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  Επιτροπή Αντίστασης στη νέα γερμανική Κατοχή: Μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα

Ο 
Αλέξανδρος Νιέφ-
σκυ, στις 5 Απριλί-
ου 1242 νίκησε τους 
Τεύτονες ιππότες, που 

είχαν εισβάλει με τις ευλογίες του 
πάπα  και μετά από λίγο το Κίεβο 
μεταβλήθηκε σε προσωρινή πρω-
τεύουσα της δυτικής ρωσικής επι-
κράτειας υπό τον Αλέξανδρο. 

Σήμερα οι «Τεύτονες ιππότες», 
δηλαδή οι Γερμανοί, επί κεφαλής 
όλης της ∆ύσης, μοιάζουν να επι-
στρέφουν στην Ουκρανία, με την 
προσπάθεια ενσωμάτωσής της 
στο δυτικό άρμα, μέσω συμφωνίας 

σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένω-
ση. Αιχμή του δόρατος οι δυνάμεις 
των ουνιτών και των καθολικών 
Ουκρανών, παρότι είναι μειοψη-
φία στη χώρα. Το ίδιο είχε συμβεί 
με τον Νιέφσκυ και τον πάπα στη 
μεσαιωνική Ρωσία. Πίσω τους 
όμως βρίσκεται δυστυχώς και η 
ουκρανική ολιγαρχία. Ο Μάθιου 
Ροχάνσκι, του Κέντρου Γούντρο-
ου Ουίλσον, στις 12/12/13 τόνισε 
πως οι Ουκρανοί ολιγάρχες «θε-
ωρούν ότι οι μεταρρυθμίσεις που 
θα φέρει η συμφωνία σύνδεσης 
με την ΕΕ μπορούν αποτελέσουν 

την εγγύηση ότι θα διατηρήσουν 
τον πλούτο και την επιρροή τους». 
Θα μπορέσει άραγε ο Πούτιν, ο 
ισχνός σύμμαχός του Γιανουκό-
βιτς και οι διεφθαρμένοι Ρώσοι 
ολιγάρχες να αντισταθούν αποτε-
λεσματικά;  

Πάντως ένα είναι σίγουρο, η 
γερμανορωσική λυκοφιλία θα λά-
βει οριστικά τέλος. Γιατί η Ρωσία 
δεν μπορεί να παραχωρήσει και 
την Ουκρανία. Το είχε κάνει ο Λέ-
νιν με τη Συνθήκη του Μπρεστ 
– Λιτόφσκ στις 3 Μαρτίου του 
1918, για να απελευθερωθεί από 

τον εξωτερικό πόλεμο μπροστά  
στις εσωτερικές συγκρούσεις και 
το αναίρεσε μερικά χρόνια μετά. 
Από την άλλη η Γερμανία, αφού 
κατάπιε την Ανατολική Ευρώπη 
και γονάτισε τη Νότια, έχει ανάγκη  
για νέο ζωτικό χώρο και το  σημα-
ντικότερο ελεύθερο «οικόπεδο» 
στην Ευρώπη είναι η Ουκρανία. 
Εδώ λοιπόν, αναπόφευκτα, θα τα 
χαλάσει ο Πούτιν με τη Μέρκελ, 
όπως τα χάλασε ο Χίτλερ με τον 
Στάλιν μετά το  Σύμφωνο Μολό-
τοφ-Ρίμπεντροπ, που είχαν υπο-
γράψει στις 23/8/1939. 

Απέναντι στη γερμανική αρπα-
κτικότητα ο Πούτιν αποδείχτηκε 
εξαιρετικά κοντόθωρος, παρά τα 
αντιθέτως λεγόμενα, όταν άφησε 
τους Γερμανούς να ισοπεδώσουν 
την… Ελλάδα και την Κύπρο, ιδι-
αίτερα την τελευταία. Γι’ αυτό και 
η Μέρκελ του το… ανταποδίδει, 
όπως είχε κάνει και ο Χίτλερ στον 
Στάλιν, όταν αυτός, για να φανεί πι-
στός στο Σύμφωνο, είχε διαλύσει 
ουσιαστικά την ανώτατη στρατιω-
τική ηγεσία της ΕΣΣ∆. Στερνή μου 
γνώση… Βλαντιμίρ! 

    Θ. Τζιούμπας: Το φαινόμενο πλασέμπο και η δημόσια υγεία την εποχή των μνημονίων       Σελ. 14-15 »

  εκ ΡΗΞΗΣ

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

Σήμερα

Οι Τεύτονες ιππότες και ο… Πούτιν Του Γιώργου Καραμπελιά

Γιώργος Τοζίδης

«Υπέρ βωμών και εστι-
ών»                                 Σελίδα 3

Για την κινητικότητα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, Σελ. 9 

Χρήστος Καπούτσης

Το σκάνδαλο των υποβρυ-
χίων                Σελίδα 5

Σωτήρης ∆ημόπουλος

Οι «φιλοευρωπαίοι» εθνι-
κοσοσιαλιστές της Ουκρα-
νίας                           Σελίδα 18

Γιώργος Ρακκάς

Ιταλία: Το κίνημα των Φορ-
κόνι      
                       Σελίδα 22

Γιώργος Καραμπελιάς

Νέο βιβλίο: Μια υπονομευ-
μένη άνοιξη            Σελίδα 27

»

Σταύρος Χριστακόπουλος

Ποια είναι η θέση της Ελ-
λάδας στην Ευρώπη;                      

Σελίδα 13

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΝΕΑ 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ

Η γερμανική Ευρώπη εκβιάζει την ελληνική κοινωνία με εξανδραποδισμό
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είδη και βιβλία. Παράλληλα, τα βι-
βλία των Εναλλακτικών Εκδόσεων 
με σημαντική έκπτωση. 

Θεσσαλονίκη: 
Παζάρι βιβλίων
Το Σάββατο 21 ∆εκεμβρίου, από τις 

11 μ.μ. θα λειτουργήσει παζάρι βι-

βλίων στο χώρο του Άρδην στη Θεσ-

σαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & ∆ω-

δεκανήσου). Τα νέα μας βιβλία με 

έκπτωση και τα παλιά με ακόμα με-

γαλύτερη. Παράλληλα θα λειτουρ-

γεί στο χώρο ανταλλακτήριο βιβλί-

ων, ενώ το βραδάκι θα ξεκινήσει 
με ζωντανή μουσική, φαγητό και 
ποτό.

Ευχαριστίες
Ευχαριστούμε όσους και όσες στή-
ριξαν το Κίνημα Άρδην, συμμετέχο-
ντας στην καμπάνια συλλογής δι-
καστικών εσόδων, για το μέλος μας 
που κατηγορείται για την «παρέλα-
ση του λαού (2011)» στη Θεσσαλο-
νίκη, μαζί με άλλα εννιά άτομα. 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΕΙΡΑΦΕΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

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

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος ∆ιαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

∆ιορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
∆ημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
Θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

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

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Στο παρά πέντε

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Εκλογές στις το-
πικές ΕΛΜΕ
Οι εκλογές στις τοπικές ΕΛΜΕ επι-

φύλασσαν σημαντικές επιτυχίες για 

τους φίλους και τα μέλη του Άρδην 

που δραστηριοποιούνται στο χώρο. 

Στην ΕΛΜΕ Ροδόπης, η Ανεξάρτη-

τη Εκπαιδευτική Συνεργασία ήρθε 

πρώτη δύναμη, με 34,7%, 134 ψή-

φους και 3 έδρες. Στην ΕΛΜΕ Βοιω-

τίας, η Ενωτική Κίνηση ήρθε τρίτη, 

με μόλις τέσσερις ψήφους διαφο-

ρά από τη δεύτερη, καταγράφοντας 

ποσοστό 25,93% (2 έδρες). Στην 

Αργολίδα, ο Τάσος Χατζηαναστασί-

ου εξελέγη με την Απέναντι Όχθη, 

η οποία βγήκε δεύτερη πίσω από τη 

∆ΑΚΕ, με 35,12% και 3 έδρες.

Μάθημα εθνι-
κής αξιοπρέπει-
ας
Στην μακρινή για την εν Αθήναις νε-

οκατοχική κυβέρνηση Νάουσα, ως 

γνωστόν τα σχολεία έχουν σοβαρό 

πρόβλημα θέρμανσης. Οι ενώσεις 

γονέων έχουν κλείσει πολλές φο-

ρές εσχάτως τα τοπικά σχολεία, ορ-

γανώνοντας ταυτόχρονα μαζικές 

διαδηλώσεις. 

Πρόσφατα το γνωστό ίδρυμα Σόρος, 

με το εν Ελλάδι παράρτημά του, 

προσφέρθηκε να δωρίσει το πετρέ-

λαιο που χρειάζονται τα σχολεία 

του δήμου. Σε έκτακτη συνέλευσή 

τους, οι ενώσεις γονέων και κηδε-

μόνων απέρριψαν πανηγυρικά τη 

«δωρεά». Στο σκεπτικό της Ένω-

σης Γονέων της Νάουσας, αιτία της 

άρνησης ορίζεται η προσπάθεια 

του Σόρος να προωθήσει τα συμφέ-

ροντα των Σκοπίων μέσω της αμ-

φισβήτησης της ελληνικότητας της 

Μακεδονίας. 

Οι Ακρίτες του μακεδονικού ελλη-

νισμού απέδειξαν ότι ο ελληνικός 

λαός, μέσα στη νεοκατοχική πραγ-

ματικότητα τροϊκανών και ντόπιων 

συγκυβερνώντων, μπορεί να υπο-

φέρει με αξιοπρέπεια και να αντι-

στέκεται με υπερηφάνεια. 

58 και Πάγκα-
λος
«Απόπειρα ανάστασης του σημιτα-
ριού» αποκάλεσε την κίνηση των 
58 ο γνωστός Πάγκαλος. 
Τα πρόσωπα που μετέχουν στους 
58, την εποχή του αλήστου μνήμης 
Σημίτη είχαν οργανώσει πάλι, υπό 
το μανδύα της κεντροαριστεράς, 
αντίστοιχη στήριξη του τότε «κα-
ταλληλότερου» μέγα εκσυγχρο-
νιστή. Την ίδια εποχή, ο «μεγάλος 
τραγουδιστής», για να θυμηθούμε 
και το άγος Οτσαλάν, είχε αποκαλέ-
σει τους 58 «ρετάλια». Μετά από 
15 χρόνια τα ρετάλια έγιναν απλώς 
κουρέλια που τραγουδάνε ακόμα. 
Τι τραγουδάνε; Ίσως μελοποιημέ-
νη ποίηση Χρήστου Παναγιωτόπου-
λου, του διευθυντή ειδήσεων του 
MEGA, το τελευταίο βιβλίο του οποί-
ου παρουσίασαν από κοινού Σαμα-
ράς και Βενιζέλος.

Το πρόγραμ-
μα του χώρου 
του Άρδην στην 
Αθήνα μέχρι τα 
Χριστούγεννα
- Τρίτη 17, 19:30, ο Γιώργος Κα-
ραμπελιάς συζητά με τους Στάθη 
Σταυρόπουλο και Νίκο Ξυδάκη, με 
αφορμή το νέο του βιβλίο Μια υπο-

νομευμένη άνοιξη, στις ρίζες της 

οικονομικής εξάρτησης.

- Πέμπτη 19, 19:30, Παρουσίαση 
του λευκώματος αφίσας 40 χρόνια 
Κατοχή 40 χρόνια Αγώνας με ομι-
λητές τους ∆. Αλευρομάγειρο, Ε. 
Μηλιώτη-Τσόκα & Μ. Κλάδη. Συντ. 
Γ. Καραμπελιάς.

- Παρασκευή 20, 20:00, προβολή 
της ταινίας «Happy Day», του Πα-
ντελή Βούλγαρη.

- Σάββατο 21, 21:00 Μουσική Βρα-
διά. Η Νέλλη Βαβάση και ο ∆ημή-
τρης  Κατακουζηνός σε τραγούδια 
των  δεκαετιών '60 και '70.

 - 21-23/12 και 27-30/12, Χριστου-
γεννιάτικο Παζάρι. Μεταχειρισμένα 

!
Το 
ύστατο 
χαίρε

Η παλιά μας συντρόφισσα, Εύη Βου-
τσινά, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 10 
∆εκεμβρίου στο Ωνάσειο, μετά από 
επιπλοκή σε εγχείρησή της, σε ηλικία 
62 ετών. Η Εύη γεννήθηκε στη Λευκάδα όπου και έζησε μέχρι τα 
17 της χρόνια. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στη Θεσσαλονίκη και 
συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό κίνημα, όπως και η αδελφή 
της Πόπη και ο τότε σύντροφός της Νίκος Βαλκάνος – με τον οποίο 
απέκτησαν και μία κόρη, τη Ροδιά. 

Η Εύη υπήρξε από τα ηγετικά στελέχη της ΟΠΑ (Ομάδα για μια 
Προλεταριακή Αριστερά) και της Ρήξης στη Θεσσαλονίκη και συμ-
μετείχε ενεργά σε μεγάλους και μακρόχρονους αγώνες, όπως εκεί-
νος του εργοστασίου της ΜΕΛ.

 Η Εύη, πάντα καταπληκτική μαγείρισσα, τάιζε συστηματικά όλο 
το πεινασμένο «σκυλολόι», που προσέτρεχε τότε στο σπίτι της, και 
από τη δεκαετία του 1980 άρχισε να ασχολείται επαγγελματικά με 
τη μαγειρική, καταγράφοντας συστηματικά την παραδοσιακή ελλη-
νική κουζίνα και εφευρίσκοντας και νέες μαγειρικές συνθέσεις. Η 
Εύη συνέχισε ουσιαστικά τη βαθύτατα πολιτική της δραστηριότη-
τα πραγματοποιώντας μια πρωτοπόρα δουλειά, συλλέγοντας από 
όλη την Ελλάδα όχι μόνο συνταγές, αλλά στοιχεία για τη ζωή του 
λαού μας και τον πολιτισμό που χάνεται. Κάποιος, προσφυώς, ανέ-
φερε πως η Εύη βρισκόταν στα αχνάρια αυτού που έκανε ο Σίμωνας 
Καρράς και η ∆όμνα Σαμίου στην ελληνική μουσική παράδοση. 

Το 1995 κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο με τίτλο, Το ψωμί, 
ενώ ακολούθησαν άλλα 17 βιβλία, η Γεύση Ελληνική, η Απλή μα-
γειρική της αγίας καθημερινότητας, ο Κρόκος-σαφράν, με τελευ-
ταίο την Αυθεντική ελληνική κουζίνα, 2010, εκδ. Fagotto books 
(ελληνικά, αγγλικά), ενώ το βιβλίο της για τις Ελληνικές Πίτες βρί-
σκεται επί του πιεστηρίου. Τα τελευταία χρόνια, επαγγελματική της 
στέγη ήταν ο Γαστρονόμος της Καθημερινής όπου και αναρτήθη-
κε η τελευταία της συνταγή στις 3 ∆εκεμβρίου. 

Στις 12 ∆εκεμβρίου η οικογένειά της, οι παλιοί της σύντροφοι, 
οι νέοι της φίλοι και οι συμπατριώτες της την αποχαιρετίσαμε στην 
πατρίδα της Λευκάδα, σε μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα στην καρ-
διά του χειμώνα. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σκεπάζει την αγαπη-
μένη μας φίλη.

Χριστίνα Σ., Γιώργος Κ., Μήτσος ∆.



Αριθμός φύλλου 99            ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ∆εκεμβρίου 2013 3
                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Η βάρβαρη μνημονιακή πολιτική 
περνά πλέον στην τελική φάση εξό-
ντωσης του ελληνικού λαού. Μετά 
τη μείωση των εισοδημάτων, την 
εκτόξευση της ανεργίας και της 
φτώχειας και τη διάλυση των δη-
μόσιων δομών υγείας, παιδείας 
και κοινωνικής πρόνοιας, το τελικό 
κτύπημα προετοιμάζεται με την αρ-
παγή της δημόσιας και της ιδιωτι-
κής περιουσίας. 

Η 
επιδιωκόμενη άρση της 
απαγόρευσης των πλει-
στηριασμών για τους δα-
νειολήπτες, που ισχύει από 

το 2009, έχει σαν τελικό στόχο να μετα-
τραπούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες σε 
ενοικιαστές στην ίδια την πατρίδα τους. 
Στα πλαίσια αυτού του άρθρου θα επι-
χειρηθεί η αποδόμηση της κυρίαρχης 
επιχειρηματολογίας για την «αναγκαι-
ότητα» άρσης των πλειστηριασμών και 
θα διατυπωθούν εναλλακτικές προτά-
σεις για την αντιμετώπιση των υπερ-
χρεωμένων νοικοκυριών.

1. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο
Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθε-
τικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) της 
18/12/2012 (ΦΕΚ246/18.12.2012), 
προστατεύονται από τον πλειστηρια-
σμό της ακίνητης περιουσίας οι δανειο-
λήπτες που το συνολικό ύψος των οφει-
λών τους στις τράπεζες δεν υπερβαί-
νει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ. Επίσης 
προστατεύονται οι δανειολήπτες των 
οποίων η κύρια κατοικία έχει αντικει-
μενική αξία μικρότερη από το αφορο-
λόγητο όριο προσαυξημένο κατά 50%. 
Η Π.Ν.Π. λήγει στις 31.12.2013 οπότε 
αν δεν υπάρξει νέα ρύθμιση θα απε-
λευθερωθούν οι πλειστηριασμοί. 

Με βάση το Ν.3869/2010 (νόμος 
Κατσέλη) προστατεύονται οι δανειολή-
πτες που έχουν ρυθμίσει τις οφειλές 
τους προς τις τράπεζες εφόσον τηρούν 
τους όρους της ρύθμισης.  

Παρά τη νομοθετική προστασία, οι 
τράπεζες μπορούν να εκκινήσουν τη 
διαδικασία  πλειστηριασμού που ση-
μαίνει έκδοση διαταγής πληρωμής και 
επιβολή κατάσχεσης στο ακίνητο.

2. Και όμως γίνονται πλειστηρια-
σμοί…
Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν προ-
στατεύει όσους χρωστούν στο δημόσιο, 
στις ∆.Ε.Κ.Ο., στα ασφαλιστικά ταμεία 
και σε ιδιώτες. Μόνο το δημόσιο είχε 
εκδώσει  μέχρι την 31.08.2013 30.372 
παραγγελίες κατάσχεσης και εκτελέ-
σει 17.797 προγράμματα πλειστηρι-
ασμών ακίνητης περιουσίας. Την ίδια 

περίοδο που, σύμφωνα με την έρευνα 
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για τους οικογενειακούς 
προϋπολογισμούς, «ο πληθυσμός σε 
κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό απο-
κλεισμό ανέρχεται σε 3.795.100 άτο-
μα ή 34,6% του συνόλου του πληθυ-
σμού». 

3. Θα καταρρεύσουν οι τράπεζες;
Οι υπερασπιστές της άρσης της απα-
γόρευσης των πλειστηριασμών ισχυρί-
ζονται ότι με αυτόν τον τρόπο οι τράπε-
ζες θα μπορέσουν να παίξουν τον ρόλο 
τους στην ανάκαμψη της ελληνικής οι-
κονομίας διοχετεύοντας την απαιτού-
μενη ρευστότητα στην αγορά. Ουδέν 
αναληθέστερον. 

