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ΚΙΝΗΜΑ ΑΡ∆ΗΝ: Η ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Σ 
ύμφωνα με το γνωστό οικο-
νομικό πρακτορείο Μπλού-
μπεργκ, οι ελληνικές μετο-

χές είναι οι «ελκυστικότερες παγκο-
σμίως». (Καθημερινή 1-11-2013). 
Οι αποδόσεις του Χρηματιστήρι-
ου Αθηνών έχουν εκτοξευθεί κατά 
140% – οι καλύτερες μεταξύ ενενή-
ντα τεσσάρων αγορών εκτός από τη 
Βενεζουέλα! 

Χαρακτηριστικά, ο Φραντσίσκο Κό-
ντε της JP Morgan αναφέρει  πως 
«η Ελλάδα αρχίζει να βγαίνει από 
την κρίση επειδή μείωσε τόσο 
πολύ τα επίπεδα κόστους ώστε, εάν 

υπάρξει θετικό ΑΕΠ, το περιθώ-
ριο αύξησης κέρδους αναμένεται 
να είναι τεράστιο». Ο δε εγχώριος 
Α. Θωμόπουλος, αναπληρωτής δι-
ευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας 
Πειραιώς, δήλωσε στο Μπλού-
μπεργκ  πως, «τώρα οι επενδυ-
τές δεν θέλουν να δουν τίποτ’ άλλο 
εκτός από την Ελλάδα». Προφανώς, 
όταν μιλάει για επενδυτές, ο τραπε-
ζίτης εννοεί τα γεράκια του χρημα-
τιστηρίου που επανέρχονται.  

Ταυτόχρονα, η μελέτη της ICAP 
για τις πεντακόσιες πιο κερδο-
φόρες εταιρείες της Ελλάδας το 

2012, διαπιστώνει πως τα ακαθά-
ριστα κέρδη τους αυξήθηκαν κατά 
44,26% σε σχέση με το 2011. ∆η-
λαδή όλα αρχίζουν να πηγαίνουν 
κατ’ ευχήν στον κόσμο των αφεντι-
κών. 

Την ίδια στιγμή, η ανεργία πλησι-
άζει το 30% , το ΑΕΠ συνεχίζει να 
συρρικνώνεται, το εισόδημα των 
νοικοκυριών έχει πέσει πάνω από 
30%, τα «κόκκινα δάνεια» ξεπερ-
νούν τα 65 δισ. ευρώ, και οι φόροι 
πολλαπλασιάζονται στο διηνεκές. 

Οι δύο κόσμοι της κρίσης και το 
νέο μοντέλο της ελληνικής κοινω-

νίας: Ο πρώτος κόσμος βρίσκει 
πλέον πως «τα κέρδη θα είναι τερά-
στια», γιατί το επίπεδο ζωής των Ελ-
λήνων εξαθλιώθηκε, το κοινωνικό 
κράτος και οι εργασιακές σχέσεις 
αποδιοργανώθηκαν. Εκεί εδράζε-
ται το  success story τους. Όσο για 
τον  δεύτερο κόσμο, αυτός λατινο-
αμερικανοποιείται. Οι Έλληνες θα 
γίνουν πολύ «φτηνοί» για τα ευρω-
παϊκά δεδομένα και κατά συνέπεια 
«ελκυστικοί» .

Στη Χιλή, το 1973, χρειάστηκε η 
δικτατορία του Πινοσέτ και οι εκα-
τόμβες των δολοφονημένων ώστε 

να μπορέσουν τα Chicago Boys  
του Φρήντμαν  να διαλύσουν την 
κοινωνία της χώρας. Στην Ελλάδα 
άρκεσε η  δικτατορία της Μέρκελ, 
των Βρυξελλών, της Λαγκάρντ και 
των εγχώριων ανδρεικέλων τους. 

Αυτοί έχουν ήδη δει «φως στο τού-
νελ» των κερδών τους. Το δικό μας 
τούνελ έχει την αντίστροφη κατεύ-
θυνση και όχι την ίδια, όπως  μας 
παραμυθιάζουν. Για χρόνια ακό-
μα, το φως τους θα είναι το σκοτά-
δι μας.

Άραγε ισχύει και το αντίστροφο; 
Αυτό εξαρτάται από εμάς!

   Ενάντια στην κλεπτοκρατία και τη διαφθορά                                                                                   σελίδα 10 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 
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Κίνημα για εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη, 
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Βαλαωρίτου 1 & ∆ωδεκανήσου,
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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 7 ∆εκεμβρίου 2013

Θεαγένειο 
Τέλος; 
Λέγεται έντονα σε υγειονομικούς 
κύκλους της συμπρωτεύουσας ότι, 
εργαζόμενοι στον χώρο, ανακά-
λυψαν πως το σύνολο του προσω-
πικού του Θεαγένειου νοσοκομεί-
ου Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε λί-
στα υπό διαθεσιμότητα. Πρακτικά, 
αν αυτό συμβεί σημαίνει ότι χάνε-
ται το μόνο ογκολογικό αντικαρκι-
νικό νοσοκομείο της Β. Ελλάδας. 
Ακριτομυθίες κυβερνητικών δια-
τείνονται ότι το δημοσιονομικό κό-
στος του εν λόγω νοσοκομείου εί-
ναι πολύ μεγάλο κι ότι η δουλειά 
μπορεί να γίνει με μοίρασμα των 
κλινικών του στα υπόλοιπα νοσο-
κομεία. Ήδη, βέβαια, στη Θεσσα-
λονίκη έχουν κλείσει το Λοιμω-
δών και το Παναγία ενώ αναμένο-
νται και άλλα. Βεβαίως, πρωτετής 
της ιατρικής θα μπορούσε να εξη-
γήσει στον Άδωνι Σπυρίδωνα Γεωρ-
γιάδη γιατί η αντικαρκινική φροντί-
δα πρέπει να παρέχεται σε ΕΝΑ νο-
σοκομείο. Αλλά, για τον «πιο πιστό 
στρατιώτη του μνημονίου», αυτά εί-
ναι ψιλά γράμματα. Κι ας πεθάνουν 
οι Έλληνες, αν είναι να γίνει το χατί-
ρι της τρόικας. 

Νεομαρξιστής

Βορίδης - 
Κασιδιάρης, 
ατέλειωτος 
κλαυσίγελος 
Ο ναζί βουλευτής με το γνωστό ψυ-
χασθενές ύφος έβγαλε εντός Βου-
λής τον τέως ΕΠΕΝ, τέως ΛΑΟΣ, 
τέως μπαλταδοφόρο και νυν κοι-
νοβουλευτικό εκπρόσωπο της Ν∆ 
Μάκη Βορίδη στον «τάκο», όπως 
λέγαν παλιά στον ελληνικό στρατό. 
Αιτία, κάτι φωτογραφίες της νεότη-
τας του κ. Βορίδη μπροστά σε ρου-
νικά σύμβολα των Ες-Ες, καθώς και 
η εν γένει διαδρομή του. Και, βέ-
βαια, ο κλαυσίγελος θα ήταν τι λι-
γότερος αν ο κ. Βορίδης δεν είχε, 
μετά τον προαναφερθέντα και ομο-
γάλακτο Άδωνι-Σπυρίδωνα, την πιο 
κυνική υπεράσπιση των μνημονι-
ακών πολιτικών στα στασίδια του 
Μέγκα. Βεβαίως ο Κασιδιάρης είναι 

νεώτερος του Βορίδη κι ίσως δεν 

γνωρίζει και το παρακάτω άσμα της 

μεταπολίτευσης. Ας το υπενθυμί-

σουμε και στους δύο: «Τα παιδιά, 

τα παιδιά τα φιλαράκια τα παλιά, 

τα σνομπάρεις κι ούτε δίνεις σημα-

σία πια καμιά». Τώρα θα το άδει σε 

ποιον, θα σας γελάσω.

Κ.Σ.

Μανώλης 
Γλέζος 
και ΣΥΡΙΖΑ
Εν αρχή ήταν εκείνη η κόντρα του 

χαλκέντερου Μανώλη με τον Τσί-

πρα, στο συνέδριο για τις συνιστώ-

σες. Όλοι υποψιαστήκαμε ότι δεν 

ήταν μόνο οργανωτική η αιτία. Και 

να σου, λίγο μετά η διαφοροποίη-

ση στη Βουλή, ο χλευασμός από με-

ριάς του της πρακτικής των «κύ-

κλων» και λίγο μετά το μεγάλο 

μπαμ. Ο σύντροφος Μανώλης πα-

ραδέχτηκε δημόσια ότι το πρόγραμ-

μα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πειστικό. 

Από την άλλη, στο εσωτερικό της 

αξιωματικής αντιπολίτευσης έχου-

με και την ενεργοποίηση του ανα-

νεωτικού ρεύματος (Παπαδημού-

λης, ∆ούρου, Μπαλάφας κ.λπ.). 

Αυτών, δηλαδή, που δεν πήγαν στη 

∆ΗΜΑΡ στη διάσπαση του 2009, 

όταν όλοι ανέμεναν το αντίθετο. 

Κοινώς, δηλαδή, μάλλον πάμε για 

τριχοτόμηση. Η ιδεολογικοπολιτική 

φτώχεια φέρνει γκρίνια. Φαίνεται 

ότι οι «ταξικές» ιδεοληψίες ένθεν 

κακείθεν στην κατεχόμενη αποικία 

χρέους είναι κοντά στο να επιφέ-

ρουν στον ΣΥΡΙΖΑ «ανήκεστον βλά-

βη». Κι αυτό, άσχετα αν σαρώσει 

στις εκλογικές αναμετρήσεις που 

έρχονται.

Γ.Ρ.

Νέο Σχέδιο 
Ανάν φέρνουν 
στην Κύπρο
Φαίνεται πως ετοιμάζουν νέο σχέ-

διο Ανάν στην Κύπρο, κι έτσι η 

εξουσία ακονίζει τα μαχαίρια της, 

προετοιμάζοντας μια νέα επίθεση 

προπαγάνδας στη Μεγαλόνησο, με 

!

Όλα τριγύρω αλλάζουνε και όλα 
ίδια μένουν

 
Η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου είναι το μεγάλο ζητούμενο 

της εποχής, αλλά, όσο και να λέμε και να ξαναλέμε γι’ 
αυτό, με ευχολόγια δουλειά δεν γίνεται. Τα στοιχεία 
που προκύπτουν από την έρευνα Endeavor Greece 
για τις νέες επιχειρήσεις που άνοιξαν το 2012 είναι σε 
πρώτη ανάγνωση απελπιστικά. Το 2012 ξεκίνησαν 
να λειτουργούν 42.347 νέες επιχειρήσεις, από αυ-
τές το 90% ανήκουν σε μη παραγωγικούς κλάδους 

και μόλις το 10% σε παραγωγικούς, κυριαρχεί μάλιστα ο κλάδος εστία-
σης, αφού σχεδόν η μια στις τέσσερις (10.003 επιχειρήσεις) ανήκουν σε 
αυτό. Εστιατόρια, μπαρ, σουβλατζίδικα, φούρνοι κ.ά. ανοίγουν με καταιγι-
στικό ρυθμό, με την ελπίδα μήπως και πιάσουν. Τις περισσότερες φορές 
ύστερα από λίγους μήνες βάζουν λουκέτο, αφήνοντας χρέη σε δημόσιο 
και προμηθευτές, αλλά οι επίδοξοι επιχειρηματίες συνεχίζουν απτόη-
τοι, το επόμενο εγχείρημα μπορεί να έχει καλύτερη κατάληξη. Στη δεύ-
τερη θέση είναι οι επιχειρήσεις λιανικής ένδυσης και υπόδησης (2.100 
επιχειρήσεις), μετά οι σύμβουλοι επιχειρήσεων (2.046), στον κατασκευ-
αστικό κλάδο, παρά την κάθετη πτώση του, άνοιξαν πέρυσι 1.628 επι-
χειρήσεις, και στον τομέα της ενέργειας 1.621, εξαιτίας της φούσκας με 
τα φωτοβολταϊκά. Θα πρέπει να κατεβούμε πολύ χαμηλά για να βρού-
με παραγωγικό κλάδο, εκεί πρώτες είναι οι εταιρείες τεχνολογίας και 
επικοινωνιών (1.185), μετά ο τουρισμός (690), η επεξεργασία τροφίμων 
(640) και, στη μεταποίηση, μόλις 350. Σε σχέση με το 2008, προ κρίσης 
δηλαδή, η κατάσταση είναι ελάχιστα βελτιωμένη. Τότε άνοιξαν 55.000 
επιχειρήσεις και το 93% ήταν μη παραγωγικές. Στις πρώτες θέσεις τότε 
ήταν οι κατασκευαστικές, ένδυσης και υπόδησης, ρίαλ εστέιτ, συμβου-
λευτικές υπηρεσίες και καταστήματα εστίασης, η κρίση παρέσυρε όλες 
τις παραπάνω, εκτός από τις επιχειρήσεις εστίασης, που τις έφερε στην 
πρώτη θέση, δείχνοντας ότι ο παραγωγικός παρασιτισμός για να ανατρα-
πεί χρειάζεται πολύ χρόνο για να αλλάξουν οι συνειδήσεις των ανθρώ-
πων και να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για παραγωγικές δουλειές. 

Τα μόνα αισιόδοξα στοιχεία είναι ότι οι παραγωγικές απασχολήσεις 
αυξήθηκαν καθώς και, σύμφωνα με την εταιρεία που έκανε την έρευ-
να, κάθε χρόνο αυξάνονται κατά 40%, ενώ κάποιες από αυτές μπορούν 
σε βάθος χρόνου να μετεξελιχθούν σε μεγάλες παραγωγικές εταιρείες. 
Αλλά, για να δύσει ο ήλιος του παρασιτισμού, θέλει δουλειά πολλή…

Γ.Ξ.

σκοπό να εκβιάσουν τον κυπριακό 
ελληνισμό να υπογράψει την ίδια 
του την υποδούλωση. Έτσι, έχουν 
αρχίσει ξανά να λυσσάνε. Τελευ-
ταίο περιστατικό, αυτό με τον Νίκο 
Τορναρίτη, κοινοβουλευτικό εκ-
πρόσωπο του κυβερνώντος ∆ΗΣΥ, 
ο οποίος με αλλεπάλληλα τηλε-
φωνήματα προς την ιδιοκτησία και 
την διεύθυνση της εφημερίδας Φι-
λελεύθερος (έφτασε να τηλεφωνή-
σει μέχρι και στην γυναίκα του ιδι-
οκτήτη) προσπάθησε να εκφοβίσει 
τον διευθυντή της εφημερίδας, και 
μέλος της σύνταξης του περιοδι-
κού Άρδην, Άριστο Μιχαηλίδη. Βε-
βαίως, αυτές οι "κατινιές'"-όπως ο 
ίδιος ο Άριστος Μιχαηλίδης τις απο-
κάλεσε ενυπόγραφα σε άρθρο του 
στον Φιλελεύθερο- δεν περνούν σε 
ανθρώπους που έχουν επανειλημ-

μένα διακριθεί για το αντιστασιακό 
τους φρόνημα και το υψηλό δημο-
σιογραφικό τους ήθος. Λάθος καρύ-
δια πήγε να σπάσει ο Τορναρίτης, 
ο οποίος φαίνεται πως έχει λυσσά-
ξει για να επιβάλει την Αλήθεια του 
Αναστασιάδη του, που θα ωθήσει 
σούμπιτη την Κυπριακή ∆ημοκρα-
τία σε παγίδα χειρότερη του Ανάν. 
Ας είναι. Τους υποσχόμαστε "θερ-
μό Χειμώνα", μιας και δεν τρελαθή-
καμε μετά από τόσες περιπέτειες 
να γίνουμε οικειοθελώς ραγιάδες, 
υπό την καθοδήγηση ενός ξιπασμέ-
νου μειοδότη.

Γ.Μ.

* εξώφυλλο:
Τμήμα από τον πίνακα «Ελιά καντή-
λι» του Χρήστου Μποκόρου (1996)
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Από την αρχή της οικονομικής 
κρίσης, το 2010, έχουμε τονίσει 
αναρίθμητες φορές πως η ελληνι-
κή κρίση, πέρα από τα συγκυρια-
κά της χαρακτηριστικά, είναι κα-
τεξοχήν κρίση δομική, κρίση του 
κοινωνικού και οικονομικού της 
μοντέλου, και δεν μπορεί να θε-
ραπευτεί με ημίμετρα. Ούτε βέ-
βαια με την επιστροφή στο status 
quo ante. Παράλληλα, και σε συ-
νάφεια με το προηγούμενο, υπο-
γραμμίζουμε πως, δεν μπορεί κα-
νένας να μιλήσει αξιόπιστα για 
έξοδο από την κρίση, αν δεν ξεκι-
νήσει από το βασικό και θεμελι-
ώδες πρωταρχικό δεδομένο της 
παρακμής. Ο ελληνικός λαός, το 
ελληνικό έθνος, βιώνει μια βαθύ-
τατη παρακμή. Μια παρακμή οι-
κονομική, κοινωνική, πνευμα-
τική, πολιτική, πολιτισμική, μια 
παρακμή που συνδυάζεται με τη 
δημογραφική κατάπτωση, τη γε-
ωπολιτική συρρίκνωση. Μέσα 
σε αυτά τα πλαίσια είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κινηθούμε με στό-
χο αρχικά να σταματήσουμε την 
κατρακύλα και, σταδιακά, να αρ-
χίσουμε να οικοδομούμε μια δι-
αφορετική πολιτική, τα χαρακτη-
ριστικά της οποίας επισημαίνου-
με εδώ και δεκαετίες: Παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση, παιδευτική 
αναγέννηση, βαλκανική πολιτική, 
πνευματική μεταρρύθμιση, πολι-
τική αναδόμηση. ∆ηλαδή, για να 
απαντηθεί η κρίση, απαιτείται μια 
κυριολεκτική επανάσταση. 

Σ 
ε αυτές τις συνθήκες, εί-
μαστε υποχρεωμένοι, πα-
ραμένοντας άκαμπτοι στις 
αρχές μας, σταθερά προ-

σκολλημένοι στο στόχο της αυτονομί-
ας και της απελευθέρωσης, να εφαρ-
μόζουμε ταυτόχρονα την πολεμική 
τακτική που συνάδει με όσους βρί-
σκονται ακόμα σε μειονεκτική θέση. 
∆ηλαδή, την τακτική του ανταρτοπο-
λέμου. 

Αυτό σημαίνει πως, παράλλη-
λα με την αντίσταση στις επιταγές 
της γερμανικής Ευρώπης, αρνού-
μαστε να κάνουμε τη χάρη στον Σόι-
μπλε. Αν είναι η ευρωζώνη να διαλυ-
θεί, θα πρέπει να κοιτάξουμε να τους 
προκαλέσουμε τη «μεγαλύτερη ζη-
μιά», να κερδίσουμε συμμάχους, να 
έχουμε ετοιμαστεί οικονομικά, τεχνι-
κά, πολιτικά και γεωπολιτικά, για μια 
διαφορετική πορεία. Έχουμε κάθε 
συμφέρον να κερδίζουμε χρόνο έως 
ότου και άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης έρθουν σε σύγκρουση 
με το γερμανικό μοντέλο, να αναπτύ-
ξουμε τις σχέσεις μας με χώρες εκτός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μεταβάλου-
με το παραγωγικό μας μοντέλο έτσι 
ώστε να μπορέσουμε να αντέξουμε 
σε μια αυτόκεντρη κατεύθυνση, να 
εκμεταλλευτούμε ή ν’ αρχίσουμε να 
εκμεταλλευόμαστε τους φυσικούς 
μας πόρους. 

Και αυτή η τακτική του ανταρτο-
πολέμου, που εκφράστηκε και στην 
περίπτωση της ΕΡΤ, των εκπαιδευτι-
κών, καθώς και μέσα από την εκτετα-
μένη φορολογική «απεργία» των Ελ-
λήνων, εν τέλει αποδίδει. Μπορεί να 
μην οδήγησε σε ανατροπή των μνη-
μονιακών ή του μνημονίου, υπο-
χρέωσε όμως ακόμα και τον Σαμα-
ρά ή τον Βενιζέλο να εμφανίζονται 
ως… αντιμνημονιακοί και κατέστη-
σε τους τροϊκανούς, ή τους Φούχτελ, 
ανεπιθύμητους για το σύνολο της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Οι σαράντα χι-
λιάδες που μαζεύτηκαν στη συναυ-
λία για την υποστήριξη του αγώνα 
στις Σκουριές της Χαλκιδικής είναι 
μια απόδειξη για τις δυνατότητας της 
αντίστασης.  Τα εκατοντάδες χιλιάδες 

γεύματα που μοιράζονται κάθε μέρα, 
τα κοινωνικά ιατρεία, οι πρωτοβου-
λίες αλληλεγγύης, οι νέοι συνεταιρι-
σμοί, δείχνουν τον δρόμο για να μπο-
ρέσει η κοινωνία να αντέξει το σοκ 
και να αντεπιτεθεί. 

Το Κίνημα Άρδην –μέσα από μια 
θεωρητική και πρακτική πορεία δε-
καετιών των ανθρώπων και των συ-

νιστωσών που το συγκροτούν, στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Κύπρο, 
την Πάτρα, τη Θράκη και αλλού– δι-
αθέτει την πλέον επεξεργασμένη 
ιδεολογικά πρόταση απέναντι στις 
παρούσες  προκλήσεις. Αυτό όμως 
δεν σημαίνει ότι αυτές οι αντιλήψεις 
είναι λεπτομερώς επεξεργασμένες 
σε όλες τις πρακτικές συνιστώσες και 
απολήξεις τους. ∆εν διαθέτουμε τα 
απαραίτητα μεγέθη και τη διαχειρι-
στική εμπειρία για κάτι τέτοιο. Ούτε, 
εξάλλου, πιστεύουμε στη λογική μιας 
πολιτικής οικοδόμησης που θα περι-
οριστεί μόνο σε μας τους ίδιους. Είμα-
στε πεισμένοι, αντίθετα, πως τα αμέ-
σως επόμενα χρόνια όλο και περισ-
σότερες δυνάμεις και ενεργοί πολίτες 
θα συγκλίνουν ιδεολογικά προς τις 
απόψεις μας, δημιουργώντας τη δυ-
νατότητα για νέες πολιτικές ομαδο-
ποιήσεις και συγκροτήσεις. 

Το παρόν πολιτικό σύστημα –σε 
όλες τις συνιστώσες του– είναι πα-
ρωχημένο και μεταβατικού χα-
ρακτήρα. Η κρίση και η αναδόμη-
σή του που εγκαινιάστηκε πριν με-
ρικά χρόνια είναι ακόμα σε εξέλιξη 
και θα οδηγήσει σε νέα μορφώμα-

τα και εγχειρήματα. Και είμαστε πει-
σμένοι πως θα βρεθούμε με πολλούς 
άλλους –ομαδοποιήσεις και πολί-
τες–, στη συγκρότηση ενός πατριω-
τικού, δημοκρατικού πόλου κοινω-
νικής και πνευματικής αναγέννησης 
του τόπου μας. 

Η συνειδητοποίηση της μεταβα-
τικής φύσης της παρούσας πολιτικής 
περιόδου ορίζει και τον χαρακτήρα 
του Άρδην σήμερα. Το Άρδην απο-
τελεί έναν ιδεολογικό-πολιτικό πόλο 
που επιθυμεί να λειτουργήσει σαν 
ένα φαναράκι, μια σπίθα που αύριο 
θα έχει μεταβληθεί σε μια κυριολε-
κτική πυρκαγιά. 

∆υστυχώς, αυτό δεν μπόρεσε να 
γίνει νωρίτερα και γίνεται πολύ πιο 
σταδιακά από ό,τι θα ευχόμασταν. ∆ι-
ότι, βέβαια, θα χρειαστούν περισσότε-
ρες σπίθες, περισσότερα ρυάκια για 
να σχηματιστεί ένα ορμητικό ρεύμα. 
Αυτό όμως, είμαστε βέβαιοι, θα σχη-
ματιστεί. Επιθυμούμε και ελπίζου-
με, για να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, 
να υπάρξουν όλο και περισσότερες 
δυνάμεις που, από πολλές πλευρές, 
θα συγκλίνουν προς την κατεύθυν-
ση αυτού του νέου ρεύματος ανατρο-
πής και σωτηρίας. Αν, παρ’ όλα ταύτα, 
οι υπόλοιποι καθυστερήσουν πέραν 
του επιτρεπομένου, εμείς θα συνεχί-
σουμε με όλο και μεγαλύτερα βήμα-
τα. Εξάλλου, η ανάπτυξη της επιρρο-
ής και της απήχησης ενός τέτοιου συ-
γκροτημένου πόλου επιταχύνει και 
τις εξελίξεις στο εσωτερικό των λοι-
πών πολιτικών μορφωμάτων, καθώς 
και της ίδιας της κοινωνίας.

Σήμερα, λοιπόν, προχωρούμε 
στη συγκρότηση ενός πολιτικού 
κινήματος που σκοπεύει να παρέμ-
βει ενεργά και πρωτοπόρα στην πο-
λιτική συγκυρία, με τις καμπάνιες 
που ήδη περιγράψαμε, και να επέμ-
βει και στο κεντρικό πολιτικό πεδίο 
με την επιδίωξη της συμμετοχής 
στις ευρωεκλογές και στις δημο-
τικές εκλογές. 

Όρος για την υλοποίηση αυτών 
των πρωτοβουλιών είναι το αγκάλια-
σμά τους από ευρύτερες λαϊκές δυ-
νάμεις. Εμείς δεν πρόκειται να λει-
τουργήσουμε τυχοδιωκτικά, με την 
πραγματοποίηση  τυχάρπαστων και 
χωρίς όρους συμμαχιών, που οδη-
γούν συνήθως στα αντίθετα αποτε-
λέσματα, την απογοήτευση και την 
αποστράτευση. Μέτρο και κριτήριο 
του βηματισμού μας θα είναι η απο-
δοχή των εγχειρημάτων μας από τις 
ίδιες τις  ζωντανές δυνάμεις του ελλη-
νικού λαού.

Γ. Κ 

Ο ρόλος μας στη σημερινή συγκυρία
Κείμενο παρέμβασης επί της στρατηγικής και της τακτικής του Κινήματος

Επιθυμούμε και ελπίζουμε, για να επιταχυνθούν οι εξελίξεις, να υπάρξουν όλο και περισσότερες δυνάμεις, 
που από πολλές πλευρές θα συγκλίνουν προς την κατεύθυνση αυτού του νέου ρεύματος ανατροπής και σω-
τηρίας.

“ 

Προχωρούμε 

στη συγκρότη-

ση ενός πολιτι-

κού κινήματος 

που σκοπεύει να 

παρέμβει ενερ-

γά και πρωτο-

πόρα στην πολι-

τική συγκυρία
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Τρεις νέες καθημερινές πανελ-
λαδικές εφημερίδες άνοιξαν σε 
διάστημα ενός μηνός και μάλι-
στα και οι τρεις εμφανίζονται 
ως αντιμνημονιακές! Την αρχή 
έκανε η News bomb, που ανή-
κει στον δημοσιογραφικό όμι-
λο του ∆ημήτρη Γιαννακόπου-
λου και είχε ως πρώτο βιολί τον 
Στέφανο Χίο. 

Π 
έρα από τις κορόνες του 
Χίου για δωσίλογους 
που θα τους βάλει στη 
θέση τους και άλλα γρα-

φικά που συνηθίζει, στην πραγματι-
κότητα πρόκειται για μια φυλλάδα 
τύπου Εσπρέσο που βγήκε για να 
της κλέψει μερικά φύλλα, μιας και 
η Εσπρέσο, είναι από τις λίγες εφη-
μερίδες που στην κρίση που σοβεί 
τον Τύπο διατηρεί τις πωλήσεις της 
σε υψηλό επίπεδο (τρίτη σε πωλή-
σεις στα καθημερινά φύλλα). Αλλά 
η Newsbomb έχει και άλλη αποστο-
λή, να ξεπλένει τη Χρυσή Αυγή. Τη 
∆ευτέρα, 7 Οκτωβρίου, στο πρώ-
το φύλλο της, λίγες μέρες μετά την 
προφυλάκιση του Μιχαλολιάκου, 
ήταν το πρώτο μέσο που πήρε συ-
νέντευξη σε χρυσαυγίτη, συγκεκρι-
μένα στον Κασιδιάρη. Στη συνέντευ-
ξη, ο Χίος μετά από κάποιες δήθεν 
σκληρές ερωτήσεις, άρχισε να τον 
ρωτά τι θα πράξει στο ∆ήμο Αθηναί-
ων ως δήμαρχος. Μαζί με το λάιφ 
στάιλ, καθημερινά τρυπώνουν και 
κάποια θεματάκια που αβαντάρουν 
τη ΧΑ. Ο Χίος είναι γνωστή περί-
πτωση δημοσιογράφου φιλικά προ-
σκείμενου στην ΧΑ, τόσο η εκπο-
μπή, «Μακελειό» όσο και η ιστοσε-
λίδα του makeleio.gr, είναι φιλόξενο 
βήμα για τους χρυσαυγίτες, ειδικά η 
ιστοσελίδα, συχνά μοιάζει με άτυπο 
γραφείο Τύπου της ΧΑ. 

Και αν η Newsbomb είναι ελα-
φροχρυσαυγίτικη, η επόμενη εφη-
μερίδα, που επανακυκλοφόρησε 
στα μέσα Οκτωβρίου, η Ακρόπο-
λις, που διευθύνεται από το δημο-
σιογράφο Άρη Σπίνο, είναι το βαρύ 
πυροβολικό του χρυσαυγιτισμού. 
Στο πρώτο φύλλο της ο Σπίνος πήρε 
συνέντευξη από τον Μιχαλολιάκο, 
όπου, φυσικά, ήταν αγιογραφία για 
τον έγκλειστο «φύρερ», και βρήκε 
ευκαιρία ο Μιχαλολιάκος να δηλώ-
σει ότι είναι έτοιμος να πληρώσει μέ-
χρι και με τη ζωή του για την πίστη 
του στην Ελλάδα και τον εθνικισμό, 
σε τέτοιο ύφος ώστε να συγκρατήσει 

όσους περισσότερους χρυσαυγίτες 
από την πόρτα εξόδου. Ο Σπίνος δεν 
μένει μόνο στην αγιογράφηση του 
Μιχαλολιάκου, σειρά παίρνει ο Λα-
γός, στις 16 Οκτωβρίου. Στο πρωτο-
σέλιδο γράφει ότι η αντιτρομοκρα-
τική γκρέμισε με τη μπουλντόζα 
το σπίτι του Λαγού, στις μέσα σελί-
δες λένε ότι, «παραλίγο να… “γκρε-
μιστεί” το σπίτι του Λαγού» στη δι-
άρκεια της έρευνας, στην πραγμα-
τικότητα δεν έγινε τίποτα παραπά-
νω από μια κλασική έρευνα, αλλά 
ο Σπίνος πόνταρε στο ότι ο αναγνώ-
στης θα έμενε στον τίτλο του πρωτο-
σέλιδου. Την Τρίτη, 29 Οκτωβρίου, 
με πρωτοσέλιδο μας ενημερώνει ότι 
η συγκέντρωση των χρυσαυγιτών 
στον Σταθμό Λαρίσης ήταν εντυπω-
σιακή και μάζεψε 9.000 χρυσαυγί-
τες (στην πραγματικότητα δεν ήταν 
πάνω από 2.000)! Στο εκτενές ρε-
πορτάζ μας ενημερώνει ότι οι διορ-
γανωτές τους υπολόγιζαν σε 10.000, 
αλλά η έγκυρη εφημερίδα τους «κα-
τεβάζει» λίγο, αναφέρει ότι ακούστη-
καν συνθήματα του τύπου «νάτος, 
νάτος ο δήμαρχος», για τον Κασιδιά-

ρη, και στο τέλος παίρνει θέση ότι η 
προφυλάκιση αρχηγού κοινοβου-
λευτικού κόμματος είναι αδιανόητη 
και επικίνδυνη! 

Ο Σπίνος έχει μακρά ιστορία 
στον χώρο της λεγόμενης «αποκα-
λυπτικής» και «αντιμνημονιακής» 
δημοσιογραφίας, επί χρόνια ήταν 

συνεργάτης του Γ. Παπαγιάννη. Το 
1996 ο Σπίνος συνελήφθη γιατί εκ-
βίαζε έναν τοκογλύφο, πιάστηκε έξω 
από τη Νομική Αθηνών να παίρ-
νει 200.000 δρχ. σε προσημειωμέ-
να χαρτονομίσματα από τον άνθρω-
πο που εκβίαζε, προκειμένου να μη 
γράψει στην εφημερίδα που εργα-
ζόταν για το κύκλωμα τοκογλυφίας 
του. Ο «αντιμνημονιακός» Σπίνος 
είχε διοριστεί επί Αβραμόπουλου, 
το 2009, υποδιοικητής στο Γενικό 
Κρατικό Νίκαιας και, όταν αποκα-
λύφθηκε, αναγκάστηκε σε παραί-
τηση. Τις εκπομπές στο EXTRA 3, 
KONTRA και πολλά άλλα περιφε-
ρειακά κανάλια τις προτιμούσαν οι 
χρυσαυγίτες, αφού με φοβερή συ-
χνότητα εμφανίζονταν και αβαντά-
ρονταν από τον Σπίνο. 

Οι Σπίνος και Χίος δεν είναι μο-
ναδικές περιπτώσεις. Τόσα χρόνια 
η σχολή δημοσιογραφίας Γ. Κου-
ρή-Τράγκα-Τριανταφυλλόπουλου 
έφτιαξε συγκεκριμένο τύπο δημοσι-
ογράφου, τάχα αποκαλυπτικού μέ-
χρι το 2009, αλλά που, αν έβρισκε 
καμιά καλή ευκαιρία, τα «άρπαζε» 

και αυτός, και από το 2009 και μετά 
τάχα αντιμνημονιακού. Το γεγονός 
ότι η τρόικα κάθε βράδυ μιλά από 
τις δέκτες του Μέγκα, του Αντέννα, 
του Άλφα και της Κρατικής ώθη-
σε ένα μεγάλο ποσοστό τηλεθεατών 
στα εναλλακτικά περιφερειακά κα-
νάλια της Αθήνας, τα οποία τα τελευ-
ταία χρόνια ανοίγουν με ρυθμούς 
που δύσκολα μπορεί κάποιος να 
παρακολουθήσει. Με πόρους πολ-
λές φορές αδιαφανείς, με ψιθύρους 
για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, οι 
τηλεθεατές γλιτώνουν από τη Σκύλ-
λα των μνημονιακών μέσων για να 
πέσουν στη Χάρυβδη των υποτιθέ-
μενων αντιμνημονιακών. Αυτά τα 
μέσα και οι δημοσιογράφοι τους φέ-
ρουν τεράστια ευθύνη για την άνο-
δο της ΧΑ, όσο και να λένε οι χρυ-
σαυγίτες ότι δεν τους παίζουν τα κα-
νάλια, εκεί ειδικά είχαν προνομιακή 
μεταχείριση. 

Τελευταίο εκδοτικό εγχείρημα 
είναι η Kontra news που θα κυκλο-
φορήσει τη ∆ευτέρα, 4 Νοεμβρίου, 
του πατριάρχη του χώρου Γ. Κου-
ρή, του οποίου όλοι σχεδόν οι προ-
αναφερθέντες υπήρξαν μαθητές του 
στην Αυριανή. Ο Κουρής, που χρω-
στά δεδουλευμένα σε εκατοντάδες 
ανθρώπους στο Άλτερ, την Αυριανή, 
τον Φίλαθλο, στα Μετρόπολις και σε 
πολλά ακόμα, βρίσκει χρήματα να 
εκδώσει καθημερινό φύλλο με τιμή 
πώλησης μόλις 50 λεπτά και κεντρι-
κό σύνθημα: «Να φύγει η τρόικα, 
να μην ξαναπληρώσουμε δεκάρα 
στους ξένους τοκογλύφους και να 
επιστρέψει η χώρα στη δραχμή». Τα 
λαμόγια του δημοσιογραφικού χώ-
ρου, που κατέστρεψαν τη χώρα με το 
Πασόκ, θέλουν να μας ρίξουν σε νέα 
βράχια για να γλιτώσουν τη φυλακή. 
(Ο Κουρής είχε προφυλακιστεί για 
χρέη, αλλά κατάφερε να αποφυλα-
κιστεί.) 

ΥΓ. Ιδιαίτερη μνεία χρειάζεται να 
γίνει στον έτερο δημοσιογράφο – 
πατριάρχη του χώρου, τον Γιώρ-
γο Τράγκα, που από τη στιγμή των 
συλλήψεων των χρυσαυγιτών ανέ-
λαβε από το μικρόφωνο του Ρίαλ 
και από 2-3 κανάλια όπου εμφανί-
ζεται καθημερινά, την υπερασπιστι-
κή γραμμή της ΧΑ. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι την υπεράσπιση της ΧΑ 
πρώτα την έβγαζε από μικροφώνου 
ο Τράγκας και μετά έτρεχε να την υι-
οθετήσει, η αλαφιασμένη τις πρώτες 
μέρες, ΧΑ. Και, φυσικά, ο Τράγκας 
ήταν από τους πρώτους που επανέ-
φεραν τους χρυσαυγίτες στους τη-
λεοπτικούς δέκτες γιατί είναι, λέει, 
υπερασπιστής της πολυφωνίας. 

Αντιμνημονιακή δημοσιογραφία του... 
Κίτρινοι, μαύροι, αναξιόπιστοι, και βεβαρημένου παρελθόντος, παράγοντες σπεκουλάρουν στην γενικευμένη αγανάκτηση 

Οι Σπίνος και Χίος δεν είναι μοναδικές περιπτώσεις.  Τόσα χρόνια η σχολή δημοσιογραφίας Γ. Κουρή - Γ. 
Τράγκα - Μ. Τριανταφυλλόπουλου έφτιαξε συγκεκριμένο τύπο δημοσιογράφου.

Του ∆.Η. 

“ 

Το 1996 ο Σπί-

νος συνελή-

φθη γιατί εκ-

βίαζε έναν το-

κογλύφο, πιά-

στηκε έξω από 

τη Νομική Αθη-

νών να παίρνει 

200.000 δρχ 

σε προσημειω-

μένα χαρτονο-

μίσματα...
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Καθώς η επικοινωνιακή φούσκα 
περί πολιτικής διαπραγμάτευσης 
της κυβέρνησης Σαμαρά και Βενι-
ζέλου με την ηγεσία της ευρωζώ-
νης σκάει με κρότο, η συγκυβέρ-
νηση απομένει όλο και πιο μόνη, 
παγιδευμένη στους ανόητους 
ψευδοπαλικαρισμούς της, χω-
ρίς αξιοπιστία στο εξωτερικό και 
ίχνος κύρους στο εσωτερικό. 

Η 
παροιμιώδης ανικανότη-
τά της να διαχειριστεί την 
ουσιαστική έλλειψη πί-
εσης εκ μέρους της τρό-

ικας τους τελευταίους μήνες και η 
αγωνία της να προσφύγει σε κινήσεις 
απελπισίας, για να διασκεδάσει την 
έλλειψη πολιτικής αυτονομίας έναντι 
των δανειστών, αποτελούν αδιάψευ-
στο δείγμα γραφής για το μέλλον της.

