το 
hackerspace.gr στην Αθήνα.   

 Αυτές οι νέες μορφές μικρής 
παραγωγής, θα μπορούσαν υπό 
προϋποθέσεις, και εάν η πολιτεία το 
θέλει, να αναζωογονήσουν την ελ-
ληνική παραγωγή. Ούτως ή άλλως, 
η παράδοση της ελληνικής μαστορι-
κής περισσεύει και καιρός είναι να 
δούμε πια μια νέα γενιά Ελλήνων 
μαστόρων, που θα πρωτοπορούν 
όχι πια στον Τόρνο –όπως παλαιό-
τερα, αλλά σε αυτά τα εργαστήρια. Η 
μισή αρχή έχει γίνει: Λόγω εξαιρε-
τικής εκπαίδευσης (!), και πρόσθε-
των δυνατοτήτων που προκύπτουν 
από μια μακρά παράδοση μετασχη-
ματισμού της πρακτικής σε εμπειρι-
κή γνώση, οι Έλληνες προγραμμα-
τιστές θεωρούνται από τους καλύ-
τερους «ψηφιακούς μάστορες» στον 
κόσμο. Και, οι ελληνικές επιχειρή-
σεις στην έρευνα και την εξέλιξη της 
πληροφορικής, είναι από τις πρώτες 
στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή που 
οι άλλοι κλάδοι της οικονομίας, στη-
ριγμένοι στη ρεμούλα, τις εργολαβί-
ες, και το πελατειακό σύστημα κα-
ταρρέουν.

Πεδίον δόξης λαμπρόν, λοι-
πόν. Και σε ό,τι αφορά στην πολιτι-
κή, όπου πρέπει να γίνουν οι κατάλ-
ληλες ζυμώσεις ώστε αυτή η πραγ-
ματική τάση, και η κληρονομιά μιας 
καθ’ όλα συμβατής παράδοσης, να 
συστηματοποιηθεί σε συγκεκριμένο 
σχέδιο. Γιατί, απ’ ότι φαίνεται, το νέο 
παραγωγικό υποκείμενο του 21ου 
αιώνα θα είναι και χάκερ και …πατε-
ντιάρης μάστορας…  

 
Περιηγηθείτε:
ΕΜΠ Fab Lab: http://fablabathens.
gr/. 
Hacker Space: http://hackerspace.
gr/wiki/Vision. 
P2P Lab: http://p2plab.gr/el/. 
O Economist για το κίνημα του 
Ελεύθερου Ανοιχτού Σχεδιασμού: 
http://www.economist.com/blogs/
schumpeter/2012/11/open-source-
design

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

Στα εργαστήρια του μέλλοντος 
Πώς διασταυρώνεται η παραγωγική ανασυγκρότηση με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας 

Αυτές οι νέες μορφές μικρής παραγωγής, θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις, και εάν η πολιτεία το θέλει, να 
αναζωογονήσουν την ελληνική παραγωγή.

“ 

Το νέο 

παραγωγικό 

υποκείμενο του 

21ου αιώνα θα 

είναι και χάκερ 

και …πατεντιά-

ρης μάστορας…  

Του Κύρου Γρανάζη
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Το φίλτρο του ∆ιονύση Σαβ-
βόπουλου στον αριστοφανικό 
«Πλούτο» απέδωσε με «στιλ» την 
εξόχως λαϊκίστικη, ευθέως καθε-
στωτική και ακραιφνώς χυδαία 
φράση του Πάγκαλου, το μνημει-
ώδες «Μαζί τα φάγαμε». 

Φ 
ράση, που παραπέμπει 
στη συνευθύνη της κοι-
νωνίας, στη συνενοχή της 
για τη σημερινή τραγω-

δία της χώρας. Η συνενοχή αποτε-
λεί βασικό όπλο τής συστημικής λο-
γικής, όπως αυτή αναπτύσσεται από 
τους υπερασπιστές της. Τις μνημονι-
ακές πολιτικές δυνάμεις, το μεγαλύτε-
ρο μέρος των μήντια και ικανή μερί-
δα διανοουμένων, πανεπιστημιακών 
και καλλιτεχνών. 

Στο ίδιο οπλοστάσιο, πέραν της 
συνενοχής, εξέχουσα θέση διατηρούν 
ο εθνολαϊκισμός, λέξη-καραμέλα που 
συμπυκνώνει τις αιτιάσεις περί συνο-
δοιπορίας λαϊκιστικών αντιλήψεων 
και εθνικιστικού πρωτογονισμού, και 
η απόδοση αρνητικών ιδιοτήτων και 
χαρακτηριστικών στην ελληνική κοι-
νωνία και το κράτος, που δήθεν επι-
σημαίνονται μονάχα στη χώρα μας, 
και τα οποία, ως φαινόμενα, υπενθυ-
μίζονται από τη φράση «αυτά μονάχα 
στην Ελλάδα συμβαίνουν». 

*Συνενοχή: Τόσο ο Πάγκαλος όσο 
και ο Σαββόπουλος με τον «Πλούτο», 
όταν εγκαλούν την κοινωνία -επομέ-
νως, και τον καθένα των Ελλήνων- 

για ποικίλα παθογενή (βόλεμα με τα 
ρουσφέτια και τους διορισμούς, ψεύ-
τικες συντάξεις, διακοποδάνεια και 
πολυτελής βίος πάνω από τις οικο-
νομικές δυνατότητές τους κ.ά.) παρα-
κάμπτουν αστόχαστα, ασυγχώρητα 
-και, στην περίπτωση του Πάγκαλου, 
πονηρά και ιδιοτελώς- το θεμελιώδες 
και αυτονόητο: το οικονομικό και πο-
λιτικό πλαίσιο, όπως διαμορφώνεται 
από κεντρικές επιλογές που λειτουρ-
γούν είτε μαυλιστικά, επιδοτώντας εκ-
φυλιστικά φαινόμενα, είτε παιδαγωγι-
κά, ευνοώντας τον γόνιμο προβλημα-
τισμό, την αυτοσυγκράτηση κ.τ.λ. 

Ας θυμηθούμε την εποχή: σε 
όλους τους τόνους, η κατακλυσμι-
αία προπαγάνδα διατυμπάνιζε ότι 
η χώρα διαθέτει ισχυρή οικονομία. 
Αριθμοί, στατιστικές, ο πυρετός του 
Χρηματιστηρίου και βέβαια η εισδο-
χή στο ευρώ βεβαίωναν ότι η Ελλά-
δα διάγει χρυσή περίοδο. Ταυτόχρο-
να, οι τράπεζες χορηγούσαν αφειδώς 
δάνεια με πρωτοφανώς ελκυστικά 
επιτόκια -ακόμη και για διακοπές!- 
τη επινεύσει του κεντρικού τραπεζίτη 
(ήταν ο κ. Παπαδήμος) και τις ευλο-
γίες της κυβέρνησης Σημίτη. Εποχή 
ιλίγγου και φρενίτιδος, εποχή ευκολί-
ας και ασύστολου καταναλωτισμού, η 
οποία διευκόλυνε μεν τους νουνεχείς 
να καλύψουν πραγματικές ανάγκες 
(π.χ. φθηνά στεγαστικά για να απο-
κτηθεί επιτέλους ένα σπίτι) ή οδηγού-
σε σε λογής σπατάλες και υπερβολές 
(π.χ. εξοχικά, τζιπ, τρυφηλή ζωή κ.τ.λ.). 

Ιδού η κρίσιμη διάκριση που 
αφορά την «ατομική ευθύνη» και τη 
σχέση της με το συνολικό κλίμα: αμ-
φότερες οι κατηγορίες πολιτών εί-

χαν τις ίδιες δυνατότητες για πρόσβα-
ση στο εύκολο χρήμα. Εκεί οδηγούσε 
το γενικό κλίμα, καταλλήλως διαμορ-
φωμένο από την τότε κυβέρνηση, τις 
τράπεζες και τους έξωθεν δανειστές. 
Κάποιοι αντέστησαν στον πειρασμό 
και περιορίστηκαν σε συνετή διαχεί-
ριση των ευκαιριών. Όμως κάποιοι 
άλλοι (η πλειονότης;) συμμορφώθη-
καν πλήρως με το πνεύμα της επο-
χής, πείστηκαν, έκαναν ανοίγματα 
πιστεύοντας πως θα τα καταφέρουν, 
κολύμπησαν ηδέως στη θάλασσα 
του λάιφ στάιλ και ένιωθαν για πρώ-
τη φορά ότι όσα τους έλειπαν, όσα 
ζήλευαν ήσαν πλέον κατακτήσιμα. 
Η Μύκονος, τα πούρα, τα «δύο τζά-
κια», τα τζιπ και η πολυτελής διαβίω-
ση, όπως τη ζούσαν μέχρι τότε μέσα 
από τις ιλουστρασιόν σελίδες της ψευ-
δαίσθησης... Επί πλέον: κάποια στιγ-
μή αισθάνθηκαν ότι δεν χρειάζεται 
πλέον να δίνουν ιδιαίτερη σημασία 
στην εργασία! Ο μόχθος και η συνέ-
πεια, το ευφάνταστον και η επινοητι-

κότης, καθώς και πλείστα ομοειδή, 
φαίνονταν αχρείαστα και άχρηστα. 
Ηταν η στιγμή που η χυδαία προπα-
γάνδα του σημιτισμού οδηγούσε τους 
πάντες στο Χρηματιστήριο, με κάποιο 
επιφανές στέλεχος του τότε καθεστώ-
τος -βάλλοντας κατά των... μίζερων- να 
δηλώνει ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν 
να πλουτίσουν επενδύοντας στο Χρη-
ματιστήριο! (Μήπως θυμάται ο κ. Πά-
γκαλος, ποιο ήταν αυτό το στέλεχος;) 