Αν απελευθερωθούν οι πλειστη-
ριασμοί οι τιμές των ακινήτων θα ση-
μειώσουν πολύ μεγαλύτερη μείωση 
από αυτήν που έχουν καταγράψει την 
τελευταία 4ετία (βλέπε σχετικό πίνα-
κα). Αυτό θα υποχρεώσει τις τράπεζες 
να διενεργήσουν αυξημένες προβλέ-
ψεις ακόμη και για τα δάνεια που εξυ-
πηρετούνται κανονικά αυξάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο τις κεφαλαιακές ανά-

γκες τους. Επιπλέον η πτώση στις τιμές 
των ακινήτων θα έχει σαν αποτέλεσμα 
τα εισπραττόμενα ποσά από τους πλει-
στηριασμούς να μην επαρκούν για την 
εξόφληση των δανείων οπότε οι τράπε-
ζες θα πρέπει να εγγράφουν ζημίες. 

4. Συμφέρει η μη αποπληρωμή;
Ένα βασικό επιχείρημα της τρόικας 
και των ντόπιων συνεργατών της είναι 
ότι υπάρχει μια κατηγορία δανειολη-

πτών που επιλέγει να μην αποπληρώ-
νει το δάνειό της (αν και έχει τη δυνα-
τότητα) αφού γνωρίζει ότι προστατεύε-
ται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. 
Ο ισχυρισμός τους θα ίσχυε εάν η από-
δοση των κεφαλαίων αυτών των δανει-
οληπτών υπερκάλυπτε το επιτόκιο δα-
νεισμού πλέον του επιτοκίου καθυστέ-
ρησης και των δικαστικών εξόδων που 
βαρύνουν τον δανειολήπτη αλλά και 
της επιβάρυνσης από την αναγραφή 
στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. 

Άλλωστε η νομοθετική προστασία 
καλύπτει ακίνητα αντικειμενικής αξί-
ας μέχρι 300.000 ευρώ περίπου και 
οφειλές μέχρι 200.000 ευρώ… 

Ακόμη, όμως, και αν ισχύει ο ισχυ-
ρισμός τους, τίποτε δεν εμποδίζει τις 
τράπεζες να προσφύγουν δικαστικά 
επικαλούμενες κατάχρηση δικαιώμα-
τος από την πλευρά του δανειολήπτη 
και να διεκδικήσουν με αυτόν τον τρό-
πο τα οφειλόμενα. Οι λεόντειες δανεια-
κές συμβάσεις τους το επιτρέπουν…

5. Ποιοι ωφελούνται;
Όμως, αν ούτε οι δανειολήπτες ούτε 
οι τράπεζες ωφελούνται από την άρση 
της προστασίας των δανειοληπτών τότε 
ποιοι; Τον τελευταίο καιρό στον κλά-
δο των εταιριών διαχείρισης ακινήτων 
παρατηρήθηκαν δύο σημαντικές μετα-
βολές. Η Εθνική πώλησε το 66% των 
μετοχών της θυγατρικής της «ΠΑΝ-
ΓΑΙΑ» (μάλιστα με δανειοδότηση με 
σκανδαλωδώς ευνοϊκούς όρους του 
αγοραστή) και η Eurobank πώλησε 
μειοψηφικό πακέτο μετοχών της θυγα-
τρικής Eurobank Properties σε κερδο-
σκοπικά κεφάλαια που δραστηριοποι-
ούνται στην αγορά ακινήτων. Η από-

κτηση ακινήτων σε περιόδους κρίσης 
έναντι ελάχιστου τιμήματος θεωρείται 
από τις πλέον προσοδοφόρες «επεν-
δύσεις» στον συγκεκριμένο κλάδο που 
αποφέρει τεράστια κέρδη όταν ανα-
κάμψει η αγορά.     

6. «Μονόδρομος» το κούρεμα των 
δανείων 
Το «κούρεμα» των δανείων που έχουν 
λάβει τα νοικοκυριά από τις ελληνικές 
τράπεζες αποτελεί, με βάση όσα εκτέ-
θηκαν πιο πάνω, μονόδρομο. Το «κού-
ρεμα» αυτών των απαιτήσεων μπορεί 
να γίνει με τους παρακάτω τρόπους 
(μεμονωμένα ή συνδυαστικά):

Για τα στεγαστικά δάνεια αγοράς α' 
κατοικίας (με θέσπιση κριτηρίων τιμής 
ζώνης και τ.μ. ανά κάτοικο).

Α. Ολική διαγραφή των χρεών 
προς τις τράπεζες όσων δανειοληπτών 
το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εί-
ναι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Β. Μείωση των συνολικών δανεια-
κών υποχρεώσεων (μερική διαγραφή, 
χρονική επιμήκυνση και δραστική μεί-
ωση επιτοκίου) για όλους τους δανειο-
λήπτες που έχουν υποστεί μείωση των 
εισοδημάτων τους. 

Για όλες τις υπόλοιπες κατηγορί-
ες δανείων που οι δανειολήπτες έχουν 
υποστεί μείωση του ατομικού εισοδή-
ματος: 

Α. Επιμήκυνση της χρονικής διάρ-
κειας και μείωση των επιτοκίων δανει-
σμού ώστε η δόση σε όλες τις τράπεζες 
να μην υπερβαίνει το 30% των μηνιαί-
ων ατομικών ή οικογενειακών αποδο-
χών.

Β. Μείωση των συνολικών δανει-
ακών υποχρεώσεων κατά το ποσοστό 
μείωσης του ατομικού εισοδήματος 
εφόσον οι δόσεις που έχουν ήδη κατα-
βληθεί υπερκαλύπτουν το αρχικά χο-
ρηγηθέν κεφάλαιο.

7. Παράλληλα πρέπει να εξεταστεί η 
εξαγορά των δανείων σε καθυστέρη-
ση από το ελληνικό κράτος μέσω της 
δημιουργίας μιας «κακής» τράπεζας. 
Επιπλέον, επειδή με τη συγκεκριμέ-
νη ρύθμιση οι τράπεζες θα βελτιώσουν 
σημαντικά τη ρευστότητα και τους δεί-
κτες κεφαλαιακής επάρκειας, το κράτος 
θα πρέπει να διαπραγματευτεί την εξα-
γορά των δανείων μετά από «κούρε-
μα» της ονομαστικής αξίας τους.  

Αν, παρά τα όσα αναφέρθηκαν πιο 
πάνω, η μνημονιακή κυβέρνηση και η 
τρόικα επιχειρήσουν, με οποιοδήποτε 
κάλυμμα, την άρση της προστασίας της 
κατοικίας τότε δεν θα μένει άλλη επιλο-
γή από το «να βγούμε στον δρόμο για 
να μην μας πετάξουν στον δρόμο».

«Υπέρ βωμών και εστιών»
Να βγούμε στον δρόμο για να μην μας πετάξουν στον δρόμο

Το τελικό κτύπημα της βάρβαρης μνημονιακής πολιτικής θα είναι η αρπαγή της δημόσιας και της ιδιωτικής πε-
ριουσίας.

Του Γιώργου Τοζίδη

“ 

Το κούρεμα των 

δανείων που 

έχουν λάβει τα 

νοικοκυριά από 

τις ελληνικές 

τράπεζες αποτε-

λεί μονόδρομο 

Πίνακας: Μείωση Τιμών - Ακινήτων. 
(Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος – ∆είκτες τιμών διαμερισμάτων)
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Από τους αγώνες επιμέλεια Γιάννης Νικολαΐδης στείλτε μας 
τις ειδήσεις σας στο efrixi@gmail.com

> 
Τη στιγμή που η μαύρη 
εργασία και η ανεργία 
αγγίζουν το 30% εκάστη, 
το υπουργείο Εργασίας 

νομιμοποιεί την απλήρωτη εργα-
σία. Με δύο επιχειρησιακές συμ-
βάσεις, το υπουργείο νομιμοποίη-
σε την καθυστέρηση καταβολής του 
μηνιαίου μισθού, τον οποίο πλέον 
μπορούν να καταβάλλουν οι εργο-
δότες νόμιμα σε διάστημα 90 ημε-
ρών από το τέλος του μήνα. Όπως 
αναφέρει η Ελευθεροτυπία η αρχή 
γίνεται από δυο εταιρείες που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο της φύ-
λαξης (security), η μία εκ των οποί-
ων έχει ήδη εξασφαλίσει την έγκρι-
ση από το υπουργείο.  

> 
Η VIVARTIA-MIG ανα-
κοίνωσε, σε εργοστάσιο 
της ∆ΕΛΤΑ στον Ταύρο, 
μειώσεις μισθών που σε 

ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν και 
το 50%. Σύμφωνα με την εταιρεία, 
οι μειώσεις μισθών θα κρατήσουν 
για έναν χρόνο, από το ∆εκέμβριο 
του 2013 μέχρι το ∆εκέμβριο του 
2014. Παρ’ όλα αυτά, η Ομοσπον-
δία Εργαζόμενων στα Γάλατα-Τρό-
φιμα-Ποτά, προειδοποιεί ότι αντί-
στοιχου τύπου συμβάσεις προτά-
θηκαν και σε άλλα εργοστάσια του 
κλάδου, οι οποίες κατέληξαν είτε σε 
κλείσιμο των εργοστασίων (ΚΑΤ-
ΣΕΛΗΣ, ΜΕΒΓΑΛ), είτε σε μόνιμες 
μειώσεις μισθών (ΟΛΥΜΠΟΣ), είτε 
σε μόνιμα 4ήμερα (ΦΑΓΕ).

> 
Στην ίδια κατεύθυνση 
κινείται και η LIDL. Με 
ανακοίνωσή του, το Σω-
ματείο Εργαζομένων 

LIDL Αττικής, ενημερώνει πως η 
διοίκηση της εταιρείας αποφάσισε 
το κλείσιμο των αποθηκών της στη 
Θήβα και τη μεταφορά τους στην 
Αττική, γεγονός που θα έχει ως απο-
τέλεσμα να χάσουν τη δουλειά τους 
100 εργαζόμενοι. Η ανακοίνωση 
του σωματείου αναφέρει χαρακτη-
ριστικά: «Για να περάσει πιο εύκο-
λα την πολιτική της, δίνει και "προ-
νόμια" στους εργαζόμενους είτε με 
τη μορφή "διπλής αποζημίωσης" σε 
αυτούς που επιλέξουν να φύγουν 
κάνοντας χρήση βέβαια της "προει-
δοποίησης απόλυσης" που σημαί-
νει ότι δεν ισχύει η "διπλή αποζη-
μίωση", είτε με τη μορφή της μετα-
φοράς τους με πούλμαν στην Αττι-
κή, είτε με τη μορφή "πριμοδότησης 
ενοικίου" για ένα χρονικό διάστημα 
για όσους αναγκαστούν να "μετανα-
στεύσουν" στην Αττική κάτω από το 
φόβο της απόλυσης και της ανεργί-
ας, λες και είναι εύκολο για τον ερ-

γαζόμενο να αφήσει το σπίτι και την 
οικογένειά του».

> 
Η Coca-Cola 3E, με αγω-
γή που κατέθεσε κατά 11 
μελών του διοικητικού 
συμβουλίου του επιχει-

ρησιακού σωματείου στη Θεσσα-
λονίκη και κατά 22 μελών της Πα-
νελλαδικής Ομοσπονδίας Εργατο-
ϋπαλλήλων Εμφιαλωμένων Ποτών 
(ΠΟΕΕΠ), την περασμένη βδομάδα, 
ζητά αποζημίωση ύψους 250.000 
ευρώ με την κατηγορία της ηθικής 
βλάβης και της δυσφήμησης εις βά-
ρος της. Η αγωγή αφορά σε σχετικά 
δελτία Τύπου της ΠΟΕΕΠ τα οποία 
έχει δώσει στη δημοσιότητα και με 
τα οποία καταδίκασε την απόλυ-
ση των 33 εργαζομένων που απα-
σχολούνταν στο τμήμα διακίνησης 
προϊόντων στη Θεσσαλονίκη. Πα-
ράλληλα, η εταιρεία θεωρεί πως οι 
ισχυρισμοί για τη μεταφορά του ερ-
γοστασίου στη Βουλγαρία είναι πα-
ραπλανητικοί και δυσφημιστικοί, 
ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει πως 
το κάλεσμα για μποϊκοτάζ πλήττει 
την εικόνα της. Παρά τα όσα ισχυ-
ρίζεται η εταιρεία, βέβαια, η κατάθε-
ση αγωγής εκ μέρους της δεν έχει 
κανένα άλλο αποτέλεσμα από το 
να μας επιβεβαιώσει πως το μποϊ-
κοτάζ έχει αποτελέσματα, πέτυχε το 
στόχο του και οδήγησε την εταιρεία 
σε θέση άμυνας.

> 
Στον τραπεζικό τομέα, 
η Τράπεζα της Ελλάδος 
προχώρησε στην ανά-
κληση της άδειας λει-

τουργίας τριών συνεταιριστικών 
τραπεζών, με το σύνολο των κατα-
θέσεων, που ανέρχονται σε περί-
που 400 εκατ. ευρώ, να μεταφέρε-
ται στην Alpha Bank. Οι 220 ερ-
γαζόμενοι των τριών συνεταιρι-
στικών τραπεζών βρίσκονται στο 
δρόμο. Πρόκειται για τις συνεται-
ριστικές τράπεζες ∆υτικής Μακε-
δονίας, ∆ωδεκανήσου και Ευβοίας. 

Η Alpha Bank προτίθεται να προ-
σφέρει ευκαιρίες απασχόλησης στο 
προσωπικό τους, μετά από διαδικα-
σία επιλογής. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η Τράπεζα της Ελλάδος ανακοί-
νωσε το λουκέτο την Κυριακή, πρά-
ξη που αποτελεί μια προσφιλή τα-
κτική αιφνιδιασμού εργαζόμενων 
και πελατών των συγκεκριμένων 
τραπεζών.

> 
Την Παρασκευή 6/12, 
οι οδηγοί λεωφορείων 
του ΟΑΣΘ (Λεωφορεία 
Θεσσαλονίκης) προχώ-

ρησαν σε επίσχεση εργασίας, διεκ-
δικώντας δεδουλευμένα δύο μη-
νών (Οκτώβριος-Νοέμβριος). Κινή-
θηκαν μόνο τα δύο λεωφορεία για 
τα ΑΜΕΑ, τα οποία πραγματοποίη-
σαν δρομολόγια κατόπιν συνεννό-
ησης με τους επιβάτες. Οι απεργοί 
ζητούν από το δημόσιο να «τηρήσει 
τις συμβατικές του υποχρεώσεις» 
προς τον οργανισμό, για να καλυ-
φθεί η μισθοδοσία και οι τρέχουσες 
λειτουργικές του ανάγκες.

> 
Σε ανακοίνωσή της η 
Ομοσπονδία Ενώσεων 
Νοσοκομειακών Για-
τρών Ελλάδος (ΟΕΝΓΕ) 

δημοσιοποιεί τις τεράστιες ελλεί-
ψεις σε γιατρούς που μαστίζουν το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας. 
Στο δελτίο Tύπου που εξέδωσαν, 
αναφέρουν χαρακτηριστικά: «Εξορ-
γιστική είναι η αναγκαστική μετα-
νάστευση, το τεράστιο κύμα φυγής 
των νέων γιατρών στο εξωτερικό, 
από τη Γερμανία – τη Μεγ. Βρετα-
νία – τη Σουηδία – την Ολλανδία – 
το Βέλγιο – την Ιταλία – τη ∆ανία – 
τη Γαλλία – τη Νορβηγία – την Ελ-
βετία- τις ΗΠΑ – την Κύπρο , μέχρι 
την Αυστραλία – το Ντουμπάι – τη 
Σαουδική Αραβία – την Τουρκία – 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – το 
Αμπού Ντάμπι…. Η εθνική αυτή αι-
μορραγία σε νέο επιστημονικό δυ-
ναμικό (υπολογίζονται σε άνω των 

7000 οι νέοι γιατροί που ξενιτεύτη-
καν το 2010, το 2011, και το 2012, 
ενώ το πρώτο τρίμηνο του 2013 ο 
αριθμός αυτών που φεύγουν εί-
ναι τριπλάσιος του αντίστοιχου του 
2011), την ώρα που τα κενά ιατρι-
κής στελέχωσης είναι εκρηκτικά». 
Συνεχίζει παραθέτοντας έναν εξα-
ντλητικό κατάλογο από τα Γενικά 
Νοσοκομεία όλης της χώρας. Συνο-
λικά υπολογίζεται ότι τα κενά αφο-
ρούν 6.000 γιατρούς.

> 
Το συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Μετάλ-
λου Εύβοιας καταγγέλ-
λει τη δικαστική απόφα-

ση πλειστηριασμού για το σπίτι του 
προηγούμενου προέδρου του συν-
δικάτου. Ο ίδιος είναι καρκινοπα-
θής, έχει υποβληθεί πρόσφατα σε 
εγχείρηση, ενώ δεν υπάρχει άλλο 
εργαζόμενο μέλος στην οικογένεια. 
Ο ίδιος περιμένει τη σύνταξη και 
το εφάπαξ από το ταμείο μετάλλου 
από το… 2011. 

> 
Άλλο ένα κρούσμα 
success story στη Στε-
ρεά Ελλάδα. Κύκλωμα 
δουλεμπορίας ανακαλύ-

φθηκε στο Αιτωλικό. Συνελήφθη-
σαν τέσσερις Έλληνες, μια Ελληνίδα 
και δύο Ρουμάνοι. Σύμφωνα με τις 
αρχές, οι εν λόγω είχαν συγκεντρώ-
σει περίπου 60 άτομα από διάφο-
ρα χωριά της Ρουμανίας, τους οποί-
ους εξανάγκαζαν σε 12ωρη συγκο-
μιδή μανταρινιών, άνευ αμοιβής, 
μιας και αυτή παρακρατούνταν από 
τους δουλεμπόρους. Σαν να μην 
έφτανε αυτό, τους υποχρέωσαν να 
καταβάλλουν 150 ευρώ το μήνα 
κατ’ άτομο ως ενοίκιο για τη διαμο-
νή τους σε μια αποθήκη κάτω από 
απάνθρωπες συνθήκες. 