Από τις πολλές διαψεύσεις των 
φθηνών κόλπων που επιστράτευσε 
αυτή την εποχή η κυβέρνηση –περισ-
σότερο και από τα ηχηρά αδειάσμα-
τα που επιφύλαξαν στον ίδιο τον Σα-
μαρά η Λαγκάρντ και η Μέρκελ– μία 
μπορεί να χαρακτηριστεί κομβική και 
να ανησυχήσει σοβαρά ολόκληρο το 
πολιτικό σύστημα.

Ο λόγος αφορά τη διάψευση των 
διαδοχικών εξαγγελιών περί κουρέ-
ματος του χρέους, περί κάλυψης του 
χρηματοδοτικού κενού από τα «υπό-
λοιπα» του Ταμείου Χρηματοπιστω-
τικής Στήριξης για την ανακεφαλαιο-
ποίηση των τραπεζών, περί κάλυψης 
του χρηματοδοτικού κενού της τριετί-
ας 2014-2016  με οποιονδήποτε άλ-
λον τρόπο εκτός από νέο δανεισμό.

Πλήθος Ευρωπαίων παραγόντων 
επικύρωσαν, σε κάθε ευκαιρία και με 
κάθε τόνο, ότι η κάλυψη του χρηματο-
δοτικού κενού μετά τη λήξη της τρέ-
χουσας δανειοδοτικής συμφωνίας θα 
γίνει με νέο δάνειο, το οποίο, όπως 
και τα προηγούμενα, θα συνοδεύεται 
με νέο πρόγραμμα «προσαρμογής» 
(αυτό που έχουμε συνηθίσει να απο-
καλούμε «μνημόνιο»).

Στην πραγματικότητα οι Ευρω-
παίοι λένε κάτι αυτονόητο εκ μέρους 
τους: ότι κάθε δανεισμός θα συνοδεύ-
εται από μια σειρά υποχρεώσεις, οι 
οποίες πηγάζουν από την εκάστοτε 
δανειακή σύμβαση.

Παράλληλα, όμως, ανασύρθηκε 
μια ακόμη «λεπτομέρεια», την οποία 
πολλοί στην Ελλάδα συστηματικά ξε-
χνούν –ή, ακριβέστερα, επιδιώκουν 
να την ξεχνά ο βασανισμένος ελληνι-
κός λαός.

Η «λεπτομέρεια» αυτή αφορά το 
καθεστώς ασφυκτικής επιτήρησης, το 
οποίο θα συνεχίσει να ισχύει, είτε με 
«μνημόνια» είτε χωρίς αυτά, για κάθε 
χώρα της ευρωζώνης που έχει δανει-
στεί από αυτή μέχρι να αποπληρώσει 
το 75% του χρέους της. 

Το ∆ημοσιονομικό Σύμφωνο
Επιπλέον, σκοπίμως παρακάμπτεται 
μια ακόμη παράμετρος, η οποία έχει 
αποτυπωθεί επισήμως ως απόφαση 
της Ε.Ε. Πρόκειται για το περίφημο 
∆ημοσιονομικό Σύμφωνο, το οποίο η 
Ελλάδα όχι μόνο το έχει συνυπογρά-
ψει, αλλά έχει δεσμευθεί πολιτικά ότι 
θα το εντάξει στο σύνταγμά της στην 
επόμενη αναθεώρηση.

Το εν λόγω σύμφωνο δεν είναι τί-
ποτε άλλο από την υιοθέτηση του πε-
ρίφημου «Χρυσού Κανόνα». Το σύμ-
φωνο (το οποίο είναι νομικά δε-
σμευτικό για τις χώρες της ευρωζώ-
νης και το οποίο μόνο η Βρετανία και 
η Τσεχία έχουν απορρίψει ανάμεσα 
στις συνολικά 27 χώρες της Ε.Ε.) προ-
βλέπει, μεταξύ άλλων, ισοσκελισμέ-
νους προϋπολογισμούς και τη δημι-
ουργία αυτόματων διορθωτικών μη-
χανισμών.

Εφεξής οι χώρες που δεν έχουν 
επικυρώσει το σύμφωνο δεν θα μπο-
ρούν να ζητήσουν κεφάλαια από τον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 
(ESM), οι χώρες των οποίων το χρέ-
ος υπερβαίνει το 60% του ΑΕΠ κα-
λούνται να το μειώνουν κατά 5% ετη-
σίως... Τέλος, οι χώρες με ελλείμματα 
που υπερβαίνουν το 3% του ΑΕΠ θα 
αντιμετωπίζουν αυτόματα κυρώσεις.

Ο συνδυασμός των δύο αυτών 
θεσμικών παραμέτρων περιγρά-

φει με απόλυτη ακρίβεια τους όρους 
συμμετοχής της Ελλάδας –και όλων 
των άλλων χωρών– στην ευρωζώνη 
και την Ε.Ε. 

Τέσσερα ερωτήματα
•Το πρώτο ερώτημα στην ελληνι-
κή περίπτωση είναι πώς μια χώρα με 
χρέος στο 170% του ΑΕΠ της, με πτώ-
ση του εθνικού εισοδήματος 25% τα 
χρόνια της κρίσης, μπορεί να μειώνει 
τα χρέη της ώστε να ανακάμψει.
• Το δεύτερο ερώτημα είναι πώς 
αυτό μπορεί να συμβεί εν όσω η ευ-
ρωζώνη έχει ξεκαθαρίσει ότι η επό-
μενη λύση για το χρέος θα αφορά τη 
μείωση επιτοκίων και την επιμήκυν-
ση της αποπληρωμής του, με τη δια-
τήρηση του ονομαστικού μεγέθους 
του σε βάθος δεκαετιών.
• Το τρίτο ερώτημα είναι πώς, εφό-
σον το ∆ημόσιο αποστερείται των πό-
ρων και των μέσων χάραξης ανα-

πτυξιακής πολιτικής, με διαλυμέ-
να πανεπιστήμια, πενιχρό Πρόγραμ-
μα ∆ημοσίων Επενδύσεων, διαρκώς 
συρρικνούμενη παραγωγική βάση, 
τις παραγωγικές ηλικίες άνεργες ή 
σε μετανάστευση, χωρίς σχέδιο ανα-
συγκρότησης, με τον έλεγχο του τρα-
πεζικού συστήματος από τους δανει-
στές, μπορούμε να μιλάμε για ανά-
πτυξη –και όχι για εμβάθυνση της 
αποικιοποίησής της υπό τις αλυσίδες 
του χρέους.
• Το τέταρτο ερώτημα είναι πώς και 
πότε, σε ένα τέτοιο ασφυκτικό πλαίσιο, 
θα υπάρξει η δυνατότητα αυτόνομης 
χάραξης οικονομικής πολιτικής.

Σε αυτά τα ερωτήματα το πολιτικό 
σύστημα αποφεύγει να τοποθετηθεί, 
για τον απλούστατο λόγο ότι δεν δια-
θέτει επαρκείς απαντήσεις.

«Μνημόνια» παντού
Όμως το πλαίσιο αυτό δεν δεσμεύ-
ει μόνο τη νυν, αλλά και την επόμε-
νη κυβέρνηση και – πολύ φοβούμαι 
– πολλές ακόμη «επόμενες».

Όσο για την τάση της ευρωζώ-
νης τα επόμενα χρόνια, θεωρώ ότι την 
έχει περιγράψει πέραν πάσης αμφι-
βολίας ο νεαρός, φιλόδοξος, γερμανό-
φιλος και εξόφθαλμα κυνικός Ολλαν-
δός επικεφαλής του Γιούρογκρουπ 
Γερούν Ντέισελμπλουμ, ο οποίος 
ζήτησε ακόμη μεγαλύτερη σκλήρυν-
ση του ∆ημοσιονομικού Συμφώνου.

Συγκεκριμένα, πρότεινε την επι-
βολή ενός είδους «μνημονίου» σε 
όλες τις χώρες της ευρωζώνης. Για 
να μη μείνει καμιά αμφιβολία, μάλι-
στα, χρησιμοποίησε το παράδειγμα 
της Γαλλίας, η οποία έχει εκνευρίσει 
τα μάλα το Βερολίνο με την απροθυ-

μία της να υιοθετήσει τα σκληρά μέ-
τρα που της «προτείνονται».

Πολιτικό αδιέξοδο
Παρά τα κραυγαλέα δεδομένα, η πο-
λιτική αντιπαράθεση στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να κινείται γύρω από 
σκυλοκαυγάδες της συμφοράς. Οι 
υποτιθέμενες απαντήσεις περιορί-
ζονται σε ασαφείς επικλήσεις, από 
όλους τους πρωταγωνιστές του πολι-
τικού παιγνίου, μιας απροσδιόριστης 
«συμμαχίας των χωρών του Νότου».

• Σαν ο ευρωπαϊκός Νότος να απο-
τελεί ένα ενιαίο σύνολο χωρών και 
συμφερόντων. 
• Σαν να μη διαχωρίζονται οι χώρες 
αυτές δανείστριες και σε οφειλέτρι-
ες στο πλαίσιο των ευρωμηχανισμών. 
• Σαν να μην έχουν ναυαγήσει όλες 
οι –κατά πλειονότητα προσχηματι-
κές και χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό– 
προηγούμενες απόπειρες μεγαλύτε-
ρων από την Ελλάδα κρατών του Νό-
του.

∆υστυχώς, όλα δείχνουν ότι το ελλη-
νικό πολιτικό αδιέξοδο θα συνεχιστεί. 

Το πιο ανησυχητικό, όμως, εί-
ναι ότι από τη μια πλευρά (κυβέρνη-
ση Ν.∆. και ΠΑΣΟΚ) έχουμε απόλυ-
τη πρόσδεση στο γερμανικό άρμα 
και από την άλλη (ΣΥΡΙΖΑ και το σύ-
νολο του αντιμνημονιακού μετώπου) 
μια γενικόλογη και χωρίς εξειδίκευ-
ση επαγγελία κατάργησης των «μνη-
μονίων».

Καθώς όμως η παράμετρος 
«μνημόνιο», όπως την έχουμε συνη-
θίσει, σε λίγο θα αποτελεί –είτε επισή-
μως είτε ανεπισήμως– μια πανευρω-
παϊκή πραγματικότητα, είναι προφα-
νές ότι η χώρα μας και το πολιτικό σύ-
στημα πρέπει επιτέλους να κοιτάξουν 
τον εαυτό τους στον καθρέφτη. Η αντί-
θεση «μνημόνιο» - «αντιμνημόνιο», 
έτσι όπως την έχουμε ζήσει έως σή-
μερα, δεν έχει πια να αποδώσει απο-
λύτως τίποτε. 

Η αντίθεση αυτή έχει διαμορ-
φώσει το πολιτικό σκηνικό της επό-
μενης μέρας, έχει προδιαγράψει τη 
μοίρα των δυνάμεων που κατάντη-
σαν τη χώρα αποικία χρέους και, τέ-
λος, έχει οδηγήσει στην κατάρρευση 
το παραγωγικό και διοικητικό μοντέ-
λο. Ωστόσο, αδυνατεί να περιγράψει 
μια βάσιμη ελπίδα για το μέλλον.

Το κεντρικό ερώτημα από εδώ 
και πέρα είναι τι είδους χώρα θέ-
λουμε – και καλύπτει όλες τις διαστά-
σεις της ύπαρξής μας. Η απάντηση 
δεν είναι εύκολη, αλλά όποιος κάνει 
το πρώτο βήμα θα κερδίσει το μέλλον.

Το τέλος του «τέλους του μνημονίου»
Η κυβερνητική ρητορεία καταρρέει εν μέσω ενός γενικευμένου αδιεξόδου

Εφεξής οι χώρες που δεν έχουν επικυρώσει το σύμφωνο δεν θα μπορούν να ζητήσουν κεφάλαια από τον Ευ-
ρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης.

“ 

Το κεντρικό 

ερώτημα από 

εδώ και πέρα εί-

ναι τι είδους 

χώρα θέλουμε  

– και καλύπτει 

όλες τις διαστά-

σεις της ύπαρξής 

μας

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, 
διευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
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Μία αναπάντεχη παρέμβαση, 
με ελάχιστο κόστος, βελτίω-
σε την καθημερινότητα χιλιά-
δων Πατρινών που κατοικούν, 
σπουδάζουν ή εργάζονται στη 
βόρεια πλευρά της πόλης, από 
το καλοκαίρι του 2010. 

Α 
φορά την εκμετάλλευ-
ση της σιδηροδρομικής 
γραμμής Αθήνα-Καλα-
μάτα, που είχε πέσει σε 

αχρησία μετά τη διακοπή δρομο-
λογίων από το Κιάτο και πέρα, επι-
τρέποντας τη δημιουργία ενός προ-
αστιακού σιδηροδρόμου με τους 
υφιστάμενους συρμούς του ΟΣΕ. 
Πλέον, ο προαστιακός της Πάτρας 
εξυπηρετεί πάνω από 5.000 επιβά-
τες καθημερινά, μεταξύ των οποί-
ων πολλές εκατοντάδες φοιτητές 
αλλά και ΑμεΑ. ποδηλάτες και γο-
νείς με καροτσάκια, σε οκτώ συνο-
λικά σταθμούς ανάμεσα στο κέντρο, 
ξεκινώντας από το Ι.Ν. του Αγίου 
Ανδρέα, και τον Άγιο Βασίλη (πέρα 
από το Ρίο). Πλέον στη βόρεια πλευ-
ρά σχεδιάζεται η επέκταση για άλλα 
5 χιλιόμετρα μέχρι τον Ψαθόπυργο, 
ενώ προχωρά μία μεγάλη επέκταση 
μέχρι την Κάτω Αχαϊά, με έξι ενδιά-

μεσους σταθμούς σε απόσταση 25 
χιλιομέτρων! Εκτιμάται ότι οι επε-
κτάσεις αυτές θα αυξήσουν την κί-
νηση κατά 60% τουλάχιστον και θα 
μειώσουν περαιτέρω τον κυκλοφο-
ριακό φόρτο της πόλης.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο 
του ΟΣΕ, μηχανικό Χρήστο Οικο-
νόμου, στην επιτυχία του εγχειρή-
ματος συνέβαλε το έντονο κυκλοφο-
ριακό πρόβλημα, η αδυναμία εύρε-
σης θέσεων στάθμευσης, οι μέτριες 
και ακριβές υπηρεσίες των άλλων 
μέσων, η υψηλή τιμή των καυσίμων, 
καθώς και η συνειδητή επιλογή 
χρήσης φιλικότερων προς το περι-
βάλλον μέσων μαζικής μεταφοράς. 
Πλέον ο προαστιακός σιδηρόδρο-
μος αποτελεί βασική επιλογή μετα-
φοράς για όλες σχεδόν τις πληθυ-
σμιακές ομάδες. Συμβάλλει επίσης 
στην επιτυχία το ότι η οικιστική ανά-
πτυξη όλης της περιοχής, από τον 
Άγιο Βασίλειο έως την Κάτω Αχαΐα, 
είναι γραμμική και συμπίπτει με τη 
χάραξη της σιδηροδρομικής γραμ-
μής.

Σύμφωνα με την υπάρχουσα 
μελέτη, ο κύριος όγκος των μετακι-
νήσεων θα πραγματοποιείται:
- Από τα προάστια προς το κέντρο 
της Πάτρας
- Από και προς το Πανεπιστημιακό 

Νοσοκομείο και το πανεπιστήμιο
- Από και προς το πανεπιστήμιο.
- Από και προς το νοσοκομείο «Άγι-
ος Ανδρέας»
- Από και προς το Τ.Ε.Ι. Πάτρας
- Από και προς δημόσιες υπηρεσί-
ες που βρίσκονται κοντά στη στάση 
«Άγιος Ανδρέας».

Επίσης, δευτερεύουσες μετακι-
νήσεις θα γίνονται από τα δημοτικά 
διαμερίσματα των τέως καποδιστρι-
ακών δήμων προς τα κέντρα αυτών 

(π.χ. από Τσουκαλέικα για Βραχνέι-
κα), καθώς και ενδοαστικές αστικές 
μετακινήσεις (Αγυιά – Οδός Ανθεί-
ας κ.λπ.), ενώ, με τη λειτουργία του 
νέου λιμανιού η προτεινόμενη στά-
ση Ανθείας θα εξυπηρετήσει τόσο 
τους επιβάτες, όσο και τους εργαζό-
μενους.

Στόχοι της νέας γραμμής είναι η 
αξιοποίηση και η αναβάθμιση των 
υφιστάμενων υποδομών της σιδη-
ροδρομικής γραμμής για την κα-

λύτερη εξυπηρέτηση των χρηστών, 
η κάλυψη μεγάλου μέρους της ανά-
γκης αστικής συγκοινωνίας, η διευ-
κόλυνση της συνειδητής επιλογής 
μέσων μαζικής μεταφοράς φιλικό-
τερων προς το περιβάλλον, η κάλυ-
ψη μεγαλύτερου γεωγραφικού και 
πληθυσμιακού μέρους της ευρύτε-
ρης περιοχής της Πάτρας με τη γεω-
γραφική επέκταση των δρομολογί-
ων και την αύξηση των στάσεων των 
συρμών και η βελτίωση της εξυπη-
ρέτησης του μετακινούμενου πλη-
θυσμού.

Είναι, πάντως, κοινά ομολογού-
μενο από τους Πατρινούς, ότι η πε-
ζοδρόμηση ενός μεγάλου άξονα 
που διασχίζει το κέντρο (οδός Ρήγα 
Φεραίου), σε συνδυασμό με τη δη-
μιουργία και την προοπτική επέκτα-
σης του προαστιακού, κάνει την Πά-
τρα μία πολύ πιο ανθρώπινη και βι-
ώσιμη πόλη, παρά την οικονομική 
και κοινωνική εξαθλίωση που την 
πλήττει, ελέω μνημονίου. Βέβαια, 
ούτε να περάσει από το μυαλό των 
αρχόντων πως, ό,τι συνέβη στην Πά-
τρα, δεν αποτελεί μόνον μια «τοπική 
λύση», αλλά απάντηση στην κρίση 
των μεταφορών σε πανεθνική κλί-
μακα!
Πηγή πληροφοριών http://
patratora.gr/30/10/2013/13484/

Νέοι και νέες του Κινήματος Άρδην οργα-
νώνουν ένα τριήμερο συζήτησης και προ-
βληματισμού στη Θεσσαλονίκη με θέμα, τι 
άλλο, τη μαζική φυγή των νεώτερων γενε-
ών από την Ελλάδα. Σκοπός, μας, να καταγ-
γείλουμε τη μεθόδευση της "γερμανικής Ευ-
ρώπης", των άλλων μητροπολιτικών δυνάμε-
ων της Ευρώπης και της ελληνικής Αποικίας 
Χρέους, που σκοπό έχουν τη λεηλασία αυτού 
που αποκαλούν, κομψά, ανθρώπινοι πόροι 
-δηλαδή επί της ουσίας ένα νέο παιδομάζω-
μα, που συντελείται από τις μητροπόλεις του 
ευρωπαϊκού καπιταλισμού. 

Σ 
το πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, 
μεγάλη σημασία έχει η ανασυγκρό-
τηση των νεολαιίστικων αντιστάσεων 
και το μπόλιασμά τους με δημιουργι-

κές κατευθύνσεις. Και βέβαια, κεντρικό ρόλο σε 
αυτήν τη διαδικασία θα παίξει η πολιτική μάχη 
με την κυβέρνηση, ώστε να πάψουν οι πολιτικές 
που στην ουσία καταστέλλουν κάθε δημιουργι-
κή δύναμη της νεολαίας και τη διώχνουν από τη 
χώρα. Γι' αυτόν το λόγο, ο ευρύτερος μετωπικός 

συντονισμός κρίνεται απαραίτητος. Το τριήμερο 
των νέων του Κινήματος Άρδην είναι ένα πρώτο 
βήμα ώστε να θέσουμε το ερώτημα, που δεν εί-
ναι άλλο από αυτό της προοπτικής διαμόρφωσης 
μιας αντιστασιακής στρατηγικής επιβίωσης "οί-
καδε" -για να μη ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής 
μας ούτε ως ραγιάδες, ούτε ως δραπέτες. Ακολου-
θεί το πρόγραμμα του τριημέρου. 
Πέμπτη 7/11/13
8.45 Σχόλιο
H σινε-ψυχαγωγία του μοναχικού πλήθους: 
Τα μουλτιπλέξ, το χόουμ σίνεμα και η χαμένη 
συλλογική ουσία του κινηματογράφου.
9 μ.μ. Προβολή ταινίας
«Ελεύθερος Ωραρίου»
(Γαλλία 2001, 132’). Η ανθρωπολογική 
κατάρρευση του νεοφιλελευθερισμού.

Παρασκευή 8/11/13
6 μ.μ. Εργαστήρι
∆ιαδικτυακός ακτιβισμός: Κάνοντας τη φωνή 
των αποκλεισμένων ν’ ακουστεί.
8 μ.μ. Κεντρική εκδήλωση
Το ρίζωμα των αντιστάσεων, απέναντι στη 
φυγή της νέας γενιάς στην Ελλάδα
-Μίτσος Γκάζης

(φοιτητής μαθηματικού - ΣΥΡΙΖΑ)
-Αλέκος Μιχαηλίδης
(Φοιτητής ιστορικού)
-Κωνσταντής Σεβρής
(Εργαζόμενος επ. Βάουτσερ, κ.π. Άρδην)
-Κώστας Χουβαρδάς
(Φοιτητής ιατρικής - ΑΡ.ΑΝ.)
10.30μ.μ. Μουσική σκηνή.
Συναυλία με το Ηλιοδρόμιο. (Πρωτότυπες 
σύγχρονες συνθέσεις  με παραδοσιακά 
ηχοχρώματα της Ανατολικής Μεσογείου).

Σάββατο 9/11/13
11 π.μ. Συμμετοχή στη διαδήλωση ενάντια στη 
λεηλασία της Β/Α Χαλκιδικής
Πλατεία ΧΑΝΘ
6 μ.μ. Εργαστήρι
Κοινωνική Οικονομία και Συνεταιρισμοί. 
Νομικές προϋποθέσεις, πρακτικές 
προοπτικές. Εισήγηση: Κ. Γεώρμας
8 μ.μ. Συζήτηση: 
Οι νέες γενιές στην Αποικία Χρέους: 
Πανεπιστήμιο, ελεύθερος χρόνος, πολιτική.
10.30 μ.μ. Γλέντι με συντροφική κουζίνα

Η φυγή των νέων από τη χώρα ως απομύζηση του ζωντανού της πλούτου και το ρίζωμα των αντιστάσεων ενάντιά της.

Μας κλέβουν τις ζωές μας! Τριήμερο 7-9/11/13 στη Θεσσαλονίκη

Του Γιώργου Αθανασίου

Μια συγκοινωνιακή ανάσα εν μέσω κρίσης

Προαστιακός σιδηρόδρομος Πάτρας
Του Νίκου Κόμπλα
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Τα τελευταία χρόνια, έχει παρατηρηθεί 
μια αξιοσημείωτη στροφή του ελληνι-
κού καταναλωτικού κοινού στα ελληνι-
κά προϊόντα. Μόλο που η ελληνική πα-
ραγωγή ασθμαίνει, και η αγορά δοκιμά-
ζει μια δραματική κάμψη (κατακρήμνι-
ση, είναι ο σωστός όρος καθώς αγγίζει το 
50% σε σχέση με τα μέσα της προηγού-
μενης δεκαετίας). 

Ω 
στόσο η κρίση παραμένει ταυ-
τόχρονα και ευκαιρία. Έτσι, σιγά 
σιγά, αλλά σταθερά μπορεί κα-
νείς να βρίσκει ολοένα και πε-

ρισσότερες ετικέτες στα ράφια των καταστη-
μάτων. Παράλληλα, δε, συναντάει ολοένα 
και συχνότερα στο διαδίκτυο, πρωτοβουλί-
ες στήριξης των προϊόντων αυτών, ή ιστοσε-
λίδες ενημέρωσης, όπου κανείς μπορεί να 
βρει ποια είναι τα ελληνικά προϊόντα σε κάθε 
κλάδο (κάποιες από αυτές, παρατίθενται στο 

τέλος του κειμένου). 
Επίσης, πράγμα αρκετά σημαντικό, την 

στροφή των καταναλωτών προς τα ελληνι-
κά προϊόντα επιβεβαιώνουν και πρόσφα-
τες έρευνες –όπως μια διαπανεπιστημιακή 
έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον περα-
σμένο Μάιο, με επικεφαλής τον καθηγητή 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
Γεώργιο Μπαλτά, και τον επίκουρο καθη-
γητή του Πανεπιστημίου ∆υτικής Ελλάδας, 
Προκόπη Θεοδωρίδη. 

Σύμφωνα με την έρευνα, πάνω από ένας 
στους τρείς καταναλωτές (36,7%) ξεκίνησε 
κατά τη διάρκεια του 2012 να προτιμάει τα 
ελληνικά προϊόντα, με ένα 12,91% να πράτ-
τει κάτι τέτοιο τους τελευταίους έξι μήνες. 
Μεγάλο ενδιαφέρον αναπτύσσουν τα πο-
ρίσματα της έρευνας σχετικά με τα κίνητρα 
που οδήγησαν στο να μεταβληθεί η κατανα-
λωτική συμπεριφορά των ερωτηθέντων: Το 
80,33% διότι θεωρεί ότι έτσι στηρίζουν την 
οικονομία, βοηθούν στην διατήρηση των θέ-
σεων εργασίας και στην δημιουργία άλλων, 
συμβάλλοντας στην συνοχή της χώρας.  Την 
ίδια στιγμή, μόνο ένα 13,50% δηλώνει ότι 

αγοράζει ελληνικά προϊόντα εξ αιτίας της τι-
μής τους, μιας και κατά πλειοψηφία τα θεω-
ρούν ακριβότερα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, πι-
στεύουν ότι είναι πιο ποιοτικά (50%) ένα-
ντι των εισαγόμενων, και τα εμπιστεύονται 
σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα ασφάλειας 
(48,97%).

Τα πορίσματα της έρευνας αυτής, είναι 
πολύ σημαντικά καθώς δείχνουν μια βαθιά 
και ποιοτική μεταβολή στην συνείδηση του 
Έλληνα καταναλωτή: Κυρίως, στο ότι υποχω-
ρεί η καταναλωτική ηθική του «κύριου τζά-
μπα» (από την γνωστή διαφήμιση γερμανι-
κής εταιρείας λιανικής που δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα) που συστηματικά καλ-

λιέργησαν οι πολυεθνικές στη χώρα μας τα 
προηγούμενα χρόνια: ∆ηλαδή του «διαλέγω 
το φθηνότερο κι ας πάει να καεί η ελληνική 
οικονομία», ή του «το ξένο είναι πιο ποιοτι-
κό» --πράγμα που αποτελεί στερεότυπο δε-
καετιών.

Η καταναλωτική συνείδηση δεν είναι 
ξένη με τις υπόλοιπες διεργασίες που συ-
ντελούνται στην συνείδηση της κοινωνίας. 
Ούτε είναι καταδικασμένη να πλέει στην ιδι-
ωτεία και την ηλιθιότητα, όπως θέλουν όσοι 
εργάζονται για την χειραγώγησή της. Αντίθε-
τα, τουλάχιστον ένα κομμάτι της, αναπτύσσει 
αντανακλαστικά που ευνοούν μια ευρύτερη 
στροφή της ελληνικής κοινωνίας προς την 
παραγωγική της ανασυγκρότηση. Σε αντίθε-
ση, με το ρεαλισμό της Τρόικα και των κυ-
βερνώντων, που μας θέλουν χώρα του Λίντλ 
και των Γκαρσονιών  

 
Ιστοσελίδες: 
http://www.protimoellinika.gr/  
http://ellinikaproionta.gr/
http://foodosophy.gr/
http://www.madein.gr/

Μακρόσυρτη αλλά υπαρκτή η αλλαγή της καταναλωτικής συνείδησης

Στροφή προς τα ελληνικά προϊόντα; 

Του Γιώργου Αθανασίου

Ἡ ἀδελφοποίηση τῆς Ἀλε-
ξανδρούπολης μέ τήν ρώ-
σικη πόλη Σοσνόβι Μπόρ 
πρίν τρία χρόνια ἄνοιξε ἕνα 
πολύ σημαντικό κεφάλαιο 
στίς ἑλληνορωσικές σχέσεις 
ἀλλά καί στούς ὁρίζοντες τῆς 
ἑλληνικῆς Θράκης.

Οἱ δεσμοί τῆς ἀκρι-τικῆς πόλης μέ τή 
Ρωσία εἶναι πολ-
λαπλοί καί ξεκί-

νησαν μέ τόν Ρωσοτουρκικό πό-
λεμο τοῦ 1877-1878. Ἡ παρουσία 
τοῦ ρωσικοῦ στρατοῦ στήν περι-
οχή εἶχε μεταξύ ἄλλων ὡς ἀπο-
τέλεσμα ἀφενός οἱ μηχανικοί του 
νά σχεδιάσουν τήν πόλη καί τόν 
χαρακτηριστικό φάρο τῆς μελλο-
ντικῆς Ἀλεξανδρούπολης (τότε 
ὑπῆρχε μόνο τό ψαροχώρι Δε-
δέαγατς) κι ἀφετέρου 30 Ρῶσοι 
στρατιῶτες νά πεθάνουν ἐκεῖ ἀπό 
τύφο. Ἡ ἔλευση τῶν νεοπροσφύ-
γων τά τελευταῖα 25 χρόνια ἀπό 
τήν πρώην Σοβιετική Ἕνωση ἀνα-
θέρμανε τή σχέση μέ τή Ρωσία. 
Ἱδρύθηκε τό «Ρώσικο Σπίτι», στή-
θηκε τό μνημεῖο γιά τούς 30 πε-

σόντες καί ἡ πόλη ἀδελφοποιή-
θηκε μέ τό Σοσνόβι Μπόρ, ἰδι-
αίτερη πατρίδα τῶν στρατιωτῶν. 
Παράλληλα, ἡ ἀκάματη δραστη-
ριότητα τοῦ Κώστα Γκαμπαερί-
δη, προέδρου τῆς Πανελλήνιας 
Ἕνωσης Παλλινοστούντων Ἐπιχει-
ρηματιῶν, ἔφερε μέχρι καί ρώσικα 
πολεμικά πλοῖα στό λιμάνι τῆς πό-
λης, ἐνῶ ἔγινε καί κοινή παρέλαση 
Ρώσων καί Ἑλλήνων στρατιωτῶν 
(28η Ὀκτωβρίου 2011)! 

Λέγεται πώς αὐτό τό τελευ-
ταῖο ἦταν πού κινητοποίησε κά-
ποιες δυνάμεις νά φρενάρουν τήν 
ἀνάπτυξη τῶν διμερῶν σχέσεων, 
οἱ ὁποῖες –μέ τήν ἀποφασιστική 
συμβολή τοῦ δημάρχου Β. Λαμπά-
κη καί τοῦ μητροπολίτη Ἄνθιμου– 
πήγαιναν ἀπό τό καλό στό κα-
λύτερο. Ἔτσι, παρότι ἄνοιξε ἡ 
Aegean τήν τετράμηνη ἀεροπο-
ρική σύνδεση τῆς Ἀλεξανδρού-
πολης μέ τήν Ἁγία Πετρούπο-
λη καί τή Μόσχα, μέ ἱκανοποιη-
τική κίνηση, καί παρότι ἄρχισε τό 
ρεῦμα τοῦ τουρισμοῦ καί τῆς φι-
λοξενίας ἑκατοντάδων ρωσόπου-
λων στίς δεσποτικές κατασκηνώ-
σεις, τό θέμα τῆς ἵδρυσης ρωσι-
κοῦ ὑποπροξενείου στήν πόλη 
ἔχει παγώσει στό ὑπουργεῖο Ἐξω-
τερικῶν. Πρῶτα μέ τόν Ἀβραμό-

πουλο καί τώρα μέ τόν Βενιζέλο 
ὅλα δείχνουν τήν ἀπροθυμία τῆς 
Ἀθήνας (;) γιά αὐτό πού ζητάει ἡ 
σύνολη τοπική κοινωνία. Σημειω-
τέον ὅτι ἡ ἵδρυση τοῦ ὑποπρο-
ξενείου εἶναι προϋπόθεση γιά τό 
ἄνοιγμα καί τοῦ ὑποκαταστήμα-
τος τῆς ρώσικης τράπεζας Kedr 
Bank, ἡ ὁποία εἶναι ἀπό μῆνες 
ἕτοιμη καί περιμένει τό ἑλληνικό 
πράσινο φῶς.

Κόντρα στήν ὑπονόμευση 

τοῦ σχεδίου ἀπό 
τίς ὅποιες δυνάμεις, 
στήν Κομοτηνή ὁ 
«Ἀντιφωνητής» ξε-
κίνησε πρόσφα-
τα μία προσπάθεια 
νά προωθηθεῖ τό 
ἴδιο μοντέλο σχέσε-
ων καί γιά τήν πρω-
τεύουσα τῆς Θρά-
κης: ἀδελφοποίηση 
μέ κάποιαν ρώσικη 
πόλη τῆς περιφέ-
ρειας τῆς Ἁγίας Πε-
τρούπολης, ἐκτός 
ἀπροόπτου μέ τό 
ἰσομέγεθες Κίρι-
σι. Σημειωτέον ὅτι 
σήμερα ἡ Κομοτη-
νή, χάρη στήν ἐθνι-
κή «εὐαισθησία» καί 
τίς ἐκλογικές προτε-

ραιότητες τῶν πράσινων καί γαλά-
ζιων δημάρχων της, εἶναι ἀδελφο-
ποιημένη μόνο μέ τρεῖς ... τούρκι-
κες πόλεις: Γιάλοβα καί Γιλντιρίμ 
Προύσσας (Τουρκία) καί Κίρτζαλι 
(Βουλγαρία). Μέ τήν εὐκαιρία τῆς 
ἔλευσης τοῦ κ. Ντιμίτρι Πουλιαέφ-
σκι (εἶναι ὁ δήμαρχος τοῦ Σοσνόβι 
Μπόρ) καί τῆς συνοδείας του στή 
Θράκη, μεσολαβήσαμε* γιά μία 
συνάντησή του μέ τόν δήμαρχο 

Κομοτηνῆς κ. Γιῶργο Πετρίδη στίς 
29-10-2013.  

Στή συνάντηση αὐτή ὁ κ. Που-
λιαέφσκι (στή φωτό μαζί μας), ὁ 
ὁποῖος εἶναι καί  πρόεδρος τῆς Πε-
ριφερειακῆς Ἕνωσης Δήμων στήν 
περιοχή τῆς Ἁγίας Πετρούπολης, 
ἐξέφρασε τήν ρώσικη ἐπιθυμία γιά 
τήν προώθηση οὐσιαστικῶν σχέ-
σεων μέ δήμους τῆς περιοχῆς μας 
κι ὄχι μόνο ἐπαφῶν ἅπαξ ἐτησί-
ως, πού τελικά δέν συνεισφέρουν 
πουθενά. Ὁ Γ. Πετρίδης συμφώ-
νησε καί ἐξέθεσε ἁδρομερῶς τό 
προφίλ τοῦ δήμου μας ἀλλά καί 
τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Οἱ δύο 
δήμαρχοι ἐπιβεβαίωσαν τά στοι-
χεῖα πού ἑνώνουν τούς δύο λαούς 
καί ἡ ὅλη συνάντηση πραγματο-
ποιήθηκε σέ ἕνα πολύ καλό κλῖμα. 
Νά δοῦμε ὅμως τί μᾶς ἐπιφυλάσ-
σει τό (ἀντ)εθνικό μας κέντρο...

* Πρίν 9 χρόνια εἴχαμε πετύχει 
ὁμοιοτρόπως τήν συσχέτιση τῆς 
πόλης μας μέ τή Νάμπλους τῆς 
Παλαιστίνης ἀλλά ἡ ὑπογραφή 
πρωτοκόλλου συνεργασίας ἔμεινε 
γιά διάφορους λόγους  κατά βάση 
στά χαρτιά

Νομοσχέδιο-κόλαφος για τα δάση προς όφελος της μελλοντικής ανάπτυξης

Ἡ Θράκη κοντύτερα στή Ρωσία

Του Κώστα Καραΐσκου
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Εξήντα Έλληνες δήμαρχοι και περιφερει-
άρχες και πολλοί ακόμα δημοτικοί παρά-
γοντες συμμετείχαν στην 4η ελληνογερ-
μανική συνέλευση δημάρχων που διεξή-
χθη στη Νυρεμβέργη το διήμερο 22 και 23 
Οκτωβρίου. Η Ντόιτσε Βέλε στο δελτίο Τύ-
που που δημοσίευσε, πανηγυρίζει ότι «ενώ 
τον περασμένο χρόνο ακόμη, στην 3η Συνέ-
λευση στη Θεσσαλονίκη, ο αριθμός των Ελ-
λήνων δημάρχων δεν έφτανε ούτε τους 20, 
τώρα στον κατάλογο συμμετοχής της συνέ-
λευσης αναγράφονταν τα ονόματα 60 δη-
μάρχων και αντιδημάρχων, περιφερειαρ-
χών» συνοδευόμενοι από τους υπουργούς 
Γιάννη Μιχελάκη και Αθανάσιο Τσαφτάρη, 
εκπροσώπους υπουργείων και υπηρεσιών, 
αλλά και από τρία μέλη του Αναπτυξιακού 
Τομέα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως αναφέρει η Ντόι-
τσε Βέλε. Παρακάτω το δελτίο Τύπου συνε-
χίζει στον ίδιο τόνο «Οι ενδοιασμοί, καχυ-
ποψίες, αλλά και η άγνοια έχουν σε μεγά-
λο βαθμό ξεπεραστεί». Και πώς να μην πα-
νηγυρίζουν οι Γερμανοί, όταν, παρά τα όσα 
έχουν επιβάλει στην Ελλάδα, συνεργάζο-
νται μαζί τους εκατοντάδες δημοτικοί άρχο-
ντες, η κεντρική πολιτική εξουσία, αλλά και 
η κατά τα άλλα αντιμνημονιακή αξιωματική 
αντιπολίτευση; 

Τ 
ο συνέδριο σηματοδότησε την ολοκλή-
ρωση μιας πρώτης φάσης ώσμωσης 
των ελληνικών δήμων και περιφερει-
ών με το σύστημα Φούχτελ. Το προη-

γούμενο διάστημα ο Φούχτελ αλώνιζε όλη την 
επικράτεια και έβρισκε τους «πρόθυμους» δη-
μάρχους που θα εντάσσοταν στα σχέδια του. Και 
στο μεταξύ περισσότεροι από ογδόντα Γερμανοί 
δήμαρχοι επισκέφθηκαν την Ελλάδα για θεμα-
τικές συζητήσεις, επικεντρωμένες γύρω από τη 
διαχείριση των απορριμμάτων και του νερού 
και σημαντικός αριθμός Ελλήνων δημάρχων 
επισκέφθηκαν τη Γερμανία. Μετά από αυτή τη 
φάση γνωριμίας, το σχέδιο του Φούχτελ περνά 
στην επόμενη, η συνεργασία να προχωρήσει 
στην ολοκλήρωση έργων. Και οι πόροι θα ανευ-
ρεθούν από το ΕΣΠΑ, το ξεκαθάρισε ο Φούχτελ: 
«Μπαίνουμε τώρα στη νέα προγραμματική πε-
ρίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Το ζητούμενο εί-
ναι να ορίσεις, μεσούσης της κρίσης, στόχους 
και να προετοιμάσεις τα προγράμματα που θα 
καταθέσεις για χρηματοδότηση, έτσι ώστε να 
έχουν επιτυχία. Προς αυτή την κατεύθυνση θα 
συμβάλει κατά πολύ η Ελληνογερμανική Συ-
νέλευση». Αυτό είναι το κόλπο των Γερμανών: 
με τα λεφτά του ΕΣΠΑ θα κάνουν δουλειές στην 
Ελλάδα, όπου υπάρχουν πρόθυμοι δήμαρ-
χοι και περιφερειάρχες. ∆ίπλα στον Φούχτελ ο 
πρόεδρος της ΚΕ∆Ε Κώστας Ασκούνης περι-
ορίστηκε να δηλώσει: «Στην Ελλάδα δεν έχου-
με μια ουσιαστική αποκέντρωση πόρων και αρ-
μοδιοτήτων, όπως υπάρχει στη Γερμανία… στην 

Ελλάδα χρειαζόμαστε ουσιαστική αποκέντρω-
ση, γιατί οι δήμοι είναι πιο κοντά στους πολίτες, 
αυτοί ξέρουν καλύτερα τα προβλήματα. Αυτό το 
μήνυμα μας μετέφεραν οι Γερμανοί δήμαρχοι 
και αυτό το μήνυμα εμείς θα το μεταφέρου-
με στην κυβέρνηση». Έξοχη δήλωση Έλληνα 
αιρετού άρχοντα, θα μεταφέρει το μήνυμα των 
Γερμανών στην ελληνική κυβέρνηση!