Με άλλα λόγια, ώς και στις ακραί-
ες, ανοηταίνουσες περιπτώσεις ασύ-
στολης σπατάλης και νεοπλουτίστι-
κης υπερβολής, εκείνο που εντο-
πίζεται ευκρινές είναι το «πράσινο 
φως» της εποχής. ∆εν λειτουργού-
σαν εν κενώ οι άνθρωποι. Τον εφιαλ-
τικό δρόμο τον άνοιγαν οι ιδεολογικές 
μπουλντόζες του καθεστώτος. Σταθε-
ρά, μονίμως, μαυλιστικά. Η εγκλημα-
τική αυτή πολιτική -απαξιωτική για 
την εργασία, διευκολυντική για τις ευ-
κολίες και τις παρεκβάσεις- επιβεβαι-
ώνει το προφανές: η κοινωνία συμπε-

ριφέρεται όπως τη μάθεις... 
Ταυτόχρονα, ο κόσμος διαπίστω-

νε και βίωνε ότι υπάρχει ένα κρά-
τος-σουρωτήρι, που είτε αδυνατεί ή 
ανέχεται τη διαφθορά. Ένα κράτος 
που δεν ήξερε ούτε πόσους δημόσι-
ους υπαλλήλους διαθέτει. Ένα κρά-
τος-ερειπιώνας, που αδυνατούσε να 
συλλάβει τη φοροδιαφυγή. Ένας μη-
χανισμός που δεν μπορούσε να ελέγ-
ξει ψεύτικα πιστοποιητικά για αναπη-
ρικές συντάξεις, να προσφέρει άμε-
ση εξυπηρέτηση και διευκολύνσεις 
στους πολίτες, που απογοητευμέ-
νοι κατέφευγαν στον παράδρομο του 
λαδώματος. Ένα κράτος που συνέχι-
ζε να βολεύει ημετέρους, να νομοθε-
τεί με ταξικά κριτήρια, να τάζει και να 
ψεύδεται... Ένα κράτος εξαθλιωμένο, 
πραγματικός υπόνομος, που αποτε-
λούσε -και, φευ, εν πολλοίς αποτελεί- 
ιδανικό βιότοπο για «μάγκες» και πο-
νηρούς. 

Έρχεται, λοιπόν, ο σεβάσμιος 
Σαββόπουλος να τα υπενθυμίσει όλα 
αυτά (ψεύτικες συντάξεις, διακοποδά-
νεια, πούρα, τζιπ κ.λπ.), αλλά πώς; Κά-
νοντας ένα άλμα πάνω από την ιογόνο 
πηγή! ∆ηλαδή, ξεχνώντας τις κατευ-
θύνσεις και τις επιλογές συγκεκριμέ-
νων πολιτικών, συγκεκριμένων κομ-
μάτων, συγκεκριμένης προπαγάνδας, 
συγκεκριμένης εποχής... ∆υστυχώς, ο 
ανεκτίμητης προσφοράς δημιουργός 
στην Επίδαυρο ντύθηκε Πάγκαλος... 

Υ.Γ. Περί εθνολαϊκισμού και δή-
θεν ελληνικής, αρνητικής ιδιαιτερό-
τητος, σε επόμενο σημείωμα.
Αναδημοσίευση από την Ελευθερο-
τυπία (22/06/2013) 

Ο ανεκτίμητης προσφοράς δημιουργός ντύθηκε Πάγκαλος.

Με αφορμή τον Πλούτο
Του Γιάννη Τριάντη

Ποιός λαός γεννά τέτοιες φω-
νές, θεϊκές και υποχθόνιες, διο-
νυσιακές και πέτρινες σαν σφυ-
ρίγματα αγγέλων που ψάλλουν 
τα βάσανα του κόσμου και μετά 
τις πετά στον σκουπιδοτενεκέ; 
Μα εμείς, φυσικά, οι Έλληνες, 
οι Έλληνες που, παρ’ ότι τα με-
γαλεία βρίσκονται κάτω απ’ την 
μύτη τους, μέσα στο σπίτι τους, 
εντούτοις τα ψάχνουν αλλού. 
Σήμερα οι γρηκ πίπολ ή οι Χέλ-
λινς, όπως αποκαλούνται, γνω-
ρίζουν όλες τις μεγάλες ξένες 
φωνές της Ευρώπης και λίγοι 
τις δικές μας. 

Η 
Πόλυ Πάνου, μια απ’ τις 
δικές μας, με πενήντα 
χρόνια προσφοράς, θα 
πάρει φυσικά τα εύση-

μα απ’ τα κανάλια, όμως πικραμένη 
θα φεύγει όπως και τόσοι άλλοι που 
κράτησαν αυτόν τον λαό όρθιο όλες 
αυτές τις δεκαετίες. ∆εν είναι η Εντίθ 
Πιάφ ή η Μπίλλυ Χόλιντεϊ ή η Νίνα 
Σιμόν –όλες αναμφισβήτητα μεγά-
λες φωνές– που έφτυσαν αίμα κε-
λαηδώντας για να πάνε κάτω τα δικά 
μας βάσανα, για να χαμογελάσει κι ο 
πονεμένος Έλληνας για λίγο, αλλά οι 
λαϊκές μας ηρωίδες και οι φωνές της 
δικής μας ψυχής. Μια απ’ αυτές τις 
φωνές υπήρξε και η Πόλυ Πάνου.

Φεύγουν όλες οι παλιές μεγάλες 
φωνές, χωρίς ακόμη να υπάρχει ένα 
μεγάλο και αξιοπρεπέστατο ΜΟΥ-

ΣΕΙΟ ΛΑΪΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ. Αν εί-
χαν οι άλλοι λαοί της Ευρώπης τό-
σους και τόσους σπουδαίους μου-
σικούς, όχι ένα, αλλά δέκα μουσεία 
θα τους έστηναν, δεκάδες δρόμους 
θα μετονόμαζαν για χάρη τους και 
έδρες στα πανεπιστήμια θα δημι-
ουργούσαν. Εμείς, τα πλαδαρά χοι-
ρινά, ψηνόμαστε μέσα στο λαρδί μας. 
Τον μεγάλο αυτό εθνικό πλούτο τον 
χαραμίζουμε ή τον χαρίζουμε στους 
Τούρκους, όπως κάναμε με την βυ-
ζαντινή μουσική, όπως κάνουμε 
τώρα και με τα ρεμπέτικα.

Τ’ αδέλφια δεν χωρίζουνε
Στίχοι: Κώστας Βίρβος
Μουσική: Απόστολος Καλδάρας
Πρώτη εκτέλεση: Πόλυ Πάνου
Είμαστ’ αδέλφια, μιας μάνας γέννα,

στις φλέβες τρέχει το ίδιο αίμα.
Κι αν χώρια τώρα σαν ξένοι ζούμε,
πάλι μια μέρα θ’ αγκαλιαστούμε.
Τ’ αδέλφια δε χωρίζουνε,
η μοίρα το ‘χει γράψει•
κι ανάμεσά τους όποιος μπει
φωτιά να τονε κάψει.
Όποιο συμφέρον κι αν μπει στη 
μέση,
να μας χωρίσει δεν θα μπορέσει.
Σ’ αυτό τον κόσμο όλα συμβαίνουν,
τ’ αδέλφια όμως αδέλφια μένουν.
Τ’ αδέλφια δε χωρίζουνε,
η μοίρα το ’χει γράψει•

κι ανάμεσά τους όποιος μπει
φωτιά να τονε κάψει.
Είμαστ’ αδέλφια, μιας μάνας γέννα,
στις φλέβες τρέχει το ίδιο αίμα.
Μπορεί καθένας δρόμο ν’ αλλάζει,
μια μάνα όμως μας αγαλιάζει.

Τ’ αδέλφια δε χωρίζουνε,
η μοίρα το ’χει γράψει•

κι ανάμεσά τους όποιος μπει
φωτιά να τονε κάψει.

Πόσοι και πόσοι Κύπριοι δεν 
ήπιαν μέχρι βαριάς μέθης ακού-
γοντας αυτό το τραγούδι όλες αυτές 
τις δεκαετίες; Πόσοι και πόσοι δεν 
έκλαψαν μαύρα δάκρυα ακούγο-
ντας αυτήν την ερμηνεία και να φα-
νταστείτε ότι μερικοί άσχετοι νομί-
ζουν πως το τραγούδι γράφτηκε για 
τα αδέλφια και όχι για την Κύπρο 
και την Ελλάδα.

Να ’ναι ελαφρύ το χώμα που σε 
σκεπάζει, κυρία Πάνου, και σε ευχα-
ριστούμε.

vasosftohopoullos.wordpress.com

«Είμαστ’ αδέλφια, μιας μάνας γέννα, στις φλέβες τρέχει το ίδιο αίμα»

Πόλυ Πάνου, αντίο από την κατεχόμενη Λευκωσία...

Του Βάσου Φτωχόπουλου
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Ο Νάσος Βαγενάς το είπε με καί-
ριο τρόπο: Στην Κύπρο έγινε ει-
σβολή των Τούρκων από τον Βορ-
ρά και από τον Νότο έγινε από-
βαση διαφόρων δήθεν προοδευ-
τικώνυμων ακαδημαϊκών και 
άλλων Ελλαδιτών, οι οποίοι ταλα-
νίζουν το ελεύθερο μέρος του νη-
σιού με τις ιδεοληψίες τους, την 
ασχετοσύνη και αγραμματοσύ-
νη τους. Ο κυπριακός ελληνισμός 
έγινε ένας εσμός ινδικών χοιριδί-
ων επί των οποίων πειραματίζο-
νται διάφοροι ιδεοληπτικοί Ελλα-
δίτες. Θυμάμαι  που, όταν επιχει-
ρηματολογούσαμε, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’80, για την ανάγκη 
η ΕΡΤ να καλύπτει και την Κύπρο. 