> 
Ολοκληρώνονται οι ερ-
γασίες του 35ου Εκλο-
γοαπολογιστικού Συ-
νεδρίου της Α∆Ε∆Υ 

σήμερα το βράδυ με την εκλογή 
του 85μελούς γενικού συμβουλί-
ου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας, ψήφισαν 692 σύ-
νεδροι και καταμετρήθηκαν 690 
έγκυρα ψηφοδέλτια. Πρώτη δύνα-
μη αναδείχθηκε η συνδικαλιστική 
παράταξη ΠΑΣΚΕ με 174 ψήφους 
και 22 έδρες στο Γενικό Συμβού-
λιο. (Η παράταξη το 2010 είχε λά-
βει 376 ψήφους και 38 έδρες). Αντί-
στοιχα η ∆ΑΚΕ έλαβε 153 ψήφους 
και 19 έδρες (2010: 236 ψήφοι και 
24 έδρες), η Αυτόνομη Αγωνιστική 
Ριζοσπαστική Συνεργασία 114 ψή-

φους και 14 έδρες (2010: 84 ψή-
φοι και 9 έδρες). Η ∆ΑΣ (ΠΑΜΕ) 
91 ψήφους και 11 έδρες (2010: 
96 ψήφοι και 10 έδρες). Οι Αγωνι-
στικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις 
(Ανεξάρτητοι της Αριστεράς) έλα-
βαν 68 ψήφους και 8 έδρες (2010: 
43 ψήφοι και 4 έδρες) και η ∆ημο-
σιοϋπαλληλική Ανατροπή (διάσπα-
ση της ΠΑΣΚΕ) 63 ψήφους και 8 
έδρες. Τέλος από μία έδρα έλαβαν 
το ∆ίκτυο Εργαζομένων που πρό-
σκειται στη ∆ΗΜΑΡ, η Ανεξάρτητη 
Ενωτική Κίνηση και η Ταξική Πο-
ρεία.

> 
Στη Βέροια, οι εργαζό-
μενοι στου Αρβανιτίδη 
έχουν κατέβει σε κινητο-
ποιήσεις (24ωρη απερ-

γία 9/12). Το σωματείο καταγγέλλει 
πως η εταιρεία οφείλει δεδουλευ-
μένα από τον Ιούνιο, ενώ ο εργοδό-
της ισχυρίζεται πως έχει την ανοχή 
του υπουργείου Εργασίας σε χρο-
νοδιάγραμμα αποπληρωμής που 
κατέθεσε, σύμφωνα με το οποίο δε-
σμεύεται να πληρώσει τον ∆εκέμ-
βριο τα δεδουλευμένα μέχρι και το 
Σεπτέμβριο. Αντίθετα, οι εργαζόμε-
νοι καταγγέλλουν ότι η εταιρεία δεν 
σέβεται κανένα χρονοδιάγραμμα. 

> 
Η συνέλευση έμμισθων, 
άμισθων, «μπλοκάκη-
δων», «μαύρων», ανέρ-
γων και φοιτητών στα 

ΜΜΕ καταγγέλλει: «την ασφυκτι-
κή πραγματικότητα που επικρα-
τεί εδώ και χρόνια στον εργασιακό 
τους χώρο. Εξαντλητικά ωράρια και 
αδιάκοπη εργασία με 3-4 ρεπό το 
μήνα, συνεχής πίεση για παραγωγή 
τυποποιημένων (copy-paste) ειδή-
σεων, απαγόρευση συνδικαλισμού, 
πληρωμή με «μπλοκάκι», λες και 
είσαι «ελεύθερος επαγγελματίας», 
ή «μαύρα», χωρίς ένσημα, ή και κα-
θόλου αμοιβή στην περίπτωση των 
«δόκιμων» που κάνουν «πρακτική 
άσκηση». Σε ελάχιστους αναγνω-
ρίζεται η πραγματικότητα ότι επιτε-
λούν εξαρτημένη εργασία και πρέ-
πει να πληρώνονται αναλόγως, και 
σε αυτές τις περιπτώσεις όμως πρό-
κειται για συμβάσεις με τον κατώτα-
το της ΓΣΕΕ, των 490 ευρώ καθαρά. 
Τέλος, οι ενώσεις των συντακτών 
δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για την 
–έστω νομοθετική– προστασία των 
αποκλεισμένων από τις συντεχνί-
ες τους, άλλωστε πολλά μέλη τους 
αποτελούν εργοδότες τέτοιων σύγ-
χρονων σκλάβων.».
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Ε 
ίναι  μάλλον μια συνη-
θισμένη ιστορία, από τις 
εκατοντάδες περιπτώσεις 
κακοδιαχείρισης, αδιαφο-

ρίας και ανικανότητας. Αυτές οι «ιστο-
ρίες» είναι που αποδόμησαν την κρα-
τική μηχανή και ανέδειξαν σε καθε-
στώς την αδιαφάνεια, ενώ διέφθειραν 
«μέχρι μυελού οστών» τους εμπλε-
κόμενους πρωταγωνιστές, κομματι-
κούς, κρατικούς και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους.  

Η  ιστορία μας χωρίς κομματικά 
ψιμύθια 
Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, 
το πολεμικό ναυτικό είχε εισηγηθεί 
στην πολιτική ηγεσία να ενισχυθεί η 
δύναμή του με τέσσερα καινούργια 
υποβρύχια και να εκσυγχρονιστούν 
τρία παλιά, ώστε να καλύψει επαρκώς 
τις επιχειρησιακές του ανάγκες. Η 
κυβέρνηση (πρωθυπουργός Κ. Σημί-
της και υπουργός Εθνικής Άμυνας Α. 
Τσοχατζόπουλος) έκανε δεκτό το αί-
τημα των ναυάρχων. 

ΧΩΡΙΣ ∆ΙΕΘΝΗ ∆ΙΑΓΩΝΙΣ-
ΜΟ, η γερμανική εταιρεία Thyssen 
Krupp, συμφώνησε με το ελληνι-
κό δημόσιο και ανέλαβε την κατα-
σκευή 4 σύγχρονων  υποβρυχίων 
και τον εκσυγχρονισμό 3 υποβρυχί-
ων παλαιάς τεχνολογίας, για το πολε-
μικό μας ναυτικό. Σύνολο υποβρυχί-
ων, εφτά. Το κόστος της παραγγελίας 
περίπου στα 3 δισεκατομμύρια ευρώ, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνεται το κό-
στος των οπλικών συστημάτων. Χρό-
νος παράδοσης του πρώτου υποβρυ-
χίου ορίστηκε το 2006 και, μέχρι το 
2008, θα έπρεπε να είχαν παραδοθεί 
και τα εφτά υποβρύχια στο πολεμικό 
μας ναυτικό.

Βρισκόμαστε στον ∆εκέμβριο 
του 2013, το ελληνικό δημόσιο έχει 
καταβάλει 3 δισεκατομμύρια ευρώ 
στη γερμανική εταιρεία, τη θυγατρι-
κή της και τον Ι. Σάφα και, έναντι αυ-
τών, το πολεμικό ναυτικό έχει παρα-
λάβει μόνο ένα υποβρύχιο, το Πα-
πανικολής, που έμεινε στην ιστορία 
ως το «υποβρύχιο που έγερνε» λόγω 
ναυπηγοκατασκευαστικών αστοχιών. 
Υπάρχουν και άλλα τρία υποβρύχια,  
που σύμφωνα με πληροφορίες, βρί-
σκονται «κάπου» στα κλειστά ναυπη-
γεία Σκαραμαγκά και σαπίζουν, ενώ 
εκκρεμεί μια νέα παραγγελία δύο 
ακόμη υποβρυχίων!!  Οι 1500  εργα-
ζόμενοι των ναυπηγείων είναι για 19 
μήνες απλήρωτοι και βρίσκονται κυ-
ριολεκτικά   «στο δρόμο»….

Ποιοι πλήρωσαν και πόσα: 
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, τα 
οποία είναι αναρτημένα στο διαδί-
κτυο: 

Το ελληνικό δημόσιο, σε εκτέλε-
ση των συμβάσεων 012Β/00 (κατα-
σκευή 4+2 υποβρυχίων τύπου 214) 
και 021Β/02 (εκσυγχρονισμός 3 
υποβρυχίων τύπου 209), κατέβαλε 
στη γερμανική εταιρεία (HDW), θυ-
γατρική της ThyssenKrupp, τα εξής 
ποσά:

Από την έναρξη της ισχύος των 
συμβάσεων το 2000, ως τον Μάρ-
τιο του 2004, δηλαδή Κυβέρνηση Κ. 
Σημίτη και υπουργοί Εθνικής Άμυ-
νας Α. Τσοχατζόπουλος και Γ. Πα-
παντωνίου,  κατεβλήθησαν  συνολι-
κά: 1.320.598.141 €.  Από τον Μάρ-
τιο του 2004 και έως την 21/9/2009, 
ημερομηνία καταγγελίας των συμ-
βάσεων εκ μέρους της γερμανικής 
πλευράς, δηλαδή κυβέρνηση Κ. Κα-
ραμανλή και υπουργούς Εθνικής 
Άμυνας Σπ. Σπηλιωτόπουλο και Β. 
Μειμαράκη, κατεβλήθησαν συνολι-
κά 712.441.538€

Συνεπώς, από τις κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. είχε καταβληθεί, 
μέχρι 21/9/2009, συνολικά  το ποσό: 
2.033.039.679€.  

Επί πλέον, επί  κυβερνήσεως Γ.Α. 
Παπανδρέου και με ΥΠΕΘΑ τον Β. 
Βενιζέλο (2010), έγινε νέα παραγ-
γελία δύο ακόμη υποβρυχίων τύ-
που 214,  που θα αντικαταστήσουν 
το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 
τριών υποβρυχίων  τύπου 209, κό-
στους 800 εκατομμυρίων ευρώ.  

Το εντυπωσιακό είναι ότι, στις 
δοκιμές του πρώτου από τα τέσσερα 
υποβρύχια το Παπανικολής παρου-
σίαζε σοβαρά ναυπηγοκατασκευα-
στικά προβλήματα. Οι δοκιμές άρχι-
σαν το 2005 και συνεχίστηκαν μέχρι 
και το 2009) και οι κ. Κ. Καραμανλής, 
Σπ. Σπηλιωτόπουλος και Β. Μειμα-
ράκης  αρνούνται να το  παραλάβουν. 
Μάλιστα, ο τότε ΥΠΕΘΑ Β. Μειμα-
ράκης  το είχε χαρακτηρίσει «πλωτό 
φέρετρο». Ωστόσο, όχι μόνο δεν κα-
ταγγέλλουν την σύμβαση, αλλά κα-
ταβάλλουν κανονικά τις δόσεις που 
προέβλεπε η σύμβαση στην κατα-
σκευάστρια γερμανική εταιρεία και 
ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Σκαρα-
μαγκά!!! ∆ηλαδή, πληρώναμε κανο-
νικά τις δόσεις στους Γερμανούς, χω-
ρίς όμως να έχουμε παραλάβει ούτε 
λαμαρίνα από υποβρύχιο!!

Αντί όμως να καταγγείλουμε 
εμείς τη σύμβαση, την κατήγγειλαν οι 
Γερμανοί!  Μετά την καταγγελία των 
συμβάσεων από τη γερμανική HDW 
στις 21/9/2009 (λίγες μέρες πριν τις 
βουλευτικές εκλογές),  ακολούθησε, 

από τη νεοεκλεγείσα κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ, σειρά διερευνητικών επα-
φών και αναζήτηση επενδυτών στον 
αραβικό κόσμο, με στόχο τη μεταβί-
βαση της ιδιοκτησίας των ναυπηγεί-
ων και τη συνέχιση του προγράμμα-
τος ναυπήγησης  των υποβρυχίων. 
Οι συζητήσεις καρποφόρησαν, με 
την υπογραφή  συμφωνίας-πλαισί-
ου μεταξύ της ελληνικής δημοκρατί-
ας και των εταιρειών Thyssen Krupp, 
(HDW), και την εταιρεία από τα Αρα-
βικά Εμιράτα (Η.Α.Ε..) Άμπου Ντάμπι 
Μαρ. 

Τον Μάρτιο του 2010 γίνονται 
διαπραγματεύσεις για την τύχη των 
ναυπηγείων Σκαραμαγκά και η Κυ-
βέρνηση εκδίδει την εξής ανακοίνω-
ση: «Η Ελληνική Κυβέρνηση χαιρετί-
ζει την απόφαση του ομίλου Άμπου 
Ντάμπι Μαρ να επενδύσει στον ελ-
ληνικό ναυπηγοεπισκευαστικό το-
μέα αποκτώντας την πλειοψηφία 

του μετοχικού κεφαλαίου των Ελλη-
νικών Ναυπηγείων Α.Ε. (ΣΚΑΡΑ-
ΜΑΓΚΑΣ” και των Αρχών του Εμι-
ράτου Άμπου Ντάμπι να υποστηρί-
ξουν αυτή την απόφαση.  Το νέο κοι-
νοπρακτικό σχήμα του οποίου θα 
ηγείται η ADM κατέχοντας ποσοστό 
75,1% του μετοχικού κεφαλαίου του 
Σκαραμαγκά, και στο οποίο συμμετέ-
χει η ThyssenKrupp Marine Systems 
(“TKMS”) με ποσοστό 24,9%, τυγχά-
νει της απόλυτης έγκρισης της ελλη-
νικής κυβέρνησης.» (Κυβερνητική 
ανακοίνωση 8-3-2010.)  

Μάλιστα, προκειμένου  να δέσει 
η συμφωνία, η κυβέρνηση δέχτη-
κε να παραλάβουμε το ελαττωματι-
κό υποβρύχιο και  να παραγγείλου-
με την κατασκευή δύο επιπλέον υπο-
βρυχίων στον Σκαραμαγκά!!

Η συμφωνία υπερψηφίστηκε 
από τους βουλευτές του  ΠΑΣΟΚ 
και του ΛΑΟΣ. Ο σχετικός Νόμος 
3885/2010 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
στις 29.9.2010. 

Η εκτελεστική συμφωνία υπε-
γράφη τελικά στις 30 Σεπτεμβρίου 
του 2010 από τον τότε υπουργό Οι-
κονομικών Γιώργο Παπακωνστα-
ντίνου, τον  Ευάγγελο Βενιζέλο, τότε 
υπουργό Εθνικής Άμυνας, και τον 
Ισκαντάρ Σάφα, τον νέο ιδιοκτήτη των 
Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, αφού οι 
Άραβες επενδυτές της Άμπου Ντά-
μπι Μαρ και οι Γερμανοί κατασκευα-
στές της ThyssenKrupp, είχαν εξαφα-
νιστεί  και είχαν μεταβιβάσει την ιδι-
οκτησία των ναυπηγείων σε εταιρεία 
του Σάφα, με μετοχικό κεφαλαίο μό-
λις 25 χιλιάδες ευρώ!   Το υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας κατέβαλε αμέσως 
στον Ι. Σάφα επιπλέον το ποσό των 
360 εκατομ. ευρώ προκειμένου να 
συνεχιστούν οι εργασίες για τα υπο-
βρύχια, να μείνουν ανοιχτά τα ναυπη-
γεία και να πληρωθούν οι εργαζόμε-
νοι. Με τον Νόμο 3885/2010 το ελ-
ληνικό δημόσιο παραιτήθηκε από 
οποιαδήποτε απαίτησή του εις βάρος 
των Γερμανών και επέστρεψε στην 
HDW τις εγγυητικές επιστολές κα-
λής εκτέλεσης της κύριας σύμβασης!! 
Πότε έγινε αυτό; Όταν ακόμη το πο-
λεμικό ναυτικό δεν είχε δει, πού είναι 
και σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα 
υποβρύχια! Αποτέλεσμα, το Π.Ν. έχει 
6 υποβρύχια λιγότερα, με προφανείς 
επιπτώσεις στην αμυντική θωράκιση 
της χώρας. Και, το κερασάκι, ο Ι. Σάφα 
έχει προσφύγει στα διεθνή δικαστή-
ρια και ζητεί από το ελληνικό δημό-
σιο αποζημίωση ενός δισεκατομμυ-
ρίου  ευρώ, επειδή η κυβέρνηση δεν 
εφαρμόζει τον νόμο που ψήφισε  η 
Βουλή το 2010, για την κατασκευή 
δύο επιπλέον υποβρυχίων.  Σύμφω-
να με νομικούς κύκλους, ο Ι. Σαφα 
έχει πολλές πιθανότητες να κερδίσει 
την υπόθεση και να εισπράξει γύρω 
στα 450 με 500 εκατομ. ευρώ από το 
ελληνικό δημόσιο!!

Σε δήλωσή του, μετά την κατάθε-
ση στη  Βουλή από τον ΣΥΡΙΖΑ της 
πρότασης  για  σύσταση εξεταστικής 
επιτροπής για το θέμα του Σκαρα-
μαγκά και των υποβρυχίων,  ο αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης, Β. Βε-
νιζέλος, υπεραμύνεται του «νόμου 
3858/2010,  για τη διάσωση των 
υποβρυχίων του  πολεμικού ναυτι-
κού και των ναυπηγείων Σκαραμα-
γκά», όπως τον χαρακτηρίζει. Σύμ-
φωνα με τον Β. Βενιζέλο, με αυτόν το 
νόμο διασώζονται «πάνω από 2 δισ. 
ευρώ που είχε καταβάλει έως τότε 
το ελληνικό δημόσιο χωρίς αντίκρι-
σμα για τα υποβρύχια. Τέσσερα και-
νούργια υποβρύχια τελευταίας τεχνο-
λογίας που απαξιώνονταν, το ένα πε-
ταμένο στο Κίελο (Παπανικολής), και 
τα άλλα τρία στον Σκαραμαγκά. Και 
1200, περίπου, άμεσες θέσεις εργα-
σίας».  

Ολοκληρώνοντας, να θέσουμε 
και το εξής ερώτημα: Μετά τον Β. Βε-
νιζέλο, οι διάδοχοί του στο υπουρ-
γείο Εθνικής Άμυνας ήταν οι Π. Μπε-
γλίτης, ∆. Αβραμόπουλος, Φρ. Φρά-
γκος, Π. Παναγιωτόπουλος και πάλι 
∆. Αβραμόπουλος. Γιατί άραγε, ου-
δείς εκ  των διαδόχων του στο ΥΠΕ-
ΘΑ, δεν διανοήθηκε καν, να εφαρμό-
σει τον νόμο Βενιζέλου που είχε ψη-
φίσει η Βουλή; 

                                                                                                                              ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το σκάνδαλο των υποβρυχίων
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά κλειστά, χαμένα τρία δισ. ευρώ, έξι υποβρύχια και 1500 θέσεις εργασίας. 

Από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Ν.∆. είχαν καταβληθεί μέχρι 21/9/2009, 
συνολικά  το ποσό: 2.033.039.679€.  

Του Χρήστου Α. Καπούτση

“ 

...πληρώνα-

με κανονικά τις 

δόσεις στους 

Γερμανούς, 

χωρίς όμως να 

έχουμε παρα-

λάβει ούτε λα-

μαρίνα από 

υποβρύχιο!
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     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

O Κωστής Μοσκώφ περιέγρα-
φε ότι, στην πορεία διαμόρφω-
σης του ελληνισμού, αναπτύχθη-
κε ένας συλλογικός μηχανισμός 
αντιμετώπισης των περιόδων κρί-
σης. Οι Έλληνες είτε ανέβαιναν 
στο βουνό, επιβιώνοντας σε ορει-
νές κοινότητες (ή γίνονταν αντάρ-
τες, θα προσθέταμε), είτε έφευγαν 
στο εξωτερικό, ζητώντας διέξοδο 
στην μετανάστευση. Άλλωστε, ας 
θυμηθούμε τις βιωματικές και εκ-
παιδευτικές μας αναφορές για του 
«∆ιγενή τα κάστρα», τις ορεινές 
αυτόνομες κοινότητες, την κλε-
φτουριά και τους αντάρτες, αλλά 
και τον ελληνισμό της διασποράς. 