Τα ονόματα των συμμετεχόντων δημάρχων 
και περιφερειαρχών, εκτός από κάποιες περι-
πτώσεις δημάρχων που πρωτοστατούν στα σχέ-
δια του Φούχτελ, όπως του Μπουτάρη, του Τα-
τούλη και του Κώστα Μπακογιάννη, δεν δό-
θηκαν στη δημοσιότητα. Οι Γερμανοί θέλουν να 
προστατεύσουν τους ανθρώπους τους. Αλλά και 
κανένα μεγάλο μέσο ενημέρωσης της χώρας 
μας δεν θέλησε να μας ενημερώσει για το ποιοι 
αιρετοί συμμετείχαν στο συνέδριο, αλλά και 
ποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το παρακολούθησαν, 
λες και έκαναν κάτι επιλήψιμο. Ή μήπως έκα-
ναν; Σε τοπικά μέσα ενημέρωσης, όμως, τα ονό-
ματα διέρρευσαν, και από μια πρόχειρη συγκέ-
ντρωση που κάναμε βρήκαμε τους παρακάτω: 

Γιάννης Γρυπιώτης, δήμαρχος Ευρώτα, 
Κώστας Αραβανής, δήμαρχος Λευκάδας, ∆η-
μήτρης ∆ερβένης αντιδήμαρχος Βόλου, Φώ-
της Χατζηδιάκου,  αντιπεριφερειάρχης ∆ω-
δεκανήσου, εκ μέρους της Περιφέρειας Νοτίου 

Αιγαίου, Γιώργος Πατούλης, δήμαρχος Αμα-
ρουσίου, Νίκος Χαρδαλιάς δήμαρχος Βύρω-
να, συνοδευόμενος... από τον αντιδήμαρχο Τα-
ραζώνα, Γιάννης ∆εκαβάλλας, δήμαρχος Σύ-
ρου – Ερμούπολης και πρόεδρος του Τοπικού 
Παραρτήματος Κυκλάδων, της Περιφερειακής 
Ένωσης ∆ήμων Νοτίου Αιγαίου, Γιάννης Γλυ-
νός, δήμαρχος Άνδρου, Μάκης Ιωσηφίδης, 
δήμαρχος Αμυνταίου, Ηλίας Ευθυμιόπουλος 
γενικός διευθυντής του Ενεργειακού Γραφεί-
ου Αιγαίου και συντονιστής του ∆ικτύου Αει-
φόρων Νήσων, Αγγελική Σχοιναράκη, αντι-
δήμαρχος Ηρακλείου, αντιπροσωπεύοντας τον 
δήμαρχο Γιάννη Κουράκη και ο Θεοδόσης 
Σακκιώτης δήμαρχος Αίγινας.

Από τη Θεσσαλία παρευρέθηκαν οι Αντώ-
νης Γκουντάρας, δήμαρχος Αγιάς, Ευάγγελος 
Χατζηκυριάκος, δήμαρχος Αλμυρού, Αθα-
νάσιος Βαβύλης, δημοτικός σύμβουλος Τρικ-
καίων και Χρήστος Καραζούπης, πρόεδρος 
της εθελοντικής περιβαλλοντικής ομάδας Αλ-
μυρού, μέλος του πανελληνίου παρατηρητηρί-
ου των οργανώσεων της κοινωνίας των πολι-
τών και ∆ιαμαντής Γκίκας, πρόεδρος της ομο-
σπονδίας Θεσσαλικών Συλλόγων Ευρώπης. 

Οι δήμαρχοι που δεν είναι πρόθυμοι να συ-
νεργαστούν με τους Γερμανούς επικυρίαρχους 
θα πρέπει να πιέσουν την ΚΕ∆Ε να δώσει στη 
δημοσιότητα όσα συμφωνήθηκαν στη Νυρεμ-
βέργη και ποιοι αυτοδιοικητικοί συμμετείχαν. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πλευρά του, είναι εντελώς 
εκτεθειμένος και φέρει μεγάλη ευθύνη που νο-
μιμοποίησε αυτό το συνέδριο με την παρουσία 
του, διότι, θέλοντας να πείσει ότι είναι έτοιμος να 
κυβερνήσει, μεταμορφώνεται και αυτός σταδια-
κά σε όργανο των Γερμανών. Όσον αφορά τους 
πρόθυμους δημάρχους, μια απάντηση τους αρ-
μόζει, το μαύρισμα στις εκλογές, που δεν αρ-
γούν. Ψήφος σε αυτούς ισοδυναμεί με αποδο-
χή από την πλευρά μας των όσων διαπράττει η 
Γερμανία τα τελευταία τρία χρόνια. 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΣΕΚΑΠ, Το άλλο πρόσωπο του ΠΑΟΚτζή Ι. Σαβ-
βίδη: Συνεχίζονται τα προβλήματα στη ΣΕ-
ΚΑΠ, με τους εργαζόμενους να προχωρούν 
σε 48ωρη απεργία, που ξεκίνησε στις έξι το 
πρωί της Τρίτης, 29 Οκτωβρίου και διήρκε-
σε έως την Πέμπτη, 31/10, ενώ σχεδιάζεται 
και νέα 48ωρη από ∆ευτέρα. Οι εργαζόμενοι, 
σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά απάντησαν 
με την κίνηση αυτή στις απολύσεις τριών συ-
ναδέλφων τους από τη θυγατρική Bio ABE. Να 
σημειωθεί ότι σκέφτονται να συνεχίσουν με 
επαναλαμβανόμενες απεργίες, διότι, εκτός 
από τις τελευταίες τρεις απολύσεις, η διοίκη-
ση έθεσε σε καθεστώς διαθεσιμότητας άλλα 
έντεκα άτομα, ενώ με τετράμηνη προειδοποι-
ητική, την πόρτα της εξόδου από την καπνο-
βιομηχανία έχουν δει ακόμη πέντε συνάδελ-
φοί τους.

Βέροια: Αθώωση για τις επανασυνδέσεις ρεύμα-
τος: Μέσα σε έντονα συγκινησιακό κλίμα, η 
έδρα του δικαστηρίου στάθηκε στο ύψος των 
σημερινών περιστάσεων που βιώνει η κοινω-
νία. Κήρυξε αθώο και τον Νίκο Ασλάνογλου 
που έκανε την επανασύνδεση και τον ∆ημή-
τρη Γκάλαβο (άνεργο), στο σπίτι του οποίου 
έγινε η επανασύνδεση. Και, κατά δήλωση του 
διευθυντή της ∆ΕΗ, δεν υπήρξε κλοπή ρεύμα-
τος, αφού γινόταν κανονικά η καταμέτρηση. 
Το σημαντικό τελικά είναι ότι δέχθηκε το δικα-
στήριο πως, ότι εκτός από υποχρεώσεις, ο πο-
λίτης έχει και δικαιώματα, τα οποία θα έπρε-
πε να εξασφαλίζει το Σύνταγμά μας, πράγμα 
βέβαια που δεν ισχύει. Μεταξύ άλλων και το 
ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι κοινωνικό 
αγαθό, που στερούνται πολλοί φτωχοποιημέ-
νοι συμπολίτες μας.

Ποτέ την Κυριακή: Με απεργία την Κυριακή, 3 
Νοέμβρη, πρώτη μέρα εφαρμογής του νόμου 
για την κατάργηση της Κυριακής αργίας, απα-
ντούν εμποροϋπάλληλοι, ιδιωτικοί υπάλλη-
λοι και αυτοαπασχολούμενοι.

Μετενέργεια, τέλος: Έληξε την Πέμπτη, 31 
Οκτωβρίου, η μετενέργεια που προβλέπεται 
από το νόμο για τη συλλογική σύμβαση εργα-
σίας των εμποροϋπαλλήλων, με αποτέλεσμα 
οι μισθοί των περίπου 500 χιλιάδων εργα-
ζομένων να είναι στον αέρα. Ο πρόεδρος της 
ΕΣΕΕ, Βασίλης Κορκίδης, καλεί άμεσα τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων σε υπογρα-
φή νέας σύμβασης με μείωση 13%, ωστόσο οι 
εργαζόμενοι είναι αρνητικοί. Υπενθυμίζεται 
ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας 
είχε διατυπώσει την πρότασή του από το καλο-
καίρι, προτείνοντας νέο βασικό μισθό τα 751 
ευρώ (από 860 ευρώ, δηλαδή μείωση 13%). 
Τα 751 ευρώ ήταν ο κατώτατος μισθός της 
Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργα-
σίας πριν από την εφαρμογή του μνημονίου. 
Οι εργαζόμενοι δεν εμφανίζονται διατεθειμέ-
νοι να δεχθούν τέτοια μείωση. Σύμφωνα με 
πληροφορίες,  θα συμμετάσχουν στο διάλογο 
υπό την προϋπόθεση, ότι μέχρι την υπογρα-
φή της νέας συλλογικής σύμβασης, οι εκπρό-
σωποι των εργοδοτών δεν θα προχωρήσουν 
σε μειώσεις.

Από τους 
αγώνες...

Οι πρόθυμοι της Νυρεμβέργης
Εξήντα δήμαρχοι συνεργαζόμενοι με τους Γερμανούς

Με τόσους δήμαρχους συνεργαζόμενους, οι Γερμανοί πανηγυρίζουν 

Του Γιάννη Ξένου 

“ 

Στο συνέδριο του Φού-

χτελ συμμετείχαν και 

τρία μέλη του Αναπτυ-

ξιακού Τομέα του ΣΥ-

ΡΙΖΑ!
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Τα τελευταία τρία χρόνια η Γερ-
μανία έχει εξυφάνει ένα αδιόρα-
το δίχτυ στη χώρα μας και ελέγ-
χει ολοκληρωτικά κάθε πτυχή της 
πολιτικής και οικονομικής μας 
δραστηριότητας. Η τρόικα (που 
από τους τρεις εκπροσώπους της 
οι δύο είναι Γερμανοί, ο Μαζούχ, 
που εκπροσωπεί την ΕΚΤ και με-
θοδικά καταστρέφει το κοινω-
νικό κράτος, και ο Μορς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, που διαλύει 
την αγορά εργασίας, μόνο ο Τόμ-
σεν που εκπροσωπεί το ∆ΝΤ εί-
ναι ∆ανός) ελέγχει πλήρως τις ελ-
ληνικές κυβερνήσεις. Ο Γερμανός 
Ράιχενμπαχ με το επιτελείο του 
(Τασκ Φορς, αποτελούμενο κυρί-
ως από Γερμανούς, Αυστριακούς, 
Ολλανδούς και Σουηδούς) ελέγ-
χει όλα τα υπουργεία (ακόμα και 
της Άμυνας) και τη ∆ημόσια ∆ιοί-
κηση. Η «γερμανοελληνική συνέ-
λευση», με επικεφαλής τον υπερ-
δραστήριο Γερμανό υφυπουργό 
Φούχτελ έχει αναλάβει να ελέγ-
ξει την τοπική αυτοδιοίκηση και 
ήδη από το 2012 ήδη οι μισοί δή-
μοι είχαν ξεκινήσει επαφές με τον 
Φούχτελ για να ενταχθούν στο 
πρόγραμμά του. Με αυτό τον τρό-
πο οι Γερμανοί έχουν βάλει στο 
χέρι την ελληνική διοίκηση από 
την κορυφή ως τη βάση. 

Ο 
έλεγχος δεν σταματά στη 
διοίκηση, επεκτείνεται 
και στον ιδεολογικό το-
μέα, για να μας παρου-

σιάζεται η Κατοχή ως φυσιολογική. 
Τα τελευταία δύο χρόνια, με πρόσθε-
τα κονδύλια που έλαβαν από τον γερ-
μανικό προϋπολογισμό, όλα τα γερ-
μανικά κόμματα που εκπροσωπού-
νται στο κοινοβούλιο, άνοιξαν πα-
ραρτήματα των ιδρυμάτων τους στην 
Ελλάδα: 

Οι Χριστιανοδημοκράτες και το 
αδελφό κόμμα των Χριστιανοκοι-
νωνιστών της Βαυαρίας εγκαινίασαν 
παραρτήματα των ιδρυμάτων Κόν-
ραντ Αντενάουερ και Χανς Ζάι-
ντελ, όπου στα εγκαίνια και των δύο 
μίλησε ο Α. Σαμαράς. Το Ντι Λίνκε 
της αριστεράς άνοιξε το Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ και στα εγκαίνια μίλησε 
ο Τσίπρας. Το Φρίντριχ Έμπερτ του 
SPD εμφανίζεται να είναι και το πιο 
δραστήριο σε επίπεδο εκδηλώσεων, 
αφού, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Ευρωπαϊκού Συνταγματικού ∆ικαί-

ου –Ίδρυμα Θεμιστοκλή και ∆ημή-
τρη Τσάτσου, συνδιοργανώνουν τον 
κύκλο εκδηλώσεων για την Ανα-
νέωση του Πολιτικού Συστήμα-
τος, με θέματα όπως μεταρρύθμιση 
του εκλογικού συστήματος, πολιτικό 
χρήμα και διαφθορά, εκδημοκρατι-
σμός των πολιτικών κομμάτων. Την 
προηγούμενη εβδομάδα πραγματο-
ποίησε συνέδριο στο Γκαίτε με θέμα: 
Η κρίση, το Σύνταγμα και η ανα-
θεώρησή του, με ομιλητές ανάμε-
σα σε άλλους τους: Π. Παυλόπουλο, 
Ν. Κωνσταντόπουλο, Γ. Πανούση, Γ. 
Σωτηρέλη, Ν. Αλιβιζάτο, Κ. Χρυσόγο-
νο κ.ά. Αλήθεια, πού βρίσκει τη νομι-
μοποίηση ένα γερμανικό ίδρυμα να 
κάνει συνέδριο για το ελληνικό Σύ-
νταγμα και την αναθεώρηση του; 

Στη Θεσσαλονίκη, τέλος, έχει 
εγκατασταθεί το ίδρυμα Χάινριχ 
Μπελ, που πρόσκειται στους Πράσι-
νους. Αυτοί έχουν σκοπό να κάνουν 
δουλειές με τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και όχι μόνο. 

Η Γερμανική Υπηρεσία Ακαδη-
μαϊκών Ανταλλαγών προωθεί νέους 
για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές 
σπουδές στη Γερμανία και, όπως αυ-
τοπαρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της, 
είναι μια «ενδιάμεση οργάνωση πο-
λιτιστικής και επιστημονικής εξωτε-
ρικής πολιτικής και προωθεί τη διε-
θνή ανταλλαγή φοιτητών και επιστη-
μόνων». 

Πώς οργανώνουμε την αντίσταση 
στους Γερμανούς
Αν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο η Ελ-
λάδα υπήρξε μία από τις πρώτες χώ-
ρες που αντιστάθηκαν στο γερμανι-

κό ναζισμό, έτσι και σήμερα, είμαστε 
η πρώτη χώρα που αν θέλουμε να 
επιβιώσουμε, πρέπει να αντισταθού-
με στη με πολλά πρόσωπα γερμανι-
κή κατοχή. 

Σε αυτό τον πόλεμο με τη Γερ-
μανία έχουμε και εμείς κάποια όπλα 
που μπορούμε να χρησιμοποιήσου-
με: Το μποϊκοτάζ των γερμανικών 
προϊόντων, την άρνηση του γερμανι-
κού πολιτιστικού ιμπεριαλισμού, την 
απόρριψη των πολιτικών παρεμβά-
σεων των Γερμανών στην Ελλάδα, τη 
σύναψη σχέσεων με δυνάμεις που 
αντιστρατεύονται ή εξισορροπούν τη 
γερμανική επικυριαρχία, τη δυνα-
μική διεκδίκηση των γερμανικών 
αποζημιώσεων και του αναγκαστι-
κού κατοχικού δανείου. 

Αλλά, ας τα πάρουμε ένα ένα, 
στην εκδήλωση που κάναμε στην 
Αθήνα για να παρουσιάσουμε την 
καμπάνια μας, ο Νίκος Κοτζιάς μας 
έδωσε μια καλή ιδέα, στις δημοτι-

κές εκλογές να μποϊκοταριστεί κάθε 
υποψήφιος δήμαρχος ή περιφερει-
άρχης που το προηγούμενο διάστη-
μα συνεργάστηκε με τον Φούχτελ. 
Να αναδείξουμε ότι η κατοχή της 
τρόικας έχει και σαφή εθνικά χαρα-
κτηριστικά, η συντριπτική πλειονό-
τητα των γκαουλάιτερ είναι Γερμανοί 
ή από εθνότητες-δορυφόρους τους 
(Ολλανδοί, Αυστριακοί, Φινλανδοί 
κ.ά.). Να αποκαλύψουμε τον ιδεολο-
γικό ρόλο που παίζουν τα πολυάριθ-
μα ιδρύματα των γερμανικών κομ-
μάτων, όπως παλιότερα είχαμε κάνει 
με το ίδρυμα Φορντ ή με τα εγχειρί-
δια CDRSEE. Να σαμποτάρουμε τις 
κοινές ενέργειες γερμανικών φορέ-
ων και ελληνικών πανεπιστημίων ή 
ιδιωτικών συμφερόντων, που έχουν 
στήσει μια κανονική βιομηχανία με-
τανάστευσης, για να φεύγουν κατά χι-
λιάδες οι νέοι μας στη Γερμανία. Να 
χτυπήσουμε τη Γερμανία στον οικο-
νομικό τομέα, ήδη η Λιντλ υποχώ-
ρησε το 2011, από τη δεύτερη θέση 
που είχε στις αλυσίδες σουπερμάρ-
κετ το 2010, στην τρίτη θέση. Οι Έλ-
ληνες καταναλωτές, έστω και ανορ-
γάνωτα, τιμωρούν τους Γερμανούς 
για τη συμπεριφορά τους απέναντί 
μας. Αυτή τη θετική αντίδραση μπο-
ρούμε να την πάμε ένα βήμα παρα-
πέρα, με μια καμπάνια μποϊκοτάζ 
των γερμανικών προϊόντων και των 
γερμανικών πολυεθνικών, με προε-
ξάρχουσες τις Λιντλ, Μίντια Μαρκτ, 
Πράκτικερ κ.ά. 

Ως τώρα το Άρδην έχει παρουσι-
άσει την καμπάνια ενάντια στη γερ-
μανική Κατοχή στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη, το επόμενο διάστημα 

ανάλογες εκδηλώσεις θα γίνουν στην 
Πάτρα, αλλά και σε άλλες πόλεις που 
δραστηριοποιούμαστε, ενώ το τρέχον 
αφιέρωμα του Άρδην αφορά το ζή-
τημα της γερμανικής κυριαρχίας, με 
εξαιρετικό υλικό. Επίσης, έχουμε τυ-
πώσει μια αφίσα πάνω στο θέμα και 
την κυκλοφορούμε σε όλη την Ελλά-
δα. Το επόμενο διάστημα θα διανεί-
μουμε κείμενα έξω από καταστήματα 
μεγάλων γερμανικών πολυεθνικών, 
Λιντλ, Πράκτικερ κ.ά. όπου θα κα-
λούμε σε οικονομικό μποϊκοτάζ των 
γερμανικών προϊόντων και θα κα-
ταγγέλλουμε τις πρακτικές τους (π.χ. 
στον εργασιακό τομέα, όπου υπάρ-
χουν δεκάδες καταγγελίες εργαζομέ-
νων).

Η καμπάνια του Άρδην σκοπεύ-
ει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοι-
χτή στον κόσμο που θέλει να συνει-
σφέρει, σε αυτή έχουν θέση όλοι όσοι 
αναγνωρίζουν πως υπάρχει ζήτημα 
νέας γερμανικής Κατοχής. Επιπλέον, 
την επόμενη φορά που κάποιο γερ-
μανικό κομματικό ίδρυμα θα θελή-
σει να υποδείξει στους «ιθαγενείς» 
πώς να κυβερνηθούν, καλό θα ήταν 
να βρισκόμαστε εκεί και να τους πού-
με ότι μπορούμε μια χαρά να τα κα-
ταφέρουμε και μόνοι μας, αρκεί να 
μας αφήσουν ήσυχους. Τέλος, κά-
ποιοι από εκείνους που δηλώνουν 
αριστεροί, για να είναι τα ιδρύματά 
τους και οι ίδιοι τους ευπρόσδεκτοι 
στην Ελλάδα, θα πρέπει να καταδι-
κάσουν απερίφραστα τη γερμανική 
πολιτική στη χώρα μας και να δηλώ-
σουν ξεκάθαρα ότι συντάσσονται με 
το δίκαιο αίτημα της Ελλάδας για επι-
στροφή του αναγκαστικού κατοχικού 
δανείου και την καταβολή των πολε-
μικών αποζημιώσεων.

Η Γερμανία, λόγω του ένοχου 
παρελθόντος της και των φρικαλεο-
τήτων που διέπραξε στον Β' Παγκό-
σμιο Πόλεμο, που είναι ακόμα νω-
πές στις μνήμες των ευρωπαϊκών 
λαών, αν αντιμετωπίσει αντίσταση 
από την ελληνική πλευρά, θα ανα-
γκαστεί σε μεγάλο ή μικρό βαθμό να 
αναδιπλωθεί. Το είδαμε το καλοκαί-
ρι με το θέμα των γερμανικών απο-
ζημιώσεων, έστω που, αν και τέθη-
κε χλιαρά από την ελληνική πλευ-
ρά, ήταν αρκετό για να αναγκαστεί ο 
Σόιμπλε να παραδεχτεί ότι υπάρχει 
θέμα. Άλλωστε, τα αντιγερμανικά αι-
σθήματα φουντώνουν στην Ευρώπη 
και δεν απέχει πολύ η στιγμή όπου 
δεν θα είμαστε μόνοι μας. Μέχρι τότε 
εμείς, με όσες δυνάμεις διαθέτουμε, 
οφείλουμε να καλέσουμε τους Έλλη-
νες να αντισταθούν στη νέα γερμανι-
κή Κατοχή. 

Η εκστρατεία ενάντια στη γερμανική Κατοχή
Μέρος από τη σχετική εισήγηση στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Άρδην, 26-28 Οκτωβρίου

Η καμπάνια του Άρδην σκοπεύει να είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτή στον κόσμο που θέλει να συνεισφέρει, σε 
αυτή έχουν θέσει όλοι όσοι αναγνωρίζουν τη νέα γερμανική Κατοχή.

Του Γιάννη Ξένου

“ 

Τα αντιγερμα-

νικά αισθήμα-

τα πληθαίνουν 

στην Ευρώπη 

και δεν θα είναι 

μακρά η στιγμή 

που δεν θα εί-

μαστε μόνοι.
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          ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡ∆ΗΝ 

Ένας παράγοντας που ερμηνεύει εν 
πολλοίς την αδυναμία της αριστε-
ράς, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ και, ακόμα 
περισσότερο, του ΚΚΕ, να προσελ-
κύσουν την πλειοψηφία των χειμα-
ζόμενων Ελλήνων πολιτών, είναι η 
άρνησή τους –διακηρυγμένη στην 
περίπτωση του ΚΚΕ και σιωπηρή 
στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ, παρά 
τις προσπάθειες της… Ζωής Κων-
σταντοπούλου– να καταγγείλουν 
την κλεπτοκρατία και τη διαφθορά 
ως έναν από τους αποφασιστικούς 
παράγοντες της κρίσης. Αυτό το γε-
γονός, μάλιστα, εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό και την ελκυστικότητα σχη-
μάτων όπως οι «Ανεξάρτητοι Έλλη-
νες» ή, ακόμα περισσότερο, η «Χρυ-
σή Αυγή», που ποντάρουν προνομι-
ακά στην καταγγελία της «κλεπτο-
κρατίας». Μάλιστα, ιδιαίτερα για το 
πιο φτωχά και τα πλέον κατεστραμ-
μένα από την κρίση λαϊκά στρώμα-
τα, αυτό το θέμα είναι αποφασιστι-
κής σημασίας, αν όχι και το πρωταρ-
χικό. Κατά συνέπεια, δεν είναι μό-
νον η άρνηση του πατριωτισμού και 
ο εθνομηδενισμός της αριστεράς 
που έστειλαν ένα σημαντικό κομμά-
τι των πολιτών προς την ακροδεξιά, 
αλλά και η άρνησή τους να κινητο-
ποιηθούν δραστήρια ενάντια σε ένα 
από τα πιο διεφθαρμένα και κλε-
πτοκρατικά πολιτικά συστήματα. 

Ο 
ι αιτίες είναι πολλα-
πλές. Κατά αρχάς, η 
δογματική καταγγελία 
του «καπιταλισμού» –

ιδιαίτερα του ΚΚΕ–  γεγονός που οδη-
γεί την αριστερά να αρνείται συστημα-
τικά την καταγγελία της κλεπτοκρατί-
ας και της διαφθοράς, την οποία θεω-
ρεί  «λαϊκιστική», με το επιχείρημα ότι 
η διαφθορά δεν είναι παρά μια λογική 
συνέπεια του καπιταλισμού. Ο δεύτε-
ρος λόγος, και αυτό ισχύει ιδιαίτερα 
για τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι το γεγονός πως 
επειδή η κλεπτοκρατία είχε διαφθεί-
ρει και έναν μεγάλο αριθμό ανθρώ-
πων στον κρατικό μηχανισμό και στο 
συνδικαλισμό, εκλαμβάνουν την κα-
ταγγελία της ως απόπειρα να πληγεί 
το δημόσιο και ο συνδικαλισμός, γι’ 
αυτό και θεωρούν την επιμονή στην 
κλεπτοκρατία ως προνομιακό πεδίο 
της ακροδεξιάς. Έτσι όμως, η καταγγε-
λία της κλεπτοκρατίας εγκαταλείπεται 
στον Τράγκα, στον Χίο και τα ποικιλώ-
νυμα ακροδεξιά μπλογκ του διαδικτύ-
ου, ενώ η αριστερά παραμένει προ-
σκολλημένη στον «ταξικό αγώνα»!

Ωστόσο, αυτή η αντίληψη όχι μόνο 
αποξενώνει τα φτωχότερα στρώμα-

τα, αλλά και βασίζεται σε μια απολύ-
τως εσφαλμένη ανάλυση του ίδιου 
του καπιταλισμού και της δυναμικής 
του. Ο σύγχρονος καπιταλισμός, απο-
συνθέτοντας το αξιακό σύστημα των 
παλαιότερων κοινωνιών και αναδει-
κνύοντας στην πρωτοκαθεδρία απο-
κλειστικά τις αξίες του χρήματος και 
της επιτυχίας, ανοίγει το δρόμο στη 
μετατροπή του συνολικού συστήμα-
τος σε μαφιόζικο και κλεπτοκρατικό. 
Η «κοινωνικοποίηση» της διαφθοράς 
που πραγματοποιήθηκε στην Ελλά-
δα, σε μεγάλη έκταση μετά την άνοδο 
του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, δεν οφεί-
λεται απλώς και μόνο σε μια στρατη-
γική ενσωμάτωσης των λαϊκών στρω-
μάτων μέσω της μικροδιαφθοράς  –η 
οποία επέτρεπε και στη μεγάλη δια-
φθορά να κινείται ανενόχλητα–, αλλά 
εδράζεται σε βαθύτατες οικονομικές 
και κοινωνιολογικές εξελίξεις. Ακό-
μα και στις χώρες του καπιταλιστι-
κού προτεσταντισμού, όπως στη Γερ-
μανία, η διαφθορά κάνει θραύση στα 
υψηλά κοινωνικά στρώματα και συλ-
λαμβάνονται υποψήφιοι πρόεδροι με 
αντιγραμμένα διδακτορικά. Στο άλλο 
άκρο της αλυσίδας, στο Μεξικό, ανά-
μεσα στο 2007 και το 2012 σκοτώ-
θηκαν εξήντα χιλιάδες άνθρωποι στις 
συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και 
ναρκοεμπόρων. Ένας πλήρης  πόλε-
μος. Ο σημερινός καπιταλισμός δεν 
είναι απλώς τραπεζικός και χρηματι-
στικός, αλλά ταυτόχρονα και μαφιό-
ζικος. Γι’ αυτό και, όσοι «πόλεμοι ενα-
ντίον της διαφθοράς» και αν γίνονται, 
αυτή επεκτείνεται αδιάκοπα. 

Στην Ελλάδα, όπου προϋπήρχε 
και η έντονη παράδοση του μπαχτσι-
σιού, η άνοδος του ΠΑΣΟΚ σημα-
τοδότησε μία επέκταση και γενίκευ-
ση της διαφθοράς, μια κλεπτοκρατία. 
Ήταν μία περίοδος που συνδέθηκε 
με την επέκταση του κράτους και των 
δημόσιων οργανισμών (από 350.000 
άτομα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, 
σε πάνω από ένα εκατομμύριο το 
2009, και  50% του ΑΕΠ). Έτσι  το κρά-
τος  έγινε ο κεντρικός δίαυλος της δι-
αφθοράς. Το κλεπτοκρατικό σύστημα 
είχε ως κορυφή του τους πολιτικούς 
και τους κολλητούς επιχειρηματίες, 
ενώ εξακτινώνονταν σ’  όλο τον κρα-
τικό μηχανισμό, προνομιακά σε χώ-
ρους όπως οι εφορίες, οι πολεοδομίες, 
οι γιατροί του ΕΣΥ, οι συνδικαλιστές 
των ∆ΕΚΟ κ.ο.κ.  «∆ικαίως», λοιπόν,  
ο Πάγκαλος επιμένει στο «μαζί τα φά-
γαμε», γιατί όντως τα έφαγε μαζί με το 
κόμμα του και μ’ έναν μηχανισμό δια-
φθοράς και απομύζησης ολόκληρου 
του ελληνικού λαού, τον οποίο κατα-
σκεύασε το ΠΑΣΟΚ με την ευγενή 
συνδρομή της Ν.∆. και όχι μόνο. 

Στο φαινόμενο λοιπόν της κλεπτο-
κρατικής διαφθοράς συναντώνται δύο 
μεγάλα ρεύματα. Ένα μακράς διάρκει-
ας, που συνδέεται με τον ίδιο το μα-
φιόζικο και κλεπτοκρατικό σύγχρονο 
καπιταλισμό, και ένα μεσοπρόθεσμο, 
που αφορά στους ιδιαίτερους μηχα-
νισμούς της  κλεπτοκρατίας της με-
ταπολίτευσης. Αντί λοιπόν η αντιμνη-
μονιακή αντιπολίτευση, και κατ’ εξο-
χήν η αριστερά, να καταδείξει τη συ-
νάφεια αυτών των δύο φαινομένων, 
εν τέλει τα συσκοτίζει και τα δύο. Αρ-
χικώς διότι δεν αναλύει το σύγχρονο 
καπιταλισμό ως μαφιόζικο και, δεύτε-
ρον, διότι συγκαλύπτει το φαινόμενο 
της μεταπολιτευτικής κλεπτοκρατίας 
ως ένα ευρύ κοινωνικό φαινόμενο. 

Γι’ αυτό και επικεντρώνεται μόνο στην 
κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή τον 
Τσοχατζόπουλο, τον Βουλγαράκη, τον 
Παπακωνσταντίνου, ή εσχάτως τον 
Βενιζέλο. 

Επί πλέον, πρέπει να σκάψουμε 
ακόμα βαθύτερα, πρέπει να φτάσουμε 
στο ζήτημα των αξιών. Η φιλελεύθε-
ρη(ψευδοελευθεριακή) αριστερά, όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολό-
κληρη την Ευρώπη, ιδιαίτερα μετά το 
1968, ενστερνίζεται και προπαγανδί-
ζει τις αξίες και τις αρχές του λεγόμε-
νου ελευθεριακού καπιταλισμού. ∆εν 
υποκαθιστά  πλέον την άρνηση των 
παραδοσιακών αξιών (πατρίδα, θρη-
σκεία, οικογένεια, ιεραρχία) από άλ-
λες αξίες, όπως τουλάχιστον προσπα-
θούσε να κάνει το παλιό κομμουνι-
στικό κίνημα (ευθύτητα, εργασία, άρ-
νηση της σπατάλης, συλλογικότητα 
κ.λπ.). Εν τέλει, δεν διαθέτει άλλο αξι-
ακό σύστημα από εκείνο του ύστερου 
καπιταλισμού (απόλαυση, κατανάλω-
ση, άρνηση των ορίων). Έτσι, δεν μπο-
ρεί να αντιστρατευτεί τις συνέπειες της 
διάλυσης των παραδοσιακών αξιών 
στον ύστερο καπιταλισμό και, αντί-
θετα, παραμένει ενσωματωμένη σε 
αυτόν. Για παράδειγμα, οι αριστεροί 
φοιτητές, από την αξία «πρώτοι στα 
μαθήματα, πρώτοι στον αγώνα» της 
παλιάς Ε∆Α και του παλιού ΚΚΕ,  πέ-

ρασαν στο «ζήτω οι μαζικές αντιγρα-
φές» και στη διεκδίκηση του «πολι-
τικού πέντε». Προφανώς, λοιπόν, και 
δεν ήταν δυνατόν να προβάλουν κά-
ποιο νέο σύστημα αξιών, διότι ο μα-
θημένος στις μαζικές αντιγραφές και 
στο εύκολο πτυχίο θα περνούσε στην 
αρχή στις «διευθετήσεις» και τις μι-
κροκομπίνες, για να φτάσει στον αμο-
ραλισμό του «ας κάνει και ένα δωράκι 
στον εαυτό του», του Ανδρέα Παπαν-
δρέου. Χαρακτηριστική είναι η «διευ-
θέτηση» που έκανε ο «πατέρας» του 
κοινωνικού ΠΑΣΟΚ, η αυτού μετριό-
της Γιώργος Γεννηματάς, στο υπουρ-
γείο Υγείας: Κράτησε σχετικά χαμη-
λά τους μισθούς των νοσοκομειακών 
γιατρών, αλλά θεσμοθέτησε ατύπως, 
ως υποκατάστατο, τις πλασματικές 
εφημερίες σε τεράστια κλίμακα. Ο 
δρόμος προς το γενικευμένο φακε-
λάκι δεν ήταν πια μακριά. Καθόλου 
τυχαία εξάλλου, ο αρχηγός του αρι-
στερού και συνδικαλιστικού ΠΑΣΟΚ 
ήταν… ο Άκης Τσοχατζόπουλος. 

Αν λοιπόν δεν καταδειχθεί και 
δεν καταγγελθεί η κλεπτοκρατία και η 
εκτεταμένη διαφθορά, παράλληλα με 
την καταγγελία του εθνομηδενισμού, 
δεν μπορεί καμία πολιτική δύναμη 
να αποκτήσει πλειοψηφικά χαρακτη-
ριστικά, ενώ αντίθετα θα στέλνει αφει-
δώς και αδιάκοπα τους πιο φτωχούς 
και εκπτωχευμένους στην ακροδε-
ξιά και θα ευνοεί τον «αντικρατισμό» 
του νεοφιλελεύθερου μεγάλου κεφα-
λαίου και των τραπεζιτών. Εξάλλου, 
πρέπει να καταδεικνύεται η κλεπτο-
κρατική φύση του ίδιου του κεφαλαί-
ου που σήμερα εμφανίζεται ως αντι-
κρατικό, αφού πρώτα οικοδομήθη-
κε πάνω στις πλάτες του κράτους και 
δεν ήταν μόνο ο Κοσκωτάς, δεν ήταν 
μόνο ο Λαυρεντιάδης, δεν είναι μόνο 
οι εθνικοί κατασκευαστές Μπόμπο-
λας, Κόκκαλης, αλλά όλες οι «μεγάλες 
επιτυχίες» του ιδιωτικού κεφαλαίου 
(από τον Βγενόπουλο, τον Σάλλα, μέ-
χρι τον Ρέστη και τον καταδιωκόμενο 
Πάλλη της Χ.Α.). Όλοι τους με αρπα-
χτές από το κράτος έκαναν την «πρω-
ταρχική τους συσσώρευση». 

Στην Ελλάδα, λοιπόν, δεν μπο-
ρούμε να μένουμε στο αίτημα απλώς 
της «υπεράσπισης» του δημόσιου το-
μέα ή και του κράτους, συγκαλύπτο-
ντας έτσι τις κλεπτοκρατικές πλευρές 
του, αλλά να θέτουμε ως στόχο τόσο 
την αξιακή ανασυγκρότηση της ελ-
ληνικής κοινωνίας με δημοκρατικό 
τρόπο, ώστε να μη γίνει με αυταρχικό-
φασιστικό, και την κυριολεκτική κα-
ταστροφή του υπάρχοντος κρατικού 
μηχανισμού και την οικοδόμηση ενός 
νέου, με νέες αξίες και νέες βάσεις.

Ενάντια στην κλεπτοκρατία και τη διαφθορά 
Παρέμβαση στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης του Άρδην (26-28 Οκτωβρίου 2013)

Στην Ελλάδα λοιπόν, δεν μπορούμε να μένουμε στο αίτημα απλώς της 
«υπεράσπισης» του δημόσιου τομέα ή και του κράτους συγκαλύπτοντας 
τις κλεπτοκρατικές πλευρές του. (Σκίτσο Γεωργοπάλης, από το διαδίκτυο)

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Ο σημερι-

νός καπιταλι-

σμός δεν είναι 

απλώς τραπε-

ζικός και χρη-

ματιστικός αλλά 

και μαφιόζικος 

ταυτόχρονα
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O OAEE, γνωστός ως πρώην ΤΕΒΕ, είναι 
ο ασφαλιστικός οργανισμός των μικρο-
μεσαίων, δηλαδή των βιοτεχνών, επαγ-
γελματιών και εμπόρων. Πρόκειται για 
έναν οργανισμό που παραδοσιακά υφί-
σταται όλα τα δεινά που επέφερε η πα-
σοκονεοδημοκρατία, σε όλα τα ασφαλι-
στικά ταμεία. Από το παίξιμο των απο-
θεματικών του επί Σημίτη το ’99, μέχρι 
τα δομημένα ομόλογα των κουμπάρων 
επί Καραμανλή και με τελικό χτύπη-
μα το διαβόητο PSI της συγκυβέρνησης 
ΓΑΠ-Βενιζέλου-Σαμαρά-Καρατζαφέρη, 
επί Παπαδήμου. Όλα αυτά τα χρόνια και 
στην προ μνημονίου εποχή, ο ΟΑΕΕ είχε 
επίσης την ιδιαιτερότητα να ανεβάζει 
κατά το δοκούν τα μηνιαία ασφάλιστρα 
και να αλλάζει αυθαίρετα ασφαλιστικές 
κατηγορίες. 