Μ 
α θέλετε να έρχονται 
στην Κύπρο τα ελλαδικά 
τηλεοπτικά σκουπίδια; 
Ρωτούσαν και μας έλεγ-

χαν με αγανάκτηση διάφοροι Ελλα-
δίτες προοδευτικοί φίλοι μας, παίζο-
ντας τον ρόλο του κριτικού ποιότητος 
και ταυτοχρόνως τον ρόλο της προ-
στασίας ημών των αγνών επαρχιω-
τών από την ελλαδική τηλεοπτική έκ-
πτωση. Εμείς δεν σταθήκαμε στο επι-
χείρημα ότι η ΕΡΤ είναι σαφώς ποι-
οτικότερη και καλύτερη από το ΡΙΚ 
και ότι οι Κύπριοι θα έχουν το πλεο-
νέκτημα ενός δεύτερου τηλεοπτικού 
καναλιού. Ρωτούσαμε απλώς κάτι 
άλλο: Έχετε ζητήσει να μη μεταδίδει 
η ΕΡΤ στην Κρήτη ή τα ∆ωδεκάνη-
σα; Όχι, δεν το ζητήσατε ποτέ. Λοιπόν, 
ζήτω τα ελλαδικά τηλεοπτικά σκου-

πίδια, τα θέλουμε και στην Κύπρο.
Τελευταία επέπεσε και η γλωσ-

σολόγος κα Σταυρούλα Τσιπλάκου, 
υπεύθυνη του νέου αναλυτικού προ-
γράμματος για τη γλώσσα της κυ-
πριακής εκπαίδευσης. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα δεν κάνει ρυθμίσεις ως 
προς το πώς πρέπει να μιλάνε μέσα 
στην τάξη οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θήτριες/μαθητές. Μπορεί, με άλλα 
λόγια, να χρησιμοποιούν κυπριακή 
διάλεκτο και κοινή ελληνική.

Στην εκπαίδευση, στα σχολεία, 
εδώ και χιλιάδες χρόνια χρησιμο-
ποιείται η κοινή ελληνική -αλεξαν-
δρινή, βυζαντινή, λόγια, καθαρεύου-
σα, δημοτική. Οι διάφορες μορφές 
της κοινής ελληνικής. Ποτέ δεν δίδα-
σκαν στις τοπικές διαλέκτους. Οι πα-
λαιοί, σοφότεροι διαφόρων συγχρό-
νων γλωσσολόγων, είχαν λύσει το 
θέμα με καίριο και ευσύνοπτο τρόπο. 
Στα δημόσια περιβάλλοντα χρησιμο-
ποιείται η πανελλήνια κοινή και στα 
ιδιωτικά περιβάλλοντα όπως θέλει ο 
καθένας, και οι περισσότεροι χρησι-
μοποιούσαν τη διάλεκτό τους. Με τον 
ίδιο τρόπο έλυσαν το θέμα και στις 
άλλες χώρες. Στην Ιταλία, στην Αγ-
γλία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη 
Ρωσία, στα δημόσια περιβάλλοντα 
χρησιμοποιούν την κοινή τους γλώσ-
σα και στα ιδιωτικά τις διάφορες δια-
λέκτους τους. Και έχουν πολλές δια-
λέκτους, εκατοντάδες, και αυτοί.

Το σχολείο αποτελεί δημόσιο πε-
ριβάλλον

Η κα Τσιπλάκου δεν αισθάνεται 
την ανάγκη να επιχειρηματολογή-
σει γιατί καταστρατηγεί μια θεμελι-
ώδη διάταξη της κυπριακής παιδεί-

ας, η οποία διακηρύσσει ευθέως ότι 
η γλώσσα της παιδείας είναι η κοι-
νή ελληνική. ∆εν αισθάνεται την ανά-
γκη να τεκμηριώσει γιατί ακυρώνει 
τη θεμελιώδη τακτική και λογική της 
ελληνικής παιδείας, εδώ και χιλιάδες 
χρόνια, ότι στα σχολεία διδάσκουμε 
την κοινή ελληνική. Γιατί ένας επι-
στήμονας που εισάγει κάτι καινούρ-
γιο επιχειρηματολογεί για την προη-
γούμενη κατάσταση, εκδιπλώνει τις 
σκέψεις του, γιατί κάνει μια καινοτο-
μία. Τίποτα δεν μας λέει γι’ αυτά η κα 
Τσιπλάκου. Μπήκε σε μια επιτροπή 
και με κάποια πολιτική κάλυψη επέ-
βαλε τα ανιστόρητα και απαράδεκτά 
της με τον πραξικοπηματικό τρόπο 
που δουλεύουν οι επιτροπές των κυ-
πριακών υπουργείων.

Το πιο σημαντικό: Επιχειρηματο-
λόγησε, απέστειλε υπομνήματα, αλ-
ληλογράφησε με Θεσσαλούς, Κρη-
τικούς, ∆ωδεκανησίους, Ηπειρώ-
τες, Μανιάτες, να υιοθετήσουν το πα-

ράδειγμά της και στα σχολεία τους 
να χρησιμοποιούν τη διάλεκτό τους; 
Γιατί, αν δεν το έκανε, πιστεύω πως 
αισθάνεται ότι κάνει κάτι απαράδε-
κτο επί των κυπριακών ινδικών χοι-
ριδίων και δεν τολμά να το προτείνει 
σε άλλους. Ακόμη: Επιχειρηματολό-
γησε να σταματήσουν οι Γερμανοί, 
οι Ρώσοι, οι Γάλλοι κ.λπ. εθνότητες 
της Ευρώπης να χρησιμοποιούν στα 
σχολεία τους την κοινή τους γλώσσα 
και να αρχίσουν να διδάσκουν στις 
διάφορες διαλέκτους τους ή μόνο την 
Κύπρο καλύπτει η γλωσσική μεγα-
λοφυΐα μας; Περιμένουμε, λοιπόν, εκ 
μέρους της, την κοινοποίηση αναλό-
γων προτάσεων προς Γάλλους, Άγ-
γλους, Ρώσους, Κρητικούς, Μανιά-
τες κ.λπ.

Θα συνεχίσουμε με το θέμα αυτό, 
καθώς και με την ανυπόστατη επιχει-
ρηματολογία της κας Τσιπλάκου, με 
δεύτερο σημείωμα.

Όλη η έκπτωση της κυπρια-

κής παιδείας, η πτώση του επιπέδου 
της και διάφορα άλλα προβλήματα, 
έχουν τη ρίζα τους στο γεγονός ότι 
δεν έχουμε λύσει το θέμα της γλώσ-
σας, ταλανιζόμαστε και μετεωριζόμα-
στε στο θέμα της γλώσσας -διάλεκτος 
και κοινή ελληνική. Μια μπρος και 
μια πίσω.

Η γλώσσα της κυπριακής παι-
δείας είναι η κοινή ελληνική. Αν θέ-
λουμε ανάπτυξη της επιστημονικής 
ζωής στην Κύπρο, εμβάθυνση σε θέ-
ματα θεωρίας και πολιτισμού, πρέπει 
να έχουμε στόχο οι μαθητές μας, τε-
λειώνοντας το λύκειο, να γνωρίζουν 
την κοινή ελληνική, το ίδιο και καλύ-
τερα από τους Ελλαδίτες συνομήλι-
κούς τους. Και βασική συνισταμένη 
για την επιτυχία αυτού του στόχου εί-
ναι οι διδάσκοντες (δάσκαλοι και κα-
θηγητές) στην τάξη να μιλούν απταί-
στως την πανελλήνια κοινή. Όσοι δεν 
μπορούν, υπάρχει μια εύκολη λύση. 
Υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους και 
η κυπριακή εκπαίδευση στελεχώνε-
ται με αυτούς που γνωρίζουν τέλεια 
την κοινή ελληνική. Έτσι θα προχω-
ρήσει η παιδεία στην Κύπρο, σε μια 
εποχή που η επιστημονική γνώση 
καθίσταται απαραίτητο στοιχείο ανά-
πτυξης μιας κοινωνίας. Οι γραφικοί 
γλωσσολόγοι, οι οποίοι δεν έχουν την 
τόλμη να δουν τη σύγχρονη κυπρια-
κή κοινωνία και τις απαιτήσεις που 
επιβάλλουν οι νέοι καιροί, ας σταμα-
τήσουν τα αγροτοποιμενικά σκηνικά.

*savvaspavlou.wordpress.com

Έργα και ημέρες της γλωσσολόγου Σταυρούλας Τσιπλάκου

Η γλωσσική αφασία της Κύπρου
Του Σάββα Παύλου*

Κάποιοι δημοσιογράφοι και πανεπιστημιακοί επιμένουν ότι για όλα φταίνε οι Έλληνες 

Ο «συνωστισμός» της κ. Μ. Ρεπούση

Του Αντώνη Ν. Βενέτη

Ξεφυλλίζοντας το μηνιαίο περι-
οδικό «ΙΣΤΟΡΙΑ» τ. 432, Ιού-
νιος 2004, βρήκα ότι ο δεινός 
ιστοριοδίφης, αείμνηστος δι-
κηγόρος Αναστάσιος Π. Ζολώ-
τας, αναφέρεται σε μία έκθεση 
του Αμερικανού Προξένου στη 
Σμύρνη, Τζωρτζ Χόρτον, για τα 
δραματικά γεγονότα του Αυ-
γούστου του 1922. 