Τ 
ολμώντας να διευρύνου-
με τη θέση του ιστορικού, 
θα λέγαμε πως αναφερό-
ταν σε μια μορφή συλλο-

γικού ασυνειδήτου  διαμόρφωσης 
των λαών, που επηρεάζεται από τη 
γεωγραφική θέση, τη γεωμορφολο-
γία του εδάφους, τους υλικούς και 
ιστορικούς όρους γέννησής του, την 
ψυχοσύνθεση, τον τρόπο παραγω-
γής, τη μυθιστορία και τις παραδόσεις 
τους, κ.α. Είναι ενδεικτικό το πώς δι-
αφορετικοί πολιτισμοί (είτε ως έθνη, 
είτε ως λαοί, είτε ως κρατικές οντότη-
τες, κ.λπ.) διαμορφώνονται, στο διά-
βα της ιστορίας τους, με διαφορετικές 
φαντασιακές και υλικές αφετηρίες. 

∆εν είναι τυχαίο το ότι  ο νεοαμε-
ρικανικός ιμπεριαλισμός (πολιτικός 
ή οικονομικός) μοιάζει να συνδέε-
ται με την τάση επέκτασης και κατά-
κτησης των τεράστιων εκτάσεων από 
τους αποικιοκράτες, για να θυμηθού-
με το… «πώς κατακτήθηκε η ∆ύση». 
Αντίστοιχα, άλλοι πολιτισμοί έχουν 
μια περισσότερο κυκλική φιλοσοφία 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνι-
κής ζωής (Κινέζοι, Ιάπωνες, Αφρικα-
νοί, κ.ά.). Επίσης, πρώην αχανείς δε-
σποτικές αυτοκρατορίες είχαν συ-
γκεντρωτική τάση ανάπτυξης, που 
επηρέαζε ακόμα και επαναστατικές 
απόπειρες στην ιστορία τους (Ιράν, 
Ρωσία, Κίνα, κ.ά.).

Η πολλαπλή κρίση της Ελλάδας 
εκφράζεται μέσω μιας νέας αποικιο-
κρατίας από τις καπιταλιστικά κυρί-
αρχες χώρες του Κέντρου, προεξάρ-
χουσας της Γερμανίας, στην παρούσα 
συγκυρία. Το παραπάνω δεδομένο, 
αντάμα με την επίθεση του κράτους 
στα 2/3 της κοινωνίας, ενεργοποιεί 
τον ίδιο μηχανισμό επιβίωσης. Παίρ-
νει τη μορφή διλήμματος: Μένω ή 
Φεύγω; τροφοδοτώντας την ανάλυση 
της κρίσης και την αντίσταση σ’ αυτή 

με νέα πολιτικά και ανθρωπολογικά 
δεδομένα. 

Πολλές κινήσεις, που ξεπηδούν 
από τα «αριστερά», ορθώς διατυπώ-
νουν το παραπάνω ερώτημα, εφόσον 
η μετανάστευση χιλιάδων νέων εξει-
δικευμένων επιστημόνων, ή μεμο-
νωμένων ανθρώπων και οικογενει-
ών, εντάσσεται στη νέα αποικιοκρατία 
και τον διεθνή ταξικό καταμερισμό 
του κεφαλαίου. 

Το ζήτημα είναι ευαίσθητο και 
συναισθηματικά εύφλεκτο, όπως όλα 
τα ζητήματα όπου συνυπάρχουν η 
προσωπική επιβίωση και η ανάγκη 
για συλλογικό όραμα.  

Η παράδοση της επιβίωσής μας: 
«αντάρτης» ή «μέτοικος», μετατρέπε-
ται σε προσωπική απόφαση και επι-
λογή, που πρέπει να αντιμετωπίζεται 
με σεβασμό στην κάθε περίπτωση.

Όμως, είναι χρήσιμο να δούμε 
κάποιες ιδεολογικές και πολιτικές 
αλλαγές των τελευταίων χρόνων, που 
φωτίζουν το ζήτημα.

Το παραπάνω δίλημμα και η με-
τανάστευση εντάσσονται στο συνολι-
κότερο πλαίσιο της «φιλελεύθερης» 
παγκοσμιοποίησης, που ξεκινά με 
την κατάρρευση του υπαρκτού σο-
σιαλισμού. Η ιδεολογική κυριαρχία 
του μονοπολικού, ομογενοποιημέ-
νου κόσμου, εκφράστηκε τόσο από 
δεξιά, όσο και από αριστερά.

Η ιμπεριαλιστική και, ταξικά, νε-
οφιλελεύθερη «ελεύθερη διακίνη-
ση κεφαλαίων, εμπορευμάτων και 
ανθρώπων», συνηχούσε με τις μετα-
μοντέρνες «αριστερές» διακηρύξεις 
περί «πολιτών του κόσμου», «ατομι-
κών» δικαιωμάτων, «παγκόσμιας πα-

τρίδας», κ.ά., έστω κι αν, αρχικά, είχαν 
μορφή ενάντια στην παγκοσμιοποίη-
ση. 

Το ιδεολογικό έδαφος για τη με-
τακίνηση πληθυσμών είχε στρωθεί. 
Σημασία έχει το μετακινούμενο άτο-
μο και όχι ο τόπος. Η πολυσύνθετη 
έννοια μιας πατρίδας, ή του γενέθλι-
ου εδάφους, σχετικοποιείται και απο-
δυναμώνεται. Ουσιαστικό είναι το αέ-
ναο ταξίδι μιας προσωπικής επιβίω-
σης ή επιτυχίας, όπου γης. Είναι ασή-
μαντη η υπεράσπιση μας πατρίδας 
και του τόπου, ακόμα και ως προϋ-
πόθεση για την ταξική ή οντολογική 
απελευθέρωση του ανθρώπου. Ση-
μαντική είναι η «εξαγωγή» της κατα-
ξίωσης ή μιας ταξικής απελευθέρω-
σης, σε προσωπικό και αεθνικό επί-
πεδο.

Αυτή η πλανητική αλλαγή επη-
ρέασε και την αντίσταση των λαών. 
Ελάχιστα αυθεντικά λαϊκά αντάρτικα 

εκφράστηκαν την τελευταία δεκαε-
τία, σε σχέση με τα χρόνια του ’60 και 
του ’70, όταν τα δυτικά κινήματα αμ-
φισβήτησης αναφέρονταν και στον 
αγώνα των γηγενών πληθυσμών, 
που έμεναν να αντισταθούν στον τόπο 
μας. Στις μέρες μας, επαναστατικό 
υποκείμενο είναι πια όσοι μετανα-
στεύουν, όσοι φεύγουν. 

Η μετανεωτερικός μηδενισμός 
των εννοιών «πατρίδα», «τόπος», «πο-
λιτισμός», «αντίσταση», σύμφυτος με 
την ηγεμονία των «δυτικών ιδεών» 
του νεοκαπιταλισμού, ωθεί ανθρώ-
πους να δαπανούν τεράστια ποσά για 
τη μετανάστευσή τους και όχι για την   
οργάνωση πατριωτικών και λαϊκών 
κινημάτων αντίστασης. 

Σε αντίθεση με την παλιά μετανά-
στευση, όπου οι κοινότητες των με-
ταναστών οργάνωναν αντιστασιακό 
αγώνα, καμπάνιες κ.α, για την απε-
λευθέρωση της πατρίδας τους, στις 
νέες συνθήκες οι κινητοποιήσεις 
τους αναφέρονται σχεδόν αποκλει-
στικά στις συνθήκες της χώρας υπο-
δοχής.

Η ποιοτική αυτή διαφορά δείχνει 
τη νίκη του εκσυγχρονιστικού μηδε-
νισμού –όπως περιέγραφε ο Νίκος 
Ψυρούκης– σε έννοιες όπως η τάξη, 
η πατρίδα, ο αντιιμπεριαλισμός, η 
εθνική απελευθέρωση κ.α.

Η ταξική απάντηση του κεφαλαί-
ου στην εργασία και τις κατακτήσεις 
της, ιδιαίτερα στον  δυτικά αναπτυγ-
μένο κόσμο,  εκφράστηκε και μέσω 
της τεράστιας μετανάστευσης πλη-
θυσμών.  Ο Μπλερ και οι επιτελείς 
του μιλούσαν για την ανάγκη να ει-
σαχθούν ξένοι εργάτες (εκτεθειμένοι 

στην εργοδοτική χειραγώγηση και 
εκμετάλλευση) προκειμένου να σπά-
σει η εσωτερική ακαμψία της ερ-
γατικής τάξης, καθώς ο μισθός ήταν 
άκαμπτος και έπρεπε να γίνει ελαστι-
κός.

Η παγκοσμιοποίηση έδινε λύση 
στα προβλήματα κερδοφορίας του 
κεφαλαίου, διατηρώντας ανοικτή 
τη ροή μεταναστών, ως σταθερή 
βάση εργαζομένων που δουλεύει με 
οποιοδήποτε τίμημα, ρίχνοντας τα με-
ροκάματα και το κόστος εργασίας.

Ακόμα και οι παλιότεροι μετα-
νάστες, που αποκτούσαν δικαιώμα-
τα, γρήγορα θα έρχονταν αντιμέτωποι 
με νέους, πιο φθηνούς εργαζόμενους.

Στο ίδιο ιδεολογικό πλαίσιο 
εντάσσεται και η αποψίλωση των 
εξαρτημένων –όπως η Ελλάδα– χω-
ρών από τους νέους τους, που απο-
τελούν ένα υψηλά εξειδικευμένο ερ-
γατικό δυναμικό. Βέβαια, ανάμεσα 
στους νέους που φεύγουν, υπάρχουν 
αυτοί που το στοίχημα της επιστρο-
φής είναι διαρκές και συνδέεται με 
την ελπίδα αναγέννησης της χώρας, 
και αυτοί που, «σαν έτοιμοι από και-
ρό»,  παγκοσμιοποιημένοι  «επιστή-
μονες», λοιδορούν την κατάντια της 
Ελλάδας και, αν ποτέ γυρίσουν, αυ-
τοί ή τα παιδιά τους, θα είναι οι «νέοι 
Μαυροκορδάτοι», ή οι προνομιούχοι 
γιάπηδες της πολιτικής και της οικο-
νομίας.

Πέρα από την υλική ανάγκη του 
καθενός, που είναι υπαρκτή και σε-
βαστή, ή τις προσωπικές αξίες που 
έχει, μόνο ένας νέος  ριζοσπαστικός 
και δημοκρατικός πατριωτισμός θα 
οδηγούσε σε συλλογικές δράσεις και 
πολιτικές,  ικανές να πείσουν τους πι-
θανούς μέτοικους να μείνουν και να 
αγωνιστούν για την «Ελλάδα που χά-
νεται». 

Ένας τέτοιος πατριωτισμός υπερ-
βαίνει τον διαχωρισμό Αριστερά - 
∆εξιά, με το νόημα που τον γνωρίσα-
με, αλλά έρχεται από αριστερά, υπό 
την έννοια ότι είναι ενάντια στον κα-
πιταλισμό και τις αξίες του. 

∆εν είναι τυχαίο πως ελάχιστη 
μετανάστευση συναντάμε στη Χώρα 
των Βάσκων, όπου οι πολίτες αυτοορ-
γανώνονται με κοινοτικούς και συνε-
ταιριστικούς θεσμούς, ή σε χώρες της 
Λατινικής Αμερικής. Σε τόπους δη-
λαδή, που το εθνικό και το ταξικό ζή-
τημα είναι αλληλένδετα και σε άμεση 
αλληλεπίδραση. Στην Ελλάδα, το ζη-
τούμενο είναι να το καταλάβει αυτό η 
όποια «αριστερή» πρόταση θέλει να 
αποκαλείται «ριζοσπαστική».

Μένω ή φεύγω;
Το δίλημμα των καιρών, μηχανισμός της εξουσίας

Η πολλαπλή κρίση της Ελλάδας εκφράζεται μέσω μιας νέας αποικιοκρατίας από τις καπιταλιστικά κυρίαρχες χώ-
ρες του Κέντρου, με προεξάρχουσα τη Γερμανία.

“ 

Το ιδεολογι-

κό έδαφος για 

τη μετακίνηση 

πληθυσμών είχε 

στρωθεί. Σημα-

σία έχει το μετα-

κινούμενο άτομο 

και όχι ο τόπος

Του ∆ημήτρη Ναπ. Γιαννάτου



Αριθμός φύλλου 99            ΣΑΒΒΑΤΟ 14 ∆εκεμβρίου 2013 7

Οι ελλαδικές άρχουσες ελίτ δεν μετέτρε-
ψαν μόνο τη χώρα σε αποικία χρέους 
και σε οικονομικό παράσιτο των μητρο-
πολιτικών καπιταλιστικών κρατών. H 
ελλαδική εξωτερική πολιτική βασίζεται 
σε ιδεολογήματα όπως αυτό της «φιλί-
ας Ελλάδας-Τουρκίας» και σε αντίστοι-
χες επιλογές. Αυτά είχαν εμφανισθεί 
από τις δεκαετίες του ’30 και του ’50. 
Πιο πρόσφατα η πολιτική, αλλά και ση-
μαντικό μέρος της ακαδημαϊκής ελίτ, δι-
ατηρούν λανθασμένες εκτιμήσεις για τη 
στρατηγική του Ερντογάν και των Τούρ-
κων ισλαμιστών, αλλά και για τις επιδι-
ώξεις της ενοποιημένης Γερμανίας. Ο 
Αχμέτ Νταβούτογλου θεωρεί την Ευρα-
σία πρωτεύουσα γεωπολιτική περιοχή. 
Κατά τη νεοθωμανική αντίληψη, τοπο-
θετούνται σ’ αυτό το ευρύτερο σύστημα 
και τα Βαλκάνια και, βεβαίως, η Ελλάδα 
και η Κύπρος1. Εξάλλου, μία σπουδαία 
συνέπεια των μετά το 1989 μεγάλων γε-
ωπολιτικών αλλαγών είναι ότι το Γερμα-
νικό Ζήτημα είναι πάλι επίκαιρο. Αρχή 
έγινε με την ενοποίηση της Γερμανίας 
και την ανάδειξή της σε βασική δύναμη 
του ευρωπαϊκού οικοδομήματος2, κα-
θώς και με το ρόλο της στη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας3. Σήμερα, για άλλη μια 
φορά η Ευρώπη βρίσκεται κάτω από 
τις επιταγές του γερμανικού κυνισμού, 
της ωμότητας και των αντίστοιχων ηγε-
μονιστικών βλέψεων, που εκδηλώνο-
νται, προς το παρόν, με οικονομικές με-
θόδους. ∆ύο δεκαετίες μετά την ενοποί-
ησή της, η Γερμανία είναι στην καρδιά 
της τρέχουσας ευρωπαϊκής κρίσης χρέ-
ους χάρη στις ανισορροπίες που δημι-
ούργησε η ίδια μέσα στην ευρωζώνη. Η 
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ συμπερι-
φέρεται σαν καγκελάριος της Ε.Ε., επι-
βάλλοντας στους άλλους τις «γερμανικές 
ιδέες» του ισχυρού ανταγωνισμού, που 
βαθαίνουν διαρκώς την κρίση.

Γ 
ια τον παρατηρητή που παρακο-
λουθεί επί χρόνια και στενά την 
εξέλιξη της τουρκικής πολιτικής, 
δεν αποτελούσε έκπληξη το ότι ο 

Ερντογάν, που έβλεπε τα ηγεμονικά σχέδιά 
του στη Μέση Ανατολή να πλήττονται σοβαρά 
(Συρία, Αίγυπτος), εμφανίζεται ως νέος εθνάρ-
χης των Τούρκων. Επενδύοντας για άλλη μια 
φορά στην μεγάλη νίκη της παράταξής του 
στις επερχόμενες τοπικές εκλογές του Μαρτί-
ου 2014, περιοδεύει σε πολλές περιοχές της 
Τουρκίας για να στηρίξει τους υποψήφιους 
δημοτικούς άρχοντες της παράταξής του. Έτσι, 
δήλωσε στις αρχές Νοεμβρίου ότι «δεν υπάρ-
χει κράτος που να ονομάζεται Κύπρος». Κατό-
πιν ήρθε και στα ελληνοτουρκικά σύνορα, για 
να διακηρύξει (από την Κεσάνη) πως η Τουρ-
κία αποδίδει μεγάλη σημασία στη Θράκη, δι-

ευκρινίζοντας ότι στον οραματισμό του για τη 
Θράκη συμπεριλάμβανε την Κομοτηνή, το 
Kιρτζαλί και το Ντελιορμάν της Βουλγαρίας, 
αλλά και περιοχές μέχρι τα Σκόπια και τη Βο-
σνία. ∆εν παρέλειψε ακόμα και τη… Θεσσαλο-
νίκη. Η τελευταία θεωρείται σύμβολο του νεο-
τουρκισμού, και, τα τελευταία χρόνια, του  νε-
οθωμανισμού και του ηγεμονισμού που προ-
ωθούν οι Ερντογάν-Νταβούτογλου και στα 
Βαλκάνια. Άλλωστε, η Άγκυρα έχει και έναν 
αξιόλογο συνήγορο … τον Μπουτάρη.

Η Ελλάδα είναι εγκλωβισμένη σε ένα λαν-
θασμένο προσανατολισμό που καλλιεργούν 
συγκεκριμένοι παράγοντες και «ιδρύματα» 
διεθνικά και διεθνώς συνδεδεμένα. Οι μηχα-
νισμοί της ξένης εξάρτησης είναι πολυειδείς 
(οικονομικοί, πολιτικοί, ιδεολογικοί) και ισχυ-
ροί. Επί χρόνια διαθέτουν συντριπτική κυρι-
αρχία ιδιαίτερα στα μεγάλα ΜΜΕ. Επόμενο 
είναι η Ελλάδα να είναι μια χώρα εξαρτημέ-
νη, να μην έχει επεκτείνει τα χωρικά της ύδα-
τα, ούτε να έχει ορίσει την αποκλειστική ζώνη 
και να επιτύχει μια βιώσιμη λύση στο κυπρι-
ακό ζήτημα. Εδώ και χρόνια έκανε μόνο έκτα-
κτες παρεμβάσεις, όπως σε ζητήματα ελλη-
νοτουρκικών σχέσεων, σε θέματα εξελίξεων 
στην Τουρκία και γεωπολιτικού ρόλου της 
στο Κυπριακό - π.χ. περίπτωση του σχεδίου 
Ανάν -, στα ανεκδοτολογικά εγχειρίδια ιστο-
ρίας του δημοτικού και ορισμένα άλλα σπου-
δαία κοινωνικά ζητήματα και θέματα στρατη-
γικής του Ελληνισμού.