Ό 
λα αυτά βέβαια καταπίνονταν από 
τους ασφαλισμένους στα πλαί-
σια της επίπλαστης ευημερίας 
των προηγούμενων χρόνων. Με 

την έλευση της τρόικας και των κυβερνήσεών 
της, την κατακόρυφη πτώση του τζίρου λόγω 
ύφεσης και την τεράστια φορολογία, περίπου 
400.000 ασφαλισμένοι σταμάτησαν να πλη-
ρώνουν τις εισφορές τους λόγω αντικειμενι-
κής αδυναμίας. Με άμεσο αποτέλεσμα να μεί-
νουν χωρίς ιατρική κάλυψη τόσο οι ίδιοι όσο 
και οι οικογένειές τους. Παρ' όλα αυτά ο ΟΑΕΕ 
συνεχίζει να τους χρεώνει εισφορές που θεω-
ρούνται πλέον ληξιπρόθεσμες, χωρίς να αφαι-
ρεί ούτε το ποσοστό που αφορά στις καλύψεις 
υγείας. Οι επιπλέον χρεώσεις είναι με βαριά 
επιτόκια, σχεδόν τοκογλυφικά. Κι ενώ οι κατά 
καιρούς ρυθμίσεις είναι εξωπραγματικές, 
πράγμα που ακόμα και τα κατά καιρούς κομ-
ματόσκυλα της πασοκονεοδημοκρατίας που 
διοικούν τον οργανισμό παραδέχονται, επέρ-
χεται το τελικό χτύπημα: Ο υπουργός Βρού-
τσης, με το νομοσχέδιο που καταθέτει αυτές τις 
μέρες, ενεργοποιεί το ΚΕΑΟ (Κέντρο Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Εισφορών). Το εν λόγω κέ-
ντρο πρόκειται να λειτουργήσει ως μια δημό-
σια εταιρεία αναγκαστικής είσπραξης, έχοντας 
τη δικαιοδοσία να προχωράει σε κατασχέσεις 
των καταθέσεων, της κινητής, αλλά και της ακί-
νητης περιουσίας των ασφαλισμένων που δεν 
ρυθμίζουν τις χρωστούμενες εισφορές.

Το συνδικαλιστικό χάλι
Θεωρητικά, το ζήτημα θα έπρεπε να είναι 
πρώτης προτεραιότητας για τους συνδικαλι-
στικούς φορείς των μικρομεσαίων ΓΣΕΒΕΕ 
και ΕΣΕΕ. Βεβαίως, διόλου τυχαία, τη διοίκη-
ση των δύο συνομοσπονδιών τη μοιράζονται 
γνωστοί πασοκονεοδημοκράτες κι ορισμέ-
νοι εξ αυτών έχουν και στασίδι στα μνημονι-
ακά κανάλια. Το χάλι αυτό βεβαίως οφείλεται 
στη γνωστή έλλειψη μαζικότητας κι αντιπρο-

σωπευτικότητας των πρωτοβάθμιων σωματεί-
ων των εν λόγω ομοσπονδιών. ∆ιόλου τυχαία, 
σε πρωτοβάθμιο σωματείο, για να εγγραφεί 
κανείς ζητείται το ποσό των 50 ευρώ από την 
ημερομηνία έναρξης μιας επιχείρησης, ποσό 
σαφώς απαγορευτικό στην εν λόγω κρίση. 

Από την άλλη, τα υπό κατάργηση αντί-
στοιχα επιμελητήρια, το μόνο που κάνουν εί-
ναι να διαπραγματεύονται αδιαφανώς με την 
κυβέρνηση, χωρίς να έχουν καταφέρει και τί-
ποτα. Άλλωστε ο ρόλος τους δεν είναι συνδι-
καλιστικός. Στη ΓΣΕΒΕΕ κυρίως υπάρχει μια 
αντιπολίτευση από δυνάμεις του ΠΑΜΕ, η 
οποία κινείται στα γνωστά σεχταριστικά πλαί-
σια των πολιτικών του ΚΚΕ στα κινήματα. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι, όταν στη Θεσσαλονίκη 
νέες κινηματικές συσπειρώσεις στο χώρο ζή-
τησαν συνεργασία και συντονισμό με το σύλ-
λογο μικροεπαγγελματιών που ελέγχεται από 
το ΠΑΜΕ, εισέπραξαν άρνηση αντάμα με λο-
γύδριο δικαίωσης του ΚΚΕ. 

Οι Ανασφάλιστοι ΟΑΕΕ
Το ελπιδοφόρο στο χώρο είναι μια νέα συ-
σπείρωση που ξεκίνησε από τον Απρίλιο δι-
αδικτυακά στο φέισμπουκ με την επωνυμία 
Ανασφάλιστοι ΟΑΕΕ. Η ομάδα ξεκίνησε με 
πρωτοβουλία της Κίνησης Ανεξαρτήτων Πο-
λιτών Αγρινίου (ΚΑΠΑ), από τις πιο γνωστές 
ανάμεσα στις δεκάδες αντιμνημονιακές κινή-

σεις πολιτών που ξεκίνησαν τα τελευταία τρία 
χρόνια. Χάρη στη διαδικτυακή συσπείρωση, η 
ομάδα μετράει κάποιες χιλιάδες μέλη και ήδη 
έχει υποκινήσει καταθέσεις επιστολών δια-
μαρτυρίας στις κατά τόπους έδρες του ΟΑΕΕ, 
με ταυτόχρονη επίδοση στο Συνήγορο του 
Πολίτη. Ως δεύτερη νομική κίνηση αναμένε-
ται συντομότατα η κατάθεση συλλογικών προ-
σφυγών κατά του ΟΕΕΕ και των πρακτικών 
του ΚΕΑΟ με προοπτική, αν αυτές δεν τελε-
σφορήσουν, να γίνει προσφυγή στο Ευρωπα-
ϊκό ∆ικαστήριο. 

Πολιτικά, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται ο 
αγώνας του νέου κινήματος να βοηθείται ή να 
στηρίζεται έμπρακτα από την κοινοβουλευτι-
κή δημοκρατική αντιπολίτευση. Πέραν μιας 
ερώτησης βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τη συμ-
μετοχή κάποιων μεμονωμένων μελών των 
ΑΝΕΛ, ουδέν. Εκείνο βέβαια που ίσως απο-
τελεί αδυναμία του κινήματος είναι μια ενδε-
χομένως υπερβολική προσδοκία από τις νομι-
κές ενέργειες. Ίσως αυτό να οφείλεται και στον 
θέσει κοινωνικά συντηρητικό χώρο των μι-
κρομεσαίων. Βέβαια, η κοινωνική καταστρο-
φή και η υποπρολεταριοποίηση του 85% της 
ελληνικής κοινωνίας που φέρνουν οι κινήσεις 
τρόικας και κυβέρνησης μάλλον θα ριζοσπα-
στικοποιήσουν ταχύτατα το χώρο. Άλλωστε, 
η «μητρική ΚΑΠΑ», τουλάχιστον σε επίπε-
δο ανάλυσης, πάντα θεωρούσε τις μνημονια-
κές πολιτικές ως έχουσες στόχο την κατάσχε-
ση της δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας των 
Ελλήνων. Όσο για το Κίνημα του Άρδην, δια-
τηρώντας την παλιά παράδοση της ΟΠΑ του 
1975, ως «ομάδας πρώτων βοηθειών των κι-
νημάτων», συμμετέχει και στηρίζει. Ήδη εμπο-
ρικοί σύλλογοι που δεν ελέγχονται από την 
πασοκονεοδημοκρατία συντονίζονται με τους 
Ανασφάλιστους ΟΑΕΕ, αψηφώντας την απά-
θεια και τις διαλυτικές κινήσεις ομοσπονδιών 
του χώρου. 

Η Λακωνική Βιονεργειακή Α.Ε. ιδρύθηκε από τριά-
ντα Λάκωνες επιχειρηματίες. Είναι το προϊόν της 
αγάπης τους για τον τόπο, της ευαισθησίας τους 
για το περιβάλλον και της εξαντλημένης τους 
ανοχής γι αυτούς που μολύνουν τον αέρα και τη 
γη που ζούμε όλοι.

Η εταιρεία ιδρύθηκε με σκοπό να εστιάσει στο πρό-
βλημα των απορριμμάτων.

Η μόνη λύση που δέχεται ως επίλυση, είναι η ανα-
κύκλωση. ∆εν νοείται λύση πέραν αυτής. ∆εν 
νοείται να γίνουν εργοστάσια καύσης, αεριοποί-
ησης, πλάσμα, ή όπως αλλιώς εντέχνως βαφτί-
ζονται τα εργοστάσια που καίνε τα σκουπίδια.

Η εταιρεία είναι η πρώτη με κοινωνική βάση, αφού 
στην φάση υλοποίησης του προγράμματός της 
θα ενεργοποιήσει την πρόθεση των Λακώνων 
να συμμετέχουν ως μέτοχοι στο εγχείρημα ώστε 
να δημιουργηθεί μια εταιρεία που θα ανήκει σε 
όλους και θα φροντίζει για το καλό όλων.

Έφτασε η ώρα για την κοινωνία των πολιτών της 
Λακωνίας να πάρει στα χέρια της τη λύση ενός 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που ταλανί-
ζουν τον τόπο. ∆εν ανέχεται πλέον η κοινωνία 
άλλη κοροϊδία. ∆εν πρέπει να συνεχίσουμε να 
μολύνουμε το περιβάλλον μας και τον υδρο-
φόρο ορίζοντά μας, με τη δικαιολογία ότι τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει.

Χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων το χρόνο. Το πρό-
βλημα είναι τεράστιο. Χωριά, περιουσίες, αρχαι-
ολογικοί χώροι, υδροφόρος ορίζοντας, όμορφα 
τοπία, υδροβιότοποι, ο αέρας που αναπνέουμε, 
έχουν καταστραφεί.

Κι όμως. Το πρόβλημα είναι τόσο απλό. Ζούμε σε 
έναν μολυσμένο τόπο, γιατί δεν οργανώνεται 
μια πολύ απλή συνταγή. Απαιτείται μια ελάχι-
στη προσπάθεια από όλους. Μια μικρή διαδικα-
σία ελάχιστου χρόνου στο σπίτι μας, θα λύσει το 
πρόβλημα που δεν έχουν λύσει επί δεκαετίες 
τόσοι και τόσοι δήμαρχοι, με ειδικούς μελετη-
τές, εργολάβους απορριμμάτων, νόμους και δι-
ατάξεις, πρόστιμα, κόστη για τους πολίτες, ΧΑ∆Α, 
ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ και άπειρες άλλες δικαιολογίες, 
που μόνο σκοπό έχουν την τσέπη των πολιτών.

Πρέπει να αφιερώνουμε ελάχιστο χρόνο στο δια-
χωρισμό των απορριμμάτων μας. Να φροντί-
σουμε να στείλουμε τα απορρίμματά μας σε κά-
δους ανάλογα με τη σύστασή τους. Πλαστικό, 
γυαλί, χαρτί, μέταλλο, οργανικά. ∆έκα λεπτά 
του συνολικού μας χρόνου στο σπίτι θα βελτι-
ώσει το περιβάλλον που ζούμε, θα σταματήσει 
την ύπαρξη των χωματερών, θα γλιτώσει την 
κατανάλωση πρώτων υλών, θα μειώσει το κό-
στος διαχείρισης των απορριμμάτων μας. Στην 
προσπάθεια αυτή μπορούμε να συμμετέχουμε 
όλοι. Η εταιρεία θα καλέσει όλους τους Λάκω-
νες να αγοράσουν έστω μία μετοχή. Τα οφέλη 
λοιπόν της διαχείρισης αυτής, θα επιστρέφουν 
και ως οικονομικό όφελος για τους μετόχους-
συμπολίτες, μειώνοντας ουσιαστικά το κόστος 
διαχείρισης των απορριμμάτων, από την απο-
κομιδή μέχρι την κατάληξή τους.

Πληροφορίες: http://www.bioenergeiaki.gr. 

Ένα πείραμα 
συλλογικής 
διαχείρισης 
των απορριμ-
μάτων

Ληστεία μέσω εισφορών
Η τελική επίθεση κατά των μικρομεσαίων ανασφάλιστων του ΟΑΕΕ

Ο ΟΑΕΕ προχωράει σε κατασχέσεις καταθέσεων, της κινητής, αλλά και της ακίνητης περιουσίας 
των ασφαλισμένων που δεν ρυθμίζουν τις χρωστούμενες εισφορές

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

“ 

Ήδη εμπορικοί σύλλο-

γοι που δεν ελέγχονται 

από την πασοκονεοδη-

μοκρατία συντονίζονται 

με τους Ανασφάλιστους 

ΟΑΕΕ
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«Αυτό που πρόκειται να συμβεί μέσα 
στους επόμενους 24 μήνες στην αγορά 
των εμπορικών ακινήτων δεν έχει ιστο-
ρικό προηγούμενο. Η Ελλάδα πρόκειται 
να βιώσει τη μεγαλύτερη στην ιστορία 
της, σημαντικότερη σιωπηρή μεταφορά 
ιδιωτικού πλούτου σε θεσμικούς επεν-
δυτές. Η χώρα με το υψηλότερο ποσο-
στό ιδιοκτησίας ακινήτων στην Ευρώπη 
(άνω του 80%) σταδιακά μεταφέρει την 
ιδιοκτησία στους θεσμικούς επενδυτές 
του χώρου».

Μ 
ε  αυτόν τον τρόπο προαναγ-
γέλλει ο Χρ. Ν. Κώνστας, στην 
ιστοσελίδα «toxrima.gr», τη νέα 
μεγάλη επίθεση που προετοι-

μάζει η τρόικα ενάντια στον κοινωνικό πλούτο 
της χώρας: Αυτήν στη γη και τα ακίνητα. Σκο-
πός, όπως είχε προαναγγείλει και ο Κωστής 
Χατζημιχάλης σ’ ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον 
άρθρο του που είχε δημοσιευθεί στην Κυρια-
κάτικη Αυγή της 15ης Σεπτεμβρίου 2013, μια 
ληστρική επιδρομή στο (κατά πλειοψηφία, μα 
όχι αποκλειστικά μικροϊδιοκτητικό) ελληνικό 
κτηματομεσιτικό κεφάλαιο.   

Και πάλι, οι υποστηρικτές αυτής της 
ακραίας λεηλασίας προπαγανδίζουν την ανα-
γκαιότητα αυτής της εξέλιξης υπό την επίφα-
ση του εκσυγχρονισμού. Έτσι, η εκποίηση γης 
και ακινήτων προβάλλεται ως πράξη «προ-
σαρμογής» στα πρότυπα της διεθνούς αγο-
ράς, που επιβάλει τις επιταγές της «διεθνο-
ποίησης/συγκεντροποίησης» στο ρίαλ εστέ-
ιτ. «Επιτέλους» θα γίνουμε «Ευρώπη», λοιπόν, 
μέσα από μια ακραία κοινωνική και οικονομι-
κή καταστροφή. 

Ο Κώνστας πανηγυρίζει: «Το καλό νέο 
αυτής της ιστορίας είναι ότι επιτέλους τα κε-
φάλαια των Ελλήνων θα απελευθερωθούν. 
Θα πάψουν "να είναι θαμμένα στα τούβλα" 
και η ρευστότητα που θα αποκτήσουν μπορεί 
να αξιοποιηθεί για πραγματικά παραγωγικές 
επενδύσεις.

Στο μεταξύ, οι  ανώνυμες εταιρείες επεν-
δύσεων ακινήτων διαπραγματεύονται με τις 
ελληνικές τράπεζες για να αγοράσουν τα δά-
νεια που έχουν χορηγηθεί, με ενέχυρο μεγά-
λα επαγγελματικά ακίνητα.

Όλα είναι έτοιμα για τη μεγάλη μεταβί-
βαση ιδιωτικού πλούτου στα χαρτοφυλάκια 
επαγγελματιών που διαχειρίζονται τις αξί-
ες ακινήτων, με τον τρόπο και τις μεθόδους 
που εφαρμόζονται στις αγορές του εξωτερι-
κού. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, όμως, το ποσο-
στό της μικρής ιδιοκτησίας ακινήτων ούτε καν 
πλησιάζει τα δυσθεώρητα ύψη που ισχύουν 
στην Ελλάδα».

Στην πραγματικότητα, βέβαια, καμία «πα-
ραγωγική επένδυση» δεν βρίσκεται πίσω 
από την εκποίηση των ακινήτων. Η πωλήσεις 
πραγματοποιούνται προς εξυπηρέτηση του 
ιδιωτικού χρεοστασίου και, βέβαια, για πολ-
λούς, εξαιτίας της αδυναμίας αποπληρωμής 
των δυσβάσταχτων φόρων ακίνητης περιου-
σίας που θεσπίζουν με ρυθμό πολυβόλου η 

τρόικα και οι ελληνικές μνημονιακές κυβερ-
νήσεις. 

Πρόκειται για ένα θρίαμβο της κυβερνη-
τικής πολιτικής, καθώς εξαρχής η στόχευση 
υπήρξε σαφής, όπως ανέφερε πολύ ξεκάθαρα 
Το Βήμα στις 2/10/2013: «Πουλήστε τα ακί-
νητά σας για να πληρώσετε τους φόρους σας» 
Αυτή την εντολή δίνει το υπουργείο Οικονο-
μικών με το άρθρο 9 του νομοσχεδίου για τη 
φορολογία ακινήτων που δημοσιεύθηκε κατ' 
αποκλειστικότητα στο Βήμα της Κυριακής. 
Οι πολίτες, όταν δεν θα έχουν άλλο τρόπο να 

εξοφλήσουν τα πάσης φύσεως χρέη τους, θα 
προσφεύγουν στην εκχώρηση των ακινήτων 
προς το Ελληνικό ∆ημόσιο και θα γίνεται συμ-
ψηφισμός των οφειλών με την αξία του ακινή-
του που θα αποτιμάται κατά περίπτωση βάσει 
ειδικής μεθοδολογίας. Με αυτό τον τρόπο οι 
οφειλέτες θα αποφεύγουν τις ποινικές διώξεις 
και τη φυλακή. 

Έτσι, η σπουδή της τρόικας και της κυ-
βέρνησης Βενιζέλου-Σαμαρά αποκαλύπτεται 
πλήρως: Από τη μία, οι πολιτικές της βίαιης 
εσωτερικής υποτίμησης εξαναγκάζουν σε με-
τανάστευση τις νεώτερες γενεές, κι έτσι συντε-
λείται μια μεγάλη λεηλασία στο επίπεδο του 
ανθρώπινου κεφαλαίου. Και από την άλλη, 
μπαίνει σταδιακά στο στόχαστρο και η γη, τα 
χωριά και οι πόλεις μας. Κοινώς, σκοπεύουν 
να τα ξεπουλήσουν όλα: Ανθρώπους, γη και 
σπίτια. Αυτό εννοεί η παρέα του Μαξίμου, 
όταν με ύφος χιλίων τσόγλανων διαλαλεί ότι ο 
πρωθυπουργός «σπάει αυγά και κατεστημέ-
νες αντιλήψεις»: ∆ηλαδή, το να έχεις ένα πιάτο 
φαΐ, κι ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. 

Είτε τη γλιτώσει αυτή η χώρα, είτε όχι, ένα 
είναι σίγουρο: Κάποιοι πρέπει να πληρώ-
σουν, και μάλιστα πολύ ακριβά, για τα εγκλή-
ματα που διαπράττουν εναντίον του ελληνι-
κού λαού.

Το κίνημα του Χριστιανισμού της Απελευθέρω-
σης εμφανίζεται για πρώτη φορά στη Βραζι-
λία, όταν αρχίζει να διατυπώνεται μια ριζοσπα-
στική πρόταση στο όνομα του χριστιανισμού για 
τον μετασχηματισμό της Λατινικής Αμερικής. Η 
Θεολογία της Απελευθέρωσης είναι ένα σώμα 
κειμένων που αποτελεί τη θεωρητική έκφρα-
ση ενός ευρύτατου κινήματος το οποίο εμ-
φανίζεται στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 
και το οποίο θα μπορούσε να ονομαστεί Χρι-
στιανισμός της Απελευθέρωσης ένα κίνημα 
που περιλαμβάνει κοινότητες βάσης, λαϊκές 
θρησκευτικές ομάδες, κινήματα γειτονιάς και 
ακτημόνων κ.λπ.

Η Θεολογία της Απελευθέρωσης είναι ταυτόχρο-
να μια θρησκευτική, ηθική και κοινωνική δια-
μαρτυρία ενάντια στην αδικία και ένα κάλεσμα 
για ριζική κοινωνική αλλαγή, αλλά, κυρίως, 
είναι ένας τρόπος ζωής σε λαϊκές κοινότητες 
βάσης που βιώνουν την κατάσταση της αλλη-
λεγγύης και της επαναστατικότητας της αγά-
πης. 

Υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην Ελλάδα; Ιστορικά, 
τουλάχιστον, είναι σαφής η συμβολή της χρι-
στιανικής συνείδησης/κοσμοαντίληψης στη 
θωράκιση της κατά Σβορώνου αντιστασιακής 
συνείδησης του ελληνισμού. Και, βέβαια, η 
εμπλοκή της σε κάθε μεγάλο απελευθερωτι-
κό εγχείρημα του ελληνικού λαού. Εξάλλου, ο 
Μίκης Θεοδωράκης θα γράψει:  «Στις 25 Μαρ-
τίου του 1943 έγινε η πρώτη μαζική διαδήλω-
ση κατά των κατακτητών. Μπροστά στο κενοτά-
φιο του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, κρατώντας 
τη γαλανόλευκη με τον σταυρό και ψάλλο-
ντας τον εθνικό μας ύμνο, περνούσαμε από 
την πόρτα του ΕΑΜ σε μια νέα κοσμοθεωρία, 
τον μαρξισμό. Τότε η πατριωτική μας έξαρση 
και η χριστιανική μας πίστη συνενώθηκαν για 
να ολοκληρωθούν μέσα στη φωτιά της επανα-
στατικής πράξης. Ο ελληνισμός του Αληθινού 
και του Ωραίου και ο Χριστιανισμός του 'Αγα-
πάτε αλλήλους' και της Σταύρωσης έγιναν τα 
νέα μας όπλα για να αντιτάξουμε στην ασχήμια 
της βίας και στην ψευτιά της βαρβαρότητας την 
αλήθεια και την ομορφιά ενός κόσμου ελεύ-
θερου και δίκαιου, με όπλο την αγάπη για την 
πατρίδα και τη θυσία για τον λαό. Αυτός υπήρ-
ξε για μας τότε ο κομμουνισμός, που γέμισε τις 
ψυχές μας με μια νέα πίστη που μας έκανε να 
αψηφάμε τις δοκιμασίες, ως και τον θάνατο». 

Το σεμινάριο αποτελεί μια εισαγωγή στη Θεολο-
γία της Απελευθέρωσης και μέσω αυτού του 
πρίσματος πραγματεύεται τη σχέση μεταξύ του 
Χριστιανισμού και της Πολιτικής εν γένει –με 
έμφαση στα κινήματα και τους αγώνες για την 
απελευθέρωση. Θα κλείσει με μνεία στην ορ-
θόδοξη κοσμοαντίληψη και το ιδιαίτερο πρί-
σμα που συστήνει για την προσέγγιση της πο-
λιτικής. 

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Πα-
ρασκευή, 1 Νοεμβρίου 2013, και η δεύτερη 
θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 15 Νο-
εμβρίου, στις 8 μ.μ., στο στέκι του Άρδην στη 
Θεσσαλονίκη. Πληροφορίες: 2310543751. 
ardinthess@gmail.com

Θεολογία 
της Απελευ-
θέρωσης στη 
Θεσσαλονί-
κη

Το τέλος της μικροϊδιοκτησίας;
Το μεγάλο κόλπο της τρόικας για την εκποίηση γης και ακινήτων

Αυτό εννοεί η παρέα του Μαξίμου όταν με ύφος χιλίων τσόγλανων διαλαλεί ότι ο πρωθυ-
πουργός «σπάει αυγά και κατεστημένες αντιλήψεις»: ∆ηλαδή, να έχεις ένα πιάτο φαΐ, κι 
ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι σου. 

“ 

Είτε τη γλιτώσει αυτή η 

χώρα, είτε όχι, ένα εί-

ναι σίγουρο: Κάποιοι 

πρέπει να πληρώ-

σουν, πολύ ακριβά, για 

τα εγκλήματα που δια-

πράττουν εναντίον του 

ελληνικού λαού. 
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                                                                                                         ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡ∆ΗΝ 

Στους πρώτους δύο μήνες λει-
τουργίας της, η Ομάδα για την 
Παραγωγική Ανασυγκρότηση 
του Άρδην επιχείρησε την επε-
ξεργασία κειμένων και μια πρώ-
τη προσέγγιση θέσεων για τις 
προοπτικές παραγωγικής ανα-
συγκρότησης σε τομείς αιχμής, 
προκειμένου η χώρα ν’ αποκτή-
σει ένα πρώτο επίπεδο αυτονο-
μίας. Τομείς όπως η αγροτική και 
βιοτεχνική-βιομηχανική παρα-
γωγή, ο ενεργειακός σχεδιασμός 
και η εκμετάλλευση των ΑΠΕ, η 
στήριξη των δημόσιων μέσων 
μεταφοράς –κυρίως αυτών της 
σταθερής τροχιάς– σ’ ένα πλαίσιο 
χωροταξικού σχεδιασμού, που 
θα λαμβάνει υπόψη την απαίτη-
ση για ριζική αποκέντρωση από 
τα αστικά κέντρα και τη διατήρη-
ση των οικοσυστημάτων, ήταν τα 
πεδία που αναπτύχθηκε ο έως 
τώρα προβληματισμός μας (1). 
Φιλοδοξούμε τα κείμενα αυτά ν’ 
αποτελέσουν την αφετηρία ενός 
γόνιμου διαλόγου προκειμένου 
να συνδιαμορφώσουμε θέσεις 
για τα επιμέρους ζητήματα που 
θα συνθέσουν το πρόγραμμα μας 
ενόψει του συνεδρίου, τον προ-
σεχή Μάρτιο. 

Ε 
κκινώντας από την άπο-
ψη ότι ο υπερνεοφιλε-
λευθερισμός των μνημο-
νίων είναι η ολοκλήρω-

ση του κλεπτοκρατικού μοντέλου 
διακυβέρνησης  της μεταπολίτευ-
σης, με τη μετεξέλιξη του «παρα-
σίτου–Ελλάδα» σε αποικία χρέους 
υπό γερμανο-οθωμανικό έλεγχο, 
αντιλαμβανόμαστε κάθε εγχείρημα 
παραγωγικής ανασυγκρότησης ως 
παράλληλη ρήξη με την εγχώρια 
κλεπτοκρατία και ως κίνημα αποτί-
ναξης των νεοαποικιοκρατών. 

Η καμπάνια αυτή θα πρέπει να 
λειτουργήσει κατ’ αρχάς ως οιονεί 
παρατηρητήριο για την ενδελε-
χή και αντικειμενική πληροφόρη-
ση του λαού μας ως προς τις επι-
πτώσεις της εκποίησης του εθνι-
κού πλούτου και της δημόσιας πε-
ριουσίας. Επιπτώσεις κοινωνικές, 
οικολογικές, γεωπολιτικές, όπως 
για παράδειγμα: ο έλεγχος της συ-
νεταιριστικής γαλακτοβιομηχανίας 
∆Ω∆ΩΝΗ από τον δ/ντα σύμβου-
λο της τουρκικής Κόκα-Κόλα (Coca 
Cola Icecek), Μάικλ Ονίλ, οι συμβά-

σεις –χωρίς καμία διασφάλιση του 
δημοσίου συμφέροντος– με τον Λι-
βανέζο Σάφα και τη γερμανική ετα-
ρεία Horn Beteiligungs GmbH για 
την επισκευή των υποβρυχίων στα 
ναυπηγεία Σκαραμαγκά, οι μεθο-
δεύσεις με εντολή της τρόικας για 
κλείσιμο των αμυντικών μας βιομη-
χανιών ΛΑΡΚΟ-ΕΛΒΟ και ΕΑΣ, με 
επίταση της εξάρτησης της άμυνάς 
μας  από τις γερμανικές πολεμικές 
βιομηχανίες, η ενεργειακή   εξάρτη-
ση  από το αζέρικο (τουρκικό) φυσι-
κό αέριο –και όχι από το ρωσικό ή το 
κυπριακό– μέσω της διέλευσης του 
αγωγού ΤΑΠ, η εξαγορά του πλειο-
ψηφικού πακέτου του ΟΛΠ και άρα 
η υπαγωγή των μεγαλύτερων λιμα-
νιών της χώρας (έπεται και αυτό της 
Θεσσαλονίκης) στα κινεζικά συμ-
φέροντα έναντι πινακίου φακής. Αν 
σ’ αυτά συνυπολογίσουμε τις επι-
κείμενες μεθοδεύσεις για ιδιωτικο-
ποιήσεις στο νερό, στην περίθαλψη, 
στην παιδεία, στον ορυκτό πλούτο 
και στην ενέργεια, καθώς και τις μα-
ζικές εκποιήσεις της ατομικής ιδιο-
κτησίας (κατοικιών και αγροκτημά-
των), κάθε αναφορά σ' ένα εγχείρη-
μα εγχώριας παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης και αντιμετώπισης της 
μαζικής φτώχειας από το «καθε-
στώς», μόνο ως κακόγουστο αστείο 
ακούγεται. 

Θα πρέπει λοιπόν να αναζητή-
σουμε συνεργασία με θεσμικούς 
φορείς, π.χ. τους ∆ικηγορικούς συλ-
λόγους καθώς και άλλες κοινωνικές 

ή πολιτικές κινήσεις, προκειμένου 
να  δυσχεράνουμε όπου είναι δυνα-
τόν τα σχέδια αυτά, με μαζικές προ-
σφυγές στα εγχώρια και διεθνή δι-
καστήρια, καταγγέλλοντας όσους 
συνειδητά παρανομούν εις βάρος 
του εθνικού συμφέροντος και του 
ελληνικού Συντάγματος.

Πρόταγμά μας –που εμπεριέχε-
ται στις αρχές του κινήματος μας– εί-
ναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της 
μικρής παραγωγής, των κοινωνι-
κών και συνεταιριστικών επιχειρή-
σεων, η έμφαση στην τοπικότητα και 
στον κοινοτισμό. Θα πρέπει άρα το 
αμέσως επόμενο διάστημα ν' απο-
τυπώσουμε σ’ έναν δυναμικό χάρ-
τη, ως «καλές πρακτικές», τα δε-
κάδες εναλλακτικά εγχειρήματα μι-
κρών παραγωγών που εξελίσσονται 
συνεχώς τα τελευταία χρόνια σ’ όλη 

την χώρα. Εγχειρήματα που εκτείνο-
νται από τα εργαστήρια και τις ομά-
δες ερευνητών μηχανικών στα παν/
μα και στα ΤΕΙ, τις πρωτοβουλίες για 
την αξιοποίηση  Λογισμικού Ανοι-
χτού Κώδικα, τους βιώσιμους αγρο-
τικούς συνεταιρισμούς μας (πχ. Βελ-
βεντός),  μέχρι αυτά της «συμβολαι-
ικής γεωργίας», από το Κίνημα χω-
ρίς Μεσάζοντες, αστικής γεωργίας, 
νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και 
καταναλωτικών συνεταιρισμών κοκ.

Η ώσμωσή μας με τέτοιες πρω-
τοβουλίες, θα έκανε εφικτή τη δυ-
νατότητα παροχής πρακτικών συμ-
βουλευτικών-υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών, καθώς και ταχύρρυθμων 
σεμιναρίων σε άνεργους νέους –εν 
δυνάμει παραγωγούς–, που θα ήθε-
λαν να αξιοποιήσουν αδρανείς πα-
ραγωγικούς πόρους (π.χ. κτήμα-
τα, οικήματα, κλειστές παραγωγικές 
μονάδες, μικρά μηχανουργεία) σε 
όλη την επικράτεια. Προαπαιτούμε-
νο μιας τέτοιας δράσης θα ήταν η δι-
ερεύνηση όλων των πιθανών χρη-
ματοδοτικών εργαλείων, εκκινώ-
ντας από τις αποταμιεύσεις των με-
λών του κάθε εγχειρήματος ή της 
τοπικής κοινωνίας, έως τις ηλεκτρο-
νικές πλατφόρμες εύρεσης μικρο-
δανείων από το διαδίκτυο, τους πό-
ρους του ταμείου για την κοινωνική 
οικονομία, τις υπαρκτές συνεταιρι-
στικές τράπεζες. Αναζητώντας πρα-
κτικές εναλλακτικές διεξόδους –κυ-
ρίως για τους νέους και τους ανέρ-
γους των αστικών κέντρων–, θα πρέ-

πει επίσης στην καμπάνια μας να 
διεκδικήσουμε την παροχή ειδι-
κών κινήτρων για την εγκατάσταση 
στην ύπαιθρο -ιδιαιτέρως στις ακρι-
τικές μας περιοχές: Άμεση εφαρμο-
γή του  ελάχιστου εγγυημένου εισο-
δήματος, εξασφάλιση αγροτικής γης, 
χαμηλότοκα δάνεια για τη διασφάλι-
ση βασικού εξοπλισμού (π.χ. από 
το ΕΤΕΑΝ), φοροαπαλλαγές από το 
φόρο ακίνητης περιουσίας κοκ 

Στο επίπεδο της κατανάλωσης, 
θα πρέπει να στηρίξουμε μετ’ επι-
τάσεως την προτίμηση των ελληνι-
κών καταστημάτων και προϊόντων, 
που συνεχώς αυξάνονται, παράλλη-
λα με το μποϊκοτάζ των γερμανικών 
προϊόντων και αλυσίδων εμπορίου. 
Επειδή το εγχείρημά μας θα κριθεί 
από την πράξη θα έπρεπε, στα πλαί-
σια της ίδιας καμπάνιας, να αναζη-
τηθεί τρόπος για τη δημιουργία 
ενός καταναλωτικού συνεταιρισμού 
του κινήματός μας, εξασφαλίζο-
ντας τους πόρους που έχουμε ανά-
γκη για τη διατήρηση της αυτονομί-
ας μας. Επιπρόσθετα, θα μπορούσα-
με να διερευνήσουμε δυνατότητες 
για την απόκτηση του απαιτούμενου 
εξοπλισμού και της υποδομής που 
θα μας επέτρεπαν να δημιουργή-
σουμε το δικό μας web TV ή web 
radio, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη 
λειτουργία του και την καθημερινή 
προβολή των πρωτοβουλιών μας. 

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα 
είμαστε πεισμένοι πως η παραγω-
γική ανασυγκρότηση είναι μια εξαι-
ρετικά πολιτική πράξη που απαι-
τεί αντιστασιακό πνεύμα και καλλι-
έργεια  βαθύτερου πατριωτισμού. 
Απαιτεί έναν νέο ανθρωπολογι-
κό τύπο, που θα πρέπει να αναδυ-
θεί από τα συντρίμμια του παρα-
σιτισμού της μεταπολίτευσης, της 
κατάθλιψης και της υποταγής των 
χρόνων των μνημονίων και να δη-
μιουργήσει μια νέα απελευθερωτι-
κή ελπίδα για τον λαό μας . 

(1) Το σύνολο των κειμένων της 
ομάδας μας βρίσκονται στον ιστο-
χώρο: http://aoatools.aua.gr/_sites/
paranas3/. Ευελπιστούμε ότι πολύ 
σύντομα θα περιληφθούν στη σχε-
τική ιστοσελίδα του Κινήματος ΑΡ-
∆ΗΝ με τη δημιουργία ανάλογου 
φόρουμ των μελών του κινήματος. 

Για την παραγωγή
Προτάσεις για την εξέλιξη  της καμπάνιας για την παραγωγική ανασυγκρότηση

Πρόταγμά μας, –που εμπεριέχεται στις αρχές του κινήματός μας–, είναι η υποστήριξη και η ενίσχυση της μικρής 
παραγωγής, των κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων

Του Νίκου Ντάσιου

“ 

 Θα πρέπει άρα 

το αμέσως επό-

μενο διάστημα ν 

αποτυπώσουμε 

σ’ έναν δυνα-

μικό χάρτη ως 

«καλές πρακτι-

κές»
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Η 28η Οκτωβρίου του 1940 απο-
τελεί μια κομβική και σημαδια-
κή ημερομηνία. Τότε, όπως και το 
1821, ξεσηκώθηκε σύσσωμος και 
ομόθυμος ο ελληνικός λαός. Τότε, 
όπως και το 1821, άλλοι μεν βρέ-
θηκαν στην πρώτη γραμμή και 
άλλοι στα μετόπισθεν, αλλά όλοι 
φλογίζονταν εξ ίσου από το πάθος 
της αντίστασης και της αγάπης για 
την ελευθερία.

Σ 
ήμερα, βρισκόμαστε και 
πάλι μπροστά σε συνθή-
κες που απαιτούν τη συ-
στράτευση ολόκληρου 

του λαού. Γι’ αυτό και επιμένου-
με στον προφανή συμβολισμό της 
28ης Οκτωβρίου γι’ αυτή την πρώτη 
πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κι-
νήματός μας:

Γιατί απευθυνόμαστε σε όλους 
τους Έλληνες, άσχετα και πέρα από 
ιδεολογική και κομματική προέλευ-
ση.

Γιατί οι παλιές ιδεολογικές μορ-
φές και διαχωρισμοί, όπως έχουν 
εξελιχθεί τις τελευταίες δεκαετίες, όχι 
μόνο έχουν αποδειχτεί ξεπερασμέ-
νοι και αναντίστοιχοι προς τις σημε-
ρινές ανάγκες του λαού μας αλλά και 
γιατί σήμερα δεν περισσεύει κυριο-
λεκτικά κανείς. Όλοι μας κρινόμα-
στε, πλέον, όχι από γενικόλογες δια-
κηρύξεις αλλά από τις πράξεις μας.

Πιστεύουμε πως είναι ανάγκη 
για έναν νέο, τρίτο κύκλο αγώνων 
του νεώτερου ελληνισμού. Αυτός θα 
ολοκληρώσει ό,τι άφησαν λειψό οι 
δύο προηγούμενοι, και θα απαντή-
σει καταφατικά στην πρόκληση της 
εποχής – πρόκληση επιβίωσης για 
τον ελληνικό λαό.

*****
Ο πρώτος κύκλος αγώνων σφραγί-
ζεται από την επανάσταση του 1821 
και ολοκληρώνεται το 1922. Οι εκα-
τόχρονοι αγώνες για την ανεξαρτη-
σία του ελληνισμού θα μείνουν ημι-
τελείς, διότι δεν θα κατορθώσουν 
να απελευθερώσουν το σύνολο των 
ιστορικών ελληνικών εδαφών και  
θα τσακιστούν πάνω στα βράχια των 
εμφυλίων πολέμων και της Εξάρτη-
σης.