Γ 
ράφει ο αείμνηστος Α. Ζο-
λώτας: «Ο Τζωρτζ Χόρ-
τον υπήρξε διπλωματι-
κός αντιπρόσωπος των 

Η.Π.Α. εις Μέσην Ανατολήν. Υπηρέ-
τησε επί τριάντα έτη αυτόθι (1892-

1922), με έδραν κυρίως την Σμύρ-
νην. Παρηκολούθησε ιδίοις όμμα-
σιν το δράμα του χριστιανικού πλη-
θυσμού της Μ.Ασίας, ιδία δε του 
ελληνισμού. Αποκορύφωσις του 
δράματος υπήρξε η κατάληψις υπό 
του Κεμάλ της Μ. Ασίας και η κατα-
στροφή της Σμύρνης [...] Υπέβαλε εις 
το αμερικανικόν υπουργείον Εξω-
τερικών αυστηρώς απόρρητον ανα-
φοράν περί των συμβάντων. [...] Την 
εν λόγω, από 27.9.1922, απόρρη-
τον έκθεσίν του, φέρομεν τώρα εις 
την δημοσιότητα, διότι αποτελεί ντο-
κουμέντο μεγάλης ιστορικής αξίας, 
δεδομένου ότι εγράφη υπό εντελώς 
αντικειμενικόν πρίσμα υπό ειδήμο-
νος παρατηρητού».

Παραθέτω λοιπόν κομμάτια από 

την εν λόγω αναφορά του Τζωρτζ 
Χόρτον, τα οποία αφιερώνω εξαιρε-
τικά στην κ. Μ. Ρεπούση.

«Το καθεστώς των Ελλήνων εις 
Μικράν Ασίαν ήτο το μόνον πολιτι-
σμένον και προηγμένον, το οποίον η 
χώρα αυτή είχε δε από πολλών ετών 
και ήμην πολύ πλησίον του κ. Στερ-
γιάδη, ο οποίος ειργάσθη ευρύτατα 
εις την χώραν αυτή. [...] Οι Έλληνες 
ετιμωρήθησαν πολύ αυστηρότερον 
δι’ επιθέσεις εναντίον των Τούρκων, 
παρά οι Τούρκοι δι’  επιθέσεις ενα-
ντίον Ελλήνων. [...]

»... Μετά την μεγάλην πυρκαγιάν 
ως αποτέλεσμα της οποίας σύμπας 
ο χριστιανικός πληθυσμός υπεχρε-
ώθη να μεταβή εις την προκυμαί-
αν, όπου παρέμεινε επί ημέρας τεί-

νων τας χείρας του εις τα πολεμικά 
πλοία που εναυλόχουν, κραυγάζων 
και ζητών βοήθειαν και αποθνή-
σκων εκ πείνης και δίψης, η συμπε-
ριφορά των Τούρκων υπήρξεν φρι-
κώδης.[...]

»Η κ. Έμιλυ Μακ Κόλουμ, δι-
ευθύντρια του Σχολείου Θηλέων 
εις Σμύρνην ... εδήλωσε ότι ακόμα 
υπάρχει πλήθος από αυτά τα δυ-
στυχή πλάσματα επί της προκυμαί-
ας και κατά μήκος των ακτών, χωρίς 
νερό, δίχως τροφήν, τα οποία απο-
θνήσκουν και η όψις αυτών των νε-
κρών σωμάτων είναι τρομερά.

»Επιθυμώ να επαναλάβω, ότι η 
σταθερά πολιτική του Τούρκου, από 
της πτώσεως του Αβδούλ Χαμίτ, 
υπήρξε η εξορία, ο φόνος και η εξό-

ντωσις της χριστιανικής φυλής. [...]
»Επιθυμώ τώρα να τονίσω την 

διαφοράν μεταξύ Έλληνος και Τούρ-
κου. Ο Έλλην αναμφιβόλως έσφα-
ξε Τούρκους, αλλά ουδέν έθνος πα-
ρουσιάζει την σταθεράν ιστορίαν 
των σφαγών εις μεγάλην κλίμακα, 
όπως ο Τούρκος εις την παγκόσμιον 
ιστορίαν. [...] Αλλά ο Έλλην είναι ικα-
νός να εκπολιτίση επί τη βάσει των 
συγχρόνων ηθών· οικοδομεί νοσο-
κομεία, πανεπιστήμια, ιδρύει γραμ-
μάς ατμοπλοΐας, εισάγει μεθόδους 
συγχρόνου γεωργίας και προσφέρει 
ελευθερίαν την οποίαν αναπτύσσει.»

Μήπως, λοιπόν, κάποιοι πα-
νεπιστημιακοί και δημοσιογράφοι 
ηδονίζονται να διακηρύσσουν ότι 
για όλα φταίνε οι Έλληνες;
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> 
Ο Γ. Αποστολάκης εντοπί-
ζει στην ποίηση και στη λο-
γοτεχνία γενικότερα, το ση-
μείο όπου μπορούμε «να 

νιώσουμε, αν ένας λαός πορεύεται 
το σωστό δρόμο, αν ζητά και αν προ-
σπαθεί να ζήση στον κόσμον απάνω 
σύμφωνα με τον προορισμό του αν-
θρώπου, που όλοι μας το μισοκατα-
λαβαίνουμε πως είναι κάτι πιο ψηλό-
τερο και σπουδαιότερο πράμα παρά 
να μακραίνουμε μονάχα όπως όπως 
μιαν ανώφελη ύπαρξη»1. Η απόφαν-
ση αυτή δεν παραμερίζει άλλες πλευ-
ρές, καθώς συμπληρώνει πως «ο αλη-
θινός πλούτος του ανθρώπου δε βρί-
σκεται στο ποσό του χρυσαφιού παρά 
στην αξιοσύνη και στην όρεξη για ερ-
γασία»2.  Στην ποίηση και στην τέχνη, 
κέντρο είναι ο άνθρωπος, ώστε «το με-
γαλύτερο κεφάλαιο του πλούτου μας 
βρίσκεται στον διπλανό μας»3.  

Η πηγή της ποίησης βρίσκεται 
σε αυτό που ο αρχαίος λόγος κατ’ αρ-
χήν ονόμασε «θαυμασμό», που όμως  
εναρμονίζεται με την σιωπή. Καθώς 
γράφει: «η σιωπή πηγαίνει πάντα με 
τη συλλογή, με το θαυμασμό – από-
δειξη το έργο του ίδιου του Σολωμού. 
Όταν στο εσωτερικό του ανθρώπου δε 
βασιλεύη σιωπή, τραγούδι δεν μπορεί 
ν’ ακουστή – απόδειξη το έργο του Πα-
λαμά, που είναι  μόνο ξεφωνητό (πρβλ. 
«Μούσα Ιδέα σ’ αγάπησα» κ.τλ.). Στη 
σιωπηλή λατρεία της Τέχνης φανερώ-
νεται γυμνή η Φύση και χορεύει. Κα-
νένα σκέπασμα δεν έχει ριγμένο  απά-
νω της »4.  Η ποίηση θα ανυψωθεί  στο 
«μεγάλο νόμο της ζωής, που ενεργεί 
και ρυθμίζει κάθε ζωή»5, ενώ το «τρα-
γούδι –αστραφτερό λουλούδι- λάμπει 
στα λόγια λίγων ανθρώπων, χρειάστη-
καν πρώτα πολλές ζωές να τριφτούν 
και να γίνουν  το χώμα για ν’ ανθίση»6 .

Η  Επανάσταση του 1821 και ό,τι 
προηγήθηκε καθόρισε τη νεοελληνι-
κή ποίησης. ∆ιακρίνει τον ραγιά από 
τον γραικύλο. Ο πρώτος είχε δυνάμεις 
για να αντισταθεί, ο δεύτερος ολόψυ-
χα παραδόθηκε: «Χάσανε λοιπόν οι 
ραγιάδες την πολιτεία, χάσανε κάθε 
τιμή και υπόληψη, χάσανε τον ελεύ-
θερο κοινωνικό βίο, μ’ ένα λόγο χά-
σανε κάθε τιμή και υπόληψη, χάσα-
νε τον ελεύθερο κοινωνικό βίο, μ’ ένα 
λόγο χάσανε όλο το εξωτερικό παρου-
σιαστικό του ανθρώπου. Τους τα πήρε 
ο Τούρκος. Όμως όλα δεν τα έχασαν. 
Κατόρθωσαν ν’ αποτραβηχτούν στα 
ενδότερα της ζωής κ’ εκεί να υψώ-
σουν με τη θρησκεία πύργον άπαρτο 
για τον ξένο καταχτητή. απ’ όπου δυ-

ναμωμένοι χυθήκανε στα Εικοσιένα 
και ξαναπήραν ό,τι είχαν χάσει από 
τη ζωή τους. Οι ραγιάδες, μ’ όλον τον 
εξευτελισμό τους, είχαν στη ζωή τους 
κάτι ιερό και όσιο –απάτητο στον ξένο- 
κι αυτό στάθηκε και η δική τους και η 
δική μας σωτηρία. Οι graeculi όμως 
όχι. Όλα τα είχαν παραδώσει στον 
ξένο. Απ’ άκρη σ’ άκρη η ζωή τους 
ήταν άφραχτο χωράφι στα βάναυσα 
ποδάρια του άξεστου Ρωμαίου. [  ] Οι  
graeculi είναι το σίχαμα του ανθρώ-
που, γιατί ήταν θεληματικά όργανα σ’ 
όλες τις επιθυμίες του ξένου καταχτη-
τή. Και τι δεν είναι έτοιμος στην εποχή 
μας ο νεωτεριστής να παραδώση, αν 
του χαμογελάση λίγο ο πολιτισμένος 
Ευρωπαίος;»7  