H πολιτική ηγεσία της Ελλάδας, ιδιαίτερα 
μετά το 1995, προσχώρησε πλήρως στην λο-
γική του αντιπάλου. Υιοθέτησε τη λογική του 
κατευνασμού που είναι πάντοτε, όπως διδά-
σκει η ιστορία, ολέθρια. Ούτε αποτρέψαμε την 
τουρκική απειλή, αλλά ούτε και την αποφύ-
γαμε, όπως κάποιοι καλόπιστα, πλην λανθα-
σμένα, πίστευαν. Κατά τις δύο πρώτες μετα-
πολιτευτικές δεκαετίες, όσα άλλα και αν κατα-
μαρτυρεί κανείς στις τότε ηγεσίες, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι στο πεδίο της εθνικής στρα-
τηγικής τα ελάχιστα τηρούνταν. Από τα μέσα 
της δεκαετίας του ’90 και μετά η Ελλάδα πε-
λαγοδρομεί προς τη συρρίκνωση και την ηθι-
κή, πνευματική και οικονομική χρεοκοπία, 

κινδυνεύοντας και με απώλεια επικράτειας. 
Στις ελληνοτουρκικές διερευνητικές συζητή-
σεις-διαπραγματεύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν 
το 1978 με πρωτοβουλία-πίεση της Τουρκί-
ας, ο στόχος της Τουρκίας ήταν διπλός: Όσο 
συνεχίζονται οι ατέρμονες συζητήσεις, η Ελ-
λάδα στερείται την άσκηση του δικαιώματός 
της για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας 
και της ΑΟΖ επί 35 χρόνια, δικαίωμα που έχει 
από τη Σύμβαση για το Θαλάσσιο ∆ίκαιο του 
1982. Το ίδιο χρονικό διάστημα των συζητή-
σεων αυτών, και ιδιαίτερα μετά το κοινό ανα-
κοινωθέν της Μαδρίτης, η Τουρκία έχει πετύ-
χει μέσω του ΝΑΤΟ και του ICAO δικαιώμα-
τα στο Αιγαίο που δεν της ανήκουν.

Η Ελλάδα και ο Ελληνισμός βρίσκονται 
σήμερα σε μια ακόμα κρίσιμη, στην κρισιμό-
τερη ίσως στιγμή της σύγχρονης ιστορίας. Με 
την υπογραφή των δύο δανειακών συμβά-
σεων και των μνημονίων (Μαΐου 2010, Φε-
βρουαρίου 2012) τα συγκυβερνώντα πρώ-
ην πλειοψηφικά πολιτικά κόμματα παραιτή-
θηκαν από την εθνική κυριαρχία και τη σχε-
τική με αυτήν ασυλία και ενέδωσαν σε όλα 
όσα ζήτησε η διεθνής των τοκογλύφων δανει-
στών. Ο ελληνικός λαός οδηγείται σε μια διαρ-
κή πορεία φτωχοποίησης, εξαθλίωσης, με κα-
θεστώς προτεκτοράτου, σήμερα υπό γερμανι-
κή ύπατη αρμοστεία. Η χρεοαποικία Ελλάδα 
και η κολοβωμένη από την τουρκική κατοχή 
και τις ιμπεριαλιστικές επιβουλές Κύπρος με-
τατράπηκαν σε πιόνια διαδοχικών παρτίδων 
γεωπολιτικού σκακιού που εξελίσσονται στο 
ευρύτερο σύστημα Βαλκάνια-Ανατολική Με-
σόγειος-Μέση Ανατολή-Καύκασος, ανάμεσα 
στους ισχυρούς διεθνείς δρώντες. Σήμερα η 
Κύπρος, φορτωμένη με ένα μη βιώσιμο χρέ-
ος, ακολουθώντας ένα δρόμο υποταγής όπου 
είχε προπορευθεί η Ελλάδα, μετατρέπεται σε 
αποικία χρέους, αντιμετωπίζει πάλι το φάσμα 
της εξαφάνισής της ως πολιτειακή υπόσταση. 
Η μοίρα της Κύπρου, του δεύτερου υπαρκτού 
ελληνικού κράτους, και αυτή της Ελλάδας, 
συνδέονται στενά, αλληλοεπηρεάζονται δυνα-
μικά. Στο βαθμό που το συνειδητοποιούν αυτό 
οι Ελλαδίτες και οι Κύπριοι, μπορούν να εί-
ναι αποτελεσματικές οι προσπάθειές τους για 
εθνική ανεξαρτησία, δημοκρατία, πολιτισμική 
αναγέννηση, παραγωγική ανασυγκρότηση.
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Ένα πείραμα αυτοοργάνωσης και οικοδόμησης 
δομών από τα κάτω έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 
περίπου μήνα στην Καλαμαριά. Με πρωτοβου-
λία της Κίνησης Πολιτών Καλαμαριάς έχουν 
ξεκινήσει και πραγματοποιούνται ανοιχτές συ-
νελεύσεις σε κάθε συνοικία της πόλης. Οι πο-
λίτες μαζεύονται, συζητούν για την τοπική αυ-
τοδιοίκηση, τα προβλήματά τους, τις αιτίες που 
τα δημιούργησαν και τους τρόπους να τα αλλά-
ξουν και να πάρουν τις τύχες στα χέρια τους. 
«Να έχουν τη δική τους φωνή», όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρουν, μακριά από κομματικά 
και μικροπολιτικά συμφέροντα, μακριά από τη 
χρεοκοπημένη συνταγή της μεταπολίτευσης. 
Να φτιάξουν κάτι καινούργιο, από την αρχή. 

Όπου συναντιούνται, σε κάθε συνοικία, οι πολίτες 
δημιουργούν μόνιμες συνελεύσεις, οι οποίες 
συζητούν τα τοπικά τους προβλήματα, τα προ-
βλήματα της πόλης, αλλά και κεντρικά ζητή-
ματα που αφορούν και επηρεάζουν τη ζωή 
τους, αποδεικνύοντας ότι οι ίδιοι μπορούν μό-
νοι τους, χωρίς μεσσίες, χωρίς επαγγελματίες 
σωτήρες, να οργανωθούν και να εκφράσουν 
την άποψή τους, τις ανάγκες και τις ανησυχί-
ες τους.

Μέχρι στιγμής έχουν διοργανωθεί συνελεύσεις 
σε τέσσερις από τις πέντε κύριες συνοικίες της 
πόλης, ενώ μία ακόμη θα πραγματοποιηθεί 
μέσα στον Ιανουάριο, κλείνοντας έτσι τον πρώ-
το κύκλο αυτής της πρωτοβουλίας. Ήδη πραγ-
ματοποιούνται νέες συναντήσεις αυτών των 
συνελεύσεων, ενώ στις αρχές Φεβρουαρίου 
αναμένεται όλες οι συνοικίες να συναντηθούν 
σε μία μεγάλη Συνέλευση Πόλης, όπου όλοι οι 
πολίτες μαζί θα αποφασίσουν για τον τρόπο με 
τον οποίο θα παρεμβαίνουν στα δημοτικά –και 
όχι μόνο– ζητήματα. 

Πρόκειται για μία προσπάθεια που δεν έχει επιχει-
ρηθεί ποτέ ξανά στα πλαίσια του ∆ήμου Καλα-
μαριάς, ίσως και όλης τη Θεσσαλονίκης. Ένα 
πείραμα αυτόνομης έκφρασης και άμεσης δη-
μοκρατίας, με σκοπό να ανασυστήσει την πα-
ράδοση της κοινότητας, μιας παράδοσης άρ-
ρηκτα συνδεδεμένης με την αντιστασιακή 
παράδοση του ελληνικού λαού.

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Καλαμαριά: 
Πείραμα 
άμεσης 
δημοκρατίας

Έμμεσα επωφελούμενος
Ο νεοθωμανισμός επωφελείται από το καθεστώς γερμανικής χρεοαποικίας

“ 

H πολιτική ηγεσία της 

Ελλάδας ιδιαίτερα μετά 

το 1995 προσχώρησε 

πλήρως στη λογική του 

αντιπάλου. Υιοθέτησε 

τη λογική του κατευνα-

σμού.

Του Θεόδωρου Μπατρακούλη
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Από τη δεκαετία του '80 ήταν 
γνωστή η πρόσδεση ενός κομ-
ματιού των Ελλήνων Οικολόγων 
στο γερμανικό κόμμα των Πρα-
σίνων, με αποκορύφωμα την ευ-
θυγράμμισή τους με τους νατοϊ-
κούς βομβαρδισμούς και τον δι-
αμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, 
τόσο που θεωρούσαν φυσιολογι-
κό να λειτουργούν ως παράρτη-
μά τους. Ήδη από τότε, οι Έλληνες 
Οικολόγοι αδυνατούσαν να συλ-
λάβουν την ελληνική ετερότη-
τα εντός της Ευρώπης, τα γεωπο-
λιτικά ζητήματα, καθώς και την 
ανάγκη σύνθεσης πολλών επιπέ-
δων παρέμβασης για ν’ αντιμε-
τωπιστεί η εγχώρια πραγματικό-
τητα. Είκοσι χρόνια μετά, αυτό το 
μόρφωμα στο πλαίσιο των Οικο-
λόγων-Πρασίνων, διατηρώντας 
την παράδοση του, φαίνεται πως 
υπερθεματίζει στη γερμανική δι-
είσδυση στη χώρα μας. 

Κ 
αθόλου τυχαία, λοιπόν, 
το πρόσφατο τριήμερο 
συνέδριο που διοργάνω-
σε ο ευρωβουλευτής των 

Οικολόγων-Πρασίνων κος Χρυσό-
γελος, έγινε σε συνεργασία πρωτί-

στως με το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
το οποίο μάλιστα συμμετείχε ενερ-
γά στις εργασίες του, με παρουσίαση 
«οδηγού για το στήσιμο  κοινωνικής 
επιχείρησης». Εκτός της εκπροσώ-
που του γερμανικού θινκ τανκ, που 
φάνηκε να είναι πολύ ενημερωμέ-
νη για την εγχώρια πραγματικότητα 
αναφορικά με την πορεία του σχε-
τικού θεσμικού πλαισίου, το συνέ-
δριο «κόσμησαν» μεταξύ άλλων η 
Ρεμπέκα Χαρμς: συμπρόεδρος της 
ομάδας των Πρασίνων στο ευρω-
κοινοβούλιο, ο Ανδρέας Βιγκ, με-
λος του ∆.Σ της Γερμανικής Συνομο-
σπονδίας Συνεταιριστικών Επιχει-
ρήσεων, ο Χέλμουτ Χίλντεμπραντ δ/
νων σύμβουλος της Optimedis A.G., 
καθώς και η Τουρκάλα οικονομολό-
γος, επικεφαλής του τμήματος συνε-
ταιρισμών του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Εργασίας κα Σιμέλ Εσίμ που προα-
λείφεται για εκπρόσωπος του οργα-
νισμού, εφόσον ανοίξει το παράρτη-
μά του στην Αθήνα.

Παρά το ενδιαφέρον των θεμα-
τικών ενοτήτων που παρουσιάστη-
καν, όπως π.χ. οι συνεταιρισμοί ερ-
γαζομένων για την επανιδιοποίηση 
πτωχευμένων επιχειρήσεων, οι συ-
νεταιρισμοί στον χώρο της εκμετάλ-
λευσης και της διανομής ενέργει-
ας, οι εναλλακτικές τράπεζες κ.ο.κ., 
το συνέδριο ήταν περισσότερο ένα 

είδος σχολείου για τις πρωτοϊδρυ-
όμενες ΚΟΙΝΣΕΠ στο πλαίσιο του 
Ν 4019/11 που, αφού ξεπεράσουν 
τα γραφειοκρατικά εμπόδια και την 
ολιγωρία του ελληνικού κράτους, θα 
μπορούσαν να αποτυπώσουν καλές 
πρακτικές από τις μητροπόλεις της 
Ευρώπης. Με το αζημίωτο, βεβαίως, 
αφού οι ξένοι εμπειρογνώμονες και 
σύμβουλοι, σε συνεργασία με τους 
εγχώριους, θα μπορούσαν να ανα-
λάβουν και τη διαχείριση του Ταμεί-
ου Κοινωνικής Επιχειρηματικότη-
τας, ύψους 60 εκατ. €, που έως σή-
μερα παραμένει ανενεργό. ∆εν είναι 
τυχαία άλλωστε η επιτυχής πρω-
τοβουλία του κου Χρυσόγελου, με 
επερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο, 
για την επαναλειτουργία της ειδικής 
υπηρεσίας για την Κοινωνική Έντα-
ξη και την Κοινωνική Οικονομία 
του υπουργείου Εργασίας που ήταν 
υπό κατάργηση.

Με την ευγενική στήριξη των 
Γερμανών, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο 
πως στο συνέδριο αυτό  δεν έγινε 
καμία  ιστορική αναφορά για την 
ελληνική συνεταιριστική παράδο-
ση και τον κοινοτισμό, ούτε βεβαί-
ως νύξη για τον σύγχρονο ρόλο των 
Γερμανών στη χώρα μας: από τα 
επιτελεία Ράιχενμπαχ και Φούχτελ, 
έως τη Ζίμενς, και τα υποβρύχια. Σε 
αντίθεση με τις αρχές των Πρασίνων 

στη δεκαετία του '70 περί βοήθειας 
στον Τρίτο Κόσμο και τονισμού της 
αντίθεσης Βορρά–Νότου, οι σημε-
ρινές εκδοχές τους αποφεύγουν να 
πάρουν θέση για τα χρήματα που 
χρωστάει η Γερμανία στη χώρα μας 
από το κατοχικό δάνειο και τις πολε-
μικές επανορθώσεις ούτε βεβαίως 

καταγγέλλουν 
τα δισεκατομ-
μύρια κερδών 
της EKT από τα 
προγράμματα 
βοήθειας προς 
τη χώρα μας τα 
τελευταία χρό-
νια. Αρκούνται 
απλώς στη δι-
απίστωση μιας 
ευρύτερης οι-
κονομικής, κοι-
νωνικής και οι-
κολογικής κρί-
σης που μα-
στίζει όλη την 
Ευρώπη και 
άρα η αντιμετώ-
πισή της μπο-
ρεί και πρέπει 
ν’ αντιμετωπι-
στεί ενισχύοντας 
τους ευρωπαϊ-
κούς θεσμούς… 
προδιαγράφο-

ντας έτσι ένα ευρύτερο μέτωπο εκ-
συγχρονιστών–ευρωπαϊστών για τις 
επικείμενες ευρωεκλογές. 

Εκτός εάν τα μέλη των  Οικο-
λογων-Πράσινων αποφασίσουν 
διαφορετικά, σπάζοντας την μνη-
μονιακή ομοφωνία. Είθε. 

Για το τριήμερο «κοινωνικής οικονομίας» των Οικολόγων Πράσινων

Με τις ευλογίες των... Γερμανών
Οικολόγος-Εναλλακτικός

«∆εν υπάρχει χώρα που λέγεται Κύ-
προς», έλεγε ο Ταγίπ Ερντογάν στην Πο-
λωνία πριν από έναν περίπου μήνα, για 
να τον σιγοντάρει ο Εγκεμέν Μπαγίς, 
υπουργός Επικρατείας και επικεφαλής 
των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της 
Τουρκίας στην Ε.Ε., και να προσθέσει ότι 
οι Κύπριοι είναι μουλάρια, ξεροκέφαλοι 
και πεισματάρηδες, μιλώντας μάλιστα 
και για τις δύο κοινότητες. 

Β 
έβαια, προσπαθώντας να κερδίσει 
τον ακήρυχτο πόλεμο δηλώσεων, ο 
Τούρκος πρωθυπουργός διαλάλη-
σε τις προάλλες, σε ομιλία του στην 

Κεσάνη, και το αμίμητο: «Όταν λέμε Θράκη, 
εννοούμε και τη Θεσσαλονίκη, την Κομοτη-
νή, το Κιρτζαλί και Ντελιορμάν της Βουλγαρί-
ας, ακόμα και περιοχές έως τα Σκόπια και τη 
Βοσνία». ∆ηλαδή, όχι μόνον θεωρεί τη Θράκη 
χωράφι του, αλλά σπεύδει να την επεκτείνει, 
«προσαρτώντας» λεκτικά την Κεντρική Μακε-
δονία και τη Νότια Βουλγαρία!

Φαίνεται πως οι Τούρκοι, μετά την εσωτε-

ρική κρίση, και το στραπάτσο στη Συρία, στρέ-
φονται δυτικά. Όχι προς την Ευρώπη, αλλά 
προς την Ελλάδα και τα Βαλκάνια, μια περιο-
χή που θεωρούν σαφέστατα του χεριού τους 
και που επιδιώκουν να βγάλουν τα σπασμένα 
της τυχοδιωκτικής πολιτικής Νταβούτογλου. 

Εν τω μεταξύ, την προηγούμενη εβδομά-
δα, στη συζήτηση για την Τουρκία στο ευρω-
παϊκό κοινοβούλιο, ο Μπαγίς και οι υπόλοι-
ποι Τούρκοι αξιωματούχοι, αφού κατηγόρη-
σαν την Ευρωπαϊκή Ένωση πως δεν τηρεί τις 

υποσχέσεις της απέναντι στην Τουρκία, απο-
χώρησαν πριν ξεκινήσει καν η συζήτηση και 
οι ερωτήσεις, με πρόφαση τη διεξαγωγή ενός 
συνεδρίου του κόμματός τους στην Κωνστα-
ντινούπολη. 

Η αδιαλλαξία της τουρκικής πλευράς απο-
τελεί τεράστιο πρόβλημα, όταν όλοι οι ισχυροί 
πιέζουν για τη λύση του Κυπριακού μέχρι την 
άνοιξη. Φυσικά, όταν η δική μας πλευρά περι-
μένει τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας 
με ανοιχτές αγκάλες στην Αθήνα και δεν χρη-

σιμοποιεί καμία αφορμή (από τις πολλές που 
δίνουν τους τελευταίους μήνες) για να καταγ-
γείλει τη στάση της Τουρκίας, μπορούμε να μι-
λάμε για εθνική αυτοκτονία. 

Ο Βενιζέλος, ικανοποιώντας βέβαια τις 
επιθυμίες του προέδρου της Κυπριακής ∆η-
μοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, δέχεται σήμε-
ρα στην πρωτεύουσα της Ελλάδας τον Αχμέτ 
Νταβούτογλου ως έναν καλό φίλο.

Ενώ λοιπόν, οι ηγεσίες της Ελλάδας και 
της Κύπρου θα έπρεπε να καταγγείλουν την 
Τουρκία για επεκτατική, επιθετική και προ-
κλητική πολιτική, συνεχίζουν να επιτρέπουν 
στον σουλτάνο Ερντογάν να υποστηρίζει πως 
υπάρχει μόνο Βόρεια Κύπρος και κάτι κάτω 
από την πράσινη γραμμή και στον Εγκε-
μέν Μπαγίς. Ο οποίος, χρησιμοποιώντας μια 
τούρκικη παροιμία, είπε τις προάλλες, μεταξύ 
άλλων, σε Κύπριο ευρωβουλευτή: «∆ιαλέξε-
τε τον τρόπο που θέλετε να πεθάνετε» (!). Αυτό, 
βέβαια, δεν τόλμησαν καν να το γράψουν οι 
ελληνικές εφημερίδες, αλλά το αποκάλυψε η 
πρωινή εκπομπή του Λάζαρου Μαύρου, την 
προηγούμενη εβδομάδα. Εκεί έχουμε φτά-
σει…

Επιθετικές δηλώσεις από τους Τούρκους πριν την επίσκεψη Νταβούτογλου

Ο πολύς Ερντογάν κι ο «Ευρωπαίος» Μπαγίς

Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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Είμαστε πλέον προκλητικά εξοι-
κειωμένοι με την νεοφιλελεύθερη 
προπαγάνδα, που αναφέρεται μο-
νότονα στη συνταγή των απολύσε-
ων και στην υπαγωγή δημόσιων 
υπηρεσιών στην ιδιωτική πρωτο-
βουλία, προκειμένου να αντιμετω-
πιστεί το πρόβλημα του δημοσιονο-
μικού ελλείμματος και να επέλθει η 
πολυπόθητη ανάπτυξη. Η προπα-
γάνδα αυτή, που τα τελευταία τρία 
χρόνια έχει θεσμοθετηθεί μέσω 
των μνημονίων και εφαρμόζεται με 
ακραίο τρόπο, έχει ως θεματοφύ-
λακες τους εκπροσώπους των δι-
εθνών τραπεζών και του γερμανι-
κού κεφαλαίου και εκτελεστές τους 
υπαλλήλους τους: υπουργούς της 
δικομματικής κυβέρνησης. 