Ο δεύτερος κύκλος σφραγίζε-
ται από την Εθνική Αντίσταση του 
1940-1944, τον Αντιαποικιακό 
Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα της 
ΕΟΚΑ του 1955-1959 και τους με-
γάλους λαϊκούς αγώνες της περιό-
δου 1960-1974 για Ψωμί, Παιδεία 
και Ελευθερία. Κι αυτοί οι αγώνες, 
παρότι θα οδηγήσουν στην αποτί-
ναξη του ζυγού του παλατιού και την 

κατάκτηση σημαντικών κοινωνικών 
και πολιτικών δικαιωμάτων, θα δο-
κιμαστούν από τους εμφυλίους και 
την Ξενοκρατία, ενώ δεν θα αποφύ-
γουμε μια νέα εθνική συρρίκνωση 
στην Κύπρο.

Οι Έλληνες θα πληγούν παράλ-
ληλα από τις νέες, ύπουλες «σφαί-
ρες από ζάχαρη» μιας ψευδεπίγρα-
φης «Αλλαγής», η οποία θα εκφυλί-
σει τις ευγενικές αξίες και αρχές της 
Ελευθερίας, της Εθνικής Ανεξαρτη-
σίας, της Λαοκρατίας και της Κοινω-
νικής ∆ικαιοσύνης, επιδιώκοντας να 
μεταλλάξει και τον ίδιο τον ελληνικό 
λαό σε μια μάζα μοναχικού πλήθους 
δίχως μνήμη και ταυτότητα.

Αποτέλεσμα όλων αυτών το γε-
γονός ότι η πατρίδα μας απειλείται 
από ένα νέο, αμείλικτο φάσμα ολο-
κληρωτικής υποτέλειας. που κομί-
ζει, ταυτόχρονα, την εθνική υποδού-
λωση στη γερμανική Ευρώπη και 
την ισχυροποιούμενη νεο-οθωμανι-
κή Τουρκία, αλλά και την κοινωνική 
εξαθλίωση, καθώς θεριεύει η ασυ-
δοσία των ∆υνατών και η εκμετάλ-
λευση των Αδυνάτων, η λεηλασία 
του εθνικού μας πλούτου, κοινωνι-
κού και εθνικού, και ο βιασμός του 
φυσικού μας περιβάλλοντος.

Έτσι, ο νέος κύκλος των αγώνων 
κουβαλάει μέσα του τους άλλους 
δύο ως ανεκπλήρωτη παρακαταθή-
κη, την ίδια στιγμή όμως τους ξεπερ-
νάει, καθώς πρέπει να απαντήσει 
στις σύγχρονες προκλήσεις:

Από τη μία, στο θεμελιώδες ζή-

τημα του παγκόσμιου χάους και της 
διεθνούς ανασφάλειας που προκα-
λούν οι δομικές ανισορροπίες ενός 
άδικου παγκόσμιου συστήματος, θε-
μελιωμένου επάνω στην αποικιο-
κρατία και την εκμετάλλευση έθνους 
από έθνος. Αφ’ ετέρου, στο αμείλικτο 
πολλαπλό αδιέξοδο, κοινωνικό, αν-
θρωπολογικό και οικολογικό, της 
ασύδοτης κεφαλαιοκρατίας – που 
απειλεί να ρίξει τις ανθρώπινες κοι-
νωνίες στην άβυσσο ενός «πολέμου 
όλων εναντίον όλων».

Σε αυτό το ασφυκτικό διεθνές 
πλαίσιο, ο νεώτερος ελληνισμός 
αντιμετωπίζει μια κυριολεκτικά 
υπαρξιακή κρίση: απειλείται με εδα-
φική και δημογραφική συρρίκνω-
ση, οικονομική και κοινωνική εξα-
θλίωση. Απειλείται με μια καθολική 
και τελεσίδικη παρακμή, έχοντας 
απολέσει κάθε ταυτότητα και υπό-
σταση, μεταβαλλόμενος σε «συνο-
ριακό χώρο» και απλό «πέρασμα» 
λαών. Στον 21ο αιώνα, ή θα ζήσου-
με, πληρώνοντας όλα τα ληξιπρόθε-
σμα γραμμάτια της ιστορίας των τε-
λευταίων αιώνων, είτε θα οδηγη-
θούμε στο ιστορικό μας τέλος ως 
αυτόνομο συλλογικό υποκείμενο – 

*****
Ο ελληνικός λαός καλείται σήμερα 
και ταυτοχρόνως: να αποκαταστήσει 
όλους τους δεσμούς κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης και αλληλοβοήθειας, κα-
θώς η Πρόνοια καταρρέει, η ανεργία 
θεριεύει και το Κράτος της Αποικίας 
Χρέους στέκεται απέναντι, έτοιμο να 
κατασπαράξει ακόμα και το λιγοστό 
βιος που έχει απομείνει στη λαϊκή 
πλειοψηφία. Την ίδια στιγμή, πρέ-
πει, και πάλι μόνος, να προχωρήσει 
στη διαμόρφωση ενός νέου οράμα-
τος για τον ελληνισμό του 21ου αι-
ώνα, οράματος για μια νέα πολιτεία, 
δημοκρατική, δίκαιη και εξισωτική 
– την ίδια στιγμή που θα αγωνίζεται 
για την παραγωγική ανασυγκρότη-
ση και την πνευματική αναγέννηση:

Σε αυτόν τον τόπο, που έχει με-
ταβληθεί σε «οικόπεδο και αποικία», 
τίποτα δεν χαρίζεται και ακόμα και οι 
νέοι που επιθυμούν να μείνουν και 
να δώσουν τον αγώνα θα πρέπει οι 
ίδιοι να επινοήσουν τα μέσα του βι-
οπορισμού τους. Γιατί η παρασιτι-
κή οικονομία και κοινωνία έχει κα-
ταρρεύσει εντελώς, ενώ τα ερείπιά 
της είναι τοξικά και δεν έχουν τίποτα 
να «δώσουν» ώστε να αναδειχθούν 
οι νέες δυνατότητες που μας προ-
σφέρουν η ιστορία και οι προοπτι-
κές μας.

Παράλληλα, καλούμαστε να 
επεξεργαστούμε μια νέα εθνική 
στρατηγική που θα αποτρέψει την 
ολοκληρωτική υπαγωγή μας σε ξέ-
νες σφαίρες επιρροής. Μια στρατη-
γική για τα εθνικά θέματα και τις πε-

ριφερειακές συνεργασίες στα Βαλ-
κάνια και τη Νοτιοανατολική Μεσό-
γειο, που θα ενώσει τη δύναμη όλων 
των μικρών, απειλούμενων λαών 
και θα ορθώσει αποφασιστικό εμπό-
διο στα σχέδια των περιφερειακών 
και παγκόσμιων υπερδυνάμεων για 
την καθυπόταξή μας.

Τέλος, και ίσως το σημαντικό-
τερο, καλούμαστε να ανατρέψου-
με δεκαετίες πολιτισμικής αποσύν-
θεσης και ηγεμονίας των αξιών της 
παγκοσμιοποίησης, της ισοπέδω-
σης, του αχαλίνωτου κέρδους, του 
εθνομηδενισμού, της διάλυσης των 
προτύπων, ακόμα και της ίδιας της 
ιστορικής μας συνέχειας, που είχαν 
σαν άμεση και έμμεση συνέπεια την 
ηθική εξαχρείωση που κυριαρχεί. 
Μια εξαχρείωση η οποία εκπορεύ-
εται από τα «πάνω», από τις κλεπτο-
κρατικές και διεφθαρμένες ελίτ, και 
διακλαδίζεται σε όλο το κοινωνικό 
σώμα, προσπαθώντας να κατασκευ-
άσει μια κοινωνία συνενοχής.

*****
Όπως κατέδειξε η τελευταία από-
πειρα του λαϊκού ξεσηκωμού στις 
πλατείες της χώρας, την περίοδο 
2010-2011, η αγανάκτηση δεν αρ-
κεί. Γι’ αυτό, αποφασιστικό ρόλο δεν 
θα παίξει μόνο η καταπολέμηση 
της περιρρέουσας κατάθλιψης και 
η αναβίωση της αντιστασιακής διά-
θεσης αλλά και η επεξεργασία ενός 
νέου αντιστασιακού σχεδίου.

Απαιτείται μια καθολική 
ρήξη με τον παλαιό πολιτι-

          ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡ∆ΗΝ 

Κίνημα Πολιτών Άρδην
Για Εθνική Ανεξαρτησία, Κοινωνική Χειραφέτηση, Οικολογική ισορροπία, 

Σε αυτό το ασφυκτικό διεθνές πλαίσιο, ο νεώτερος ελληνισμός αντιμετωπίζει μια κυριολεκτικά υπαρξιακή κρίση: απειλείται με εδαφική και δημο-
γραφική συρρίκνωση, οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. 

“ 

Σε αυτό το «οι-

κόπεδο και 

αποικία», τίποτα 

δεν χαρίζεται »
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κό κόσμο, τα χαρακτηριστι-
κά και τις συνήθειές του, που 

εν πολλοίς έχουν μολύνει και το ίδιο 
το λαϊκό σώμα, και, ταυτόχρονα, η δι-
αμόρφωση, βήμα το βήμα, ενός ρη-
ξικέλευθου και καινοτόμου πολιτι-
κού προγράμματος. Ενός προγράμ-
ματος που απευθύνεται κατ’ εξοχήν 
στη μεγάλη μάζα των «αόρατων» ή 
«ανώνυμων» – δηλαδή, όσων αι-
σθάνονται σήμερα αποξενωμένοι 
από το φθαρμένο και διεφθαρμένο 
σύστημα. Απευθύνεται σε αυτόν τον 
κόσμο που κινήθηκε σε «υπόγειες 
διαδρομές», κατά την ύστερη μετα-
πολίτευση, αισθανόμενος αηδία και 
αποτροπιασμό για την πορεία πα-
ρακμής που έχει ακολουθήσει ο τό-
πος. Απευθύνεται προπαντός στους 
νέους που απειλούνται με νέο ξερι-
ζωμό και «παιδομάζωμα».

Έχοντας συνειδητοποιήσει την 
κρισιμότητα της ιστορικής περιόδου 
και πιστεύοντας ότι κομίζουμε κάτι 
ριζικά καινούργιο, για την αναγκαία 
νέα πολιτική και ιδεολογική σύνθε-
ση που αυτή απαιτεί, συγκεντρωθή-
καμε στην Αθήνα, την 28η Οκτω-
βρίου 2013, απ’ όλες τις γωνιές του 
ελλαδικού χώρου, της Κύπρου και 
της διασποράς, για να πραγματοποι-
ήσουμε ένα βήμα προς τη μεγάλη 
πορεία της συγκρότησης ενός νέου 
αντιστασιακού πόλου, που θα παλέ-
ψει για μια πατρίδα ελεύθερη και δί-
καιη, μέσα σε έναν δημοκρατικό, πο-
λυπολικό κόσμο. Γι’ αυτό και απο-
φασίσαμε να συγκροτήσουμε ένα 
νέο πολιτικό σχήμα, το Κίνημα Άρ-
δην, οι βασικές αρχές του οποίου 
περιγράφονται από το πεντάπτυχο: 
Πατριωτισμός, κοινωνική δικαι-
οσύνη, οικολογική ισορροπία, 
άμεση δημοκρατία, πνευματική 
αναγέννηση.

∆εχόμαστε και επιζητούμε τη 
δημιουργική αφομοίωση όλων των 
παραδόσεων και διδαγμάτων της 
ιστορίας του πλανήτη μας, όλες τις 
κατακτήσεις των άλλων λαών, θέ-
λουμε όμως να τις εντάξουμε ορ-
γανικά στη δική μας παράδοση (το 
ελληνορθόδοξο ήθος, την αρχαιο-
ελληνική αμεσοδημοκρατική με-
σότητα, την κοινοτική παράδοση). 
Καλούμαστε, επί τέλους, επί ποινή 
ιστορικής εξαφανίσεως, να πάψου-
με να μαϊμουδίζουμε ή απλώς να 
κοιτάμε προς τα πίσω. Αρνούμαστε 
το δίπολο εισαγόμενος εκσυγχρονι-
σμός ή παρελθοντολογική παράδο-
ση, και επιθυμούμε μια σύγχρονη 
σύνθεση που συνοπτικά αποκαλού-
με «εκσυγχρονισμό της παράδο-
σής μας».

*****
Το Κίνημά μας επιθυμεί να παρεμ-
βαίνει ενεργά στο πολιτικό και κοι-
νωνικό γίγνεσθαι της Ελλάδας και 
της Κύπρου.

Ως πρώτο γενικότερο πολι-
τικό στόχο θέτουμε την  επιδίωξη 
της καθόδου μας στις Ευρωεκλογές 
του 2014, καθώς και στις δημοτικές 
εκλογές, όπου αυτό είναι εφικτό.

Παράλληλα, προγραμματίζουμε 
πέντε μεγάλες ιδεολογικοπολιτικές 
εκστρατείες, που θα διασαφηνίσουν 
στην πράξη τις επιδιώξεις και τον χα-
ρακτήρα μας.

Πρώτον, μια πλατειά εκστρα-
τεία ενάντια στη νέα γερμανική Κα-
τοχή με: Α) Το μποϋκοτάρισμα των 
γερμανικών προϊόντων και της γερ-
μανικής πολιτιστικής διείσδυσης. Β) 
Την καταγγελία των νέων γκαουλάι-
τερ (Ράιχενμπαχ-Φούχτελ) και των 
μεθοδεύσεών τους για το ξεπούλη-
μα του εθνικού μας πλούτου. Γ) Την 
αποκάλυψη των ντόπιων συμφερό-
ντων που ταυτίζονται με τις δυνάμεις 
Κατοχής. ∆) Την πρακτική και ομό-
θυμη αντιμετώπιση της παρουσίας 
της τρόικας στην Ελλάδα.

∆εύτερον, μια εκστρατεία ενά-
ντια στη φυγή των νέων, εν πολλοίς 
πτυχιούχων, από τη χώρα. ∆ιότι 
πρόκειται για τη χειρότερη λεηλασία 
που υφίσταται η χώρα μας σήμερα.

Τρίτον, μια ευρύτατη πρωτο-
βουλία για την παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας και τη δημι-
ουργία δομών αλληλεγγύης.

Τέταρτον, τη διαμόρφωση μιας 
νέας, ανεξάρτητης εθνικής στρατηγι-
κής υπέρ της ειρήνης, της αυτοδιά-
θεσης των λαών, και ενός δημοκρα-
τικού πολυπολικού κόσμου.

Πέμπτον, μια συστηματική πα-
ρέμβαση ενάντια στη διαφθορά και 
την κλεπτοκρατία, καθώς και για την 
αναθεώρηση του Συντάγματος προς 
την κατεύθυνση της ενίσχυσης των 
θεσμών της άμεσης δημοκρατίας.

****
Παράλληλα, συνειδητοποιούμε την 
ανάγκη νέων μορφών οργάνωσης. 
Το ζητάει ο τόπος και η εποχή: Αυτό 
που καλούμαστε να κάνουμε είναι 
να σηκώσουμε το δημοκρατικό ιδε-
ώδες από τις λάσπες της φαυλοκρα-
τίας, της διαπλοκής και της παντοδυ-
ναμίας του χρήματος, και να του δώ-
σουμε νέο περιεχόμενο.

Κι αυτό θα ξεκινήσει από τους 
ίδιους τους εαυτούς μας. Οργανω-
νόμαστε με βάση τις αρχές μας. Θέ-
τουμε στο επίκεντρο ένα προγραμ-
ματικό κείμενο συμφωνίας και επι-
διώκουμε την ενότητα στη βάση της 
ιδεολογικής συμφωνίας. Συγκρο-
τούμε οργανώσεις και το δίκτυο της 

οργάνωσης. Οι πρώτες διαθέτουν 
την αυτοδυναμία τους, ενώ, την ίδια 
στιγμή, εντάσσονται οργανικά στο δί-
κτυο, διαμορφώνοντας δευτεροβάθ-
μια όργανα, τα οποία λειτουργούν 
με τις αρχές της πραγματικής δημο-
κρατίας: προβλέπεται ανακλητότη-
τα και έλεγχος από τη βάση, ενώ πα-
λεύουμε για τον συστηματικό περιο-
ρισμό των διαφορών μεταξύ αυτών 
που αποφασίζουν και εκείνων που 
απλώς εκτελούν. Όλα αυτά, τέλος, 
θα είναι κενό γράμμα, αν αφήσουμε 
την πολιτική δομή να ισοπεδώσει το 
άτομο και να εξαφανίσει τις ποιοτι-
κές ιδιαιτερότητες και διαφορές. Στο-
χεύουμε ιδιαίτερα στη συμμετοχή 
των νέων ανθρώπων ώστε να ξεπε-
ραστούν, χωρίς καμία λογική ισοπέ-
δωσης, οι ανισότητες πόλης-χωριού, 
νέων-ηλικιωμένων, ανδρών-γυναι-
κών. Τέλος, αλλά εξ ίσου σημαντικό, 
επειδή αντιστρατευόμαστε έμπρα-
κτα τον αθηνοκεντρισμό και την κυ-
ριολεκτική απομύζηση του ελληνι-
σμού από την πρωτεύουσά του, δί-
νουμε προτεραιότητα στη συμμετο-
χή της περιφέρειας στις αποφάσεις 
χρησιμοποιώντας και τις δυνατότη-
τες που δίνει η τεχνολογία – τηλεδι-
ασκέψεις, διαδικτυακή ισότιμη ενη-
μέρωση, διαδικτυακά δημοψηφί-
σματα.

Το ευρύτερο μέτωπο ανατροπής 
που πρέπει να συγκροτηθεί στην 
πατρίδα μας θα πρέπει να στηρίζεται 
σε κοινές βασικές αρχές και κοινή 
δράση. Το εγχείρημά μας δεν σκο-

πεύει να θυσιάσει σε τίποτα τη φρε-
σκάδα του και τον ριζικά διαφορετι-
κό πολιτικό του λόγο στον βωμό ευ-
καιριακών συμμαχιών και συγκολ-
λήσεων.

Τέλος, για να υπερκεράσουμε 
την υπονόμευση και τον αποκλει-
σμό που ασκεί η «τηλε-ολιγαρχία», 
απέναντι σε κάθε αυθεντική φωνή, 
θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε  
αποφασιστικά τα νέα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης, παράλληλα με τις 
πολιτικές καμπάνιες και παρεμβά-
σεις, τις εφημερίδες, τα περιοδικά 
και τα βιβλία μας.

*****
Έχοντας ως απαρέγκλιτες αρχές τον 
διαρκή αγώνα για πραγματική δη-
μοκρατία, τη συνέπεια και την ειλι-
κρίνεια, καλούμε τους Έλληνες και 
τις Ελληνίδες σε έναν παρατεταμένο 
και δύσκολο αγώνα. Συγκροτούμα-
στε στη βάση των αρχών μας, αντι-
παλεύουμε αποφασιστικά την καθο-
λική παρακμή και διεκδικούμε μια 
άλλη ποιότητα για την πολιτική μας 
έκφραση: Το πέρασμα από «το εγώ 
στο εμείς» του Μακρυγιάννη και, βέ-
βαια, το «να κάνουμε τη ζωή μας ένα 
έργο τέχνης», όπως οραματίστηκαν 
τα τελευταία μεγάλα κινήματα χειρα-
φέτησης. Ερχόμαστε από μακριά 
και σκοπεύουμε να πάμε ακόμα 
μακρύτερα, ακόμα ψηλότερα.

Ούτε Ραγιάδες/Ούτε ∆ραπέτες
Ελεύθεροι

28 Οκτωβρίου 2013

                                          ΣΥΝ∆ΙΑΣΚΕΨΗ ΑΡ∆ΗΝ         

∆ιακήρυξη της 28ης Οκτωβρίου 2013
Άμεση ∆ημοκρατία και Πνευματική Αναγέννηση 

Έχοντας ως απαρέγκλιτες αρχές τον διαρκή αγώνα για πραγματική δημοκρατία, τη συνέπεια και την ειλικρίνεια, καλούμε τους Έλληνες και τις Ελλη-
νίδες σε έναν παρατεταμένο και δύσκολο αγώνα.

“ 

...Το πέρασμα 

από «το εγώ 

στο εμείς» του 

Μακρυγιάννη.

»
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     ∆ΙΕΘΝΗ

Ακριβώς πριν πέντε χρόνια, και πριν ακό-
μη αρχίσουν να διαδραματίζονται τα τρα-
γικά γεγονότα του μνημονίου και της κρί-
σης, ένα από τα πιο πρωτοποριακά μυαλά 
της δεξιάς στην Ιρλανδία, ο τότε γενικός 
διευθυντής της τράπεζας Αγγλοάιρις, Σον 
Φιτζπάτρικ είχε προτείνει τα εξής: «Θέλω 
από την κυβέρνηση να βρει το κουρά-
γιο και να προτείνει στο Κοινοβούλιο ένα 
θαρραλέο και σκληρό προϋπολογισμό, 
που θα καταργούσε τις ιερές αγελάδες 
της χώρας μας…Αναφέρομαι στις υψη-
λές κρατικές συντάξεις, στις κάρτες υγεί-
ας που προσφέρουν δωρεάν περίθαλψη 
και τις παροχές σε ανύπαντρες μητέρες».

Ο 
Φιτζπάτρικ έχει τώρα καταφύγει 
στις Η.Π.Α., όπου προσπαθεί να 
αποκρούσει πληθώρα κατηγο-
ριών για κατάχρηση εκατοντά-

δων εκατομμυρίων ευρώ και τη συμμετοχή 
του στην τράπεζα που διηύθυνε και  χρεο-
κόπησε,  με συνολικά χρέη άνω των τεσσά-
ρων δισ. Ο κύριος αυτός πρέπει να αισθάνε-
ται ικανοποίηση για το γεγονός  ότι η πολι-
τικο-κοινωνική κατεύθυνση που είχε προ-
τείνει είναι τώρα η πρακτική της παρούσας 
κυβέρνησης.

Ο προϋπολογισμός για το 2014 που 
εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο με την ψήφο 
των δύο κομμάτων της συγκυβέρνησης (Fine 
Gael και  Labour Party), δύο εβδομάδες 
πριν, ακολουθεί σθεναρά τις κατευθυντήριες 
γραμμές που πρότεινε ο κύριος Φιτζπάτρικ. 
Στις επίμονες ερωτήσεις της αντιπολίτευσης 
και των δημοσιογράφων για το ποια συμφέ-
ροντα εξυπηρετούνται με τον προϋπολογι-
σμό αυτό και πώς αντιμετωπίζονται τα προ-
βλήματα που προέκυψαν από την οικονομι-
κή κρίση, η κυβέρνηση σιωπά. 

Ένα άλλο αναπάντητο ερώτημα είναι οι 
επιπτώσεις που θα έχουν οι αποφάσεις για το 
σύστημα υγείας και πώς θα καλυφθεί η μαύ-
ρη τρύπα 600 εκ. έως 1 δισ. που αναφέρει 
η τρόικα. Ιδιαίτερα καίριο είναι το ερώτημα 
πώς θα πραγματοποιηθεί η προεκλογική δέ-
σμευση της κυβέρνησης για ελεύθερη πρό-
σβαση στο σύστημα υγείας όλων των πολι-
τών, ανεξαρτήτως ηλικίας και εισοδήματος, 
έως το 2016.

Τα αποτελέσματα των αποφάσεων για 
την οικονομική και κοινωνική πολιτική αυ-
ξάνουν το επίπεδο της φτώχειας των 2/3  
και εντείνουν την πρωτοφανή αγανάκτηση 
της κοινωνίας, με αποτέλεσμα τη δραματι-
κή πτώση των ποσοστών των κομμάτων της 
συγκυβέρνησης στις δημοσκοπήσεις, ιδιαί-
τερα του Εργατικού Κόμματος από 19% σε 
4%, ενώ αντίστοιχα αυξάνουν τα ποσοστά της 
Αριστεράς.

Τα αναφερόμενα προβλήματα προστίθε-
νται στα ήδη υπάρχοντα,  όπως π.χ. την αθρόα 

μετανάστευση 125.000 νέων, την αδυναμία 
130.000 νοικοκυριών να εκπληρώσουν τις 
δανειακές τους υποχρεώσεις, ενώ αυξάνε-
ται ο αριθμός των αστέγων και των ατόμων 
που σιτίζονται στα συσσίτια. Με δεδομένη 
την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στη 
χώρα, η κυβέρνηση εμπαίζει τον ιρλανδικό 
λαό και την παγκόσμια κοινή γνώμη,  δηλώ-
νοντας έτοιμη για έξοδο από το μνημόνιο και 

προσφυγή στις αγορές στο τέλος του 2013. 

Παράλληλα, σύμφωνα με έγκυρες πληρο-

φορίες που διέρρευσαν από τη Σύνοδο Κο-

ρυφής του περασμένου Σαββατοκύριακου, 

ο Ιρλανδός πρωθυπουργός ζήτησε από την 

κα Μέρκελ την έγκριση ενός «επικουρικού» 

δανείου ύψους 4 δισ., «σε περίπτωση που οι 

εξελίξεις δεν είναι οι αναμενόμενες».

Προσωπική μου γνώμη είναι ότι, εάν ο 

γενικός διευθυντής μιας οποιασδήποτε επι-

χείρησης προσπαθούσε με «θαρραλέο και 

σκληρό» τρόπο να επιβληθεί στην αγορά με 

τέτοιες τραγικές επιπτώσεις, δεν θα παρέμε-

νε στη θέση αυτή για πολύ χρόνο. Ολοκλη-

ρώνω με τις δύο τελευταίες  λέξεις του αξέχα-

στου Ιρλανδού ποιητή Σέιμους Χίνι στα λατι-

νικά: noli  timere… Μη φοβάσαι τίποτα…

29/10/2013

Η ∆ημοκρατία της Ιρλανδίας καλύπτει κατά προ-

σέγγιση τα 5/6 της νήσου της Ιρλανδίας που 

έχει συνολική έκταση 84.421 τ.χλμ., Το κρά-

τος ιδρύθηκε μετά από επανάσταση το 1919 

και αναγνωρίστηκε de jure το 1922. Είναι μέ-

λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώ-

νης,  διαθέτει  πληθυσμό 4.517.758, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις του 2009.  Το υπόλοιπο 1/6 της 

νήσου είναι γνωστό ως Βόρεια Ιρλανδία και 

αποτελεί τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Η 

αγροτική Ιρλανδική ∆ημοκρατία μετατράπηκε  

μέσα σε ελάχιστα χρόνια σε μια οικονομία με 

κύριους άξονες το εμπόριο, τις επενδύσεις και 

τη βιομηχανία. Στα χαρτιά, η χώρα είναι ο με-

γαλύτερος εξαγωγέας υπηρεσιών και προϊό-

ντων λογισμικού, αλλά πολλά ξένα προϊόντα, 

κυρίως μουσικής, περνούν μέσα από τη χώρα 

για να αποφύγουν τους φόρους και τα δικαιώ-

ματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

Το 10% του πληθυσμού της Ιρλανδίας ζει κάτω 

από τα όρια της φτώχειας. Σύμφωνα με στοι-

χεία της UNICEF, η Ιρλανδία έχει το έκτο μεγα-

λύτερο ποσοστό παιδικής φτώχειας (16,8%) 

στον ανεπτυγμένο κόσμο . 

Πρωθυπουργός  της χώρας εξελέγη ο Έντα 

Κένι στις 9 Μαρτίου 2011, του κόμματος Φίνε 

Γκάελ που έλαβε 36,1% των ψήφων. Το «Φιά-

να Φέιλ» που κυβερνούσε επί 14 συνεχή χρό-

νια και είχε διαχειριστεί την ένταξη της Ιρ-

λανδίας στο Μνημόνιο, έχασε  το 24,2% των 

ψήφων και περιορίστηκε  στο  17,4% . Σύμφω-

να με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις  ο «πολι-

τικός βραχίονας»  IRA, to «Σιν Φέιν» που από  

7%  είχε φθάσει στο 10% στις εκλογές του 2011 

βρίσκεται τώρα μεταξύ του 17% και 20% .

Το 2010 οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκρι-

ναν τριετές πρόγραμμα ύψους σχεδόν 90 δισ. 

ευρώ, για οικονομική στήριξη της Ιρλανδίας,  

με ένταξη στον μηχανισμό στήριξης. Η εξέλι-

ξη του ΑΕΠ τα τελευταία χρόνια ήταν: Το 2008 

-2,2%, το 2009 -6.4%, το 2010 0.2%, το  2011   

-1.1%, το 2012 2.2% και το 2013 -1,1%, ενώ η 

ανεργία πλήττει το 15% του πληθυσμού.

Η Ιρλανδία είναι γνωστή για τη παραδοσιακή 

μουσική της,  αλλά και για τους συγγραφείς 

της, όπως οι  Τζόναθαν Σουίφτ, Τζέιμς Τζόις, 

Τζορτζ Μπέρναρντ Σω, Όσκαρ Ουάιλντ, Γουί-

λιαμ Μπάτλερ Γητς κ.ά.

Στο χώρο της μουσικής, διακεκριμένοι Ιρλαν-

δοί καλλιτέχνες είναι ο κιθαρίστας Ρόρι Γκά-

λαχερ, η Σίνιντ Ο’Κόνορ, ο Νιάλλ Χόραν τα 

συγκροτήματα The Cranberries, U2 και The 

Script, η Enya,  
Ρ.

Μια σύντο-
μη εικόνα 
της   χώρας 
σήμερα

Ακολουθώντας την... Ελλάδα
Το «ιρλανδικό θαύμα» αποτελεί κατασκευή πολιτικών και δημοσιογράφων

Εάν ο γενικός διευθυντής μιας οποιασδήποτε επιχείρησης προσπαθούσε με «θαρραλέο 
και σκληρό» τρόπο να επιβληθεί στην αγορά με τέτοιες τραγικές επιπτώσεις, δεν θα παρέ-
μενε στη θέση αυτή για πολύ χρόνο.

Του Michael Youlton

“ 

Τα αποτελέσματα των 

αποφάσεων για την οι-

κονομική και κοινωνι-

κή πολιτική αυξάνουν 

το επίπεδο της φτώ-

χειας των 2/3  
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Με την ανακοίνωση των αποτε-
λεσμάτων στις πρόσφατες γερ-
μανικές εκλογές άπαντες συμφώ-
νησαν στο προφανές: το 42% των 
ψήφων που απέσπασαν οι Χρι-
στιανοδημοκράτες ήταν καθαρά 
«ψήφοι της Μέρκελ». Η μόνιμη 
προεκλογική επωδός της οποί-
ας, ότι για τα σημαντικότερα πε-
δία της πολιτικής της δεν υπάρχει 
εναλλακτική πρόταση, βρήκε ευ-
ρύτατη ανταπόκριση, ενώ αποδο-
κιμάστηκαν τόσο η αμυντική στά-
ση των Σοσιαλδημοκρατών, που 
σε καμία φάση του προεκλογικού 
αγώνα δεν κατάφερε να επιβάλει 
την πολιτική της ατζέντα, όσο και 
οι παλινωδίες και οι εσωτερικές 
αγκυλώσεις Πρασίνων και Αρι-
στεράς (Die Linke). 

Γ 
ια μια ακόμη φορά αποδεί-
χτηκε ότι, σε εποχές σοβα-
ρών κρίσεων, αυτά που κα-
θορίζουν σε μεγάλο βαθμό 

την εκλογική συμπεριφορά αξιόλο-
γης μερίδας πολιτών είναι η εμπι-
στοσύνη σε συγκεκριμένα πρόσωπα 
και ο φόβος για τα χειρότερα. Η συ-
μπύκνωση του προεκλογικού αγώνα 
της Μέρκελ στη ρήση «Πετυχημένα 
χρόνια για τη Γερμανία» εξέπεμψε το 
μήνυμα που ήθελαν οι πολίτες που 
ψάχνουν για ασφάλεια και συνέχεια. 
Το εκλογικό αποτέλεσμα σηματοδο-
τεί κυβερνητική συνέχεια, μ’ έναν δι-
αφορετικό συνασπισμό κομμάτων, 
προφανώς με κάποιες «ώριμες» δι-
ορθώσεις στα εσωτερικά θέματα και 
επιλεκτικές συμπληρώσεις στην ευ-
ρωπαϊκή πολιτική. Έναν συνασπι-
σμό που όχι μόνο στηρίζει η μεγάλη 
πλειοψηφία των Γερμανών πολιτών, 
αλλά και την επιζητούσαν οι ανώτε-
ροι συνδικαλιστικοί παράγοντες της 
Γερμανίας και, βεβαίως, όλες οι ομο-
σπονδίες των γερμανικών επιχειρη-
ματιών.

Αν και αναμενόμενος, ο προσω-
πικός εκλογικός θρίαμβος της «μη 
χαρισματικής» καγκελαρίου, που δι-
αθέτει το πλεονέκτημα να επιλέγει η 
ίδια το κόμμα που επιθυμεί στη συ-
γκυβέρνηση, έκανε πολλούς αναλυ-
τές να μιλούν πλέον για γερμανική 
«∆ημοκρατία της Μέρκελ». Αντί τους 
ανέτοιμους Πράσινους, προτίμησε 
τη σιγουριά του Μεγάλου Συνασπι-
σμού με τους σοσιαλδημοκράτες, οι 
οποίοι, παρά το προφανές στρατηγι-
κό λάθος της συγκυβέρνησης, δεν εί-
χαν άλλη επιλογή από το να συμπρά-
ξουν σ’ έναν υποχρεωτικό «γάμο ελε-

φάντων». Μόνο που αυτή τη φορά 
μπορούν –ελέω Μέρκελ– να παρι-
στάνουν την απαιτητική και ανεξέ-
λεγκτη νύφη, που θέλει ν’ αποφύγει 
λάθη του παρελθόντος. Όμως για μια 
ακόμα φορά ξεχνούν ότι η γερμανι-
κή ιστορία, από τον Μπίσμαρκ έως 
τη Μέρκελ, διδάσκει πως η γερμανι-
κή ∆εξιά παρουσίαζε ένα πιο κοινω-
νικό πρόσωπο μόνο όταν η Αριστερά 
ήταν ισχυρή. 

Όσο για το χριστιανοδημοκρα-
τικό της κόμμα CDU, η Μέρκελ το 
μεταμόρφωσε σ’ αυτό που ήταν την 
εποχή του Αντενάουερ: σ’ ένα κρατι-
κό κόμμα, υπό την κυριαρχία και τον 
αυστηρό έλεγχο του καγκελαρίου, 
«που καθορίζει τα πάντα και που κα-
τέχει τα σημαντικότερα πόστα». Με 
μόνη διαφορά την εκσυγχρονιστική 
«σοσιαλδημοκρατικοποίησή» του, 
που επιτρέπει σε νεοσύστατα κόμμα-
τα, όπως το ευρωσκεπτικό/συντηρη-
τικό Alternative fuer Deutschland, 
να ελπίζουν βάσιμα στην ανάδειξή 
τους σε διακριτό πόλο της γερμανι-
κής νεοδεξιάς.   

Το «προεδρικό» στυλ διακυβέρ-
νησης της Μέρκελ θα συντελείται 
πλέον πολύ πιο εύκολα σε μια τετρα-
κομματική Βουλή, στην οποία αφε-
νός δεν θα εκπροσωπείται το 15,7% 
των πολιτών (6,9 εκατομμύρια ψηφο-
φόροι) που επέλεξαν τα τριάντα κόμ-
ματα που δεν κατάφεραν να ξεπερά-

σουν το εκλογικό όριο του 5%1  και, 
αφετέρου, η αποκλειστικά εξ αριστε-
ρών αντιπολίτευση θα περιοριστεί 
στο 20% των εδρών. Η ενίσχυση των 
κοινοβουλευτικών δικαιωμάτων της 
αντιπολίτευσης που είχε ανακοινω-
θεί προεκλογικά μπορεί να περιμέ-
νει, καθώς η επερχόμενη κυβέρνηση 
μοιάζει, τουλάχιστον σε επίπεδο πο-
σοστών, πανίσχυρη.

Απόλυτος λοιπόν ο θρίαμβος 
της Μέρκελ; Φυσικά, αν επικεντρω-
θεί κανείς στο γεγονός ότι τα προβλή-

ματά της δεν θα προέρχονται από 
μια ανίσχυρη αντιπολίτευση, ή από 
τους συνεταίρους της σοσιαλδημο-
κράτες, ιδιαίτερα αν προσέξει τη δι-
απραγματευτική τους φαρέτρα2  στις 
συναντήσεις για τη συγκρότηση της 
νέας κυβέρνησης, αλλά ούτε και από 
το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, όπου 
πλειοψηφούν οι «ερυθροπράσινες» 
κυβερνήσεις των ομόσπονδων κρα-
τιδίων. 

Εσωτερικά θέματα, όπως η αλ-
λαγή της ενεργειακής πολιτικής, η 
επικράτηση της «κεϊνσιανικής λογι-
κής» της χρηματοδότησης των κρα-
τικών επενδύσεων με δανεισμό, το 
εκρηκτικό δημογραφικό ζήτημα, η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, το 
φορολογικό σύστημα και η αναδια-
νομή του πλούτου υπέρ εκείνων των 
εκατομμυρίων Γερμανών (και όχι 
μόνο) που αποτελούν τη λεγόμενη 
«βιομηχανία της ενσωμάτωσης μετα-
ναστών και παραγωγής δικαιούχων 
κοινωνικών αποδοχών», οι ατέλει-
ες του συστήματος υγείας κ.ά., παρά 
τη σοβαρότητα και τη δυσκολία επί-
λυσής τους, δεν αποτελούν αιτίες για 
πολιτική αμφισβήτηση της Μέρκελ. 
∆εν είναι τυχαίο, μάλιστα, που κατέρ-
χεται στις κυβερνητικές διαπραγμα-
τεύσεις χωρίς δεδηλωμένες «κόκκι-
νες γραμμές» και με τη σιγουριά ότι 
το εκκολαπτόμενο κυβερνητικό πρό-
γραμμα θα έχει τη δική της σφραγίδα. 

∆εν θα ισχύει όμως το ίδιο ως 
προς την ευρωπαϊκή πολιτική της, με 
τα ποικίλα ακανθώδη προβλήματα 
που ταλανίζουν την Ε. Ε., όσο και αν το 
πολιτικό της κύρος –μετά και τα εκλο-
γικά αποτελέσματα - έγινε ακόμη πιο 
σημαντικό. Θέματα όπως η σταθερό-
τητα του ευρώ και η αντιμετώπιση 
δημοσιονομικών κρίσεων στα κρά-
τη–μέλη, η τραπεζική ένωση και ο 
ευρωπαϊκός έλεγχος των τραπεζών, 
η παραπέρα ενίσχυση της εξουσί-
ας των ευρωπαϊκών κέντρων λήψης 
αποφάσεων, το ενδεχόμενο του ελλη-
νικού κουρέματος κ.α., θα βρίσκονται 
στο επίκεντρο της νέας κυβερνητικής 
της θητείας και δεν επιτρέπουν τον 
εφησυχασμό, ούτε της Μέρκελ.    