Η ποιητική διαδρομή που ακο-
λούθησε ο νέος ελληνισμός, μετά τα 
δημοτικά τραγούδια και τον Σολωμό, 
είναι ασυγχώρητο λάθος. Ο Παλαμάς, 
ο Πορφύρας,  ο Καλοσγούρος, ο Σού-
τσος, κατηγορούνται ότι γράφουν χω-
ρίς πρωτοτυπία, πνοή, ή εξαντλούνται 
σε φιλοσοφικές αερολογίες. Αλλά και 
ο Ροΐδης είναι «πολύ κατώτερος από 
τον Σολωμό, όχι γιατί ο ένας γράφει 
στίχους κι ο άλλος δε γράφει, παρά 
γιατί πίσω από το έργο του Ροΐδη φα-
νερώνεται ο άνθρωπος που γλήγορα 
λύγισε»8.  Ο Κάλβος επικρίνεται ότι 
γράφει χωρίς ψυχική εμπειρία και γι’ 
αυτό «δεν είναι άξιος ούτε τον  ‘ιμά-
ντα των υποδημάτων’ του Σολωμού 

να λύση9». Το έργο του Βαλαωρίτη 
όπως και του Κάλβου θεωρείται ως 
κατασκευή, που θέλει να τραγουδή-
σει την ελληνική Επανάσταση, με τη 
διαφορά πως «ενώ ο Κάλβος μ’ εξω-
τερική αξιοπρέπεια πλησιάζει το αντι-
κείμενό του, ή καλύτερα δεν το πλησι-
άζει παρά μένει με την ετοιμασία και 
τα στολίδια που φόρεσε, το εναντίο ο 
Βαλαωρίτης γυμνός και αστόλιστος 
τραβά εμπρός10». Το αποτέλεσμα εί-
ναι ότι ο Βαλαωρίτης δεν πείθει, κα-
θώς η καρδιά του είναι «γεμάτη απ’ 
άγονη αγάπη, όπως είναι και κάθε αν-
θρώπου, όταν αφοσιώνεται σε νεκρά 
πράγματα11» .  

Ο Σολωμός αναδεικνύεται ως ο 
κατεξοχήν, αν όχι ο μοναδικός  ποι-
ητής.  Στην ποίησή του  και ιδιαίτερα 
στον «Ύμνο στην Ελευθερία» ο νέος 
ελληνισμός βρίσκει το δρόμο του για 
την αληθινή του ύπαρξη, δηλαδή την 
Ελευθερία. Γράφει ο Αποστολάκης 

με μεγάλη συγκίνηση: «Το Μάη στα 
1823 σ’ ένα μήνα μέσα ο Σολωμός 
εσύνθετε σε ηλικία 25 χρονών τον 
περίφημο Ύμνο του στην Ελευθερία. 
χρονολογία σπουδαία για κάθε Έλ-
ληνα. Για πρώτη φορά εκεί μέσα πα-
ρουσιάζεται σ’ όλη τη λάμψη και τη 
δύναμη η καινούργια συνείδηση του 
Έλληνα, που τη θρέψανε και τη θεριέ-
ψανε τα αίματα κ’ οι αγώνες. Πρώτη 
φορά ύστερα από το μαρασμό τόσων 
αιώνων ο Έλληνας τολμάει να σηκω-
θή και να δείξη πως ζή. [  ]Η συνεί-
δηση, που ακούγεται εκεί μέσα, δεν 
είναι του ανθρώπου, όταν θέλη να 
παίξη, να βολέψη την περίσταση, να 
κολακέψη τους ανωτέρους του ή να 
παινέψη μερικά άτομα, παρά κάτι δι-
αφορετικό και πρωτάκουστο. Πρώτη 
φορά ύστερα από τόσο μεγάλη σκλα-
βιά φανερώνεται ο Έλληνας να δια-
λέξη την τύχη του. Για πρώτη φορά 
σ’ αυτό το τραγούδι αναδεύει ο χα-
ρακτηριστικός πόθος του ελεύθερου 
ανθρώπου, να μπορέση να δώση τον 
εαυτό του, να μπορέση ν’ αφοσιωθή. 
Η συγκέντρωση κ’ η αφοσίωση, που 
γυρεύει η Ελευθερία από τον άν-
θρωπο, είναι πια συντελεσμένη… Ο 
Ύμνος είναι το αναγάλιασμα του αν-
θρώπου, όταν τον αγγίξη η πνοή της 
λευτεριάς. Σ’ όλη τη λάμψη της φανε-
ρώνεται στο Σολωμό η λευτεριά. Βρί-
σκεται αντικρύ της ο ποιητής12» .  

Ο πατριωτισμός του Σολωμού συ-
ναντά τον άνθρωπο στην πληρότητα 
και στην οικουμενικότητά του: «Ο Σο-
λωμός είναι πατριώτης, επειδή νιώ-
θει κ’ αισθάνεται σαν άνθρωπος και δε 
μοιάζει τους άλλους ποιητές, που είναι 
πατριώτες, δεν καταφέρνουν  όμως 
να είναι άνθρωποι»13.  Ο Αποστολά-
κης όμως θεωρεί  επιπλέον το ∆ιάλο-
γο του Σολωμού για την γλώσσα σαν 
«το σημαντικώτερο για την πνευμα-
τική μόρφωση του Έθνους μας»14. Σε 
αυτόν φανερώνεται ο Σολωμός ως «ο 
πρώτος που μας έδωσε το καλό παρά-
δειγμα κι’ όσο ξέρω εγώ, είναι ο μόνος, 
που φανερώνεται υπερασπιστής και 
στα λόγια και στα έργα της ζωντανής 
γλώσσας από βαθεία συναίσθηση της 
Αλήθειας»15. Στη δικαίωση της δημο-
τικής συναντιούνται δύο αιτήματα. Το 
αίτημα της αποδοχής και της αναγνώ-
ρισης αυτού που φυσιολογικά υπάρ-
χει  και το αίτημα να ικανοποιήσουμε 
τη «λαχτάρα μας να γίνουμε ένα με το 
διπλανό μας»16 .

Ο Σολωμός μιλά για τους αγωνι-
στές του ’21 ως ανθρώπους πραγματι-
κούς, αληθινούς, και όχι αποκυήματα  

του ιδανισμού. Αλλά τελικά η λατρεία 
της Φύσης είναι αυτή που τον πλάθει 
ποιητή: «Χωρίς αυτή θα ξέπεφτε, θα 
γινότανε ο βαρετός ρήτορας της αρε-
τής κι όλων των άλλων αφηρημένων 
ιδεών, που έχουν την κατοικία τους 
στον υπεραισθητόν κόσμο» . 

Στους «Ελεύθερους Πολιορκη-
μένους» θα δούμε το κατ’ εξοχήν 
έργο του Σολωμού, «όχι μονάχα γιατί 
το δούλεψε χρόνια και χρόνια, παρά 
γιατί ζήτησε σ’ αυτό μέσα να κλείση 
ό,τι ανώτερο έφτασε ο ίδιος ν’ αντι-
κρίση στη ζωή του» .

Ολοκληρώνοντας το έργο του, ο  
Αποστολάκης, επιγραμματικά, γράφει 
ότι θεωρεί τον Σολωμό όχι τον κατεξο-
χήν, αλλά «τον μοναδικό ποιητή μας» 
καθώς στο έργου του «βρίσκουμε όλα 
τα αληθινά σημάδια της ποίησης, την 
παρουσία δηλαδή της μορφής, τον 
αδιάκοπο θαυμασμό, και την ιστορία 
μιας ψυχής»17 .  Την κρίση αυτή θα τη 
συνοδεύσει  με την απαξίωση κάθε 
ποιητικού έργου, που είχε φανερω-
θεί μέχρι τις μέρες του, ειδικά δε του 
Παλαμά, που με προκλητικό τρόπο, 
σε μια υποσημείωση μάλιστα, αναφέ-
ρει πως «ούτε την ποίηση του Παλα-
μά, αξίζει να την πάρη κανείς στα σο-
βαρά» . Ένας πιο κοντινός χρονικά σε 
μας στοχαστής, ο Ζήσιμος Λορεντζά-
τος, που και αυτός ασχολήθηκε σοβα-
ρά και επίμονα με τον ∆. Σολωμό, θα 
καταλήξει πως «σκαλίζοντας τα πα-
λιά κιτάπια του ποιητικού μας λόγου –
στη λογοτεχνία μας παλιό λέγεται κα-
θετί που πλησιάζει τα εκατό χρόνια– 
δεν είδα να υπάρχει καλύτερος χάρ-
της από το Σολωμό»18 .
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Το 1953, ένα έκτακτο στρατοδι-
κείο δικάζει μια μεγάλη ομάδα 
στελεχών του ΚΚΕ για κατασκο-
πεία. Ανάμεσα στους κατηγορού-
μενους είναι ο μετέπειτα γραμ-
ματέας του κόμματος, Χαρίλαος 
Φλωράκης, ο Κώστας Λουλές, ο 
Λεωνίδας Τζεφρώνης και ο συγ-
γραφέας Περικλής Ροδάκης. Οι 
κατηγορίες είναι βαρύτατες και 
επισύρουν την ποινή του θανά-
του και ο βασιλικός κατήγορος 
δεν χάνει την ευκαιρία να στο-
λίζει τους κατηγορούμενους με 
τα κλασικά επίθετα της εποχής 
όπως «αναρχοκομμουνιστοσυμ-
μορίτες», «προδότες του έθνους», 
κ.λπ. Στο δικαστήριο έχει προσέλ-
θει ως μάρτυρας κατηγορίας κά-
ποιος ανώτερος αξιωματικός της 
αστυνομίας, ο οποίος, παίρνο-
ντας τη σκυτάλη από τον βασιλικό 
επίτροπο, συνεχίζει το στόλισμα 
των κατηγορουμένων με πληθώ-
ρα κοσμητικών επιθέτων αναλό-
γου ύφους. Κάποια στιγμή, ο Πε-
ρικλής Ροδάκης δεν αντέχει άλλο 
το υβρεολόγιο και απευθύνει τον 
λόγο στον αστυνομικό: «Έχεις το 
θράσος  να μας αποκαλείς προ-
δότες; Εσύ δεν πρόδωσες τον Τσι-
γάντε για τις λίρες και η γυναίκα 
που τηλεφώνησε στους Ιταλούς 
δεν είναι τώρα η σύζυγός σου;» 
Με το άκουσμα των παραπάνω, 
ο μάρτυρας κατηγορίας σωριάζε-
ται αναίσθητος και το δικαστήριο 
διακόπτει τη συνεδρίαση καθώς 
έχει επικρατήσει χάος.