Α 
υτό που έχει σημασία να το-
νιστεί -πριν δούμε τις επι-
μέρους λεπτομέρειες- είναι 
πως η επιχειρηματολογία 

περί πλεονάζοντος προσωπικού στις 
διάφορες δομές εκπαίδευσης, υγείας, 
πρόνοιας κ.λπ. δεν έχει προκύψει από 
καμία διαδικασία αξιολόγησης, πολλώ 
δε μάλλον από ένα σχέδιο για την αξι-
οποίηση του προσωπικού, στο πλαίσιο 
της αναγκαίας παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης. Αποτελεί απλώς, έναν συ-
νολικό «μνημονιακό στόχο» που επι-
μερίζεται σε κάθε υπουργείο, το οποίο 
σε συγκεκριμένο (ασφυκτικό) χρονο-
διάγραμμα θα πρέπει ν’ ανταποκριθεί. 
Από αυτό νομίζω ότι ξεκινάει ο τραγέ-
λαφος που ενέχει έως και ποινικές (σί-
γουρα ηθικές) ευθύνες για τους υπουρ-
γούς και το πολιτικό προσωπικό που 
υπογράφουν διαπιστωτικές πράξεις, 
αλλάζοντας τη ζωή χιλιάδων ανθρώ-
πων και των οικογενειών τους σε μια 
νύχτα! 

Αναφορικά με τους διοικητικούς 
υπαλλήλους της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, ο στόχος του υπουργείου Παι-
δείας ήταν η εφαρμογή του μέτρου της 
διαθεσιμότητας για 1.348 διοικητικούς 
υπαλλήλους επί συνόλου 6.213, που 
στην πλειοψηφία τους έγιναν υπάλλη-
λοι αορίστου χρόνου με προεδρικό δι-
άταγμα του Π. Παυλόπουλου και νόμο 
της Β. Παπανδρέου. Για να φανεί αντι-
κειμενικός ο προσδιορισμός του προ-
αποφασισμένου αριθμού, το υπουρ-
γείο επιχείρησε μια αρχική διαδικασία 
καταγραφής του υφιστάμενου προσω-
πικού ανά σχέση εργασίας. Από τη δι-
αδικασία αυτή προέκυψε ότι η εύρυθ-
μη λειτουργία των παν/μιακών δομών 
θα απαιτούσε επιπλέον 1.500 υπαλλή-
λους, δεδομένων των συνταξιοδοτήσε-
ων και της διακοπής των προσλήψεων 

ακόμα και αυτών που πέτυχαν στο σχε-
τικό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ το 2009. 

Οι απαιτήσεις αυτές –που ανατρέ-
πουν το νεοφιλελεύθερο ισχυρισμό 
περί πλεοναζόντων– προκύπτουν με-
ταξύ άλλων και από το γεγονός ότι ο μέ-
σος όρος αναλογίας διοικητικών υπαλ-
λήλων προς φοιτητές στη χώρα μας εί-
ναι 3,5 ανά 100, όταν στην Αγγλία είναι 
7,9 και στη «Μέκκα του καπιταλισμού» 
Αμερική 9,5! 

Παρακάμπτοντας τα δεδομένα 
αυτά, το υπουργείο επανήλθε, προκει-
μένου να βρεθεί ο αριθμός των διαθε-
σίμων με την εφαρμογή ενός μαθη-
ματικού αλγορίθμου, η εφαρμογή του 
οποίου: 

α) περιορίστηκε μόνο στην αναλο-
γία διοικητικών υπαλλήλων και ενερ-
γών τμημάτων, αφήνοντας εκτός όλες 
τις υπόλοιπες δομές που υποστηρίζει 
ένα παν/μιακό ίδρυμα όπως: κλινικές, 
μουσεία, βιβλιοθήκες, φοιτητικές εστί-
ες κ.ο.κ. 

β) εφαρμόστηκε σε οχτώ ιδρύματα, 
αφού προέκυψε ότι τα υπόλοιπα δεν εί-
ναι πλεονασματικά. Όλως τυχαίως, με-
ταξύ των εξαιρεθέντων ιδρυμάτων ήταν 
το Παν/μιο Πειραιά (εκλογικής περιφέ-
ρειας του κου Αρβανιτόπουλου) και το 
Πάντειο (στο οποίο είναι καθηγητής ο 
κος υπουργός).

γ) οδηγεί τα ιδρύματα σε υπολει-
τουργία, αφού η αναλογία διοικητικού 
προσωπικού ανά 100 φοιτητές και 100 
μέλη ∆ΕΠ πέφτει στο ένα που αποτελεί 
το χαμηλότερο ποσοστό στο δυτικό κό-
σμο! 

Αποτέλεσμα, η διαδικασία της 
εφαρμογής του μέτρου να επιβαρύ-
νει τελικά κυρίως το Παν/μιο Αθηνών 
και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τα οποία 
καλύπτουν τα 2/3 του συνολικού αριθ-
μού της διαθεσιμότητας –μόνο από το 
ΕΚΠΑ οδηγούνται στην κινητικότητα-
διαθεσιμότητα 498 υπάλληλοι, σε σύ-
νολο 1300.

Λόγω της άρνησης των πρυτανι-
κών αρχών να εφαρμόσουν την μορι-
οδότηση του προσωπικού τους, ζητή-
θηκε η ατομική απογραφή των υπαλ-
λήλων σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του 
υπουργείου, με αποστολή των σχετι-
κών δικαιολογητικών, δεδομένων των 
κινδύνων αυθαιρεσίας που εγκυμονεί 
μια τέτοια διαδικασία. Επίμαχο ζήτη-
μα που προέκυψε ήταν η καταχρηστι-
κή δήλωση πολλών υπαλλήλων περί 
προσλήψεων που έγιναν υπό τον έλεγ-
χο του ΑΣΕΠ, προσθέτοντας στη σχετι-
κή κατηγορία 4, 20 επιπλέον μόρια. 

Ενώ αρχικά δόθηκε το περιθώριο 
ενστάσεων, προκειμένου να διευθετη-
θούν οι αυθαιρεσίες και να γίνει η σχε-
τική επεξεργασία των δικαιολογητικών, 
εκδόθηκαν οι τελικοί πίνακες μοριοδό-
τησης και οι διαπιστωτικές πράξεις δια-
θεσιμότητας εν μία νυκτί, προκειμένου 
να έχουν διευθετηθεί τα νούμερα του 
πρώτου κύματος διαθεσιμότητας εν 
όψει της συνάντησης Μέρκελ–Σαμα-
ρά στο Βερολίνο! Για την απρόσκοπτη 
ολοκλήρωση, μάλιστα, ο κος Αρβανιτό-
πουλος έφτασε στο σημείο να ζητήσει 
την αντικατάσταση δύο μελών του τρι-
μελούς υπηρεσιακού συμβουλίου, για-
τί ζήτησαν τον έλεγχο στοιχείων και πα-
ραστατικών! Θέλοντας δε να αποποιη-
θεί των ευθυνών του από τη συνολικά 
έωλη διαδικασία, προέτρεψε τους διοι-

κητικούς υπαλλήλους που εντάχθηκαν 
σε καθεστώς διαθεσιμότητας να ξεκι-
νήσουν προσφυγές εναντίον συναδέλ-
φων τους που δήλωσαν επιπλέον μό-
ρια ή ψευδή στοιχεία…. προδικάζοντας 
το σκεπτικό των ιθυνόντων περί πρό-
κλησης ανοιχτού πολέμου όλων ενα-
ντίον όλων για την εφήμερη ατομική 
επιβίωσή τους. 

Η επόμενη μέρα της εφαρμογής 
του μέτρου βρίσκει το ΕΚΠΑ και το Με-
τσόβιο κλειστά λόγω της συνέχισης των 
απεργιακών κινητοποιήσεων και παρά 
τις υποσχέσεις του κου υπουργού περί 
αποκατάστασης της πλειοψηφίας των 
1348 μέσω της διαϊδρυματικής κινη-
τικότητας, της πρόωρης συνταξιοδότη-
σης κ.λπ. Ειδικά για το ΕΚΠΑ, η προφο-
ρική πρόταση συνίσταται στον περιορι-
σμό του αριθμού των διαθεσίμων από 
498 σε 399 –συμπεριλαμβανομένων 
εκ των υστέρων όσων δεν απογράφη-
καν ηλεκτρονικά- και το χωρισμό τους 
σε ομάδες με διαφορετική αντιμετώπι-
ση: π.χ. μεταπήδηση στο εργαστηριακό 
διδακτικό προσωπικό όσων έχουν δι-
δακτορικά, συμβάσεις ορισμένου χρό-
νου μέσω του Ειδικού Λογαριασμού, 
μετακίνηση σε άλλα ιδρύματα, τοποθέ-
τηση σε οργανικές θέσεις του νέου ορ-
γανισμού. 

Είναι φανερό ότι βασικός στόχος 
του υπουργού είναι να σπάσει τις απερ-
γίες και να ανοίξουν τα ιδρύματα, χρη-
σιμοποιώντας και τη γνώριμη επωδό 
των αγανακτισμένων φοιτητών και των 
οικογενειών τους για το χαμένο εξά-
μηνό τους, παρά τις εγγυήσεις περί μη 
απώλειάς του με σχετική διάταξη.

Ακόμα όμως και αν άνοιγαν τα 
Πανεπιστήμια, και ιδιαίτερα αυτά που 
υπέστησαν τη μεγαλύτερη διαρροή 
προσωπικού, όπως το ΕΚΠΑ, θα ήταν 
αδύνατον, να λειτουργήσουν αφού, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του σωματεί-
ου εργαζομένων σ’ αυτό στο τμήμα νο-
μικής κλείνουν δύο τομείς, ενώ μένουν 
χωρίς προσωπικό τριάντα έξι υπηρεσί-

ες, τα μεταπτυχιακά, οι βιβλιοθήκες, τα 
προγράμματα Εράσμους, το τμήμα λοι-
μώξεων στο Νοσοκομείο Παίδων, το 
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, το κυτταρο-
λογικό τμήμα του Αρεταίειου, πολλές 
μονάδες στο Αττικό Νοσοκομείο κ.ο.κ. 

Καθόλου τυχαία, βεβαίως, η πρό-
ταση του υπουργού για κάλυψη των 
κενών αυτών, όπως επίσης της φύλα-
ξης και της καθαριότητας από ιδιωτι-
κές εταιρείες με έκτακτη χρηματοδό-
τηση, που θα είναι πιθανόν υψηλότερη 
από το μισθολογικό κόστος των διαθέ-
σιμων υπαλλήλων. Είναι γνωστή άλλω-
στε η αγαστή σχέση του κου Αρβανιτό-
πουλου με τα ιδιωτικά ΙΕΚ, που θα αυ-
ξήσουν την πίτα τους, όσο πτωχεύουν 
σχολές του δημόσιου Παν/μίου. Τέ-
λος, η σπασμωδική κίνηση του υπουρ-
γού να θέσει σε αργία τον πρύτανη του 
ΕΚΠΑ, κο Πελεγρίνη, γεγονός κατάρ-
γησης του αυτοδιοίκητου του Παν/
μίου, που μόνο σε δικτατορικά καθε-
στώτα έχει γίνει πράξη, φανερώνει τον 
πανικό της κυβέρνησης, ενώ ο πολι-
τικός χρόνος του υπουργού φαίνεται 
πως έχει λήξει.

Στην παρούσα φάση, και προκει-
μένου να αποτραπούν η αλληλοεξό-
ντωση των υπαλλήλων και των σχο-
λών, καθώς και οι συντεχνιακές-κομ-
ματικές εκμεταλλεύσεις, θα πρέπει να 
αποτελέσει κοινή συνισταμένη των ερ-
γαζομένων η απόσυρση της ΚΥΑ με 
αναστολή του μέτρου έως τη σύστα-
ση των οργανισμών των πανεπιστημί-
ων και τον ορισμό ανεξάρτητης αρχής 
για την αξιολόγηση δομών και οργα-
νισμών, στην οποία θα πρέπει να συμ-
μετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των 
υπαλλήλων. 

Σ’ αυτό το διάστημα, το κάθε ίδρυμα 
θα πρέπει να εκπονήσει σχέδιο αξιο-
ποίησης της ιδιωτικής περιουσίας του, 
ν’ αναζητήσει ανταποδοτικά οφέλη από 
τη διασύνδεση της έρευνας με την πα-
ραγωγή, καθώς και να εκπονήσει σχέ-
διο δημιουργίας κοινωνικών συνεται-
ριστικών επιχειρήσεων για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του. Το δε 
σχέδιο αξιολόγησης θα πρέπει να συ-
σχετίζεται με το μοντέλο ανάπτυξης και 
παραγωγικής ανασυγκρότησης του τό-
που και να θέτει σε προτεραιότητα την 
ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης 
και την αποκέντρωση, επιδιώκοντας 
όσο γίνεται την παραμονή των νέων για 
σπουδές στην περιφέρειά τους. Μόνο 
μέσα από μια ενδογενή διαδικασία εί-
ναι δυνατή η εφαρμογή ενός μακρο-
πρόθεσμου και βιώσιμου μοντέλου κι-
νητικότητας για τις ανάγκες της χώρας 
και όχι απολύσεων και διάλυσης που 
προωθούν οι δανειστές μας και οι νεο-
άποικοι.

                                                                                                                           Α ΑΝΑΛΥΣΗ

Για την κινητικότητα 
Η διάλυση της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Καθόλου τυχαία η πρόταση του υπουργού για κάλυψη των κενών αυτών, όπως επίσης της φύλαξης και της κα-
θαριότητας από ιδιωτικές εταιρείες με έκτακτη χρηματοδότηση.

∆ιαθέσιμοι ∆ιοικητικοί 

“ 

Ακόμα κι αν 

άνοιγαν τα πα-

νεπιστήμια θα 

ήταν αδύνατο 

να λειτουργή-

σουν.
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Ο κ. Αλεξάκης είναι Έλληνας λογοτέ-
χνης που ζει εις Παρισίους. Ομογάλα-
κτος ιδεολογικά του Π. Μάρκαρη, αν και 
δεν είχε ποτέ την δύναμη των ηρώων 
του τελευταίου, όπως ο αστυνόμος Χα-
ρίτος, που η δράση του στην Αθήνα δί-
νει μια πολύ καλή κοινωνιολογική και 
πολιτική της εικόνα. Με τον Μάρκαρη 
μπορείς να διαφωνείς για τον εθνομη-
δενισμό του, αλλά την δύναμη του έρ-
γου του δεν μπορείς να την αμφισβητείς. 
Από την άλλη πάλι, ο Αλεξάκης, ευνοη-
μένος τηλεοπτικά από το ΠΑΣΟΚ με την 
σειρά Ο Νέστωρ Χαρμίδης περνά στην 
επίθεση έστω και υπό μορφήν παρωδί-
ας. Όπως και με την ταινία του Αθήναιοι 
έδειξε πολλαπλώς ότι δεν έχει ιδέα για 
το πώς ζει και κινείται τούτη η χώρα. 

Έ 
τσι λοιπόν, για τον κ. Αλεξάκη σύμ-
φωνα με συνέντευξη που έδωσε 
πρόσφατα σε αθηναϊκή εφημερί-
δα «για την ακροδεξιά στην Ελλά-

δα φταίνε το σχολείο και η Εκκλησία». Αν ο 
κ. Αλεξάκης είχε την στοιχειώδη ιδεολογική 
εντιμότητα, θα προσπαθούσε να εξηγήσει για-
τί στην δεύτερή του πατρίδα την Γαλλία έχου-
με το λεπενικό φαινόμενο. Εκεί κράτος-εκκλη-
σία χώρισαν τα τσανάκια τους από την μεγά-
λη Επανάσταση και στα σχολεία απαγορεύε-
ται διά ροπάλου κάθε θρησκευτική έκφραση. 
Παρ' όλα αυτά, η Λεπέν σαρώνει στις δημο-
σκοπήσεις και πρόσφατα το γαλλικό περιοδι-
κό Minute παρομοίασε με πίθηκο την αφρι-
κανικής καταγωγής υπουργό της κυβέρνη-
σης. Αλλά αυτά για τον παρισινό Αλεξάκη 
προφανώς είναι ψιλά γράμματα.

Από την άλλη είδαμε με ενδιαφέρον την 
συνέντευξη του Ιταλού φιλοσόφου Τζιόρτζιο 
Αγκάμπεν στην Αυγή. Ο Αγκάμπεν, πέραν των 
ιδεοληψιών του αριστερού κατεστημένου ευ-
ρωπαϊσμού έχει ενδιαφέρουσες αναλύσεις 
για το δέον της αριστεράς στην Ευρώπη. Όμως 
όπως λέει κι ο λαός «τα καλά κρατάνε λίγο». 
Έτσι, έσπευσε με άρθρο του στην ίδια εφημε-
ρίδα ο σεβαστός καθηγητής πολιτικών επι-
στημών Θεσσαλονίκης κ Νικόλας Σεβαστά-
κης να κρατήσει τα ιδεολογικά μπόσικα. Εζή-
λωσε τη δόξα του έτερου Θεσσαλονικέως Χ. 
Λάσκου. Φαίνεται λοιπόν ότι για λόγους γνω-
στούς που δεν είναι του παρόντος οι καθηγη-
τάδες του ΣΥΡΙΖΑ εν Θεσσαλονίκη έχουν ατύ-
πως αναλάβει τον ρόλο της ιδεολογικής ορθο-
δοξίας και της αντίστοιχης επαγρύπνησης για 
τον πολιτικό τους χώρο. 