Στην πορεία για τη γερμανοποί-
ηση της Ευρώπης, το ερώτημα που 
τίθεται είναι για πόσον καιρό ακόμη 
η ελληνική αποικία χρέους θα μπο-
ρεί να αντέξει την προδιαγεγραμμέ-
νη άκαμπτη κι ασφυκτική πολιτική 
της συνέχειας που ακολουθεί η Μέρ-
κελ. Κάποιοι, όπως ο Γερμανός φιλό-
σοφος Πέτερ Σλότερντιζκ, μιλούν για 
αυξανόμενη ροπή των αναπτυγμέ-
νων «κρατών της υπερφορολόγη-
σης», όπως η Γερμανία, προς την ορ-
γανωμένη απάτη εις βάρος των ίδιων 
των πολιτών τους. Αν αυτό ισχύει για 
τους Γερμανούς πολίτες, τότε μπο-
ρούμε να φανταστούμε πώς αντι-
μετωπίζουν τον ελληνικό λαό, που 
όντας όμηρος, με τα δεσμά ενός «μη 
βιώσιμου» χρέους και μιας ανύπαρ-
κτης ανταγωνιστικότητας, δεν φαίνε-
ται να έχει τη δύναμη να αντισταθεί, 
δίνοντας εθνικοαπελευθερωτικές δι-
αστάσεις στο ζήτημα κατοχής που βι-
ώνει.   

Σημειώσεις
1. 4,1 εκατομμύρια ψήφους πήραν το 
FDP και το ευρωσκεπτικό/συντηρητικό 
AfD, και άλλο 1,5 εκατομμύριο το κόμμα 
των Πειρατών και οι Νεοναζί του NPD 
(συνολικά, τα τρία ακροδεξιά κόμματα 
NPD, Reps και Pro ελαβαν726.000 ψή-
φους).
2. Οι «απαιτήσεις» του SPD αφορούν: 
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και αντι-
μετώπιση του μειωμένου ωραρίου ερ-
γασίας, εξισορρόπηση των συντάξεων σε 
ανατολική και δυτική Γερμάνια, αντιμε-
τώπιση της φτώχειας στις συντάξιμες ηλι-
κίες, επέκταση της ισότητας μεταξύ των 
δύο φύλων, έμμεση απαίτηση παροχής 
της διπλής υπηκοότητας, περισσότερες 
επενδύσεις στις υποδομές, φορολόγηση 
στις χρηματιστηριακές συναλλαγές, προ-
στασία των ενοικιαστών, θολές παρεμβά-
σεις περί δικαιοσύνης σε θέματα παιδεί-
ας, καλύτερη αντιμετώπιση της ανεργίας 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενίσχυση της ει-
φορείας στη αναπτυξιακή στρατηγική της 
Ε.Ε. και της πολιτικής ελέγχου των εξο-
πλισμών.

Αντιμέτωποι με μια παντοδύναμη Μέρκελ
Η οικοδόμηση της Γερμανικής Ευρώπης προχωράει χωρίς σοβαρά εμπόδια από τον αναιμικό ευρωπαϊκό «Νότο»

Η γερμανική ιστορία, από τον Μπίσμαρκ έως τη Μέρκελ, διδάσκει πως η γερμανική ∆εξιά παρουσίαζε ένα 
πιο κοινωνικό πρόσωπο μόνο όταν η Αριστερά ήταν ισχυρή.

“ 

Ο προσωπι-

κός εκλογικός 

θρίαμβος της 

«μη χαρισματι-

κής» καγκελα-

ρίου έκανε πολ-

λούς αναλυτές 

να μιλούν πλέ-

ον για Γερμανι-

κή «∆ημοκρατία 

της Μέρκελ»

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ
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Τον τελευταίο καιρό, πληθαί-
νουν οι φωνές από στελέχη 
του αμερικανικού κατεστημέ-
νου, που ζητούν μια θαρραλέα 
αναθεώρηση της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής, που θα 
λάβει αποστάσεις από τον κατα-
στροφικό σιωνισμό του Ισραήλ 
και τον ακραίο ουαχαμπιτισμό 
της Σαουδικής Αραβίας. Μια 
από αυτές είναι και του Στίβεν 
Μ. Γουόλτ, γνωστού για παλαι-
ότερο κείμενο που είχε συνυ-
πογράψει με τον Τζον Μιρσχάι-
μερ, που καυτηρίαζε τη μεγάλη 
επιρροή που διατηρεί το ισρα-
ηλινό λόμπι στην διαμόρφω-
ση της αμερικανικής εξωτερι-
κής πολιτικής. ∆ημοσιεύου-
με στη Ρήξη ένα τελευταίο του 
κείμενο, που σχολιάζει τις εξε-
λίξεις που έχουν να κάνουν με 
τη Συρία και το Ιράν από αυτή 
τη σκοπιά, περισσότερο για να 
δείξουμε την εσωτερική διχο-
γνωμία που κυριαρχεί αυτή την 
εποχή στις ΗΠΑ: Από τη μία εί-
ναι το «Κόμμα του Τσαγιού», 
που πιέζει για αναδίπλωση της 
αμερικανικής εξωτερικής πολι-
τικής στα δόγματα του Μπους 
(εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι 
σκέφτονται να προτείνουν την 
Κοντολίζα Ράις για μέλλουσα 
υποψήφια πρόεδρο των Ρεπου-
μπλικάνων), και από την άλλη 
φωνές όπως αυτή, που ζητάει 
εγκατάλειψη της αμερικανικής 
επιθετικότητας και υιοθέτηση 
ενός πιο συναινετικού προφίλ. 
«Ρ» 

 

Λ 
έγεται ότι, κάποιοι από 
τους συμμάχους της 
Αμερικής στη Μέση 
Ανατολή, δεν είναι διό-

λου ευχαριστημένοι με τις ΗΠΑ. 
Προφανώς, αναφέρομαι στη Σα-
ουδική Αραβία και το Ισραήλ, που 
ανησυχούν για τις συνομιλίες των 
ΗΠΑ με το Ιράν, ενώ δυσαρεστήθη-
καν από την απροθυμία του Ομπά-
μα να αναμειχθεί στο συριακό αδιέ-
ξοδο. Αλλά, όσοι από εμάς εξέφρα-
ζαν μια πιο στρατηγική αντίληψη 
για τα αμερικανικά συμφέροντα στη 
Μέση Ανατολή, καλωσορίζουν αυ-
τές τις εξελίξεις. 

Ας ξεκινήσουμε με τα αμερικα-
νικά συμφέροντα. Οι ΗΠΑ έχουν 
τρεις βασικούς στρατηγικούς στό-
χους στην περιοχή. Πρώτον, επιθυ-
μούμε να συνεχίσει το πετρέλαιο και 
το φυσικό αέριο του Κόλπου να δι-
οχετεύεται στις παγκόσμιες αγορές. 
Μια ανακοπή της ενεργειακής ροής 
από τον Περσικό Κόλπο θα οδηγού-
σε στην αύξηση των τιμών και θα 
έπληττε την ακόμα εύθραυστη πα-
γκόσμια οικονομία. Δεύτερον, θέ-
λουμε να αποθαρρύνουμε τις χώ-
ρες της Μέσης Ανατολής να ανα-
πτύξουν Όπλα Μαζικής Καταστρο-
φής, και ειδικότερα πυρηνικά όπλα. 
(Θα ήταν καλύτερα εάν οι ΗΠΑ εί-
χαν αποτρέψει το Ισραήλ από την 
απόκτηση πυρηνικής βόμβας, αλλά 
αυτό το άλογο έφυγε από τον στάβλο 
κατά την δεκαετία του 1960). Τρί-
τον, επιθυμούμε να μειώσουμε τη 
βία των εξτρεμιστών, που εκφράζε-
ται κυρίως μέσω της τρομοκρατίας. 
(Αυτή η απειλή υπερτονίζεται, κατά 
τη γνώμη μου, αλλά τούτο δεν ση-
μαίνει ότι δεν υφίσταται κιόλας). 

Οι προϋποθέσεις για την επί-
τευξη αυτών των στόχων είναι δύο: 
Να διατηρηθεί μια ισορροπία δυνά-
μεων στην περιοχή, και να κρατή-
σουμε την αμερικανική στρατιωτι-
κή παρουσία σε ελάχιστα επίπεδα. 

Εάν ένα περιφερειακό κράτος κατα-
στεί πολύ ισχυρό, ή αν μια εξωτερι-
κή δύναμη αποκτήσει τη δυνατότη-
τα να παρέμβει στην περιοχή, τότε 
μπορεί να κυριαρχήσει πάνω στις 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες και 
να ελέγξει την προσφορά ενέργειας. 
Ανησυχίες τέτοιου τύπου οδήγησαν 
τις ΗΠΑ να αναπτύξουν τη ∆ύναμη 
Άμεσης Επέμβασης κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, και μας έκαναν 
να πάρουμε το μέρος του Ιράκ στη 
σύγκρουση με το Ιράν κατά τη δεκα-
ετία του 1980. Μας οδήγησαν επί-
σης στην άμεση στρατιωτική επέμ-
βαση, για να διώξουμε το Ιράκ από 
το Κουβέιτ το 1991. 

Ταυτόχρονα, η υπερβολική 
εμπλοκή και στρατιωτική παρουσία 
των ΗΠΑ απειλεί τους στρατηγικούς 
μας στόχους. Είτε διότι ενθαρρύνει 
κάποια κράτη να αποκτήσουν όπλα 
μαζικής καταστροφής, είτε πυρο-
δοτώντας την αντιαμερικανική τρο-
μοκρατία. Γι’ αυτόν το λόγο,  πολιτι-
κές όπως αυτή της «διπλής αντιμε-
τώπισης» του 1990, ή η καταστρο-
φική προσπάθεια της κυβέρνησης 
Μπους για «περιφερειακό μετασχη-
ματισμό», αποτέλεσαν στρατηγικά 
σφάλματα. ∆εδομένης της απροσ-
δόκητης αστάθειας που εξαπλώθη-
κε στην περιοχή μετά το ξέσπασμα 
της «Αραβικής Άνοιξης», υπάρχει 
ακόμα ένας σοβαρός λόγος για να 
διατηρούν σε χαμηλά επίπεδα την 
παρουσία τους οι ΗΠΑ, ειδάλλως 
θα θεωρηθεί ότι είμαστε μια αρπα-
κτική ιμπεριαλιστική δύναμη, συνη-
θισμένη να επεμβαίνει στα εσωτερι-
κά πολιτικά ζητήματα της περιοχής. 

Μια προσέγγιση από την σκο-
πιά της ισορροπίας δυνάμεων (ή, αν 

προτιμάτε, της ισορροπίας των απει-
λών) αναδεικνύει το κόστος των «ει-
δικών σχέσεων» για τις ΗΠΑ με το 
Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία. 
Εφόσον παίζεις το παιχνίδι της ισορ-
ροπίας των δυνάμεων, επιθυμείς να 
μεγιστοποιήσεις τη διπλωματική 
ευελιξία και να αποφύγεις την υπερ-
βολική προσήλωση σε κάποιον συ-
γκεκριμένο σύμμαχο. Όπως λέγο-
νταν για την Αγγλία, κατά το ζενίθ 
της δικής της ισορροπίας δυνάμεων, 
είχε «όχι μόνιμους φίλους, αλλά μό-
νιμα συμφέροντα».   

Σήμερα, οι ΗΠΑ διατηρούν τόσο 
στενούς δεσμούς με το Ισραήλ και τη 
Σαουδική Αραβία, που σχετίζονται 
και κατηγορούνται για τους δικούς 
τους λανθασμένους χειρισμούς. 
Συγκεκριμένα, θεωρείται ότι είμα-
στε συνυπεύθυνοι για τη σκληρό-
τητα με την οποία αντιμετωπίζει το 
Ισραήλ τους Παλαιστινίους υπηκό-
ους του, αλλά και ως κύριος προστά-
της της παρακμάζουσας σαουδικής 
μοναρχίας, οι αρχές διακυβέρνη-
σης της οποίας βρίσκονται σε ευθεία 
αντίθεση με τις δικές μας. Εξάλλου, 
η προάσπιση αυτών των «ειδικών 
σχέσεων» έχει μειώσει την επιρ-
ροή των ΗΠΑ πάνω και στους δύο 
εταίρους: Οι Σαουδάραβες 
έχουν επανειλημμένα χώσει 

     ∆ΙΕΘΝΗ

Παίζοντας τους δύσκολους στη Μ. Ανατολή
Οι συνομιλίες με το Ιράν και η υποχώρηση του Ομπάμα στη Συρία είναι δείκτης για την αλλαγή της πολιτικής των ΗΠΑ; 

Ταυτόχρονα, η υπερβολική εμπλοκή και στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ απειλεί τους στρατηγικούς μας στόχους. Είτε διότι ενθαρρύνει κάποια κρά-
τη να αποκτήσουν όπλα μαζικής καταστροφής, είτε πυροδοτώντας την αντιαμερικανική τρομοκρατία.

»

“ 

Μια ανακοπή 

της ενεργειακής 

ροής από τον 

Περσικό Κόλ-

πο θα οδηγού-

σε στην αύξηση 

των τιμών, και 

θα έπληττε την 

ακόμα εύθραυ-

στη παγκόσμια 

οικονομία

Του Stephen M. Walt*
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“Μιαν αδειανή ψευτοπερηφάνεια για 
κάποιους μεγάλους προγόνους που 
τους προστατεύουν τάχα από το χαμό”

 Ι. ∆ραγούμης

Η 
σωτηρία αυτού του κόσμου 
είναι έργο εφάμιλλο, αν όχι 
ανώτερο της ∆ημιουργίας του, 
μάς θυμίζει ο φιλόσοφος Τζ. 

Αγκάμπν* Και φέρνει παραδείγματα από 
τις μονοθεϊστικές θρησκείες:

Στο ισλάμ, ο Θεός επιτελεί δύο έργα: 
δημιουργία και σωτηρία –το δεύτερο είναι 
ευγενέστερο από το πρώτο, εξ ου και ο ση-
μαίνων ρόλος του Προφήτη.

Στον ιουδαϊσμό, το όνομα του Μεσσία 
δημιουργήθηκε πριν πλαστεί ο κόσμος. 

Στον χριστιανισμό, τέλος, ο Υιός του 
Θεού, ο Λυτρωτής, είναι γεννηθείς, ου ποι-
ηθείς, και μάλιστα προ πάντων των αιώ-
νων. Είναι δε ομοούσιος τω πατρί. 

Τα δύο έργα δεν μπορούν να νοη-
θούν ξεχωριστά. ∆εν αρκεί να δημιουρ-
γείς, υπενθυμίζει ο Αγκάμπεν, πρέπει και 
να σώζεις. Η σωτηρία δεν υπολείπεται της 
δημιουργίας!

Ο αναγνώστης θα έχει ίσως εδώ διαι-
σθανθεί ότι η πτήση στους ουρανούς βο-

ηθά να δούμε εναργέστερα τα επίγεια: η 
θεολογία συχνά γεννά κοσμικούς συνειρ-
μούς. 

Ο πρώτος συνειρμός, λοιπόν, είναι ότι 
ο ιστορικός Ν. Σβορώνος εντοπίζει την ου-
σία του ελληνισμού στην αντίστασή του 
στους κατακτητές: Για την ακρίβεια στην 
ιδιαίτερα μακραίωνη, σε σχέση με άλ-
λους λαούς, αντίστασή του. ∆εν πρόκειται 
για ένα υπερβατικό χαρακτηριστικό που 
αιωρείται πάνω από τη φύση του ελληνι-
σμού, οι Έλληνες δεν γεννήθηκαν αντιστε-
κόμενοι. Ωστόσο, ο ιστορικός, όταν θέλη-
σε να συμπυκνώσει την ιστορική εμπειρία 
του λαού, επέλεξε ένα χαρακτηριστικό που 
ανήκει όχι στη γένεσή του, αλλά στις προ-
σπάθειες του λαού αυτού για λύτρωση.

Ο δεύτερος συνειρμός είναι η αντίλη-

ψη του πολιτειολόγου Γ. Κοντογιώργη για 

το ελληνικό έθνος: Θεωρεί ότι η ελληνική 

ταυτότητα είναι μια πολιτική σταθερά με 

διακριτικό γνώρισμα την ελευθερία. κατ’ 

αυτόν, ο ελληνισμός συγκροτήθηκε ως  

ανθρωποκεντρικό σύστημα μικρής κλίμα-

κας. Και εδώ οι προσπάθειες ενός λαού για 

την πολιτική του σωτηρία καταλήγουν να 

αποτελούν το ιδιαίτερο γνώρισμά του. 

Αποκαθιστώντας τα πρωτεία της σωτη-

ρίας έναντι της δημιουργίας, τονίζεται το 

αυτονόητο: η ελληνική ιστορία δεν είναι η 

γένεση του ελληνικού έθνους, αλλά η δια-

δρομή του στο χρόνο. ∆εν είναι το νεκρό 

παρελθόν, αλλά το ζωντανό παρόν. ∆εν εί-

ναι οι πρόγονοι, η επίκληση των οποίων 

συνήθως δηλώνει μειονεξία, αλλά η ίδια η 

ελληνική κρίση και οι απαντήσεις σε αυτή 

την κρίση. 

Η σωτηρία είναι αξεχώριστη από τη 

δημιουργία. Η ρήση αυτή μπορεί να δια-

βαστεί και ως εξής: Όποιος επικαλείται το 

ρόλο του λυτρωτή, οφείλει να δείξει ότι εί-

ναι σε θέση να δημιουργεί. Αυτοί οι καιροί 

είναι μάλλον απαιτητικοί.

* Στο δοκίμιο ∆ημιουργία και Σωτηρία 

από το βιβλίο Nudità (2009)

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

Στοχασμός πάνω στην αντίσταση, την αλλαγή, και την συνέχεια 

∆ημιουργία και Σωτηρία 

“ 

Όποιος επικαλείται 

το ρόλο του λυτρω-

τή οφείλει να δείξει ότι 

είναι σε θέση να δημι-

ουργεί. Αυτοί οι και-

ροί είναι μάλλον απαι-

τητικοί

Αποκαθιστώντας τα πρωτεία της σωτηρίας έναντι της δημιουργίας, τονίζεται το αυτονόητο: η ελληνική ιστορία δεν είναι η γένεση του ελληνι-
κού έθνους αλλά η διαδρομή του στο χρόνο.

τη μύτη τους σε ζητήματα αντιτρο-
μοκρατίας, ενώ το Ισραήλ συνεχί-

ζει να εξαπλώνει τους οικισμούς και απει-
λεί, ή έχει χρησιμοποιήσει την ισχύ του με 
ενοχλητική συχνότητα, και τρόπους που 
επιδεινώνουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την 
υπόλοιπη περιοχή. 

Οι συνομιλίες με το Ιράν και η ανά-
λήψη μιας πιο υπεύθυνης προσέγγισης 
για τις επεμβάσεις στην ευρύτερη περιο-
χή αποτελούν καλοδεχούμενες εξελίξεις. 
Η οικοδόμηση μιας σχέσης συνεννόη-
σης με την Τεχεράνη θα ήταν προς όφε-
λος των αμερικανικών συμφερόντων. Όχι 
μόνον θα προκαλούσε τη συνεργασία σε 
ζητήματα που οι ΗΠΑ και το Ιράν διατη-
ρούν κοινά συμφέροντα (όπως στο Αφ-
γανιστάν), αλλά από μόνο του το γεγονός 
ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν συνομιλούν με-
ταξύ τους εποικοδομητικά, θα έκανε και 
τους άλλους συμμάχους μας στην περιο-

χή πιο δεκτικούς στις ανησυχίες και τα αι-
τήματά μας.

∆εν θέλω να υπερεκτιμήσω αυτή την 
τάση ώστε να διογκώσω τα πιθανά οφέ-
λη της: ∆εν πρόκειται να εγκαταλείψουμε 
τους παρόντες συμμάχους μας, ή να ανα-
τρέψουμε απότομα τις μακροχρόνιες πε-
ριφερειακές μας δεσμεύσεις. Αλλά, μια 
μεγαλύτερη απόσταση από το Τελ Αβίβ 
και το Ριάντ και ένας ανοιχτός δίαυλος επι-
κοινωνίας μεταξύ της Ουάσινγκτον και 
της Τεχεράνης, θα μεγιστοποιούσε μα-
κροχρόνια την αμερικανική επιρροή και 
μόχλευση. Εξάλλου όταν προσκολλείσαι 
τόσο στενά σε κάποιον σύμμαχο (όπως 
κάποτε οι ΗΠΑ με τον Σάχη της Περσί-
ας), παθαίνεις μεγαλύτερη ζημιά αν συμ-
βεί κάτι σε αυτόν.

Επειδή οι ΗΠΑ δεν αποτελούν δύ-
ναμη της Μέσης Ανατολής και επειδή ο 
πρωταρχικός μας στόχος είναι μια περι-
φερειακή ισορροπία δυνάμεων, έχου-
με την πολυτέλεια «να κάνουμε τους δύ-
σκολους». Γι’ αυτόν το λόγο, δεν είναι και 
τόσο κακό να δυσανασχετήσουν και λίγο 
οι σύμμαχοι των ΗΠΑ. Μην ξεχνάμε πως 
είναι πιο αδύναμοι από τις ΗΠΑ και αντι-
μετωπίζουν πιο άμεσες απειλές. Εάν επι-
θυμούν να συνεχίσουν να απολαμβά-
νουν την προστασία και την υποστήριξη 
των ΗΠΑ, και ανησυχούν ότι η προσοχή 
μας μπορεί και να μειωθεί, ίσως να κά-
νουν κάτι περισσότερο για να διατηρούν 
τις ΗΠΑ ευχαριστημένες.

*Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του 
περιοδικού Foreign Policy (fp.com), 

28/10/2013

Του Στράτου Μεϊντανόπουλου

»
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Συχνά αναρωτιέμαι, ειδικά στις 
εθνικές επετείους, τι απέγιναν 
άραγε οι χιλιάδες Έλληνες μαυ-
ραγορίτες, οι δωσίλογοι, οι κου-
κουλοφόροι, οι γερμανοτσολιά-
δες, οι καταδότες και συνεργά-
τες των Γερμανών; Είναι χιλιάδες 
οι άνθρωποι που καλοπέρασαν 
στην κατοχή. Όμως, τι απέγιναν 
μετά; Υπάρχουν βιβλία, που ανα-
φέρουν ότι ελάχιστοι από αυτούς 
δικάστηκαν και καταδικάστηκαν. 
Οι περισσότεροι, μετά το 1949, 
στελέχωσαν τις κρατικές υπηρε-
σίες, ενώ κάποιοι διακρίθηκαν 
ως πολιτικοί και άλλοι ως επιχει-
ρηματίες.

Σ 
ε μια εφημερίδα της επο-
χής, και συγκεκριμένα, 
στη Λαϊκή Φωνή της 
6ης Μαρτίου 1945, δια-

βάζουμε για έναν γερμανοτσολιά–
κουκουλοφόρο, του περιβόητου 
στρατιωτικού αρχηγού φιλοναζιστι-
κής οργάνωσης Γεωργίου Πού-
λου, που έδρασε στη Θεσσαλονίκη 
και ο οποίος εκτελέστηκε στο Γου-
δή το 1949, ως ένοχος για ειδεχθή 
εγκλήματα κατά αμάχων:

«Λοχίας του Αντων-Τσαούς 
επανακάμψας άρτι/ έκανε με τους 
φίλους του προχτές σουπράιζ πάρ-
τυ. / Και διεκρίθη ένας λαμπρός 
εκτελεστής του Πούλου/ και η μα-
ντάμ Μιχάλαγα, άλλως Παπαδο-
πούλου./ Παίξαν μπαρμπούτι, μπα-
γλαμά και πέρασαν ευχάριστα/ κι 
ένας απόφοιτος σχολής του ∆ά-
γκουλα με άριστα/ διηγήθη πως κα-
θάρισε ογδόντα στην αράδα/ κι όλοι 
στο τέλος φώναξαν Ζήτω η Μεγάλη 
Ελλάδα!».

Κάποτε θα πρέπει να γραφεί η 
πραγματική ιστορία του δωσιλογι-
σμού στην Ελλάδα και να καταγρα-
φεί η μετέπειτα εξέλιξη των δωσίλο-
γων.

Κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
υπήρξαν τρεις πρωθυπουργοί: Γ. 
Τσολάκογλου, Κ. Λογοθετόπουλος 
& Ι. Ράλλης.

Ο στρατηγός Γ. Τσολάκογλου, 
ως αξιωματικός του Ελληνικού 
Στρατού, συμμετείχε στις κυριότε-
ρες μάχες στους Βαλκανικούς Πολέ-
μους καθώς και στην εκστρατεία στη 
Μικρά Ασία. Ήταν διοικητής του Γ´ 
Σώματος Στρατού στην επίθεση της 
Ιταλίας και την εισβολή της Γερμανί-
ας το 1940-41.

 Στις 30 Απριλίου του 1941 και 

ώρα 11 το πρωί, ο Τσολάκογλου, 
χωρίς την παρουσία του Αρχιεπι-
σκόπου Χρύσανθου, ο οποίος είχε 
αρνηθεί να τον ορκίσει, πράγμα το 
οποίο ταυτόχρονα είχε απαγορεύ-
σει και στους υπόλοιπους αρχιερείς 
και ιερείς της Ελλάδας, με το επιχεί-
ρημα ότι η Ελλάδα είχε ήδη εθνική 
κυβέρνηση, την οποία είχε ορκίσει ο 
ίδιος, εννοώντας εκείνη που βρισκό-
ταν ακόμα σε ελληνικό έδαφος, στην 
Κρήτη, πριν μετακινηθεί στη Μέση 
Ανατολή, ορκίστηκε πρωθυπουρ-
γός, στα Παλαιά Ανάκτορα, (σημερι-
νή Βουλή), από τον πρωθιερέα του Ι. 
Ν. Αγίου Γεωργίου Καρύτση, Ν. Πα-
παδόπουλο.

 Αμέσως μετά την απελευθέρω-
ση, ο Τσολάκογλου συνελήφθη και 
κλείστηκε στις φυλακές Αβέρωφ. 
Παραπέμφθηκε στο Ειδικό ∆ικα-
στήριο ∆ωσιλόγων, κατηγορούμε-
νος για παράνομη συνθηκολόγη-
ση με τον εχθρό. Το ειδικό αυτό δι-
καστήριο τον καταδίκασε σε θάνατο, 
ενώ ταυτόχρονα, το ίδιο δικαστήριο, 
ζήτησε τη μετατροπή της ποινής σε 
ισόβια δεσμά για τις «πολλαπλές 
υπηρεσίες του στη χώρα ως στρατι-
ωτικός». Έχοντας όμως προσβληθεί 
από λευχαιμία, πέθανε λίγο μετά την 
καταδίκη του το 1948.

Ακολούθησε ο Κωνσταντίνος 
Ι. Λογοθετόπουλος, διακεκριμένος 
καθηγητής της Ιατρικής του Π. Αθη-
νών. Έγινε πρωθυπουργός της διο-
ρισμένης από τους Γερμανούς κατο-
χικής κυβέρνησης, αντικαθιστώντας 
τον Τσολάκογλου. Για τη συνεργα-
σία του με τους κατακτητές καταδι-
κάστηκε σε ισόβια δεσμά, αλλά αρ-
γότερα έλαβε χάρη και πέθανε τελι-
κά εκτός φυλακής, το 1961. 

Τρίτος κατοχικός πρωθυπουρ-
γός ήταν πρώην βουλευτής και 
υπουργός Ιωάννης ∆. Ράλλης. 
Πρωθυπουργός της δωσίλογης κυ-
βέρνησης των γερμανικών κατοχι-
κών δυνάμεων μέχρι τις 12 Οκτω-
βρίου του 1944. Με την απελευ-
θέρωση, ο Ιωάννης Ράλλης συνε-
λήφθη και δικάστηκε για εθνική 
αναξιότητα (προδοσία), σε ισόβια 
κάθειρξη. Πέθανε από καρκίνο του 
πνεύμονα, στη φυλακή, το 1946.

Στη δίκη του (Φεβρουάριος 
1945), συνήγοροί του ήταν ο γιος 
του και μετέπειτα πρωθυπουργός 
της Ελλάδας, Γεώργιος Ράλλης, και 
ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, πατέ-
ρας του μετέπειτα πολιτικού Ιωάννη 
Βαρβιτσιώτη.

Μια ξεχωριστή, αλλά συνάμα 
και τραγική περίπτωση, είναι ο υπο-
στράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμή-
τρος. Τον ονόμασαν σύγχρονο Λε-
ωνίδα και θρύλο του αλβανικού 
έπους.

Ο Χ. Κατσιμήτρος, ως διοικη-
τής της ιστορικής VIII Μεραρχίας, 
έγραψε ιστορία στον ελληνοϊταλι-
κό πόλεμο. Ο Κατσιμήτρος αψήφη-
σε τις διαταγές της πολιτικής (πρω-

θυπουργός Ι. Μεταξάς) και στρατι-
ωτικής (αρχιστράτηγος Α. Παπάγος) 
ηγεσίας των Αθηνών, που του υπο-
δείκνυαν να υποχωρήσει και να μη 
δώσει τη μάχη επί της ελληνοαλβα-
νικής μεθορίου! Με δική του πρω-
τοβουλία, μόνος, χωρίς καμιά βο-
ήθεια από το ΓΕΣ και χωρίς κανείς 
στην Αθήνα να πιστεύει, ούτε στιγ-
μή, στον αγώνα του, στάθηκε όρθι-
ος στην πρώτη γραμμή, πολέμησε 
και νίκησε, με ισάξιο συμπαραστάτη 
του τον συνταγματάρχη K. ∆αβάκη 
και το ηρωικό απόσπασμά του! (Ο 
Κ. ∆αβάκης, που είχε αποστρατευ-
τεί για λόγους υγείας, ανακλήθηκε 
στην ενεργό υπηρεσία και τοποθε-
τήθηκε διοικητής του 51ου Συντάγ-
ματος Πεζικού και στη συνέχεια του 
Αποσπάσματος Πίνδου. Αν και άρ-
ρωστος, παρέμεινε στα σύνορα και 
το απόσπασμά του είχε την τιμή της 
πρώτης στρατιωτικής νίκης επί των 
ΙΤΑΛΩΝ. Ήταν στενός συνεργάτης 
του Κατσιμήτρου και έδρασε υπό τις 
διαταγές του.) 

Ο μέραρχος Χ. Κατσιμήτρος 
όχι μόνον κράτησε τα σύνορα, αλλά 
μέσα σε λίγες εβδομάδες άρχισε να 
προελαύνει επιθετικά εναντίον των 
εισβολέων Ιταλών, μέσα στην Αλβα-
νία. Το έπος του ελληνικού στρατού 
στην Αλβανία οφείλεται κατά ένα με-
γάλο μέρος στην οργάνωση, στο πά-
θος και στην απείθεια του Κατσιμή-
τρου, αφού οι αποφάσεις του επί του 
πεδίου μάχης ήταν αντίθετες από τα 
επιτελικά σχέδια του ΓΕΣ, τις διατα-
γές του αρχηγείου και του αρχιστρά-
τηγου.  

Αργότερα, οι διαταγές του ΓΕΣ 
προς τον Κατσιμήτρο για οπισθοχώ-
ρηση και στην ουσία εγκατάλειψη 

της Ηπείρου «διορθώθηκαν», προ-
κειμένου η δόξα από τη νίκη στην 
Αλβανία να ανήκει στον τότε πρω-
θυπουργό Μεταξά και στον αρχι-
στράτηγο Αλ. Παπάγο, που κλει-
σμένοι στα υπόγεια του ξενοδοχεί-
ου «Μ. Βρετανία», στην Πλατεία Συ-
ντάγματος, νόμιζαν ότι διηύθυναν 
τις επιχειρήσεις του, χωρίς να έχουν 
ιδέα τι γίνεται στο αλβανικό μέτωπο. 
Τα αρχεία της ∆ιεύθυνσης Ιστορίας 
Στρατού (∆.Ι.Σ.) είναι αποκαλυπτικά, 
όπως και οι μαρτυρίες όσων βρέ-
θηκαν από την πρώτη ώρα της ιτα-
λικής εισβολής, μέχρι και τις αρχές 
του 1941, και πολέμησαν στην ελ-
ληνοαλβανική μεθόριο και στα εν-
δότερα της Αλβανίας (Βόρειος Ήπει-
ρος).

Το εντυπωσιακό είναι ότι ο Κα-
τσιμήτρος είχε καταταγεί στον στρα-
τό ως εθελοντής και έγινε στρατηγός, 
προαγόμενος πάντα επ’ ανδραγαθία. 
∆εν είχε τελειώσει τη ΣΣΕ, δεν είχε 
θεωρητική στρατιωτική κατάρτιση, 
ήταν όμως στρατιωτική ιδιοφυΐα, 
όπως απέδειξε στην πράξη.

Αυτός όμως ο ήρωας του ελλη-
νοαλβανικού πολέμου, ο υποστρά-
τηγος Χ. Κατσιμήτρος, είχε τραγική 
εξέλιξη. Συνεργάστηκε με τους Γερ-
μανούς! Συμμετείχε στην πρώτη κα-
τοχική κυβέρνηση του Γεωργίου 
Τσολάκογλου, όπου και διετέλεσε 
υπουργός Εργασίας. Ήταν ο απόλυ-
τος ξεπεσμός και ο έσχατος διασυρ-
μός ενός πρώην Ήρωα.

Με την απελευθέρωση συνελή-
φθη και το 1945, στις 31 Μαΐου, ο 
Χαράλαμπος Κατσιμήτρος καταδι-
κάστηκε από το ειδικό δικαστήριο 
των δωσιλόγων σε πολυετή κάθειρ-
ξη… Πέθανε το 1962 μόνος, πάμ-
φτωχος, σχεδόν επαίτης, ξεχασμένος 
και περιφρονημένος από όλους. Άλ-
λωστε, η μνήμη του δεν βόλευε κα-
νέναν, αφού ψαλίδιζε τις δάφνες κά-
ποιων, που έπρεπε να θεωρούνται 
Ήρωες για το έπος του 1940. 

Φυσικά, και ο ίδιος ο Κατσιμή-
τρος με τις επιλογές του αποτελεί 
χείριστο παράδειγμα προς αποφυ-
γήν, αφού συνεργάστηκε με τον κα-
τακτητή, ενώ θα έπρεπε να οργάνω-
νε και να εμψυχώνει τους Έλληνες, 
για αντίσταση στον φασισμό. 

Αυτά θα πρέπει να τα μάθου-
με και να τα θυμόμαστε, γιατί, όπως 
είπε προχθές στη Θεσσαλονίκη και 
ο Πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Κ. 
Παπούλιας, «αν δεν γνωρίζουμε τι 
έγινε πριν, δεν μπορούμε να δούμε 
καθαρά μπροστά. Η έλλειψη ιστορι-
κής παιδείας είναι «κάπως σαν τύ-
φλωση».

     ΚΟΣΜΟΣ

H ελληνική Ιστορία έχει και μαύρες σελίδες
Κατοχικοί πρωθυπουργοί, δωσίλογοι και ταγματασφαλίτες

Ο ∆αμασκηνός εξέρχεται του μητροπολιτικού ναού. Τον συνοδεύει ο κατοχικός πρωθυπουργός (στο άκρο δε-
ξιά η σύζυγος του Τσολάκογλου Καίτη, καταγόμενη από τη γνωστή οικογένεια της Κορίνθου, Θεοδώρου)

“ 

Κάποτε, θα 

πρέπει να γρα-

φεί η πραγμα-

τική ιστορία του 

δωσιλογισμού 

στην Ελλάδα

Του Χρήστου Καπούτση
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Είναι αξιοσημείωτη η προθυμία 
με την οποία πολλοί λησμονούν, 
παραβλέπουν ή εξωραΐζουν την 
Ιστορία και επιλέγουν να εκπλήσ-
σονται από την επανάληψή της. Η 
παρατήρηση δεν αφορά μόνο την 
Γερμανία, που όλοι συγχώρεσαν 
με ασύγγνωστη σπουδή, αλλά και 
ολόκληρη την Ευρώπη, η υπερά-
σπιση της οποίας από εγχώριους 
και μη οπαδούς της καταντά δα-
κρύβρεκτη σαν ινδική ταινία του 
’60. Τι είναι ιστορικά η Ευρώπη, 
ποια είναι η διαδρομή της, ώστε 
να αιτιολογούνται η προσήλω-
ση, η υποταγή και ο θαυμασμός 
σ’ αυτήν; 

Μ 
ια απλή αναδρομή 
απαντά σε όλα. Η Ευ-
ρώπη (πλην της Ιτα-
λίας, εν μέρει) είναι 

ένα σύνολο κρατών με δανεική, ιου-
δαιογενή θρησκεία και δανεικό, ελ-
ληνογενή πολιτισμό. Ο τύπος αν-
θρώπου, που διέπλασαν η αφύσικη 
μείξη αυτών των ασύμβατων μεταξύ 
τους δανείων, καθώς και η αφόρητα 
καταθλιπτική επίγνωση του ετερό-
φωτου, είναι ό,τι καταστροφικότερο 
εμφανίσθηκε στην γη, απ’ τον Καρ-
λομάγνο και μετά: Ο λευκός Ευρω-
παίος χριστιανός, ο χειρότερος και 
πιο αρρωστημένος τύπος ανθρώ-
που που έχει υπάρξει ποτέ, αιματο-
κύλησε όλον τον πλανήτη, κατέστρε-
ψε πολιτισμούς, διέπραξε γενοκτο-
νίες κι ολοκαυτώματα, κατέστρεψε 
την φύση, διέφθειρε τα πάντα. ∆εν 
υπάρχει έγκλημα καταγεγραμμέ-
νο ή μη που να μην έχουν πρωτα-
γωνιστήσει οι Ευρωπαίοι ως ιμπε-
ριαλιστές, καπιταλιστές, τύραννοι, 
«ιεραπόστολοι» κ.λπ. Ένας ενδεικτι-
κός κατάλογος προκαλεί ανατριχίλα: 
Χίτλερ, Στάλιν, Τσώρτσιλ, Ιερά Εξέ-
ταση, Ιερά Συμμαχία (το παληό όνο-
μα της Ευρωπαϊκής Ένωσης), Σταυ-
ροφορίες, Κολόμβος, Κορτές, Κά-
στερ, κυνήγι μαγισσών, auto da fe = 
πράξη πίστης, δημόσιες εκτελέσεις, 
νύχτες Αγίου Βαρθολομαίου, Σικε-
λικοί Εσπερινοί, εκατονταετής πόλε-
μος, χιλιάδες Καλάβρυτα και ∆ίστο-
μα σε όλη την γη, ανά τους αιώνες. 
Ήταν δυνατόν εβδομήντα χρόνια να 
υποσκελίσουν χίλια και ν’ αλλάξουν 
αυτοί οι άνθρωποι; Ζούμε την απά-
ντηση καθημερινώς παρακολουθώ-
ντας, αφοπλισμένοι, έναν ακήρυκτο 
πόλεμο των οικονομικώς ισχυρότε-
ρων Ευρωπαίων εναντίον των λιγό-
τερο ισχυρών Ευρωπαίων, με σύγ-

χρονα σπαθιά και βόμβες τα επιτό-
κια και τα δημοσιονομικά μεγέθη. 
Η ΕΕ θα μείνει στην Ιστορία ως το 
πρώτο παράδειγμα κρατών που, για 
να αισχροκερδήσουν και να εξουσι-
άσουν, μετεβλήθησαν σε τράπεζες-
εταιρείες, μιμούμενα την διαβόητη 
Εταιρεία των Ινδιών.