Ο 

ι κατηγορούμενοι, τελι-
κά, θα καταδικαστούν σε 
πολύχρονες ποινές φυ-
λάκισης και η δικαιοσύ-

νη θα αγνοήσει την ευθεία κατηγο-
ρία εναντίον του λιπόθυμου αξιω-
ματικού της αστυνομίας και δεν θα 
ερευνήσει το θέμα. Ακόμη και σήμε-
ρα, εβδομήντα και κάτι χρόνια μετά 
την προδοσία και τον θάνατο του ταγ-
ματάρχη Ιωάννη Τσιγάντε και παρά 
τη μεταπολεμική έρευνα κατόπιν πα-
ραγγελίας της ελληνικής Βουλής, η 
ταυτότητα του μυστηριώδη πληρο-
φοριοδότη που κάρφωσε τον Τσι-
γάντε στην ιταλική καραμπινιερία, 
αλλά και η τύχη των χρυσών αγγλι-
κών λιρών που αυτός μετέφερε, πα-
ραμένει άγνωστη. Οι άκαρπες έρευ-

νες επί του θέματος και η προσπά-
θεια των μεταπολεμικών κυβερνή-
σεων να ρίξουν το φταίξιμο για την 
προδοσία στο ΕΑΜ, συνάδουν στο 
γεγονός ότι υπήρξε απόλυτα επιτυ-
χημένη προσπάθεια προστασίας του 
προσώπου που πρόδωσε τον Τσιγά-
ντε, προσπάθεια που, ίσως, συνεχίζε-
ται ακόμη και σήμερα. Ας πάρουμε, 
όμως, τα γεγονότα με τη σειρά.

Το καλοκαίρι του 1942 αποβι-
βάζεται στη Μάνη ο ταγματάρχης 
Ιωάννης Τσιγάντες, μαζί με μια ομά-
δα Ελλήνων σαμποτέρ και ασυρμα-
τιστών. Ο Τσιγάντες είναι απεσταλμέ-
νος του συμμαχικού στρατηγείου της 
Μέσης Ανατολής και έχει ταυτόχρο-
να την εν λευκώ εξουσιοδότηση της 
ελληνικής εξόριστης κυβέρνησης 
για τη δημιουργία αντιστασιακής ορ-
γάνωσης, προς αντιστάθμιση εκείνης 
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, και τη διενέργεια 
εκτεταμένων δολιοφθορών, με στόχο 
τη δυσχέρεια του ανεφοδιασμού του 
γερμανικού αφρικανικού σώματος 
του Ρόμελ, που δημιουργεί προβλή-
ματα στους Βρετανούς στη Βόρεια 
Αφρική. Ο Τσιγάντες φέρνει μαζί του 
12 χιλιάδες χρυσές αγγλικές λίρες, 
ένα αμύθητο ποσό για την εποχή, το 
οποίο του έχει παραχωρηθεί για να 
χρηματοδοτήσει αντιστασιακούς πυ-
ρήνες και να χρηματίσει τις ντόπιες 
αστυνομικές αρχές για να κάνει, ανε-
νόχλητος, τη δουλειά του. ∆υστυχώς 
γι’ αυτόν, οι χρυσές αυτές λίρες θα γί-
νουν και ο λόγος που ο ίδιος, αλλά 
και η ομάδα του, θα αφανιστούν.

Με το που ο Τσιγάντες φτάνει 
στην Αθήνα τον Αύγουστο, ξεκινά τις 
επαφές και αιφνιδιάζει την αθηναϊκή 
κοινωνία της Κατοχής. Φύσει ριψο-
κίνδυνος, δεν λαμβάνει σοβαρά συ-
νωμοτικά μέτρα και ενώ υποτίθεται 
πως η αποστολή του είναι μυστική, 
σύντομα πολλοί στην Αθήνα γνωρί-
ζουν την παρουσία του, καθώς συνα-
ντά διάφορους πολιτικούς παράγο-
ντες της εποχής, διαπραγματεύεται 
με ανώτερους αξιωματικούς τη δημι-
ουργία αντιστασιακών ομάδων ή κα-
τασκοπευτικών πυρήνων και μοιρά-
ζει λίρες από δω κι από κει. Έχει ήδη 
συναντηθεί ακόμη και με τον κατο-
χικό αστυνομικό διευθυντή Αθη-
νών, Άγγελο Έβερτ, ο οποίος τον 
έχει εφοδιάσει με πλαστή ταυτότη-
τα αξιωματικού της ασφαλείας. Πα-
ράλληλα, κυκλοφορεί ως μεγιστά-
νας σε διάφορα καμπαρέ της πόλης 
και χαρτοπαίζει με περίεργες παρέες 

ως τις πρώτες πρωινές ώρες. Το απο-
τέλεσμα είναι να μαζευτεί γύρω του 
ένα ετερόκλητο πλήθος, στο οποίο 
περιλαμβάνονταν από τους πιο κα-
λοπροαίρετους πατριώτες ως τους 
πλέον ιδιοτελείς τυχοδιώκτες. Ακό-
μη και μέσα στην ομάδα του, δηλα-
δή εκείνων που είχαν έρθει μαζί του 
από τη Μέση Ανατολή και εκείνων 
που είχαν προστεθεί μετά την άφιξή 
του, είχαν δημιουργηθεί κλίκες, ενώ 
γύρω από τον ίδιο είχε σχηματισθεί 

ένα είδος αυλής, όπου οι προνομιού-
χοι είχαν αποκτήσει, πέραν των υλι-
κών πλεονεκτημάτων, τον αέρα της 
υπεροχής έναντι των άλλων. Το γε-
γονός αυτό κατέληγε σε συγκρού-
σεις και γκρίνιες μέσα στην οργα-
νωτική δομή της αποστολής. Με όλα 
αυτά τα δεδομένα, ο Τσιγάντες είχε 
γίνει ο στόχος πολλών δυσαρεστη-
μένων, ενώ ταυτόχρονα η φύση της 
αποστολής του εμπεριείχε κάθε εί-
δους θανάσιμους κινδύνους. Αν στα 
παραπάνω προσθέσει κανείς και 
μια παράνομη σχέση με μια Ελβετί-
δα υπήκοο που διέμενε στην Αθήνα, 
στο σπίτι της οποίας διανυκτέρευε 
συχνά, αντιλαμβάνεται κανείς πως ο 
Τσιγάντες ισορροπούσε σε πολύ λε-
πτό σχοινί και ότι η ...στραβή δεν θα 
αργούσε να συμβεί. 

Το θανάσιμο τηλεφώνημα έγινε 
το πρωί της 14ης Ιανουαρίου 1943. 
Το τηλεφώνημα δέχθηκε, στο τηλε-
φωνικό κέντρο του φρουραρχείου, 
κάποιος Έλληνας ιταλομαθής χωρο-
φύλακας ονόματι Γαλάτης και έγινε 
από μια νέα γυναίκα, η οποία ανέφε-
ρε πως, σε κάποιο υπόγειο στον αριθ-
μό 86 της οδού Πατησίων, βρισκόταν 
κρυμμένος ένας Βρετανός ταγματάρ-
χης. Το γεγονός ότι υπήρξε ανώνυμο 
τηλεφώνημα από γυναίκα επιβεβαι-