Επικρίνει λοιπόν τον Αγκάμπεν ο κ. Σεβα-
στάκης για την επικίνδυνη, κατ’ αυτόν, προ-
τροπή του προς την ευρωπαϊκή αριστερά «να 
πάψει να ασχολείται με την ακροδεξιά και να 
τα βάλει με την τραπεζοκρατία». Βεβαίως, ο 
Αγκάμπεν δεν το λέει αυτό στα ξεκούδουνα. 
Μιλάει και για ασυμβατότητα πολιτισμική του 

ευρωπαϊκού Νότου με τον αντίστοιχο Βορρά, 
προτείνει μια οικονομική νομισματική ένω-
ση του Νότου και άλλα πολλά ενδιαφέροντα. 
Αλλά για τους πανεπιστημιακούς της ιδεολογι-
κής καθαρότητας και της ταξικότητας αυτά κά-
νουν τζιζ – άσε που για τους ίδιους είναι και 
terra ingognita. Όλα αυτά λοιπόν τα συνεντευ-
ξιαζόμενα αν μη τι άλλο δείχνουν, βρε αδερφέ, 
ότι τελικά τι είναι Παρίσι-Θεσσαλονίκη; Ούτε 

ένα τσιγάρο δρόμος. Ας υπενθυμίσουμε λοι-
πόν σε Παρισινούς και Σαλονικιούς τον ημέ-
τερο κατά την γνώμη  μου μέγιστο των πολιτι-
κών φιλοσόφων του δεύτερου μισού του 20ου 
αιώνα και κυρίως το τι έγραφε επί του θέμα-
τος: «Υπερασπίζουν κατ’ αρχάς το δυτικό ζήτη-
μα (και βλέπουν μάλιστα σήμερα πολύ επιει-
κέστερα ακόμα και τον ‘αμερικανισμό’) και τις 
μελλοντικές του προοπτικές στο όνομα παναν-
θρώπινων ηθικών αξιών, καταδικάζουν κάθε 
απαισιόδοξη πρόγνωση για τον δυτικό πολιτι-
σμό και καταγγέλλουν την απόρριψη της δυ-
τικής αποθέωσης του ‘χρήματος’ ως νοσταλ-
γία της φασιστικής ρητορικής, η οποία αντιπα-
ρέθετε επίσης στο ‘χρήμα’ το ‘αίμα και χώμα’. 
Έτσι, αφήνουν την παραδοσιακή αριστερή κρι-
τική του καπιταλισμού να τη νέμεται η ευρω-
παϊκή ‘Νέα ∆εξιά’, χωρίς να αντιλαμβάνονται 
ότι και οι ίδιοι απλώς θητεύουν σε μια τετριμ-
μένη (την αισιόδοξη) φιλοσοφία της ιστορίας». 
Ένα προφητικό κείμενο του Π. Κονδύλη, το 
οποίο γράφτηκε πριν από είκοσι χρόνια.

     ΕΛΛΑ∆Α

«Αχ, Ευρώπη! Εσύ μας μάρανες…»
Ή όταν ο Αλεξάκης συναντάει τον Σεβαστάκη

Επικρίνει λοιπόν τον Αγκάμπεν ο κ. Σεβαστάκης για την επικίνδυνη κατ’ αυτόν προτροπή του 
προς την ευρωπαϊκή αριστερά «να πάψει να ασχολείται με την ακροδεξιά και να τα βάλει με την 
τραπεζοκρατία»

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

“ 

Έτσι, αφήνουν την πα-

ραδοσιακή αριστε-

ρή κριτική του καπιτα-

λισμού να τη νέμεται η 

ευρωπαϊκή Νέα ∆εξιά.

Η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυ-
τότητος έχει προγραμματίσει 10 επιστημονι-
κά ετήσια συνέδρια με θέμα Η Ελληνική Επα-
νάσταση του 1821 ενόψει του εορτασμού των 
200 χρόνων, το 2021.

Το πρώτο συνέδριο, το 2012, είχε ένα μέρος του 
αέρα εκείνης της θύελλας που συντάραξε τον 
τότε κόσμο και χάρισε στις δικές μας γενιές 
την Ελευθερία και την Αξιοπρέπεια. 

Το  φετινό συνέδριο, με θέμα «Η ζωή των υπο-
δούλων Ελλήνων επί Τουρκοκρατίας. Καταπί-
εση – Κοινοτισμός – Παιδεία», είχε  χάσει την 
λάμψη του προηγούμενου.

«Επιστημονικές» διαλέξεις (έτσι λέμε εδώ στην 
χώρα μας την παραποίηση) ψυχρές και ανού-
σιες, από εκείνες που γράφονται κατά εκατο-
ντάδες ή χιλιάδες, όπου δεν θα βρει κανείς 
πολλά ψέματα, αλλά που δεν θα πάρει καμία 
απολύτως γεύση για την ζωή των υπόδουλων 
Ελλήνων την εποχή της Τουρκοκρατίας.

Σε κάποια μάλιστα από τις ανακοινώσεις ελέχθη 
κάτι περί της προσπάθειας κατάληψης της 
Κωνσταντινούπολης από τους Έλληνες, αντί 
του ορθού «απελευθέρωσης». Την ίδια λέξη 
(κατάληψη) χρησιμοποιεί και η κυρία Ρεπού-
ση στο περιβόητο βιβλίο της ιστορίας της έκτης 
∆ημοτικού για την Θεσσαλονίκη. 

Μας είπαν πολλά σπουδαία για το εμπόριο, εκεί-
νης της εποχής, χωρίς να εξηγούν ότι ήταν μια 
από τις λίγες δραστηριότητες  που μπορούσε 
να κάνει ο υπόδουλος Γραικός. Οι Έλληνες 
έχουν ροπή προς το εμπόριο μας διαφώτιζε 
κάποια σύνεδρος.  Κάτι που δεν ισχύει, αν κοι-
τάξει κανείς τον σημερινό ελεύθερο Έλληνα.  
Το διεθνές εμπόριο κάθε άλλο παρά υπό την 
κυριαρχία των Ελλήνων βρίσκεται. 

Τα ίδια ελέχθησαν και για την ναυτιλία. Ενώ και 
η ναυτιλία άνθισε στους σκοτεινούς  τότε χρό-
νους,  επειδή οι θάλασσες ήταν ελεύθερες και 
εκεί οι Έλληνες  έβρισκαν ανεμπόδιστα πεδίο  
δράσης,.

∆εν άκουσα για τα προνόμια που είχαν οι Γάλ-
λοι και οι Εγγλέζοι έναντι των Γραικών, οπό-
τε κάθε άλλη παραγωγική διαδικασία ήταν εν 
τοις πράγμασι καταδικασμένη.

Ακούστηκε η ευημερία της Μοσχόπολης, αλλά 
όχι και η κατάρρευσή της, η οποία οφείλεται 
αποκλειστικά στον τουρκικό ζυγό.

Ούτε τονίστηκε η ανισονομία μεταξύ Τούρκων και 
Γραικών. Ελέχθη, εξ αφορμής κάποιου παρα-
δείγματος, αλλά επιστημονικά  (εδώ χωρίς ει-
σαγωγικά) δεδομένα δεν έφεραν, ίσως για να 
μη σοκάρουν με την αλήθεια Μας.

Βέβαια, υπήρξαν και διαλέξεις έξω από αυτό το 
πνεύμα, αλλά ήταν μικρή μειοψηφία.  Σ’ αυτήν 
σίγουρα ανήκει η διάλεξη του Γιώργου του Κα-
ραμπελιά, πώς θα μπορούσε να ήταν αλλιώς, 
αλλά και κάποιες άλλες, δεν τις αναφέρω για-
τί μπορεί να αδικήσω κάποιον που μου δια-
φεύγει.

Απογοητευτική, σεβασμιότατε Ιγνάτιε.
Έφυγα απογοητευμένη, και μια  φωνή, που ξεκί-

ναγε από μια αθεΐα φονταμενταλιστικής υφής, 
μου έλεγε χαιρέκακα: Εμ, τι περίμενες για; 
Αυτή είναι η Εκκλησία! Καλά να πάθεις!  

Να ελπίζω η επόμενη να είναι καλύτερη;  Ίσως να 
έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στην πατρίδα 
μας, ώστε  αυτή η εθνική μειοδοσία σε όλα τα 
επίπεδα να μειωθεί και να δούμε  ανατροπές 
που θα μας εκπλήξουν ευχάριστα.  Γιατί τρέφω 
τέτοιες φρούδες ελπίδες; θα με ρωτήσει κά-
ποιος. Γιατί δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. ∆εν πάει 
πιο κάτω!

Αγγέλα Ταβιανάτου

Συνέδριο 
Εκκλησίας για 
το 1821
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Στην Ελλάδα, το γερμανικό πολι-
τικό-βιομηχανικό-χρηματιστικό 
σύμπλεγμα προωθεί μια νέα κα-
τοχή, επιβάλλοντας τα δικής του 
εμπνεύσεως μνημόνια και θε-
σπίζοντας μέτρα σε ρυθμό πο-
λυβόλου: ∆ύο από τους τρεις της 
τρόικας, οι Μαζούχ και Μορς, εί-
ναι Γερμανοί, ο επικεφαλής της 
Τασκ Φορς, Ράιχενμπαχ, είναι 
Γερμανός, ενώ η Μέρκελ έχει δι-
ορίσει υφυπουργό, στο ελληνι-
κό προξενείο της Γερμανίας στη 
Θεσσαλονίκη, τον Φούχτελ.

Έ 
ργο του, να καταγράψει 
όλη την περιουσία που 
ανήκει στην ελληνική το-
πική αυτοδιοίκηση και 

να τη βγάλει στο σφυρί. Το γερμανι-
κό κράτος, και ένα μεγάλο μέρος της 
γερμανικής κοινωνίας, θεωρούν την 
Ελλάδα αποικία του! Γι’ αυτό και όλα 
τα κόμματα του γερμανικού κοινο-
βουλίου συμφώνησαν στην τοποθέ-
τηση του Φούχτελ στην Ελλάδα. Και 
γι’ αυτό όλη η πρόσφατη προεκλο-
γική περίοδος στην Γερμανία, διεξή-
χθη με το «ελληνικό ζήτημα» κυρί-
αρχο, λες και ήταν θέμα εσωτερικής 
πολιτικής των Γερμανών. Και, μέσα 
σ’ αυτό το κλίμα, θεριεύουν τα ρατσι-
στικά στερεότυπα για τους  Έλληνες. 
Εξάλλου, τους Έλληνες όπως τους 
Σέρβους παλιότερα, τους μισούν 
ιδιαίτερα, και τους θεωρούν «υπαν-
θρώπους», «γύφτους» και «κλέ-
φτες», όπως έκαναν κάποτε με τους 
Εβραίους. 

Η Γερμανία, για να αντιμετωπί-
σει τον άνισο ανταγωνισμό με την 
Κίνα, εξαναγκάζει όλες τις χώρες 
του ευρωπαϊκού Νότου να κατα-
στρέψουν την παραγωγική τους 
υποδομή. Χρησιμοποιεί την Ε.Ε. 
για να διαφυλάξει την ανταγωνι-
στικότητα των προϊόντων της, αδι-
αφορώντας για τις μεγάλες κοινω-
νικές καταστροφές που προκαλεί 
η ακραία, γερμανικής εμπνεύσε-
ως, λιτότητα.

Οι Γερμανοί επεκτείνονται και 
στον ιδεολογικό τομέα, για να μας 
παρουσιάζεται η Κατοχή ως φυσιο-
λογική. Τα τελευταία δύο χρόνια, με 
κονδύλια που έλαβαν από τον γερ-
μανικό προϋπολογισμό, όλα τα γερ-
μανικά κόμματα άνοιξαν κομματικά 
παραρτήματα στην Ελλάδα: Οι Χρι-
στιανοδημοκράτες και οι Χριστιανο-
κοινωνιστές εγκαινίασαν τα ιδρύμα-
τα Κόνραντ Αντενάουερ και Χανς 
Ζάιντελ, και στα εγκαίνια μίλησε ο 
Α. Σαμαράς. Το Ντι Λίνκε, το κόμμα 

της αριστεράς, άνοιξε το Ρόζα Λού-
ξεμπουργκ. Το Φρίντριχ Έμπερτ 
του SPD έφτασε στο σημείο να κάνει 
και εκδήλωση για την αναθεώρη-
ση του ελληνικού Συντάγματος! Στη 
Θεσσαλονίκη, τέλος, έχει εγκαταστα-
θεί το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ, που 
πρόσκειται στους Πράσινους και 
σκοπεύει να κάνει δουλειές γύρω 
από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας. Παράλληλα οι Γερμανοί έχουν 
ήδη αρχίσει να ξαναχτίζουν τον πα-
λιό άξονα με την Τουρκία, με την 
οποία διατηρούν κολοσσιαίες οικο-
νομικές συναλλαγές, για τον έλεγχο 
της περιοχής.

Ένας από τους κυριότερους σκο-
πούς της γερμανικής πολιτικής στην 
Ελλάδα είναι να προκαλέσει ρεύμα 
«νέας ξενιτιάς», κυρίως των μορ-
φωμένων νέων προς τη Γερμανία. Ο 
λόγος απλός: Η Γερμανία καταγρά-
φει ένα από τα χαμηλότερα ποσο-
στά γεννητικότητας στην Ευρώπη, ο 
πληθυσμός της συρρικνώνεται, ενώ 
το εκπαιδευτικό της σύστημα βου-
λιάζει, δημιουργώντας τεράστιο έλ-

λειμμα πτυχιούχων. Γι’ αυτό και 
ανοιχτά, μεθοδευμένα, γερμανικά 
ιδρύματα και επιχειρήσεις ασκούν 
συστηματικό «παιδομάζωμα» στην 
Ελλάδα. Η φυγή των νεώτερων γε-
νεών από τη χώρα, αποτελεί την με-
γαλύτερη λεηλασία. Είναι ένα φαινό-
μενο που θα καταντήσει την Ελλάδα, 
χώρα εκπτωχευμένων και τρομαγ-

μένων συνταξιούχων  και φτωχών 
και εκμεταλλευόμενων λαθρομετα-
ναστών –μια κοινωνία ανίκανη για 
ουσιαστική αντίσταση και πολιτιστι-
κή παραγωγή.

Οι γερμανικές επιχειρήσεις συ-
μπεριφέρονται ως δυνάμεις κατο-
χής στη χώρα μας. Στο παρελθόν, 
βρέθηκαν πίσω από τα μεγαλύτε-
ρα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης, 
ληστεύοντας τον εθνικό μας πλούτο 
και διαφθείροντας το πολιτικό προ-
σωπικό της χώρας (Ζίμενς, υποβρύ-
χια κ.ο.κ.). Τώρα, χρησιμοποιούν 
αυτά τα σκάνδαλα για να το εκβιά-
ζουν ώστε να νομοθετεί και να πράτ-
τει σύμφωνα με τις επιθυμίες τους. 
Ενώ επιβάλουν άθλιες συνθήκες ερ-
γασίας και μεροκάματα πείνας, την 
ίδια στιγμή απολαμβάνουν ιδιαίτε-
ρης μεταχείρισης από το ίδιο το ελ-
ληνικό κράτος: ∆εκάδες είναι οι φο-
ρές που έχουν μείνει ατιμώρητες 
για την παραβίαση κανόνων και δε-
οντολογιίας της αγοράς..

Όμως στους Γερμανούς δεν 
χρωστάμε εμείς. Αυτοί μας χρω-

στάνε, και μάλιστα πολύ περισσό-
τερα. Στην Κατοχή προκάλεσαν ενε-
νήντα ολοκαυτώματα δήμων και 
χωριών. Κατέστρεψαν χίλια εφτακό-
σια εβδομήντα χωριά, έκαψαν τετρα-
κόσιες χιλιάδες σπίτια και εκτέλεσαν 
56.225 Έλληνες. Το θέμα των πο-
λεμικών επανορθώσεων δεν έχει 
λήξει νομικά και, επιτέλους, πρέ-
πει να απαιτηθούν από την Ελλάδα. 
Ακόμα, υπάρχει το αναγκαστικό 
κατοχικό δάνειο, που επιβλήθη-
κε στην Κατοχή από Γερμανία και 
Ιταλία. Η Ιταλία το αποπλήρωσε, οι 
Γερμανοί όχι. Η Τράπεζα της Ελλά-
δος υπολογίζει το δάνειο στα 55 δις. 
και τις επανορθώσεις στα 107 δις. 
ευρώ. Αυτά η Ελλάδα μπορεί και 
πρέπει άμεσα να τα απαιτήσει από 
τη Γερμανία. 

Για την κατάσταση της χώρας 
μας δεν φταίνε μόνο οι Γερμανοί, 
ωστόσο οι Αμερικάνοι και οι λοιποί 
Ευρωπαίοι τους δίνουν το ελεύθερο 
για κάτι τέτοιο. Εξάλλου, οι ελληνι-
κές άρχουσες τάξεις τους παρέδω-
σαν στα χέρια τα κλειδιά της χώρας 
–και εκμεταλλεύονται τις ιδιότυπες 
συνθήκες της νέας κατοχής για να 
θησαυρίσουν σε βάρος του λαού ως 
νέοι μαυραγορίτες. Γι’ αυτό καλούμε 
όλον το λαό να στηρίξει τον τόπο, να 
στραφεί προς τα ελληνικά προϊό-
ντα, ιδιαίτερα εκείνων των επιχειρη-
ματιών που σέβονται τους εργαζό-
μενους και τους καταναλωτές.

• Το μποϊκοτάζ στα γερμανικά προ-
ϊόντα στοχεύει να πλήξει την αλαζο-
νεία των Γερμανών εκεί όπου τους 
πονάει: Στην οικονομία και τα 
προϊόντα τους, τα οποία η γερμα-
νική πολιτική χρησιμοποιεί για να 
επιβληθεί: Τα γερμανικά προϊόντα 
είναι τα νέα «τεθωρακισμένα πά-
ντσερ» του οικονομικού πολέμου 
που έχει εξαπολύσει η Γερμανία 
εναντίον μας.

• Παράλληλα, πρέπει να καταγγεί-
λουμε όλους τους δημάρχους και 
περιφερειάρχες που συνεργάζονται 
με τις δυνάμεις κατοχής και να τους 
μαυρίσουμε στις επερχόμενες εκλο-
γές,

• Πρέπει να βάλουμε φραγμό στο 
παιδομάζωμα των Ελλήνων.

• Πρέπει να διεκδικήσουμε άμεσα 
το κατοχικό δάνειο, εγγράφοντάς το 
στον προϋπολογισμό, καθώς και τις 
επανορθώσεις.  

Ξεκινάμε από το μποϊκοτάζ στα 
γερμανικά προϊόντα, που είναι 
μια καλή ευκαιρία να βάλουμε 
τον κάθε κατεργάρη στον πάγκο 
του.

                                                                                                                     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αντίσταση - Μποϊκοτάζ 
Κείμενο της Επιτροπής που μοιράζεται στις γειτονιές όλης της χώρας

Όμως στους Γερμανούς δεν χρωστάμε εμείς. Αυτοί μας χρωστάνε και μάλιστα πολύ περισσότερα. Στην Κατοχή 
προκάλεσαν ενενήντα ολοκαυτώματα δήμων και χωριών. Κατέστρεψαν χίλια εφτακόσια εβδομήντα χωριά, έκα-
ψαν τετρακόσιες χιλιάδες σπίτια και εκτέλεσαν 56.225 Έλληνες. 

“ 

Το μποϊκοτάζ 

στα γερμανικά 

προϊόντα στο-

χεύει να πλήξει 

την αλαζονεία 

των Γερμανών 

εκεί όπου τους 

πονάει.
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     ΕΚΛΟΓΕΣ     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Στο προηγούμενο φύλλο της Ρή-
ξης, είχαμε πει για το νέο κίνη-
μα που άρχισε να δημιουργεί-
ται από τον χώρο των 400.000 
περίπου μικρομεσαίων. 