Κατά τους αισιόδοξους, η φρίκη 
του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου αρκού-
σε για να μεταβάλει συμπεριφορές 
αιώνων. Αλλά ο Β’ Παγκόσμιος Πό-
λεμος δεν ήταν ο μόνος πόλεμος της 
Ιστορίας, ούτε ποτέ ο πόλεμος άλλαξε 
τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά, για-
τί ν’ αλλάξει τα των Ευρωπαίων, που 
έχτισαν πάνω σε δανεικές βάσεις και 
δεν το ξεχνάνε ποτέ, ενώ επιπλέον οι 
Γερμανοί δεν ξεχνάνε την ταπείνω-
ση απ’ την απρόσμενη, σε έκταση και 
ένταση (300 και πλέον αντιστασια-
κές οργανώσεις καταμετρά ο Μανώ-
λης Γλέζος στο σχετικό δίτομο έργο 
του), ελληνική αντιναζιστική αντίστα-
ση; Κι όπως οι Ρωμαίοι, οι πραγματι-
κοί πρόγονοί τους, οι Ευρωπαίοι δεν 
κατόρθωσαν ποτέ να αναπτύξουν 
μια δική τους πρωτότυπη φιλοσο-
φία, μια καθαρά ευρωπαϊκή κοσμο-
θέαση ή ένα δημοκρατικό πολιτικό 
σύστημα. Καθολικισμός, προτεστα-
ντισμός, ελέω θεού μοναρχία, φε-
ουδαρχία, καπιταλισμός, ιμπεριαλι-
σμός, μαρξισμός, ναζισμός, φασισμός 
είναι η συγκομιδή τους. Υπάρχει κάτι 
δημοκρατικό σ’ αυτά, εξαιρουμένου 
του ρωμαιογενούς αντιπροσωπευ-
τισμού; Οι εσαεί δανειστές τους, Ελ-

λάδα και Ισραήλ, υπομειδιούν με τον 
φλύαρο κομπασμό τους. ∆εν είναι 
και πολύ θελκτικό το θεωρητικό τους 
πρόσωπο, όσα καλλυντικά και να 
εξάγουν. Οι περσινές γιορτές για την 
Ελισάβετ και η παρουσία της Μέρ-
κελ στο παιχνίδι Ελλάδας-Γερμανίας 
για το ευρωπρωτάθλημα πέρυσι, σ’ 
αυτά τα «δημοκρατικά» θεμέλια πα-
ρέπεμπαν. Και στα καλογυαλισμένα 
κρεμασμένα κλουβιά, σε εκκλησία 
του Μύνστερ, όπου σκότωναν αιρετι-
κούς, τους Αναβαπτιστές, που μετεξε-
λίχθηκαν στην κορωνίδα του ανθρω-
πίνου είδους, τους Άμις, πριν χρόνια 
φραξιονιστές Άμις επιτέθηκαν βρά-
δυ σε ορθόδοξους Άμις, τους έδεσαν, 
τους φίμωσαν και τους ξύρισαν την 
χαρακτηριστική γενειάδα τους, η αν-
θρωπότητα εξελίσσεται, όπως και να 

το δει κάποιος.
Τα προαναφερθέντα, και χιλιά-

δες χιλιάδων άλλα που δεν είναι δυ-
νατό να περιληφθούν στο παρόν ση-
μείωμα φυσικά,  δεν αναιρούν σε τί-
ποτα τα σπουδαιότατα ευρωπαϊκά 
επιτεύγματα σε κάθε τομέα, με προ-
εξάρχον την Γαλλική Επανάσταση. Η 
Ευρώπη όμως διέπρεψε τόσους αιώ-
νες στα πρότυπα Τζέκυλ-Χάιντ. Ηθε-
λημένα ή όχι, ο Ρόμπερτ Λιούις Στή-
βενσον σκιαγράφησε επακριβώς τον 
πολιτισμό, τον ψυχισμό και την ιστο-
ρική πορεία της Ευρώπης, που αξί-
ζει ελεγχόμενου σεβασμού και δη-
μιουργικής μιμήσεως. Αλλά και πε-
ριφρόνησης και συμπόνοιας για τον 
αρρωστημένο, μισάνθρωπο χαρα-
κτήρα και συμπεριφορά τους. Μια 
πιθανή εξήγηση για όλα αυτά δόθη-
κε μόλις πρόσφατα: τα παιδιά στις 
χώρες με ήλιο, είναι λιγότερο υπερ-
κινητικά απ’ τα παιδιά στις χώρες με 
λιγότερο ήλιο που δεν ξέρουν τι θα 
πει λιάζομαι. Τι σημαίνει, άραγε; 

 Όποιος έχει ζήσει έστω λίγο στην 
Ευρώπη ή έχει συναναστραφεί Ευ-
ρωπαίους, γνωρίζει ότι μισούν και 
απεχθάνονται τους υποτελείς σ’ αυ-
τούς και υπολήπτονται όσους διαθέ-
τουν αυτοεκτίμηση, ασχέτως αν ταυ-
τόχρονα θέλουν να τους εκμηδενί-
σουν, επειδή τους αντιστέκονται. Η 
ένταξή μας στην ΕΟΚ παρουσιάσθη-
κε, με ασύγγνωστη ιστορική άγνοια 
και αφέλεια, ως κατόρθωμα της πο-
λιτικής ηγεσίας που, επί πλέον, διέδι-
δε ότι η Ευρώπη θα προστάτευε και 

τα σύνορά μας (!!!!) και καταλήγει ως 
εφιάλτης, με υποδούλωση στην Ευ-
ρώπη Ελλάδας και Κύπρου (πανω-
λεθρία με μεγάλη ελλαδική ευθύνη, 
πάλι). Ο παγκόσμιος διασυρμός μας 
(για τον πρωταίτιο Γ. Παπανδρέου 
οποιαδήποτε τιμωρία ισοδυναμεί με 
απονομή χάριτος, ακόμη και η θανα-
τική ποινή) επιβάλλει να μαθαίνου-
με σε βάθος, στο εξής, ποιοι είναι οι 
«εταίροι» και ποιοι οι αντίπαλοί μας, 
και να βασιζόμαστε στον εαυτό μας 
αποκλειστικά, με αυτοπεποίθηση 
και βαθύτατη συναίσθηση ότι ιστο-
ρικώς η Ελλάδα δεν έχει ανάγκη την 
Ευρώπη (ούτε τον χριστιανισμό ούτε 
τον μαρξισμό), προϋπήρχε αυτών και 
θα επιζήσει αυτών. Ισχύει το ίδιο και 
για εκείνους; Απάντησε προ καιρού 
ο Μάριο Βάργκας Λιόσα, για όσους 
το θυμούνται. Και ο Γκύντερ Γκρας, 
που δέχθηκε μάλιστα επιθέσεις και 
λοιδορίες από εγχώριους κουίσλιγκ. 
Τις δε όποιες οφειλές μας για την βο-
ήθειά τους το 1821, τις έχουμε ξεχρε-
ώσει στο πολλαπλάσιο στον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο. 

Συγκροτημένη, μεθοδική αντεπί-
θεση, συνεπώς, κι επίγνωση της ταυ-
τότητάς μας και της ιδιοπροσωπίας 
μας, του αρχαίου, αλλά και του σύγ-
χρονου πολιτισμού μας. Και, πρωτί-
στως, διεκδίκηση των γερμανικών 
αποζημιώσεων, επανορθώσεων, του 
δανείου και των αρχαιοτήτων που 
έκλεψαν οι Γερμανοί, όπως έκλεβαν 
άλλωστε και τον εξοπλισμό απλών 
νοικοκυριών, οι «περήφανοι» πολε-
μιστές τους. 

Ξέρουν πόσο «περήφανοι» ήταν, 
τα κόκαλά τους που είναι σπαρμένα 
στην ελληνική γη. Κι επειδή τα λό-
για είναι πάντα ανυπόληπτα, όταν δεν 
συνοδεύονται από πράξεις, ας απαι-
τήσουμε να γίνουν Μουσείο Αντινα-
ζιστικής Αντίστασης οι ναζιστικές φυ-
λακές, στην οδό Κοραή 4. Ξέρετε αν 
υπάρχει αντίστοιχο μουσείο σε όλη 
την Αθήνα, εκτός από δυο τρεις φι-
λότιμες περιφερειακές προσπάθει-
ες; Θα επισκεφθεί κάποιο κόμμα ή 
δημόσιο πρόσωπο τις φυλακές; Μια 
φωτογραφία του Γλέζου, δίπλα στην 
φριχτή χιτλερική σημαία που εκτίθε-
ται στις φυλακές της Κοραή 4, θα έχει 
παγκόσμιο αντίκτυπο και θα αλλάξει, 
έστω για λίγο, την διαβόητη πολιτική 
ατζέντα, αλλά θα υπενθυμίσει για πά-
ντα τις ισορροπίες.    

* Σε πρώτη, συντετμημένη, μορφή 
το άρθρο δημοσιεύθηκε στο τελευ-
ταίο απεργιακό φύλλο της Ελευθε-
ροτυπίας.

Τι είναι λοιπόν η ενδοξότατη Ευρώπη;
Συγκροτημένη μεθοδική αντεπίθεση για την επίγνωση της ταυτότητάς μας και της ιδιοπροσωπίας μας!

Όποιος έχει ζήσει έστω λίγο στην Ευρώπη ή έχει συναναστραφεί Ευρωπαίους, γνωρίζει ότι μι-
σούν και απεχθάνονται τους υποτελείς σ’ αυτούς.

“ 

Ας απαιτήσουμε 

να γίνουν Μου-

σείο Αντιναζι-

στικής Αντίστα-

σης οι ναζιστι-

κές φυλακές, 

στην 

οδό Κοραή 4

Του Αλέξανδρου Ασωνίτη
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Η Κύπρος ήταν πάντα  η σπερ-
ματοδόχος τριών ηπείρων και 
πέντε θαλασσών. Στρατεύματα 
και πειρατές εφορμούσαν, απο-
βιβάζονταν, έσφαζαν, λεηλατού-
σαν, λειτουργούσαν ως βιαστές. 
Έφταναν ακόμη και άλλοι κυ-
νηγημένοι από τις γύρω χώρες, 
μετανάστες και άνθρωποι πει-
νασμένοι, και όλοι αυτοί έσπερ-
ναν παιδιά. Η Κύπρος μεγάλω-
νε αυτά τα παιδιά με φροντίδα, 
και με ήθος, έθος και συνήθεια 
ελληνική. 

Χ 
αρακτηριστικό παρά-
δειγμα η επαρχία Πά-
φου, όπου 7%, περίπου, 
του πληθυσμού έχει το 

στίγμα της «αταξίας του Φρίντριχ», 
που πολλές φορές οδηγεί στην επώ-
δυνη ακινησία της μυοπάθειας. Τέ-
τοια ασθένεια υπάρχει και σε μια πε-
ριοχή της Γαλλίας και όλα καταδει-
κνύουν ότι το στίγμα αυτό της «ατα-
ξίας του Φρίντριχ» μεταφέρθηκε 
από εκεί στην Κύπρο. Μεταφορείς 
οι Γάλλοι σταυροφόροι που στάθ-
μευσαν κάποιο καιρό στην Πάφο 
και έσπειραν αρκετά παιδιά, είτε ως 
βιαστές είτε ως εραστές. 

Η επαρχία Πάφου πάντοτε είχε 
μεγάλη συνεισφορά στους εθνικούς 
αγώνες του κυπριακού ελληνισμού, 
με αποστολές εθελοντών στους αγώ-
νες της Ελλάδας, με νεκρούς, τραυ-
ματίες και φυλακισμένους στους 
αγώνες εντός της Κύπρου. Είμαστε η 
περιοχή της Κύπρου που είναι η πιο 
κοντά στην Ελλάδα, τόνιζαν με έπαρ-
ση οι Παφίτες, προς τους Κυπρίους 
των άλλων επαρχιών, την περίοδο 
της διεκδίκησης του αιτήματος της 
αυτοδιάθεσης, και ο Μητροπολί-
της Πάφου, υποδεχόμενος περιηγη-
τές από την Αρκαδία, τους χαιρέτη-
σε με τη φράση: «Καλωσορίζω τους 
μητροπολίτες». Στην παρατήρηση 
των Αρκάδων, γιατί τους ονομάζει 
έτσι αφού αυτός είναι ο μητροπολί-
της, εκείνος απάντησε: «Εσείς είσα-
στε οι μητροπολίτες, γιατί η μητρό-
πολη των Παφίων είναι η Αρκαδία, 
από εκεί ήρθαν  οι πρώτοι Έλληνες 
της περιοχής μας, μαζί με τον βασι-
λιά Αγαπήνορα». 

Πού λοιπόν οι Σταυροφόροι, οι 
εισβολείς, οι βιαστές και οι επιμειξί-
ες μπροστά στην πολιτιστική ταυτό-
τητα και το αίσθημα του συνανήκειν 
σε μια εθνότητα; Όλα πέφτουν κου-
ρελιασμένα, και μένει η συνειδητή 

και καθαρή απόφαση της ένταξης 
και έκφρασης σε ένα γλωσσικό, πο-
λιτιστικό και εθνικό σύνολο. 

Ο Γάλλος συγγραφέας Ζακ Λα-
καριέρ τόνισε εμφατικά: «Η Κύπρος 
είναι ένα ελληνικό νησί, εννοώ ένα 
νησί που η γλώσσα του και η κουλ-
τούρα του υπήρξαν ελληνικές από 
τους αρχαιότερους σχεδόν χρό-
νους». «Τριάντα δύο αιώνες δεινά, 
λεηλασίες, κατοχές, κυριαρχίες, ει-
σαγωγές ξένων γλωσσών, θρησκει-
ών και πολιτισμών, δεν μπόρεσαν 
να παραμερίσουν τον πολιτισμό και 
τη γλώσσα της Κύπρου. Προσωπι-
κά, βρίσκω το γεγονός εξωφρενικό, 
έστω και αν αυτή η συνέχεια κλονί-
ζει ή αναιρεί ορισμένες γλωσσολο-
γικές θεωρίες».

Το αίσθημα του εθνικώς συνα-
νήκειν είναι πολιτιστικό, γλωσσικό 
και ιστορικό και όσοι, λοιπόν, μιλούν 
για αιματολογική συνέχεια και για 
καθαρότητα της φυλής, όσοι μιλούν 
για «αίμα και τιμή», οπισθοδρομούν 
τα πράγματα στον αταβισμό και στο 
φυλετισμό, τη στιγμή που οι αρχαί-
οι Έλληνες είχαν την πιο προωθη-
μένη άποψη, θεωρούσαν την ταυ-
τότητα του Έλληνα ως θέμα παιδεί-
ας και δεν έψαχναν να βρουν αιμα-
τολογικές συνέχειες και βιολογικά 
πρότυπα. 

Είναι χαρακτηριστικό το παρά-
δειγμα των λινοβαμβάκων, των κρυ-
πτοχριστιανών της Κύπρου, που 
λόγω της καταπίεσης της τουρκο-
κρατίας δήλωναν μουσουλμάνοι. 
Μελετώντας το φαινόμενο αυτό βλέ-
πουμε πόση λίγη σημασία έχει η αι-

ματολογική συνέχεια μπροστά στην 
απόφαση της ένταξης σε κάποιο 
εθνικό σχηματισμό. Λοιπόν, οι λινο-
βάμβακοι επίσημα ήσαν μουσουλ-
μάνοι, όμως στο σπίτι ήξεραν ότι 
ήσαν χριστιανοί, αρκετοί, μάλιστα, 
είχαν βαφτιστεί κρυφά στην εκκλη-
σία. Η μητρική τους γλώσσα ήταν η 
ελληνική (τουρκικά μάθαιναν όταν 
πήγαιναν στο τουρκικό σχολείο, κάτι 
που άρχισε, κυρίως, κατά την περίο-
δο της αγγλοκρατίας), ήξεραν ακόμη 
ότι οι πρόγονοί τους ήσαν και επίση-
μα, και φανερά, Έλληνες χριστιανοί, 
πριν εκατό ή εκατόν πενήντα χρόνια. 
Όταν ξεκίνησαν οι διακοινοτικές τα-
ραχές στην Κύπρο, το 1958 και το 
1963-1964, πολλοί από τους κρυ-
πτοχριστιανούς ήσαν από τους πιο 
σκληρούς υπέρ των τουρκικών δι-
εκδικήσεων, με φαινόμενα ακροτή-
των και φανατισμού. Οι άνθρωποι 

αυτοί, την ώρα της σύγκρουσης και 
επιλογής, είχαν αποφασίσει και ξε-
καθαρίσει ότι θα εντάσσονταν στο 
τουρκικό στρατόπεδο  και, ίσως, εί-
χαν έντονη την επιθυμία να αποδεί-
ξουν (στους Τούρκους, κυρίως, αλλά 
και στους Έλληνες) με τεκμήρια την 
τελική τους επιλογή.

 Όσοι, λοιπόν, μιλούν για αίματα 
εθνικής καθαρότητας, λένε ανοησί-
ες. Σήμερα πολλοί που έχουν ελλη-
νική εθνική συνείδηση είναι απόγο-
νοι ανθρώπων που πολέμησαν κά-
ποτε τους Έλληνες και πολλοί κάτοι-
κοι γειτονικών χωρών, που σήμερα 
εκφράζουν αντιπάθεια και αντιπα-
λότητα για την Ελλάδα, είναι απόγο-
νοι Ελλήνων. 

Με άλλα λόγια το «αίμα – τιμή» 
της Χρυσής Αυγής είναι ένα σύνθη-
μα βλακώδες. Συμπληρωματικά, ως 
σπόνσορες της Χρυσής Αυγής, λει-
τουργούν και οι ανεγκέφαλοι διανο-
ούμενοι του ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζουν 
ότι κάθε αναφορά σε εθνικά θέματα 
θα μολύνει την ιδεολογική καθαρό-
τητά τους, ότι αποτελεί έκφραση ρα-
τσισμού και εθνικισμού. Η μια βλα-
κεία συμπληρώνει την άλλη. Γιατί, 
αν το έθνος είναι κάτι νεκρό, πρέπει 
να ανασκουμπωθούμε όλοι για να 
το θάψουμε, δεν μπορούμε να ζού-
με με τους νεκρούς. «Νέκυες κοπρί-
ων εκβλητότεροι», είπε ο μέγας Εφέ-
σιος. 

Όμως το έθνος είναι μια ζωντα-
νή, ολοζώντανη, ιστορική κατηγο-
ρία, που ανα«σπειρώνεται, παρά-
γει νέες εκφάνσεις και φαινόμενα, 
συντελεί στην επιλογή στάσεων,  νο-

οτροπιών και αποφάσεων. Και αυτό 
σημαίνει ότι πρέπει να έχουμε πολι-
τική και για το έθνος. Πολιτική που 
θα εδραιώσει τη δημοκρατία, την 
ευημερία και κοινωνική του δικαι-
οσύνη, την πολιτιστική του άνθηση, 
την αξιοπρεπή συμπόρευση και συ-
νεργασία του με τους άλλους λαούς.  
Γιατί, ως διανοούμενος, αν δεν συν-
διαλέγεσαι με αυτό που είναι η ζω-
ντανή πραγματικότητα του καιρού 
σου, είσαι ο ίδιος νεκρός.  

Πρέπει ακόμη να τονιστεί ότι σή-
μερα η ταυτότητα του εθνικώς συνα-
νήκειν δεν είναι μόνο θέμα πολι-
τιστικής, γλωσσικής και ιστορικής 
ταυτότητας. Γιατί, την εποχή της πλα-
νητοποίησης και των νέων δεδομέ-
νων, την εποχή που διακηρύσσεται 
η αρχή του αυτοκαθορισμού,  μπο-
ρείς να δηλώσεις Κούρδος, Πολω-
νός, Πετσενέγος, Γερμανός ή Αργε-
ντινός και να γίνει αυτό αποδεκτό. Η 
ταυτότητα του Έλληνα είναι, λοιπόν, 
και μια απόφαση της συνείδησης 
και της ευθύνης. ∆ηλώνοντας Έλλη-
νας παίρνεις στον ώμο σου ένα φορ-
τίο και μια ευθύνη, μια Ιστορία και 
έναν πολιτισμό για να προχωρήσεις 
στην πορεία της ζωής σου. Αν το θέ-
λεις. 

Στην Κύπρο, όλοι οι διεθνείς ορ-
γανισμοί, οι ΜΚΟ, επιχορηγημέ-
να προγράμματα ξένων πανεπιστη-
μίων, νεοκυπριακές συσπειρώσεις, 
ξένες πρεσβείες και οργανώσεις 
προωθούν και ενισχύουν τον εθνι-
κό αποχρωματισμό των Κυπρίων, 
αποχρωματισμό που θα βοηθήσει 
και στην άδικη και ετεροβαρή λύση 
που μεθοδεύουν. Στην Κύπρο, η άρ-
νηση της ελληνικής εθνικής ταυτό-
τητας θα προκαλέσει τον μεγαλύ-
τερο έπαινο και την επιβράβευση 
από τον διεθνή παράγοντα, την πα-
γκοσμιοποιημένη κυρίαρχη ελίτ και 
όλους τους μηχανισμούς που ανα-
φέραμε προηγουμένως, που θα μας 
θεωρούν, πια, ως τα καλύτερα και 
πιο προικισμένα παιδιά της υφηλί-
ου.

 Όμως στην Κύπρο η πλειονό-
τητα των κατοίκων δηλώνουν Έλ-
ληνες, σε πείσμα όλων αυτών των 
μεθοδεύσεων. Γιατί η συνείδησή 
τους δεν ανέχεται την πτώση και τη 
φθορά, δεν θέλουν να υποκύπτουν 
στον ετσιθελισμό της δύναμης και 
να συμμορφώνονται προς τας υπο-
δείξεις διαφόρων κέντρων εξουσίας. 
Γιατί είναι αξιοπρεπείς. ∆ηλώνουν 
Έλληνες και δεν δέχονται εκπτώσεις. 

Σηκώνουν στον ώμο το φορ-
τίο και την ευθύνη της ελληνικής 
εθνικής ταυτότητας στην Κύπρο και 
προχωρούν περήφανοι κι ωραίοι. 

     ΤΕΧΝΗ

Αίμα και μπογιές
Αίμα και μπογιές της Χρυσής Αυγής. Αναιμία και μπογιές του ΣΥΡΙΖΑ

Πού λοιπόν οι Σταυροφόροι, οι εισβολείς, οι βιαστές και οι επιμειξίες μπροστά στην πολιτιστική ταυτότητα και 
το αίσθημα του συνανήκειν σε μια εθνότητα;

“ 

Σήμερα πολ-

λοί που έχουν 

ελληνική εθνι-

κή συνείδηση 

είναι απόγονοι 

ανθρώπων που 

πολέμησαν κά-

ποτε τους Έλ-

ληνες

Του Σάββα Παύλου
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1. το βαθύ έντερο 2. το βαθύ κράτος 3. το βαθύ λαρύγγι

4. το βαθύ κονέ 5. το βαθύ πηγάδι 6. ο βαθύς στοχασμός

7. η σε βάθος ανάλυση 8. το βαθύ σκοτάδι 9. το βαθύ έντερο ξανά
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Η Ευρώπη ως «Είσοδος Κινδύ-
νου» (Emergency Entrance, όπως 
είναι ο επίσημα χρησιμοποιούμε-
νος όρος)  αποτελεί τον άξονα της 
συνεργασίας ανάμεσα στα Εθνικά 
Θέατρα της Τσεχίας, της Ελλάδας, 
του Ισραήλ και τα ∆ημοτικά Θέα-
τρα του Παλέρμου, της Κλουζ και 
του Γκρατς. 

Ο 
μάδες καλλιτεχνών -θεα-
τρικοί και κινηματογρα-
φικοί σκηνοθέτες, επαγ-
γελματίες και ερασιτέ-

χνες ηθοποιοί, μουσικοί και καλλι-
τέχνες του βίντεο- διερεύνησαν για 
αρκετούς μήνες σύγχρονα ερωτήμα-
τα σχετικά με τη μετανάστευση στη 
χώρα τους. ∆ούλεψαν με πρόσφυγες, 
αντιπροσώπους εθνικών μειονοτή-
των, νέους και μεγαλύτερους, άνδρες 
και γυναίκες «χωρίς χαρτιά» από την 
Ανατολική Ευρώπη και την Αφρική.

Το Εθνικό Θέατρο της χώρας μας 
συμμετέχει στο διεθνές αυτό πρό-
γραμμα (Είσοδος Κινδύνου) με την 
«Αόρατη Όλγα», έργο με θέμα τη δι-
ακίνηση γυναικών, βασισμένο σε 
πραγματικές μαρτυρίες και ντοκου-
μέντα.

Η συγκεκριμένη θεατρική συ-
νεργασία, αρθρωμένη προφανώς σε 
μια υπονοούμενη λογική «ανοικτών 
συνόρων», δεν ξεδιπλώνεται στο πε-
δίο της λογικής αποδοχής δίκαιων 
αιτημάτων πολιτικού ασύλου, αλλά 
δέχεται την Ευρώπη ως χώρο υπο-
δοχής όπου μαζικοί πληθυσμοί «επι-
βάλλεται» να εγκατασταθούν ή να με-
τακινηθούν ανεμπόδιστα.

Το πρώτο από τα δύο έργα (Η 
Αόρατη Όλγα) που συναπαρτίζουν 
την ενότητα «Ξένος» διαπραγματεύε-
ται, όπως αναφέρθηκε, μια συγκεκρι-
μένη, όσο και ιδιαίτερη κατηγορία. 
Αυτή είναι η μαζική διακίνηση γυ-
ναικών με στόχο τη σεξουαλική εκ-
μετάλλευση, έναν από τους τρεις πιο 
επικερδείς τομείς εγκληματικότητας, 
με τους άλλους δύο να είναι το εμπό-
ριο όπλων και τα ναρκωτικά. Και εδώ 
ακριβώς προκύπτει η πρώτη αντί-
φαση: Υπενθυμίζουμε ότι σύμφω-
να με την έκθεση του γραφείου των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ναρκωτικά 
και την εγκληματικότητα του 2005 
(United Nations Office on Drugs 
and Crime 2005) το ποσοστό των γυ-
ναικών που γίνονται αντικείμενο δια-
κίνησης έχει αυξηθεί από τη δεκαε-
τία του ’80 κι εξής και σχετίζεται άμε-
σα με την αύξηση της διεθνούς με-
τανάστευσης και τη θηλυκοποίηση 
της φτώχιας. Εκτιμάται επίσης, σύμ-
φωνα με στοιχεία της μη κυβερνη-
τικής οργάνωσης STOP NOW-Stop 
Trafficking of People, ότι κατά την 

περίοδο 1990-2000 στην Ελλάδα 
77.500 γυναίκες και παιδιά υπήρ-
ξαν θύματα εξαναγκαστικής πορνεί-
ας. Σύμφωνα με κάποια άλλα στοι-
χεία το 2010 συνελήφθησαν 246 
δράστες εμπορίας/σωματεμπορίας 
εκ των οποίων οι 78 ήταν ημεδαποί 
και 168 αλλοδαποί. Επομένως το συ-
γκεκριμένο φαινόμενο, με τις όποιες 
αποκρουστικές και απάνθρωπες λε-
πτομέρειες το χαρακτηρίζουν, δεν 
μπορεί να ενταχθεί στη κατηγορία 
της «ξενοφοβίας» και ασφαλώς δεν 
εμπίπτει στη λογική της ελεύθερης 
διακίνησης ανθρώπων, συνδέεται 
όμως άμεσα με την πλευρά εκείνη 
της παγκοσμιοποιητικής τάσης μετα-
κίνησης πληθυσμών ως φτηνού ερ-
γατικού προσωπικού. Μάλιστα η συ-
ντριπτική πλειοψηφία των γυναικών, 
αν τους δινόταν η δυνατότητα, θα επέ-
λεγαν την επιστροφή στην πατρίδα 
τους. Περισσότερο λοιπόν μιλάμε  για 
μια «Ανάγκη Εξόδου» και όχι για μια 
«Είσοδο Κινδύνου».

 Η συγκεκριμένη αντίφαση επα-
ναλαμβάνεται και στη συνέντευξη 
που έδωσε ο σκηνοθέτης του έργου 
στην Καθημερινή (Τέχνες και Γράμ-
ματα, 22/2011): «Αυτό που βιώ-
νω στην πόλη είναι ένα στρίμωγμα. 
Ο κόσμος είναι πολύς, ανεξαρτήτως 
εθνικότητας ή φυλής, και αυτό δη-
μιουργεί προβλήματα. Προσωπικά 
έχω κυκλοφορήσει και δουλέψει σε 
προβληματικές περιοχές και ομολο-
γώ ότι δεν έχω φοβηθεί ούτε μου έχει 
τύχει κάτι.

»Ακούω και βλέπω παρ’ όλα 
αυτά ότι υπάρχουν κρούσματα βίας, 
τα οποία τείνουν τελευταία να δημι-
ουργήσουν και κύκλους βίας με αντί-
ποινα. Αυτό κατ’ αρχήν σημαίνει επι-
τακτική ανάγκη κάποιων κινήσεων 
από την πολιτεία, γιατί ο χρόνος μάλ-
λον χειρότερη θα κάνει την κατάστα-
ση».

Σε αυτό  καθαυτό το έργο γινόμα-
στε μάρτυρες ενός ολόκληρου μηχα-
νισμού, χωρίς ηθικές αναστολές, με 
αποκλειστικό σκοπό τη σεξουαλική 
εκμετάλλευση μιας νεαρής αλλοδα-
πής, στην οποία εκμετάλλευση συμ-
μετέχουν, όπως είναι γνωστό, μηχα-
νισμοί της εξουσίας, του παρακρά-
τους, αλλά και με την έμμεση απο-
δοχή ενός τμήματος της κοινωνίας, 
όπως είναι η ανδρική πελατεία. Ένα 
σκληρό θέμα, ένα σκληρό φαινόμε-
νο, το οποίο και προφανώς επιβάλλε-
ται να αντιμετωπιστεί.

Ο συγγραφέας του έργου, έχο-
ντας δουλέψει πάνω σε ένα πραγ-
ματικό περιστατικό, αλλά και σε ντο-
κουμέντα της δικαστικής πλευράς 
του φαινομένου, πετυχαίνει να δώσει 
μια καλή αποτύπωση μιας τραγωδί-

ας που μαστίζει εν αρχή του 21ου αι-
ώνα, σαν ένα άλλο σκλαβοπάζαρο, 
γυναίκες από υποανάπτυκτες κυρί-
ως χώρες.

 Στο δεύτερο έργο «Άουστρας, ή 
Η Αγριάδα», το οποίο εκ των υστέρων 
προστέθηκε στο «Αόρατη Όλγα», ερ-
χόμαστε αντιμέτωποι με μια ακόμη 
αντίφαση όσο και έναν παραλογι-
σμό. Η συγγραφέας του έργου, Λένα 
Κιτσοπούλου, είναι ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα των συγγραφέων 
που παρήγαγε η περίφημη περίοδος 
«του εκσυγχρονισμού». Μια ολόκλη-
ρη γενιά μεγάλωσε σε ένα πεδίο ανά-
λαφρης δημιουργίας, ως προς την 
πλευρά της κοινωνικής ευθύνης που 
πρέπει να κουβαλάει ένας δημιουρ-
γός, έξαλλου ατομικισμού και μιας 
υπερμεγέθους φιλαυτίας, ως φυσική 
συνέπεια της αποκοπής από το σώμα 
της κοινωνίας. Σε προηγούμενο θεα-
τρικό μας σημείωμα πάνω στο έργο 
της Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α είχαμε κάνει μια 
ιδιαίτερη επισήμανση στο ναρκισσι-
σμό ο οποίος αναδυόταν στη συγκε-

κριμένη παράσταση. Αυτή τη φορά 
όμως έχει πάει δύο βήματα παρα-
πέρα. Υπογράφοντας το πιο αδύνα-
μο και «εύκολο» έργο της, έχει περά-
σει στο πεδίο της απευθείας αντικοι-
νωνικότητας. Περιγράφει στο έργο 
αυτό ένα ζευγάρι Ελλήνων που συζεί 
μαζί με τον αδελφό της κοπέλας (ως 
το τυπικό δείγμα μιας ολόκληρης γε-
νιάς;) και οι οποίοι περιμένουν έναν 
αλλοδαπό τουρίστα ως οικοδεσπό-
τες. Η «προγονόπληκτη» παρέα των 
«Ελλήνων» διακρίνεται για την αμορ-
φωσιά της, τις απόλυτες ρατσιστικές 
και εθνικιστικές απόψεις που κου-
βαλάει, την εμπάθειά της και τη χυ-
δαία συμπεριφορά η οποία την χα-
ρακτηρίζει. Σε μια στιγμή, απρόσμε-
να όσο και αδικαιολόγητα, επιτίθε-
ται στο φιλοξενούμενο, χωρίς καμιά 
προφανή αιτία, φτάνοντας στο σημείο 
του σωματικού και ψυχολογικού βα-
σανισμού. Ερχόμαστε λοιπόν αντιμέ-
τωποι με μια ακόμη αντίφαση: ένα 
έργο το οποίο υποτίθεται ότι έχει γρα-
φτεί για να αντιμετωπίσει το ρατσισμό 

λειτουργεί, δίκην συλλογικής ευθύ-
νης, ρατσιστικά ενάντια στους Έλλη-
νες συλλήβδην. Μέσα από τον πε-
ζοδρομιακό λόγο που χρησιμοποι-
εί για λόγους εύκολου εντυπωσια-
σμού, η συγγραφέας, ορμώμενη από 
εσώτερα αντικοινωνικά αισθήματα, 
αλλά και με ένα αμφιλεγόμενο χιού-
μορ, προσπαθεί να συνεπάρει τους 
θεατές, να τους καλοπιάσει και εντέ-
λει να τους τραβήξει μαζί της στη μι-
σαλλόδοξη άποψη που έχει για την 
ελληνική κοινωνία. Το κείμενο, με 
έναν ξεκάθαρο μεταμοντέρνο χαρα-
κτήρα, χρησιμοποιεί ή για να είμαστε 
πιο ακριβείς προσπαθεί να χρησι-
μοποιήσει χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, 
στοιχεία του «θεάτρου του παραλό-
γου», όμως επειδή ακριβώς αδυνατεί 
να εμβαθύνει, καταλήγει να είναι ένα 
παράλογο θεατρικό κείμενο.  Όσο 
και αν έχει την αποδοχή ενός κομμα-
τιού της επίσημης ελίτ της χώρας μας 
(απότοκο ενός μέχρι πριν λίγα χρόνια 
κυριαρχούντος εθνομηδενισμού), η 
Κιτσοπούλου αρχίζει πλέον να εντάσ-
σεται σε μια γραφική περιπτωσιολο-
γία.

Αντίφαση τέταρτη. Οι σκηνοθέ-
τες των έργων, Γ. Παλούμπης για το 
πρώτο και Γ. Καλαβριανός για το δεύ-
τερο, παρά το αδύναμο των κειμένων, 
κατορθώνουν να παρουσιάσουν μια 
αρκετά έντιμη παράσταση αποσπώ-
ντας από τους ηθοποιούς αξιόλο-
γες ερμηνείες. Αξίζει να αναφέρου-
με τη βράβευση της Λένας Παπαλη-
γούρα στο ρόλο της εκμεταλλευόμε-
νης πόρνης στο έργο Αόρατη Όλγα 
με το βραβείο Μελίνα Μερκούρη για 
τη σπουδαιότερη γυναικεία ερμη-
νεία το 2012, αλλά και την ιδιαίτερη 
ερμηνεία του Γρηγόρη Γαλάτη στο 
ρόλο του τουρίστα στο έργο Αγριά-
δα. Σημαντικότατες ερμηνείες σε όχι 
και τόσο σημαντικά έργα, που δικαι-
ώνουν την εμπιστοσύνη μας στη νέα 
γενιά των θεατρικών ηθοποιών. 

Η στάση όμως του θεατή σε ένα 
θεατρικό έργο δεν μπορεί να εξα-
ντλείται σε μια καλή σκηνοθεσία ή σε 
μία ιδιαίτερη ερμηνεία από την πλευ-
ρά των ηθοποιών. Πρέπει κυρίως να 
είναι στάση κριτική απέναντι στο ίδιο 
το περιεχόμενο του θεατρικού έργου. 
Καθόλου τυχαίες δεν ήταν  οι συζη-
τήσεις των θεατών που αποχωρού-
σαν από  την παράσταση.  Αρκετοί 
από αυτούς στην αρχή φοβήθηκαν 
ότι παρακολουθούσαν ένα ρατσιστι-
κό έργο εις βάρος του «Άλλου». Πό-
σοι όμως προβληματίστηκαν από το 
ρατσισμό ενάντια στον «Έλληνα»;

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Αντιφάσεις και παραλογισμοί
«Ξένος»: Αόρατη Όλγα, Άουστρας ή Η Αγριάδα

ΑΟΡΑΤΗ ΟΛΓΑ 
του Γιάννη Τσίρου

Σκηνοθεσία Γιώργος Παλούμπης
Σκηνικά - Κοστούμια Ιωάννα 
Τσάμη
Μουσική Μάριος Στρόφαλης
Φωτισμοί Βασίλης Κλωτσοτήρας
ΑΟΥΣΤΡΑΣ Ή Η ΑΓΡΙΑ∆Α της 
Λένας Κιτσοπούλου
Σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβρια-
νός
Σκηνικά - Κοστούμια Ιωάννα 
Τσάμη 
Χορογραφία - Επιμέλεια κίνησης 
Ξένια Θεμελή
Φωτισμοί Βασίλης Κλωτσοτήρας
Παραγωγή: Λυκόφως

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γρηγόρης 
Γαλάτης, Βασίλης Καραμπούλας, 
Λένα Παπαληγούρα, Γιωργής 
Τσουρής

Υπό την αιγίδα του Εθνικού Συ-
ντονιστικού Μηχανισμού Κατα-
πολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων
Πληροφορίες:  Θησείον – Ένα θέ-
ατρο για τις τέχνες , Τουρναβίτου 
7, Θησείο ΤΗΛ: 210 3255444 

ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ : Πέμπτη, Παρασκευή, Κυ-
ριακή 21.00, Σάββατο 19.00 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 
120 λεπτά (με διάλειμμα)
Μέχρι 10 Νοεμβρίου



Αριθμός φύλλου 98                       ΣΑΒΒΑΤΟ 2 Νοεμβρίου 2013 25

> 
To 1950 κυκλοφόρησε 
από τις εκδόσεις Ι.∆. Κολ-
λάρου-Εστία το έργο του 
Γ. Αποστολάκη, Το κλέ-

φτικο τραγούδι. Το πνεύμα και η 
τέχνη του. Θα το δημοσιεύσει και 
πάλι το περιοδικό Εποπτεία, σε συ-
νέχειες, στα τεύχη 76-82, από τον 
Φεβρουάριο του 1983 μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 1983.  