ώνει και ο Ιταλός λοχαγός της αντικα-
τασκοπίας Πιτσίτολα, ο οποίος βρι-
σκόταν στο τηλεφωνικό κέντρο εκεί-
νο το πρωί και διαβίβασε την πλη-
ροφορία στο τμήμα καραμπινιέρων 
της οδού 3ης Σεπτεμβρίου. Οι Ιταλοί 
έστειλαν μια ομάδα πέντε ανδρών 
στο υπόγειο, όπου βρήκαν τον Τσι-
γάντε και τους συνεργάτες του, αν-
θυπίλαρχο Ζακυνθινό και συνταγ-
ματάρχη Μαλασπίνα. Ο Τσιγάντες, 
μόλις συνειδητοποίησε ότι η πολυ-
κατοικία είναι μπλοκαρισμένη, έδιω-
ξε αμέσως τους άλλους δύο οι οποίοι, 
αφού ελέγχθηκαν από τους Ιταλούς, 
αφέθηκαν ελεύθεροι, και άρχισε να 
καταστρέφει ενοχοποιητικά έγγρα-
φα. Αφού κατέστρεψε όσα μπορού-
σε, βγήκε κι αυτός στο διάδρομο και 
πέρασε χωρίς πρόβλημα τον έλεγχο 
των Ιταλών, καθώς η ταυτότητά του 
ήταν γνήσια. Είχε κάνει όμως το μοι-
ραίο λάθος: Βγαίνοντας από το διαμέ-
ρισμα είχε αφήσει την πόρτα ανοικτή 
και ο καπνός από μέσα έγινε αντι-
ληπτός από τους καραμπινιέρους. 
Θα ακολουθήσει συμπλοκή, στην 
οποία ο Τσιγάντες θα χάσει τη ζωή 
του δεχόμενος δύο σφαίρες στην κοι-
λιά και μία στο κεφάλι. Μέσα σε ένα 
μήνα από τον θάνατο του αρχηγού 
της, όλοι οι ασυρματιστές της οργά-
νωσης Μίδας θα εξουδετερωθούν 
ως διά μαγείας. Επιπρόσθετα, από τις 
12 χιλιάδες χρυσές λίρες, ο συνεργά-
της του Τσιγάντε, λοχίας Γυφτόπου-
λος θα βρει μόνο 800. Όσο για το λε-
γόμενο συντονιστικό συμβούλιό της, 
που θα συγκροτούνταν στις 15/1/43 
υπό την προεδρία του αρχιεπισκό-
που ∆αμασκηνού, δεν θα λειτουρ-
γήσει ποτέ. Τα μέλη του σκόρπισαν 
κι επέστρεψαν στις ζωές τους σαν να 
μην είχε συμβεί τίποτα. Η μυστηρι-
ώδης γυναίκα που ειδοποίησε τους 
Ιταλούς για το κρησφύγετο του Τσι-
γάντε, ή αυτοί που την προέτρεψαν σ’ 
αυτή την πράξη, χάθηκαν στη λήθη 
μαζί με τις χρυσές λίρες του Μίδα. 
Ίσως τα λόγια του Άλφρεντ Ρόζεν-
μπεργκ, θεωρητικού του ναζισμού, 
να μπορούν να εξηγήσουν την πρά-
ξη της προδοσίας, αδυνατούν ωστό-
σο να εξηγήσουν την αδυναμία απο-
νομής δικαιοσύνης για πάνω από 70 
χρόνια: «Σε κάθε χώρα θα βρούμε 
αρκετά ιδιοτελή καθάρματα. ∆εν θα 
τους ψάξουμε, θα σπεύσουν να μας 
βρουν μόνοι τους, θα τηλεφωνούν, 
θα στέλνουν δηλητηριώδη γράμμα-
τα».

Κάποια στιγμή, ο Περικλής Ροδάκης δεν αντέχει άλλο το υβρεολόγιο 
και απευθύνει τον λόγο στον αστυνομικό «Έχεις το θράσος  να μας απο-
καλείς προδότες; Εσύ δεν πρόδωσες τον Τσιγάντε για τις λίρες και η γυ-
ναίκα που τηλεφώνησε στους Ιταλούς δεν είναι τώρα η σύζυγός σου;» 

To χρυσάφι του Μίδα 614
Ο Τσιγάντες, οι λίρες και η προδοσία στην Αθήνα του 1943

 Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 

Το καλοκαίρι 

του 1942, απο-

βιβάζεται στη 

Μάνη ο ταγμα-

τάρχης I.Τσι-

γάντες μαζί με 

μια ομάδα Ελ-

λήνων σαμπο-

τέρ και ασυρ-

ματιστών
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Τη στιγμή που Το αγόρι τρώ-
ει το φαγητό του πουλιού, 
του Λυγίζου, γραφόταν στην 
λίστα των ταινιών που θα δι-
εκδικήσουν το Όσκαρ ξενό-
γλωσσης ταινίας, τον Μάρτιο, 
μια ταινία με παρόμοιο θέμα 
βγαίνει στις σκοτεινές αίθου-
σες, κάνοντας ποδαρικό για 
τις ελληνικές ταινίες φέτος, οι 
οποίες αναμένονται αρκετές 
και, ελπίζουμε, καλές. Η νέα 
ταινία της Πέννυς Παναγιω-
τοπούλου, September –μόδα 
είναι θα περάσει, ο ξενό-
γλωσσος (πάντα εγγλέζικος) 
τίτλος– διεκδικεί τα πρωτεία 
ακριβώς τη στιγμή που κρυά-
δισε και το Φθινόπωρο ήρθε.

Η 

ταινία είναι μια ελλη-
νογερμανική παρα-
γωγή και καθώς δρα-
ματουργικά η ταινία 

είναι μινιμαλιστική, με μια ενδια-
φέρουσα σεναριακή ανέλιξη, βέ-
βαια, το κύριο βάρος πέφτει στην 
πρωταγωνίστρια, την πάντοτε συ-
γκλονιστική Κόρα Καρβούνη. Με 
μικρή, πλην αξιόλογη, ως σήμε-
ρα παρουσία αναλαμβάνει επά-
ξια τον πρωταγωνιστικό ρόλο της 
Άννας. Η Άννα, λοιπόν, είναι μια 
μοναχική κοπέλα λίγο πάνω από 
τα τριάντα της, η οποία ζει μόνη 
μ’ ένα σκύλο. Η εικόνα είναι σή-

μερα κοινή και συνηθισμένη, ιδι-
αίτερα στις γειτονιές του κέντρου 
της Αθήνας, όπου σχεδόν πάντα 
ένας σκύλος συνοδεύει τα μονα-
χικά κορίτσια, αλλάζοντας την πα-
λιότερη εικόνα της μοναχικής γυ-
ναίκας με τις γάτες.

Η Άννα όμως δεν είναι απλώς 
μοναχική. Η χρόνια μοναξιά της 
έχει γίνει και λίγο ψύχωση. Υπο-
χόνδρια στην τάξη του σπιτιού, 
της δουλειάς, της ρουτίνας, παρα-
κολουθεί σιωπηλή τους άλλους. 
Ο σκύλος της, ο Μανού, είναι η 
μόνη ζωντανή παρουσία στη ζωή 
της. Η αδελφή της, που ζει στο Άλ-
μπανυ της Νέας Υόρκης, ακού-
γεται μόνο μια φορά στον τηλε-
φωνητή. Όλοι οι άλλοι, όπως η 
Σοφία με την οικογένειά της, μπο-
ρεί να ζουν στον διπλανό δρόμο, 
αλλά η Άννα τους παρακολουθεί 
πάντα από μακριά. Ως τη στιγμή 
που ο σκύλος της πεθαίνει. Τότε 
η Άννα θα πλησιάσει απελπι-
σμένα την οικογένεια της Σοφί-
ας, αλλά με συμπεριφορά παρά-
ξενη. Θα μπορούσε να πει κανείς 
ότι η Άννα εκτός από τη μοναξιά 
της κουβαλάει και έναν ιδιότυ-
πο αυτισμό, καθόλου ασυνήθι-
στο στα μοναχικά κορίτσια –και 
αγόρια, φυσικά–, που λέγαμε. Η 
χρόνια συναναστροφή μόνο με το 
ζώο επιτείνει αυτή την στάση. Και 
χωρίς το σκύλο η Άννα φτάνει στα 

όριά της.
Η σκηνοθέτις, μοναχική κι 

η ίδια, αν και καθόλου αποκομ-
μένη σαν την Άννα, περιγράφει 
την πρωταγωνίστριά της λιτά, με 
μια ελλειπτική ακολουθία πλά-
νων, κυρίως κοντινών με τηλεφα-
κό και από χαμηλή γωνία (κοντρ 
πλονζέ). Αυτή η αντιμετώπιση 
στην κινηματογράφηση κάνει 
την Άννα ακόμα πιο απόμακρη, 
τυλιγμένη στα φλου του φόντου. 
Γύρω της δεν βλέπουμε κανένα 
πρόσωπο, εκτός από την οικογέ-
νεια της Σοφίας –μπαμπάς, μαμά, 
αγόρι, κορίτσι–, μια «τυπική», ας 
πούμε μεσοαστική, οικογένεια, 
με καινούργιο σπίτι και αυτοκί-
νητο, δουλειά και δάνειο. Η κά-
πως επίπεδη εικόνα της οικογέ-
νειας μαζί με τη λιτή εικόνα της 
Άννας δεν αφήνουν πολλά πε-
ριθώρια για μεγάλες δραματικές 
εντάσεις. Αυτές ωστόσο δεν απου-
σιάζουν. Οι σχέσεις τους θα διαρ-
ραγούν όταν πλέον η Άννα θα πα-
ραβεί τους κανόνες της (απρόσω-
πης) τυπικότητας. Ομολογώ ότι η 
ταινία καταφέρνει να σε κρατήσει 
και να δώσει κι ένα ευχάριστο τέ-
λος, παρά την πικρή απόγευση 
της μοναξιάς. Σ’ αυτό συμβάλλει 
όχι λίγο και η μουσική του Γιώρ-
γου Ζαχαρίου.

Επανέρχομαι στην πρωταγω-
νίστρια. Η Κόρα Καρβούνη έχει 
κινηματογραφική πάστα στην ερ-
μηνεία της και μπορεί να δώσει 

δύναμη σ’ ένα ρόλο σαν αυτόν 
της Άννας. Οι οριακές ανθρώπι-
νες συμπεριφορές άλλωστε, νομί-
ζω πως είναι το φόρτε της. Μ’ ένα 
σχεδόν ανέκφραστο πρόσωπο 
καταφέρνει να σε παρασύρει στις 
εσωτερικές ερημιές του μοναχι-
κού ανθρώπου. Οι στιγμές που 
απλώς στέκεται ανέκφραστη και 
αόρατη να κοιτάζει τους άλλους –
τόσο χαρακτηριστικές των μονα-
χικών της πόλης– δίνουν στην ερ-
μηνεία της το κλειδί που σφίγγει 
όλο το ρόλο. ∆ίπλα της η Μαρία 
Σκουλά, μια καλή ερμηνεύτρια 
στο σινεμά, δίνει στο ρόλο της Σο-
φίας την αντιφώνηση που χρειά-
ζεται για να ξεδιπλωθεί η φιλμι-
κή δράση. Παρά το στερεότυπο, 
πως κανείς ηθοποιός δεν μπο-
ρεί να σταθεί δίπλα σε παιδιά και 
ζώα, που παρασύρουν τον θεατή 
στη συγκίνηση, οι δύο πρωταγω-
νίστριες τα καταφέρνουν καλά.

Η ταινία θυμίζει λίγο τους 

Απέναντι (1981) του Γιώργου 

Πανουσόπουλου. Μόνο που ο 

ερωτισμός, καυτός στον απόηχο 

της δεκαετίας του 1970, εδώ δεν 

«παίζει». Βλέπεις ό,τι ξεκίνησε 

τότε, με την αθρόα εισαγωγή του 

καταναλωτικού ηδονισμού στα 

καθ’ ημάς, σήμερα έχει πεθάνει 

δίνοντας τη θέση του σ’ έναν άν-

θρωπο απομονωμένο στη σύγ-

χρονη χαώδη πόλη. Κι ο κινη-

ματογράφος είναι εδώ για να μας 

δώσει, ευτυχώς, αυτή μας την ει-

κόνα. Ο καθένας μόνος του –το 

αυτό και στις οικογένειες– πίσω 

από μία οθόνη, παρέα μ’ ένα σκύ-

λο. Ευτυχώς δηλαδή που υπάρχει 

κι αυτός.

September

“ 

Η ταινία κατα-

φέρνει να σε 

κρατήσει και να 

δώσει κι ένα 

ευχάριστο τέ-

λος, παρά την 

πικρή απόγευση 

της μοναξιάς.

Ψάχνοντας μια θέση στη ζωή των άλλων
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Τρεις καμπάνιες ετοιμάζει η Κίνηση Πολι-
τών Άρδην για τον χειμώνα που έρχεται. Στα 
πλαίσια της πολιτικής μας παρέμβασης, επι-
λέξαμε να εστιάσουμε σε τρία ζητήματα που 
θεωρούμε κεντρικά και ταυτόχρονα βρί-
σκονται στο περιθώριο των πολιτικών ανα-
λύσεων και της κινηματικής πρακτικής.:

1 
Όχι στη νέα Κατοχή!
Μποϊκοτάζ στα 
γερμανικά προϊόντα.

Η γερμανική οικονομική Κατοχή βαθαίνει δι-
αρκώς, χωρίς, όμως, να εμφανίζεται μια ανάλο-

γη απάντηση από την πλευρά των αντιμνημονι-
ακών δυνάμεων. Άλλοι επικεντρώνουν τα πυρά 
τους αποκλειστικά στην κυβέρνηση, άλλοι μιλά-
νε για τα μνημόνια και τα μέτρα, χωρίς όμως να 
δίνουν ιδιαίτερο βάρος στον ρόλο που παίζει η 
Γερμανία και τις μεθοδεύσεις της για ευρωπαϊ-
κή ηγεμονία.
Κι όμως, η αποικιακή πολιτική της Γερμανίας 
στην Ελλάδα είναι ξεκάθαρη, όπως ξεκάθαρη εί-
ναι και η προσπάθεια να δημιουργήσει μια νέα 
«γερμανική Ευρώπη». Απέναντι σε αυτό πρέπει 
οι Έλληνες να αντισταθούν με δυναμικό και απτό 
τρόπο. Πρέπει να χτυπήσουμε τη γερμανική οι-
κονομική διείσδυση στη χώρα, την προσπάθεια 
των Γερμανών να βάλουν χέρι στο ελληνικό δη-
μόσιο, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στα ελληνικά 

πανεπιστήμια. Μποϊκοτάζ, λοιπόν, στα γερμα-
νικά προϊόντα, αλλά και στο σύνολο της γερμα-
νικής πολιτικής, οικονομικής και πολιτιστικής 
αποικιοκρατίας!

2 
Αλλάζουμε μοντέλο!
Για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση

Το μνημόνιο πρέπει να το δούμε σαν ένα εγ-
χείρημα ολικού μετασχηματισμού της ελληνι-
κής οικονομίας. Μια προσπάθεια αποδιάρθρω-
σης και γενικής εκποίησης. Απέναντι σε αυτήν 
τη μεθόδευση, δεν μπορούμε να αναζητήσουμε 
την επιστροφή στην προ-μνημονίου κατάσταση, 
όπως τάζουν κάποιοι δημαγωγοί. Μόνο ένα νέο 
οικονομικό μοντέλο μπορεί να αποτελέσει απά-
ντηση. Η παρασιτική και εξαρτημένη ελληνική 
οικονομία πρέπει να ανασυγκροτηθεί σε παρα-
γωγική και αποκεντρωμένη βάση. 

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην έχει αναλάβει 
να παρουσιάσει προτάσεις και λύσεις σε αυτήν 
την κατεύθυνση, προβάλλοντας εγχειρήματα και 
πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να δώσουν 
εναλλακτικές απαντήσεις στα αδιέξοδα της ανερ-
γίας, της μετανάστευσης και της απελπισίας. 

3 
Μένουμε στον τόπο μας!
Όχι στη σύγχρονη 
προσφυγιά.

Μία από τις βασικές συνέπειες της κρίσης είναι 
η μαζική πλέον μετανάστευση των νέων, ειδικά 
των πτυχιούχων. Η «διαρροή εγκεφάλων», κυ-
ρίως προς τη Γερμανία, στερεί τη χώρα από το 

δυναμικότερο κομμάτι της, τη νεολαία, και υπο-
νομεύει τα θεμέλια κάθε προσπάθειας ανασυ-
γκρότησης. 

Η Κίνηση Πολιτών Άρδην ανοίγει μια συζή-
τηση για το μέλλον των νέων, εστιάζοντας στην 
ανάγκη του να μείνουμε εδώ και να αγωνιστού-
με, αντί να αναζητήσουμε την «ατομική σωτη-
ρία» στη φυγή.

Για τις τρεις αυτές καμπάνιες, ετοιμάζουμε 
μια σειρά κειμένων και έντυπου υλικού και 
θα προχωρήσουμε σε ανάλογες εκδηλώσεις 
και κινητοποιήσεις, Όσοι επιθυμούν να βο-
ηθήσουν στο εγχείρημά μας αυτό, μπορούν 
να επικοινωνήσουν με την Κίνηση και να 
συμβάλουν στην υλοποίησή του. Πρόθεση 
της Κίνησης Πολιτών Άρδην είναι να απο-
κτήσουν οι καμπάνιες μαζικότητα και να 
απλωθούν σε όλο το φάσμα των αντιμνη-
μονιακών δυνάμεων, ανεξάρτητα από τις 
όποιες διαφορές και διαφωνίες τους. 

Πολιτικές καμπάνιες για το επόμενο διάστημα

Κίνηση Πολιτών Άρδην

Ημερίδα για τη μουσική παιδεία και δημιουργία
Αθήνα | 02.10.13

Ἡ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟ-
ΛΙΤΙΣΜΟΥ καί τό περιοδικό της νέος ΕΡ-
ΜΗΣ Ο ΛΟΓΙΟΣ ὀργανώνουν στίς 2 Νοεμ-
βρίου 2013, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 10:00 
π.μ., στά γραφεῖα τοῦ περιοδικοῦ Άρδην, Ξε-
νοφῶντος 4, ἡμερίδα μέ θέμα:

Μουσική παιδεία καί δημιουργία στή 
σημερινή Ἑλλάδα:

Καημοί παράλληλοι
Α΄ μέρος (πρωί) 

10:00-14:00
Εἰσηγήσεις τῶν Δ. Βαρελόπουλου, Χ. Δάλ-
κου, Ἀντ. Ζέρβα, Κ. Ζουράρι, Ἄγγ. Καλογε-
ρόπουλου, Ἀλ. Καψοκαβάδη, Κ. Μάρκου.

Β΄ μέρος (ἀπόγευμα) 
18:00-20:00

Παρουσίαση μουσικῶν προτάσεων ἀπό τούς 
Δ. Βαρελόπουλο, Σ. Δάλκο, Ἄγγ. Καλογερό-
πουλο, Γ. Λυκούρα, Μουσική Ὁμάδα Παρα-
κλαυσίθυρον 

Γ΄ μέρος: Μουσικός ρεφενές 
(ἀπό 8μ.μ. μέχρι ὅσο πάει)

Μουσικό γλέντι στό ὁποῖο μπορεῖ νά συμμε-
τάσχει μέ τό ὄργανο ἤ τή φωνή του ὅποιος 
ἐπιθυμεῖ (καί μπορεῖ, βεβαίως). Θά ὑπάρ-
ξουν ἐδέσματα καί κρασί σέ τιμές προσαρ-
μοσμένες στίς συνθῆκες τῆς παρούσας κρί-
σης. Πρόκειται, ἄλλωστε γιά τόν νέο Λόγιο 
Ἑρμῆ καί ὄχι τόν Κερδῶο.