Αποτελεί συνέχεια παλαιότε-
ρων μελετών του για το δημοτικό, 
αποσκοπώντας όπως γράφει, στο  
να «βγάζει από τη μέση τα ύποπτα 
τραγούδια και ανοίγει λεύτερο το 
δρόμο να γνωρίσουμε καθαρώτερα 
τέχνη και πνεύμα»1. Συγχρόνως εί-
ναι μια έμμεση κριτική των διανοη-
τών του καιρού του, που δεν κατόρ-
θωσαν «οι ίδιοι να γίνουν το κέντρο 
της ζωής και σκέψης, αχάλαστο από 
το χρόνο, με τη διαδοχή του από την 
ψυχή του δασκάλου στην ψυχή του 
μαθητή»2.  Στην ποίηση του δημο-
τικού τραγουδιού δεν ανακαλύπτει 
μόνο τον άξιο λαϊκό ανώνυμο τε-
χνίτη, που συχνά αναφέρεται και 
ανάγεται  στην ελληνική αρχαιότη-
τα, μα και την πλούσια σε τρόπους 
καθημερινή ζωή. Καθώς επισημαί-
νει, «χίλιες φορές καλύτερα, στρι-
μωγμένος σε μιαν άκρη της γης, να 
ζήσω με τον πατέρα μου και το παι-
δί μου, παρά να χαίρωμαι, στη φα-
ντασία μου, τη ζωή μου με τον εκα-
τοστό απόγονό μου. Χίλιες φορές 
καλύτερα να καταλαβαίνω τον εαυ-
τό μου συνέχεια με όλο το βάρος 
του περασμένου παρά, με αδειανή 
καρδιά και με σβησμένη μνήμη, να 
φαντάζουμαι πως θα γεννήσω και-
νούργιο καιρό και θα είμαι πρωτο-
πόρος»3.

Ο Αποστολάκης, με εξαιρετική 
ευσυνειδησία, θα παρουσιάσει και 
θα κρίνει εύστοχα και με χειρουρ-
γικό τρόπο θα λέγαμε, τις διάφο-
ρες συλλογές, όπως αυτή του Πο-
λίτη, αλλά και τις διάφορες παραλ-
λαγές ή και παραφθορές της, σαν 
αυτές του Αραβαντινού και του Λά-
μπρου. Θα δείξει τεκμηριωμένα 
και με αναμφισβήτητο τρόπο τι είχε 
πράγματι γράψει ο λαϊκός τεχνί-
της και πού είχαν γράψει αυτοί που 
εμπνεύστηκαν από αυτόν με τρόπο 
συχνά ατυχή.

Ο Αποστολάκης συμπεραίνει 
τελικά ότι στο κλέφτικο τραγούδι 
«ανεμίζεται λεύτερη η ψυχή – θρι-
αμβική σημαία, επειδή το στοιχείο 

δεν είναι εδώ κληρονομιά, κοινω-
νική παράδοση, συνήθεια παρά 
το ακρότατο και το πιο νωπό ξεχεί-
λισμα της ψυχής, σ’ ειλικρίνεια και 
σ’ αβίαστη θέρμη παρόμοιο με τη 
γνήσια λυρική διάχυση. Βαθειά 
συγκίνηση θεμελιώνει τη σύλλη-
ψη του τραγουδιού και νομίζω να 
μη σφάλλω, σαν ειπώ ότι βρίσκε-
ται λυρισμός στις ρίζες του, μόνο 
που η ψυχή δε σταματάει εδώ παρά 
ακράτητη ρίχνεται στην πράξη και ο 
θάνατος ή η νίκη σφραγίζει την ει-
λικρίνεια και την ορμή της. Η βε-
βαίωση αυτή με την πράξη, με τον 
κίνδυνο του θανάτου, αυτή ίσα ίσα 
κάνει το κλέφτικο τραγούδι για πά-
ντα το θεμέλιο της πνευματικής μας 
ζωής. [   ] Το κλέφτικο τραγούδι εί-
ναι η πνευματική έκφραση του ση-
μαντικού αυτού γεγονότος της ιστο-
ρίας μας. Συνεπαρμένος ο δημοτι-
κός ποιητής από το ζωντανό παρά-
δειγμα, τόλμησε ν’ απλώση και να 
βαθύνη τον κόσμο της ψυχής. Αλ-
λιώς δεν θα ήτανε τρόπος να τραβή-
ξουμε πέρα από τη ρητορεία, από 
τη διδαχτική ποίηση και από την 
ιστορική ανάμνηση. Ενωμένη λοι-
πόν σφιχτά η δράση με το λυρισμό. 

Η πράξη στεριώνει την ψυχική συ-
γκίνηση και η συγκίνηση θερμαίνει 
την κρύα πράξη ευθύς από την γέν-
νησή της»4.

Ο Αποστολάκης αντιπαραθέ-
τει στη δημιουργική συγκίνηση του 
κλέφτικου τραγουδιού την πνευμα-
τική στειρότητα των διανοούμενων, 
του «μορφωμένου» καθώς γράφει, 
που ξεχωρίζει ως «άσωτος της φα-
ντασίας και εκλεχτικός του αισθή-
ματος»5. Η θεμελιακή αξία του ανώ-
νυμου δημοτικού ποιητή είναι που 
μας έδωσε το κλειδί που άνοιξε τον 
κόσμο της ψυχής. ∆ίχως αυτόν «θα 
έλειπε ο απέραντος ουρανός της φα-

ντασίας και η καρ-
διά δε θα φανέρω-
νε αστείρευτο πλού-
το. Έκαμε πράξη με 
θεμελιακή σημασία 
για την πνευματική 
ζωή μας ο ποιητής 
του κλέφτικου τρα-
γουδιού: βοηθημέ-
νος από το ζωντα-
νό παράδειγμα, από 
τον ήρωά του, μπό-
ρεσε μονάχος του 
κι αυτός και σήκω-
σε στους ώμους του 
ολάκερη τη ζωή και, 
το σπουδαιότερο, 
βρήκε μέσα στο εί-
ναι του τις αξίες να 
τη ζυγίση και να την 
εκτιμήση. Κανείς 
άλλος ως τώρα πα-
ρεχτός από το Σο-
λωμό δεν το έκα-
με· έτσι μ’ όλη την 
πλημμύρα του εγ-
χώριου λυρισμού, 
που μ’ άλλα πολλά 
ρευστά, καθαρά και 
μη, τη ρουφάει και 
την πίνει η υπομο-
νετική γη, δεν υψώ-

νεται στέρεο λυρικό εγώ άλλο από 
τον ποιητή του κλέφτικου τραγου-
διού και από το Σολωμό»6.   

Στον ήρωα του κλέφτικου τρα-
γουδιού αποκτά μορφή και αδρά 
χαρακτηριστικά ο ελεύθερος άν-
θρωπος: «Η συνείδηση του λεύτε-
ρου ατόμου, του λεύτερου ανθρώ-
που, αυτή θεμελιώνει τον ήρωα του 
κλέφτικου τραγουδιού, αυτή τον ξε-
χωρίζει. Με όλο του το δίκιο λοιπόν 
θα ονόμαζε κανείς τα κλέφτικα τρα-
γούδια τα πρώτα πνευματικά μνη-
μεία της λευτεριάς. [ ] Λόγος, αίσθη-
μα, πράξη, όλα βρίσκονται σ’ ενέρ-
γεια για να προφτάσουν και να κλεί-
σουν μέσα τους την πλημμύρα της 
ζωής, που ολοένα και ανεβαίνει ορ-
μητικώτερη από τα βάθη. Το κλέ-
φτικο τραγούδι δεν είναι ιστορία, 
ούτε αισθηματική επίδειξη, ούτε 
δραματική σκηνή, παρά κάτι βα-
θύτερο και πρωταρχικότερο: είναι 
το ξύπνημα του ατόμου στην αμέ-
τρητη δύναμη, που φωλιάζει μέσα 
του βαθύτερα από την καρδιά και 
το νου»7. Μάλιστα, η αίσθηση και 
η συνείδηση της ελευθερίας υπο-
τάσσουν ακόμη και την ιστορία, τη 

φυλή και τη θρησκεία8, παρότι τελι-
κά «η συνείδηση της λευτεριάς που 
χαράζει στον κλέφτη, είχε στο μετα-
ξύ δυναμώσει με καινούργια ψυχι-
κά στοιχεία, με την ιστορία και με 
τη θρησκεία»9. Η διαφορά ανάμε-
σα στο ακριτικό τραγούδι και στο 
κλέφτικο είναι ότι ενώ το πρώτο θα 
μας ιστορήσει θαυμαστά περιστατι-
κά, στο δεύτερο θα έχουμε τη δημι-
ουργία του ελεύθερου ανθρώπου. 
Ο Αποστολάκης θα ξεκαθαρίσει ότι, 
ενώ το δημοτικό τραγούδι συνεχί-
ζεται στο έργο του Σολωμού, κατόρ-
θωμα του τελευταίου είναι η σύλ-
ληψη της Μορφής της Ελευθερίας 
και η εξύμνηση όχι των εξαιρετι-
κών και λιγοστών ατόμων, αλλά του 
ελεύθερου λαού10.

Η οξύτατη πένα του Αποστολά-
κη ίσως να ήταν άδικη και άστοχη 
σε ένα  σημείο. Σε αντίθεση με την 
άποψη που με επιμονή και συγκρό-
τηση υποστήριξε και παρά τις πολ-
λαπλές κρίσεις, μετά τον Σολωμό 
γράφτηκε στη γλώσσα μας εξαιρετι-
κή ποίηση. Ο Παλαμάς, ο Κάλβος, ο 
Σικελιανός, ο Καβάφης, ο Ελύτης, ο 
Σεφέρης, ο Ρίτσος, ο Βρεττάκος είναι 
κάποιοι από αυτούς που τεκμηριώ-
νουν την άποψη αυτή. [  ] 

Σε πείσμα αυτών που θέλουν να 
πρυτανεύσει ένα παρόν αντιποιητι-
κό, όσο και να ξεχαστούν οι ηρωϊ-
κές και τραγικές πλευρές του πα-
ρελθόντος μας, το έργο του Απο-
στολάκη αποδεικνύει ότι η αντίστα-
ση του ελληνικού λαού, δηλαδή ο 
πόθος του για ελευθερία, υπήρξε 
η κορυφαία προϋπόθεση όχι μόνο 
των πιο σημαντικών του πολιτικών 
πράξεων, αλλά και της δημιουργίας 
πολιτισμού.

Σημειώσεις 
1. Περιοδικό Εποπτεία, τεύχος 
76,σελ.167.
2. ό.π. σελ. 168.
3. ό.π. σελ. 170.
4. Περιοδικό Εποπτεία, τεύχος 
81,σελ.637.
5. ό.π. σελ. 637.
6. ό.π. σελ. 637.
7. Περιοδικό Εποπτεία, τεύχος 
82,σελ.  725.
8. ό.π. σελ. 726.
9. ό.π. σελ. 727.
10. ό.π. σελ. 732.

“ 

Στον ήρωα του 

κλέφτικου τρα-

γουδιού αποκτά 

μορφή και αδρά 

χαρακτηριστι-

κά ο ελεύθερος 

άνθρωπος

Η γέννηση του κλέφτικου τραγουδιού από το πνεύμα της αντίστασης

∆ημοτικό τραγούδι: Η συνείδηση της ελευθερίας

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)
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Τέσσερις ημέρες πριν την κή-
ρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέ-
μου, στις 27 Αυγούστου 1939, 
ο πιλότος δοκιμών της Λου-
φτβάφε, σμηναγός Έρικ Βάρ-
σιτς, πέταξε με το πρώτο αερι-
ωθούμενο στον κόσμο, το γερ-
μανικό Χέινκελ 178. Λόγω της 
διεθνούς κατάστασης εκεί-
νες τις ημέρες, μόνο ένας μι-
κρός κύκλος ανθρώπων ασχο-
λήθηκε με το γεγονός, η ιστο-
ρική βαρύτητα του οποίου θα 
γινόταν αισθητή μετά από αρκε-
τά χρόνια. Για να καταλάβει κα-
νείς την τεχνολογική πρωτοπο-
ρία των Γερμανών στον συγκε-
κριμένο τομέα, το πρώτο βρετα-
νικό αεριωθούμενο, Γκλόστερ 
Γουίτλ Ε28/39, πέταξε μόλις τη 
15η Μαΐου του 1941. Παρ’ όλα 
αυτά, κανένα τακτικό ή στρατη-
γικό πλεονέκτημα δεν προέκυ-
ψε από τη 18μηνη υπεροχή των 
Γερμανών στο πεδίο της αεριώ-
θησης και η τελική συνεισφορά 
των τζετ στη γερμανική πολε-
μική προσπάθεια ήταν αμελη-
τέα. Αντιθέτως, το αεριωθούμε-
νο παραμελήθηκε συστηματικά 
και μια σειρά από καταστρεπτι-
κές αποφάσεις των Χίτλερ και 
Γκέρινγκ είχαν σαν αποτέλεσμα 
την παραγωγή του όταν ήταν 
πλέον πολύ αργά και η τελική 
κατάρρευση του Γ΄ Ράιχ αμετά-
κλητη.

Η 
πρώτη από τις τραγι-
κές αποφάσεις που εί-
χαν δυσμενέστατη επί-
πτωση στην τεχνολογι-

κή έρευνα της γερμανικής αερο-
πορίας πάρθηκε το καλοκαίρι του 
1940. Η ήττα της Γαλλίας μέσα σε 
συντομότατο χρονικό διάστημα 
και η συντριβή του βρετανικού εκ-
στρατευτικού σώματος έκανε τους 
ναζί να θεωρήσουν, εσφαλμένα, ότι 
ο πόλεμος θα τελείωνε σύντομα. 
Σημειωτέον πως το γερμανικό κα-
ταδιωκτικό της εποχής, Μέσερσμιτ 
109 Ε, θεωρούνταν το ύψιστο όπλο 
για αερομαχίες και η τακτική φύση 
της χρήσης του από τη Λουφτβά-
φε δεν είχε αποκαλύψει ακόμη τα 
μειονεκτήματά του. Ένας συνδυα-
σμός, λοιπόν, από υπεροψία, εφη-
συχασμό και λανθασμένες συμ-

βουλές, έκανε τον Χίτλερ να εκ-
δώσει την οδηγία ΧΙΙ/1940 με την 
οποία ακύρωνε κάθε πειραματικό 
σχέδιο, οποιουδήποτε σχεδιαστή 
αεροσκαφών, το οποίο δεν θα ήταν 
σε φάση μαζικής παραγωγής μέσα 
σε ένα χρόνο. Έτσι, το αεριωθούμε-
νο καταδιωκτικό συμπεριλήφθηκε 
στα σχέδια προς κατάργηση, με την 
αιτιολογία ότι «ο πόλεμος έχει σχε-
δόν κερδηθεί». 

Παρ’ όλα αυτά, ο σχεδιαστής 
Βίλυ Μέσερσμιτ αποφάσισε να 
εξελίξει το τζετ με δικά του έξο-
δα και σε καθεστώς πλήρους μυ-
στικότητας και σύντομα είχε κατα-
σκευάσει ένα πρωτότυπο αεριω-
θούμενο με την επωνυμία ΜΕ262. 
Το αεροσκάφος είχε ακόμη πολλά 
προβλήματα, ιδιαίτερα με τους κι-
νητήρες, οι οποίοι είχαν την τάση 
να αναφλέγονται απροειδοποίη-
τα, αλλά είχε εντυπωσιακά πτητικά 
χαρακτηριστικά και ήταν ταχύτα-
το. Για την ακρίβεια, η μέγιστη τα-
χύτητά του σε ευθεία πτήση έφτανε 
τα 840 χλμ την ώρα, πράγμα που 
το καθιστούσε ταχύτερο από το 
γρηγορότερο ελικοφόρο συμμαχι-
κό καταδιωκτικό κατά 194 χλμ την 
ώρα, ένα εξαιρετικό πλεονέκτημα 
για την εποχή. Τον Μάιο του ’43, 
με τις δοκιμές να έχουν ολοκλη-
ρωθεί, ο Μέσερσμιτ και ο βοηθός 
του Κοκοτάκης, προσκάλεσαν τον 
άσο της Λουφτβάφε και επικεφα-
λής της δύναμης καταδιωκτικών, 
Άντολφ Γκάλαντ, να πετάξει με το 
αεροσκάφος. Η πτήση έγινε στο 
αεροδρόμιο του Λέχφελντ και η 
αφήγηση ανήκει στον ίδιο τον Γκά-
λαντ: «Αισθάνθηκα σαν να έσπρω-
χναν το αεροπλάνο άγγελοι, καμία 
δόνηση από τον κινητήρα, καμία 
περιστροφική τάση ή θόρυβος από 
την έλικα… εκείνη την στιγμή προ-
σγειωνόταν ένα βομβαρδιστικό και 
γύρισα το αεροπλάνο για να κάνω 
μια υποθετική επίθεση και το είχα 
προσπεράσει χωρίς να το κατα-
λάβω… το ΜΕ262 ανοίγει τελεί-
ως νέες προοπτικές… εδώ έχουμε 
ένα όπλο με το οποίο μπορούμε να 
ξαναπάρουμε το πάνω χέρι στον 
αέρα». Με το που προσγειώθηκε ο 
Γκάλαντ, άρχισε τα τηλέφωνα. Ενη-
μέρωσε τον στρατάρχη Μιλχ, επι-
κεφαλής της παραγωγής αεροσκα-
φών του Γ΄ Ράιχ, και ταξίδεψε προ-
σωπικά ως την οικία του Γκέρινγκ 
για να τον συναντήσει. Την επο-

μένη, ο Γκέρινγκ ζήτησε ακρόαση 
από τον Χίτλερ για να τεθεί σε κίνη-
ση η γραφειοκρατική μηχανή του 
Ράιχ και να επισπευσθεί η μαζική 
παραγωγή του ΜΕ262. Ο Γκάλαντ 
μάταια περίμενε καλά νέα από τη 
συνάντηση με τον φύρερ. Ο Χίτ-
λερ είχε αρνηθεί να δώσει τη συ-
γκατάθεσή του και κάθε σκέψη για 
επείγουσα μαζική παραγωγή κα-
ταδιωκτικών τζετ απορρίφθηκε. Ο 
επιτελάρχης του Γκέρινγκ, Μπό-
ντενσαντζ, έμαθε το λόγο της απόρ-
ριψης του ΜΕ262 από τον Γκέ-
μπελς: «Ο χοντρός (Γκέρινγκ) είναι 

στο μαύρο βιβλίο του φύρερ μετά 
το Στάλινγκραντ και το φιάσκο με 
το βαρύ βομβαρδιστικό ΗΕ177… 
δεν θέλει ούτε να τον βλέπει… ό, τι 
προέρχεται απ’ αυτόν θα απορρί-
πτεται επί τόπου, οπότε βρείτε κα-
νέναν άλλον να κάνει τις σοβαρές 
προτάσεις».

Η επόμενη πράξη της φαρσο-
κωμωδίας του ΜΕ262 παίχτηκε 
εφτά μήνες αργότερα στο Ίνστερ-
μπουργκ της Πρωσίας. Ο Χίτλερ 
είχε έρθει από το αρχηγείο του για 
να δει το ΜΕ262 ιδίοις όμασι και 
αφού επιθεώρησε το αεροσκάφος,  
έριξε την ερώτηση-βόμβα: «Μπο-
ρεί αυτό το αεροπλάνο να μεταφέ-
ρει βόμβες;» Ο Γκέρινγκ βιάστη-
κε να απαντήσει, «Μάλιστα, φύρερ 
μου» για να αρχίσει ένας χιτλερι-
κός μονόλογος που έχει διασωθεί 
από τον παρόντα εκεί, Άντολφ Γκά-
λαντ: «Για χρόνια ζητούσα από τη 
Λουφτβάφε ένα ταχύ βομβαρδι-
στικό, ικανό να φτάνει στο στό-
χο του παρά τα εχθρικά καταδιω-
κτικά. Αυτό είναι το αεροπλάνο με 
το οποίο θα σταματήσω την εισβο-
λή στην αρχική και πιο αδύναμη 
φάση της. Θα χτυπήσουμε τις απο-
βιβαζόμενες μάζες σκορπίζοντας 
τον πανικό, την καταστροφή και 
το θάνατο. Επιτέλους, αυτό είναι το 
βομβαρδιστικό αστραπή που έψα-
χνα. Φυσικά, κανείς από σας δεν 

το σκέφτηκε αυτό». Οι παριστάμε-
νοι είχαν μείνει εμβρόντητοι και 
μόνο ο Μέσερσμιτ πήγε να ψελλί-
σει κάτι, αλλά ο Χίτλερ τον έκοψε 
με ένα νεύμα, λέγοντας, «η απόφα-
σή μου πάρθηκε και δεν αλλάζει, 
υλοποιήστε την».

Το θέμα ήταν ότι, για να υλο-
ποιηθεί η απόφαση, έπρεπε να γί-
νουν τεράστιες αλλαγές τόσο σε 
παραγωγικό, όσο και σε επιχειρη-
σιακό επίπεδο, και όλα αυτά υπό 
τις καθημερινές αεροπορικές επι-
θέσεις των συμμάχων, που κατέ-
στρεφαν το ένα εργοστάσιο μετά 
το άλλο. Επιπλέον, επειδή το αερο-
πλάνο θα ανήκε στη διοίκηση βομ-
βαρδιστικών, έπρεπε να επανεκ-
παιδευτούν οι χειριστές βομβαρ-
διστικών, που ήταν συνηθισμένοι 
να πετούν μεγάλα αεροπλάνα, σε 
ένα μικρό τζετ όπως το ΜΕ262. Τα 
προβλήματα ήταν τεράστια, καθώς 
τα πτητικά χαρακτηριστικά του αε-
ροσκάφους απέκλειαν τη διενέρ-
γεια βομβαρδισμού σε βύθιση, δι-
ότι το αεροπλάνο ξεπερνούσε τη 
μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, 
αλλά και σε χαμηλό ύψος, διότι η 
κατανάλωση καυσίμου ήταν τόσο 
μεγάλη που η ακτίνα δράσης πε-
ριοριζόταν δραστικά. Άρα, η μόνη 
επιλογή ήταν ο βομβαρδισμός από 
μεγάλο ύψος, αλλά το σκάφος μπο-
ρούσε να μεταφέρει μόνο το εξω-
φρενικά μικρό φορτίο δύο βομβών 
των 1000 λιβρών.

Τελικά, όταν έγινε η απόβα-
ση στη Νορμανδία, ο αεροπορι-
κός στόλος των ΜΕ262 δεν έρι-
ξε ούτε μία βόμβα στις ακτές της 
απόβασης. Τέσσερις αεροπορι-
κές πτέρυγες εφοδιάστηκαν βια-
στικά με βομβαρδιστικά ΜΕ262 
με μηδενική συνεισφορά στον πό-
λεμο, ενώ το βασικό καταδιωκτικό 
της Λουφτβάφε το 1945 παρέμεινε 
το απαρχαιωμένο, πλέον, ΜΕ109, 
ο ίδιος τύπος αεροσκάφους με το 
οποίο μπήκε στον πόλεμο το 1939. 
Για τον Γκάλαντ, «η τραγική από-
φαση του Χίτλερ να μετατρέψει σε 
βομβαρδιστικό το ΜΕ262 ισοδυ-
ναμούσε με το να βαφτίσεις ένα 
άλογο αγελάδα» και είχε ανυπο-
λόγιστες επιπτώσεις στην ήττα της 
Λουφτβάφε και την τελική κατάρ-
ρευση του Γ’ Ράιχ.   

Για τον Γκάλαντ «η τραγική απόφαση του Χίτλερ να μετατρέψει σε βομ-
βαρδιστικό το ΜΕ262 ισοδυναμούσε με το να βαφτίσεις ένα άλογο 
αγελάδα»

Ο Χίτλερ και το Μέσερσμιτ 262
Η καταστροφική εμμονή του δικτάτορα και το τέλος της Λουφτβάφε

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Όταν είσαι δεκαοκτώ χρoνών, 
μπορείς να κάνεις τα πάντα. Στα 
είκοσι, ο κόσμος όλος μοιάζει να 
είναι στα πόδια σου, ιδιαίτερα 
στον κόσμο των «γενναίων νέων 
ανθρώπων».

 

Κ 
αι οι επιλογές σου, οι 
πρώτες σου στο κα-
τώφλι της ενηλικίω-
σης, σε καθορίζουν 

σχεδόν πάντα για όλη σου τη ζωή. 
Αυτό άλλωστε, απλουστεύοντας τη 
ρήση του Σαρτρ, «η ύπαρξη προ-
ηγείται της ουσίας», λέει η Εμά, ο 
μοιραίος άνθρωπος στη ζωή της 
Αντέλ, απλουστεύοντας τον υπαρξι-
σμό. Να όμως που με την έκρηξη 
της εφηβείας και το σπάσιμο, στη 
συνέχεια, με υπερηχητική ταχύτη-
τα, του κελύφους της νεότητας, εί-
ναι ακριβώς η φύση που ξυπνά και 
κυριεύει τα πάντα. Σωστά γράφτηκε 
πως θέμα της ταινίας είναι ο πόθος. 
Μόνο που ο πόθος δεν εξαντλείται, 
ούτε, φευ, κορένυται στη συνουσία. 
Γιατί ακριβώς ο πόθος, η πυρηνι-
κή αυτή έκρηξη, δηλαδή, που εκτο-
ξεύει τον άνθρωπο από τη φύση 
στην ύπαρξη, κουβαλά το ακριβό 
κουκούτσι της, την αθανασία. Και 
δεν χρειαζόταν ο Φρόυντ για να μά-
θουμε πως η άλλη όψη της ερωτι-
κής επιθυμίας είναι η επιθυμία –σε 
αντιδιαστολή– του θανάτου.

Η Αντέλ όμως, μαθήτρια λυκείου 
στο πρώτο μέρος του έργου, δεν 
πολυκαταλαβαίνει φιλοσοφία. Εί-
ναι ένα απλό κορίτσι, που όνειρό 
της είναι να γίνει δασκάλα, όπως 
πράγματι γίνεται στο δεύτερο και 
σίγουρα πιο στέρεο μέρος του έρ-
γου. Το απλό της όνειρο είναι ακα-
τανόητο στην Εμά, φοιτήτρια των 
«καλών τεχνών», λεσβία από κού-
νια, αντρογύναικο, όπως εύστο-
χα την ονομάζουν οι συμμαθήτρι-
ες της Αντέλ. Όταν, λοιπόν, ο πόθος 
ξυπνά, οι εξελίξεις είναι απροσδό-
κητες. Τα άλλα κορίτσια στο σχο-
λείο θεωρούν αυτονόητο να κάνει η 
Αντέλ σεξ με ένα από τ’ αγόρια που 
την ορέγονται, «φτυστός ο Μπραντ 
Πιτ». Σχεδόν την εξωθούν σ’ αυτό. 
Εκείνη όμως βλέπει τυχαία στο 
δρόμο την Εμά, με βαμμένα μπλε 
μαλλιά, και σαγηνεύεται. Όταν, τε-
λοσπάντων, μετά από κάμποσα 
επεισόδια, τη συναντήσει, ο ίδιος 
όμιλος των κοριτσιών σχεδόν θα 
τη λιντσάρει... Αλλά, είπαμε, ο πό-
θος είναι απρόβλεπτος. Το ίδιο και 

τα πάθη. Η ισχυρή προσωπικότητα 
της Εμά γρήγορα τη τραβά σ’ έναν 
έρωτα εκρηκτικό. Ακολουθούν πα-
ρατεταμένες σκηνές λεσβιακού σεξ, 
ώσπου η Αντέλ εγκαθίσταται στης 
Εμά. Το δεύτερο μέρος ξεκινά με 
απόλυτη την κυριαρχία της Εμά επί 
της Αντέλ, η οποία κρατά το «γυναι-
κείο» ρόλο στο ζευγάρι, παραμένο-
ντας γυναίκα ως το τέλος. Σε αντί-
θεση, η «γιάπισσα» Εμά, μια από 
τις Βάκχες, με άγριο αντρικό ένστι-
κτο και δίχως την αιώνια παιδικό-
τητα των αντρών, δεν θα διστάσει να 
την πετάξει νύχτα στο δρόμο, όταν η 
ίδια η ζωή θα υπερβεί την ένταση 
του πάθους –βλέπεις απ’ το μαρα-
σμό δεν τη γλιτώνουν ούτε οι σχέ-
σεις των ομό. Τότε η Αντέλ, με γυ-
ναικείο πραγματισμό, θα συνεχίσει 
τη ζωή της κοντά στους μικρούς της 
μαθητές, σηκώνοντας διά παντός το 
βάρος ενός δυνατού, μα ανεκπλή-
ρωτου πλέον έρωτα.

Η ζωή της Αντέλ, σκηνοθετημένη 
από τον Αμπτελατίφ Κεσίς, βασί-
ζεται στα πρώτα δύο κεφάλαια του 
κόμικς Μπλε, το πιο ζεστό χρώμα, 
της Ζιλί Μαρό. Το κόμικς τελειώ-
νει με το θάνατο της Αντέλ. Η επι-
λογή να μην επεκταθεί στα περαι-
τέρω ίσως να είναι αυτή που στέ-

ρησε στον Κεσίς τη δυνατότητα να 
υπογράψει μια σύγχρονη μεγάλη 
τραγωδία. Ίσως να φταίει πάλι το 
ότι προσπαθεί να πατήσει σε δύο 
βάρκες. Από τη μια να ακολουθή-
σει από κοντά και με ειλικρίνεια την 
ηρωίδα του, με σχεδόν ντοκιμαντε-
ρίστικη γραφή, κι από την άλλη να 
ενδώσει στον πειρασμό μιας «ομο-
φυλοφιλικής» ταινίας, χρήσιμης 
στην παγκόσμια κινηματογραφι-
κή διανομή και στη μυθολογία του 
γκέι – που φτάνει μέχρι τα καρνα-

βάλια των γκέι παρέιντ. Σχεδόν 
τρεις ώρες μας κρατάει στην κυρι-
ολεξία κρεμασμένους από τη μύτη 
της Αντέλ, με συνεχόμενα τα πολύ 
κοντινά πλάνα, που εξερευνούν 
και την παραμικρή κίνηση στους 
μιμικούς της μύες. Τα δάκρυα της 
Αντέλ –κι οι μύξες της– σχεδόν πέ-
φτουν πάνω στο θεατή. Συγκλονι-
στικό εργαλείο πράγματι τα σού-
περ-κοντινά, ευκολότερα με τις και-
νούργιες κάμερες, θα έδιναν, όπως 
είπα, φτερά τραγωδίας στην ταινία, 
εάν δεν την παρακολουθούσαμε 
τόσο στενά και παρατεταμένα ακό-
μη και στην κρεβατοκάμαρα. Ας εί-
ναι.

Κανείς δεν μπορεί να αμφιβάλ-
λει για το μεγάλο υποκριτικό ταλέ-
ντο της Αντέλ Εξαρχόπουλος. Εί-
ναι συγκλονιστική και καταφέρνει 
να βγει νικήτρια στη σκληρή αντι-
παράθεσή της με την κάμερα, στην 
κυριολεξία με κάθε τετραγωνικό χι-
λιοστό του κορμιού της. Η Λεά Σε-
ντού υποστηρίζει την υποκριτι-
κή δεινότητα της πρωταγωνίστρι-
ας με μια παρουσία πιο διακριτική. 
Ο Κεσίς καταφέρνει να δρέψει και 
από τις δύο τη δροσιά δύο νέων, 
αρυτίδωτων προσώπων. Το σενά-
ριο, αν έλειπαν οι εύκολες αναφο-

ρές στην «επανάσταση», με τις μα-
θητικές διαδηλώσεις ή με το γκέι 
παρέιντ και οι «τσόντες» των σκη-
νών σεξ, που λίγα προσφέρουν, 
εκτός του οφθαλμόλουτρου, είναι 
πράγματι δυνατό, παρά το μινιμα-
λισμό του. Ή μάλλον εξαιτίας αυ-
τού. Κοντά σ’ αυτά τα δυνατά στοι-
χεία της ταινίας, ο Χρυσός Φοίνι-
κας στις Κάννες θα ανταποδώσει 
και χρυσάφι στις αίθουσες.

Άλλωστε, ποιος μπορεί να θεω-
ρείται σύγχρονος σήμερα χωρίς 
σεξ, ή έστω χωρίς κουβέντα να 
γίνεται για το σεξ, πάντοτε «απε-
λευθερωμένα». Είπαμε, η ζωή εί-
ναι παιχνίδι όταν είσαι δεκαοκτώ. 
Μόνο που η άτιμη έχει το χούι να 
τρέχει σαν νερό. Κι αυτό που απο-
κρύβεται εδώ είναι ότι η διά βίου 
αφοσίωση της Αντέλ στην Εμά 
δεν θα μπορούσε να κρατηθεί 
μόνο από το σεξ. Γιατί εκείνο που 
μένει –σ’ όλων των ειδών τις σχέ-
σεις– είναι η αγάπη. Ή η στέρησή 
της. Αλλά αλήθεια δεν είναι πως, 
κι όταν το σεξ θαφτεί κάτω από τό-
νους ανίας, ο πόθος, εκείνος ο άτι-
μος εμβρυουλκός της ζωής, θα 
κανοναρχεί είτε για ζωή είτε για 
θάνατο;

Η ζωή της Αντέλ (Κεφάλαια 1 & 2)

“ 

Κοντά σ’ αυτά 

τα δυνατά στοι-

χεία της ται-

νίας, ο Χρυ-

σός Φοίνικας 

στις Κάννες 

θα ανταποδώ-

σει και χρυσάφι 

στις αίθουσες
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Αθήνα | 02.11.13: 

Ημερίδα: Μουσική παιδεία και 
δημιουργία στη σημερινή Ελλάδα 

Ἡ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙ-
ΤΙΣΜΟΥ καί τό περιοδικό της νέος ΕΡΜΗΣ 
Ο ΛΟΓΙΟΣ ὀργανώνουν το Σάββατο 2 Νο-
εμβρίου 2013, στίς 10:00 π.μ., ἡμερίδα 
μέ θέμα: Μουσική παιδεία καί δημιουργία 
στή σημερινή Ἑλλάδα: Καημοί παράλλη-
λοι. Στήν ἡμερίδα πού θά πραγματοποιηθεῖ 
στήν αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ περιοδικοῦ 
Άρδην, Ξενοφῶντος 4, δίπλα στήν Πλατεῖα 
Συντάγματος, θά λάβουν μέρος μέ εἰκοσά-
λεπτες εἰσηγήσεις τους οἱ:

Δημήτρης Βαρελόπουλος, μουσικός, μου-
σικολόγος, Χρῖστος Δάλκος, φιλόλογος: 
Ἀντώνης Ζέρβας, συγγραφέας, Κώστας 
Ζουράρις, πολιτειολόγος, Ἄγγελος Καλογε-
ρόπουλος, ποιητής, φιλόλογος, μουσικολό-
γος, Ἀλέξανδρος Καψοκαβάδης, μουσικός, 
ἐθνομουσικολόγος, Κωνσταντῖνος Μᾶρκος, 
καθηγητὴς ἐθνικῆς μουσικῆς, Νότης Μαυ-
ρουδής, συνθέτης – κιθαριστής

Β΄ μέρος (ἀπόγευμα) 18:00-20:00: Πα-
ρουσίαση μουσικῶν προτάσεων ἀπό τούς 
Δημήτρη Βαρελόπουλο, Σταῦρο Δάλκο, 
Γιῶργο Λυκούρα, Μουσικό Συγκρότημα Τὰ 

Μέλη τοῦ Λόγου, Μουσική Ὁμάδα Παρα-
κλαυσίθυρον. 

Γ΄ μέρος: Μουσικός ρεφενές (ἀπό 8μ.μ. μέ-
χρι ὅσο πάει) Μουσικό γλέντι.

Αθήνα | 11.11.13: 
Βιβλιοπαρουσίαση: Το ταξίδι 
στην Ελλάδα – του ∆. Νόλλα (11-
11-13)
O χώρος πολιτισμού και πολιτικής του Άρ-
δην παρουσιάζει τη ∆ευτέρα 11 Νοεμβρίου 
στις 19:30 το νέο βιβλίο του ∆ημήτρη Νόλ-
λα Το Ταξίδι στην Ελλάδα που κυκλοφορεί 
από τις εκδόσεις Ίκαρος. Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν οι: Κώστας Καλημέρης, κριτικός λογο-
τεχνίας, ∆ημήτρης Κοσμόπουλος, ποιητής, 
Νίκος Ξυδάκης, δημοσιογράφος και ο συγ-
γραφέας του βιβλίου. Τη βιβλιοπαρουσίαση 
θα συντονίσει ο Γιώργος Καραμπελιάς.

Αθήνα | 20.11.13: 
Βιβλιοπαρουσίαση: “Το γραφει-
οκρατικό σκότος” της Ι. Τσιβά-
κου (20-11-13)

Οι εκδόσεις Ι. Σιδέρη σας προσκαλούν στην 
παρουσίαση του βιβλίου της Ιωάννας Τσι-
βάκου, Το γραφειοκρατικό κόστος, Ο Χρό-
νος του Νόμου, την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 

& ώρα 19:00 στην αίθουσα του περιοδικού 
Άρδην, Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, πλησίον 
πλ. Συντάγματος. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: 
Βασίλης Καραποστόλης, Καθηγητής Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών,  Αντώνης Μακρυδημήτρης, καθηγη-
τής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημί-
ου Αθηνών. Συντονίζει και σχολιάζει ο ∆η-
μήτρης Ποταμιάνος, καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου.

Αθήνα | 25.11.13: 
Βιβλιοπαρουσίαση: “Τα παιδιά 
της αλάνας” της Ζωής Σοφάκη 
(25-11-13)
O χώρος πολιτισμού και πολιτικής του Άρ-
δην παρουσιάζει τη ∆ευτέρα 25 Νοεμβρί-
ου στις 19:30 το βιβλίο της Ζωής Σοφάκη 
Τα παιδιά της αλάνας. Για το βιβλίο θα μιλή-
σουν οι: Γρηγόρης Βαλτινός, ηθοποιός, Νά-
νος Βαλαωρίτης, ποιητής και η συγγραφέας.

Πάτρα | κάθε Πέμπτη:
Εβδομαδιαίες συναντήσεις του 

«Κοινοτικόν» στην Πάτρα

Αγαπητοί/ες σας ενημερώνουμε ότι ξεκίνη-
σαν ήδη οι εβδομαδιαίες συναντήσεις του 
«Κοινοτικόν» (πεζόδρομος Ηφαίστου 50) 
κάθε ΠΕΜΠΤΗ βράδυ στις 20.00. Στις συ-
ναντήσεις αυτές, οι οποίες είναι ανοιχτές και 
λειτουργούν ως ολομέλεια, γίνεται ενημέρω-
ση, συζήτηση θεμάτων πολιτικού, κοινωνικού 
και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και διαχείρι-
ση ζητημάτων λειτουργίας του χώρου. 
Για την τρέχουσα περίοδο προγραμματίζονται 
σειρά ποικίλων δράσεων και εκδηλώσεων. 
Στη φάση αυτή, η συμβολή σας, με την υπο-
βολή προτάσεων και την κατάθεση ιδεών εί-
ναι αυτονοήτως ευπρόσδεκτη.
Σας ευχαριστούμε, όλες και όλους, που με τη 
συμμετοχή σας και την οικονομική σας συν-
δρομή στηρίζετε τη λειτουργία του «Κοινοτι-
κόν», για έβδομη συνεχή χρονιά, διασφαλίζο-
ντας έτσι την πλήρη αυτονομία του.
Χώρος Εναλλακτικής Παρέμβασης «Κοινοτι-
κόν».

   ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Πρόγραμμα 
εκδηλώσεων Νοεμβρίου