Η 
αδυναμία καταβολής 
των υψηλότατων ασφα-
λιστικών εισφορών και 
η διακοπή της υγειονο-

μικής τους περίθαλψης ήταν η πρώ-
τη συνέπεια. Αλλά η κατοχική κυ-
βέρνηση δεν σταμάτησε εδώ. Σύμ-
φωνα με τα λεγόμενα προέδρου 
μεγάλου εμπορικού συλλόγου, «το 
ΚΕΑΟ το επέβαλε η τρόικα και θα 
λειτουργήσει, είτε σας αρέσει είτε 
όχι». Υπενθυμίζουμε ότι το ΚΕΑΟ 
είναι μια εισπρακτική εταιρεία του 
δημοσίου, που σκοπό έχει, μέσω ει-
σβολής στους τραπεζικούς λογαρια-
σμούς και με κατασχέσεις περιου-
σιακών στοιχείων, να αρπάξει ό,τι 
μπορεί απ’ τους μικρομεσαίους ένα-
ντι των μη καταβληθέντων εισφο-
ρών. Με λίγα λόγια, δηλαδή, και… 
κερατάς και δαρμένος, που λέει και 
ο λαός μας. Πρόεδρος δε του ευα-
γούς αυτού ιδρύματος τοποθετήθη-
κε ο Χρ. Πρωτόπαππας, ο πρώην 
πρόεδρος ΟΤΟΕ, ΓΣΕΕ, βουλευτής, 

υφυπουργός, λοχαγός του σημιταίι-
κου και μετά, εκ μεταγγραφής στον 
GAP, στον Μπενίτο. 

Μικρομεσαίοι, λοιπόν, από φορ-
τηγατζήδες μέχρι λογιστές, οικονο-
μολόγοι, έμποροι και βιοτέχνες συ-
ναντήθηκαν μέσα απ’ το διαδίκτυο 
και το φέισμπουκ προσπαθώντας να 
δημιουργήσουν ένα κίνημα αντίστα-
σης και επιβίωσής τους ενάντια στο 
τέρας του ΚΕΑΟ. Ο διάλογος που 
αναπτύχθηκε μεταξύ μας όλο αυτό 
το διάστημα δεν περιορίστηκε μόνο 
στη νομική στρατηγική του αγώνα. 
Συνειδητοποιώντας ότι οι υπάρχο-
ντες σύλλογοι των εμπόρων και των 
επαγγελματοβιοτεχνών –όχι όλοι, 
αλλά κυρίως οι τριτοβάθμιες οργα-
νώσεις ΓΣΕΒΕΕ και ΕΣΕΕ– είναι επί 
της ουσίας όργανα κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, έκαναν ένα τεράστιο 
βήμα: Ξεπερνώντας συντεχνιακές 
αγκυλώσεις και ιδεοληψίες, αποφά-
σισαν, με αιχμή την πόλη της Θεσ-
σαλονίκης, να συγκροτήσουν νέους 
συλλόγους ανασφαλίστων-ασφαλι-
σμένων ΟΑΕΕ. Περίπου 100 ιδρυτι-
κά μέλη ξεκίνησαν τις νομικές διαδι-
κασίες σύστασης σωματείου. Στους 
σκοπούς του καταστατικού, πέρα 
από τα φορολογικά και ασφαλιστικά 
προβλήματα του χώρου, ως βασική 
αρχή προβάλλεται και η ενότητα και 

η συνεργασία με τους μισθωτούς 
πάσης φύσεως. Ενάντια λοιπόν στον 
κοινωνικό αυτοματισμό, που θέλει 
τις μερίδες του λαού να αντιπαρατί-
θενται μεταξύ τους, πέφτοντας στην 
παγίδα του διαίρει και βασίλευε. 

Πέραν των ενεργειών της Θεσ-
σαλονίκης, αντίστοιχες γίνονται και 
στην Αθήνα με τελικό σκοπό τη δη-
μιουργία μιας νέας αγωνιστικής 
ομοσπονδίας των μικρομεσαίων, 
που θα συντονίσει κεντρικά τους 
επόμενους πολιτικούς, συνδικαλι-
στικούς και νομικούς αγώνες του 
κλάδου. Επιτροπές πρωτοβουλίας, 

μέσα από καμπάνιες ενημέρωσης, 
συμπαρέσυραν και τους ανασφά-
λιστους του ΤΜΕ∆Ε-ΕΤΑΟ που εί-
ναι το ταμείο των επιστημόνων, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα της 
Ακράτας, όπου εκεί η σύσκεψη ήταν 
κοινή στα γραφεία του τοπικού ΤΕΕ. 
Στελέχη των κομμάτων της αντιμνη-
μονιακής αντιπολίτευσης άρχισαν 
μεμονωμένα να ενεργοποιούνται 
προς στήριξη των εν λόγω προσπα-
θειών. Ακόμα και μέσα στην κατο-
χική μαυρίλα, η Ελλάδα εκπλήσσει. 
Θα έχει τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό 
που δεν μπόρεσαν χρόνια δυνάμεις 

της αριστεράς να κάνουν, δηλαδή 
μια συνομοσπονδία που να εκφρά-
σει αυθεντικά τον κόσμο της εργα-
σίας, να το κάνουν τα κατώτερα και 
υπό καταστροφή μεσοστρώματα. Οι 
πονηριές της ιστορίας, που έλεγε και 
ο Χέγκελ. Όσο για το Άρδην, στήριξε 
την προσπάθεια από τα πρώτα της 
βήματα και θα συνεχίσει να το κάνει, 
σεβόμενο όπως πάντα την αυτονο-
μία των συνδικαλιστικών-κοινωνι-
κών χώρων. 

Μετά τον πόλεμο και για τριάντα ολό-
κληρα χρόνια, υπήρξαν στην ελληνική 
βιομηχανία επιχειρήσεις που πληρώνα-
νε τους εργαζόμενους με βάση τις κλα-
δικές συμβάσεις ή ακόμα και λίγο πα-
ραπάνω. Ήταν αυτονόητο πως κόλλαγαν 
ένσημα στους εργαζόμενους, όπως αυ-
τονόητο ήταν πως πλήρωναν προσαυξή-
σεις για υπερωρίες, Κυριακές και αργί-
ες.

Π 
ολλοί εργαζόμενοι, λοιπόν, δου-
λεύοντας σκληρά, κάνοντας υπε-
ρωρίες για τριάντα ή τριάντα πέ-
ντε χρόνια, πολλές φορές σε βα-

ρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, κατάφεραν 
να κάνουν προκοπή. 

Σε τι συνίστατο αυτή η προκοπή; Στο να 
καταφέρουν να φτιάξουν ένα σπίτι και, κου-
τσά στραβά, να καταφέρουν να ρίξουν κι έναν 
όροφο, να φτιάξουν και δύο διαμερίσματα για 
τα παιδιά τους. Κι αυτό χωρίς να ζήσουν πραγ-
ματικά, χωρίς να βλέπουν τα παιδιά τους, χω-
ρίς ελεύθερο χρόνο και, ταυτόχρονα, βοηθώ-

ντας τους συγγενείς ή φίλους οικοδόμους, για 
να κατέβει το κόστος.

Απ’ την άλλη, οι οικοδόμοι καλούσαν όλο 
το σινάφι, που συνήθως ήταν και συγγενείς, 
για να χτίσουν το σπίτι τους. Ολημερίς δουλεύ-
ανε αλλού και το βράδυ χτίζανε την καμαρού-
λα τους.

Την ίδια περίοδο πολλοί Έλληνες φύγανε 
στην ξενιτιά, ευλογία Θεού, που έλεγε κάποιος 
πολιτικός για τη Γερμανία, την Αυστραλία και 
την Αμερική. Πολλοί απ’ αυτούς στέλνανε το 
περίσσευμα στο χωριό να χτίσουν ένα σπίτι, 
δύο μαγαζιά κάτω, δύο διαμερίσματα πάνω.

Το ίδιο έκαναν και οι ναυτεργάτες, που 
τους έφαγε χρόνια η θάλασσα για να σπουδά-
σουν τα παιδιά τους, να τα παντρέψουν και να 
έχουν κάτι για τα γεράματά τους.

Αυτή ήταν η Ελλάδα που γνωρίσαμε, αυ-
τές ήταν οι νοοτροπίες και η αντίληψη, από ερ-
γάτης, μικροαστός .

Σήμερα ο εργάτης υφίσταται την απόλυτη 
βαρβαρότητα, αν δεν χάσει τη δουλειά του,

η αμοιβή του και οι εργασιακές σχέσεις 
άλλαξαν άρδην. Ό,τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι 
τα τελευταία εξήντα χρόνια γκρεμίστηκαν και 
γυρίσαμε πίσω στο μεσοπόλεμο, στην πρώ-

τη σταδιοδρομία του ελληνικού προλεταριά-
του, που έλεγε ο Αβραάμ Μπεναρόγιας. Όμως 
αυτό το χτύπημα αφορά την αμοιβή εργασίας 
του σήμερα, αφορά τη μείωση του κόστους ερ-
γασίας σήμερα.

Το χτύπημα αντίθετα της μικροϊδιοκτησίας 
είναι ένα χτύπημα αναδρομικό, ζητάνε να πά-
ρουν πίσω και τις καλύτερες αμοιβές του πα-

ρελθόντος, τα λεφτά που μάζεψε κάποιος στην 
ξενιτιά, ή στα βαπόρια, κι αυτό είναι ανεπίτρε-
πτο. Το γεγονός πως όλοι οι Έλληνες ρίχνανε 
το κομπόδεμά τους στην οικοδομή ήταν μια 
Εθνική Πολιτική, που έριχνε όλες τις αποταμι-
εύσεις στο τσιμέντο, δεν είναι ευθύνη του κάθε 
φουκαρά.

Ο αγώνας λοιπόν ενάντια στους πλειστηρι-
ασμούς είναι ένας αγώνας στη μνήμη των λα-
ϊκών ανθρώπων που παλέψανε σ’ όλη τη ζωή 
τους, χωρίς να απολαύσουν, γιατί, όπως νομί-
ζανε σωστό, έπρεπε ν’ αφήσουν κάτι στα παι-
διά τους.

Ας μην επιτρέψουμε λοιπόν αυτήν τη βε-
βήλωση.

 
*καθηγητής στο λύκειο Μαγούλας

 
 Υ.Γ. Βέβαια υπάρχουν ευθύνες και σε άλ-

λους, όπως και το γεγονός πως στην οικοδομή 
διοχετεύονταν και τα λεφτά από την παραοικο-
νομία, δεν είναι όμως στόχος μου να ασχολη-
θώ με αυτό σε τούτο το σημείωμα.

Η επίθεση στην μικροϊδιοκτησία είναι αναδρομική επίθεση στην μισθωτή εργασία

«Με αίμα χτισμένο κάθε πέτρα και καημός»

Του Παναγιώτη Κόρπα 

Οι ανασφάλιστοι του ΟΑΕΕ σε νέα προοπτική

Βήματα εμπρός
Του Μιχάλη Χατζηπέτρου
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Σε μια παρέμβασή του ο Νικήτας 
Κακλαμάνης αυτές τις ημέρες ανα-
φέρθηκε στον «ευρωσκεπτικισμό», 
στον οποίο έδωσε θετικό περιεχό-
μενο και τον αντιπαρέβαλε εμμέ-
σως με την τακτική υποταγής της 
κυβέρνησης στη γερμανική πολι-
τική. Υποσημείωσε έτσι ένα από τα 
πιο σημαντικά πολιτικά προβλήμα-
τα της Ελλάδας.

Σ 
την πραγματικότητα ο Κα-
κλαμάνης έθεσε τη δική του 
διαχωριστική γραμμή 
μεταξύ μιας υποταγής που 

βαφτίζεται «ευρωπαϊσμός» και ενός ευ-
ρωσκεπτικισμού τον οποίο ο ίδιος πε-
ριέγραψε ως «ευρωπαϊσμό», υπό την 
έννοια ότι ανατρέχει στις ρίζες της «ευ-
ρωπαϊκής ιδέας», όπως τουλάχιστον 
τη διατύπωσαν οι «ιδρυτές» της ιδέας 
για ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Τις ίδιες μέρες ο Γιώργος Μαλού-
χος στο ηλεκτρονικό «Βήμα», σε ένα 
κείμενο με τίτλο «Έχει δίκιο ο Λαφαζά-
νης», σημείωνε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Απλώς, ο Λαφαζάνης τόλμησε 
να πει τα πράγματα με το όνομά τους. 
Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. 
Πολλοί βέβαια θεωρούν ότι το να μην 
βλέπεις την πραγματικότητα είναι πολι-
τική. Ε, δεν είναι. Αντίθετα, είναι η από-
λυτη συνταγή καταστροφής, που, δυ-
στυχώς, όλο και πλησιάζει πιο κοντά. 
Και, πάντως, το να μη συζητάς, το να μη 
σχεδιάζεις, αλλά, αντίθετα, το να δαιμο-
νοποιείς ακόμα και τις λέξεις, όχι πολι-
τική δεν είναι, αλλά σκοταδισμός που 
δεν υπηρετεί, αλλά βλάπτει τη χώρα».

Τις ίδιες εκείνες ημέρες μια απά-
ντηση του αντιπροέδρου της Ε.Ε. Χο-
ακίν Αλμούνια, σε σχετική ερώτηση 
του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νί-
κου Χουντή, επιβεβαίωνε το αυτονό-
ητο, πλην διαρκώς αποκρυπτόμενο: 
οι λαϊκές καταθέσεις, ακόμη και κάτω 
από τα 100.000 ευρώ, δεν είναι σε κα-
μιά περίπτωση διασφαλισμένες. Αντι-
θέτως, ανά πάσα στιγμή, αν μια κυβέρ-
νηση το ζητήσει – ή της... υποδεχθεί να 
το ζητήσει –, είναι δυνατόν να κουρευ-
τούν προκειμένου να καλυφθούν κε-
φαλαιακά κενά των τραπεζών.

Την επομένη, ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδος Γιώργος Προβό-
πουλος διέψευδε... επιβεβαιώνοντας: 
«∆εν υπάρχει καμιά περίπτωση να γί-
νει κούρεμα καταθέσεων στο προβλε-
πτό μέλλον». Άρα, είναι δυνατόν να γί-
νει και το μόνο που μένει είναι να προ-
βλέψουμε τον...  χρόνο.

Αν όμως μια κυβέρνηση μπορεί να 

ζητήσει το κούρεμα καταθέσεων για να 
καλυφθούν τραπεζικά κενά, τότε μπο-
ρεί να το ζητήσει και για να καλυφθούν 
δημοσιονομικά κενά. Συνεπώς μπο-
ρεί, οποιαδήποτε στιγμή, να τεθεί το 
σκληρό δίλημμα: Να αποψιλωθεί η 
λαϊκή μικροαποταμίευση ή να πάμε σε 
ένα νέο μνημόνιο;

Τυπικά κανένας ευρωπαϊκός θε-
σμός δεν είναι υπόλογος. Ατύπως 
όμως η – κυρίως ευρωπαϊκή, με Κομι-
σιόν και ΕΚΤ – τρόικα μπορεί ανά πάσα 
στιγμή να υποδείξει την εξαέρωση των 
καταθέσεων. Και η ελληνική – κατά τα 
άλλα – κυβέρνηση θα είναι «υποχρε-
ωμένη» να υπακούσει.

Ευρωσκεπτικισμός
Η συζήτηση όμως περί ευρωπαϊσμού 
και ευρωσκεπτικισμού, περί ελληνι-
κής δυνατότητας να ασκήσει πολιτική 
πέραν ή εναντίον της ευρωγερμανικής 
θέλησης, δεν είναι τίποτε άλλο από την 
εισαγωγή στο κυρίως θέμα: τη θέση 
της Ελλάδας στην Ευρώπη, η οποία, ας 
μη γελιόμαστε, αποτελεί το κεντρικό-
τερο ίσως πολιτικό ζήτημα. Πρόκειται 
για το ίδιο ζήτημα που ήδη απασχο-
λεί ποικιλοτρόπως πολλές ακόμη χώ-
ρες της ηπείρου. Το υποδεικνύουν γε-
γονότα και εξελίξεις σε πολλά ευρωπα-
ϊκά μέτωπα. Θα τα συμπυκνώσουμε, 
προς χάριν της συζήτησης, σε δύο κύ-
ρια σημεία:
• Την άνοδο των ακροδεξιών κομμά-
των στην Ευρώπη, τα οποία κάνουν πο-
λιτική καριέρα εμπορευόμενα «ευρω-
σκεπτικισμό» και κινούμενα στα λεπτά 
όρια του «αντιευρωπαϊσμού».
• Την άρνηση χωρών του τέως ανατο-
λικού μπλοκ να ενταχθούν στο ευρώ ή 
σε μια πολύ στενή εμπορική σχέση με 
την Ε.Ε., παρότι – σε κάποιες περιπτώ-
σεις – ήταν ήδη πολύ προχωρημένες οι 
διαπραγματεύσεις, αλλά και η προετοι-
μασία τους για την ένταξη αυτήν.

Είναι προφανές ότι η Ευρώπη δεν 
μαγεύει, ούτε αποτελεί όνειρο για κα-
νέναν τώρα πια. Όχι μόνο επειδή περ-
νάει μια κρίση η οποία την απειλεί 

ακόμη και τώρα με κατεδάφιση. Ούτε 
μόνο επειδή είναι πλέον αδιαμφισβή-
τητα «γερμανική», με κατακλυσμιαίες 
επιπτώσεις στην οικονομική βιωσιμό-
τητα όλων των υπολοίπων «εταίρων» 
- υποτελών της Γερμανίας. Αλλά κυ-
ρίως διότι δεν προοιωνίζεται βιώσιμο 
το μέλλον για τα έθνη στα οποία ο «ευ-
ρωσκεπτικισμός» και ο «αντιευρωπαϊ-
σμός» κυριολεκτικά σαρώνουν.

Ποιος, για παράδειγμα, θα περίμε-
νε ότι στη Ρουμανία σήμερα θα πλειο-
ψηφούσε στις δημοσκοπήσεις η... ανα-
πόληση του κομουνιστικού καθεστώ-
τος, όταν η χώρα αυτή έχει σημαδευτεί 
από το καθεστώς Τσαουσέσκου;

Ψευδεπίγραφος ευρωπαϊσμός
Στο σημερινό θολό ευρωπαϊκό το-
πίο, με την ευρωπαϊκή ενοποίηση και 
τις αξίες της υπό αμφισβήτηση, βρί-
σκει έδαφος, κυρίως, η Άκρα ∆εξιά, η 
οποία ήδη αποτελεί έναν πανευρωπαϊ-
κό εφιάλτη εν όψει των ευρωεκλογών. 

Παρότι ο ευρωσκεπτικισμός είναι 
διάχυτος σε όλο το εύρος του πολιτι-
κού φάσματος, τα ακροδεξιά σχήμα-
τα –από την «εκσυγχρονισμένη» Μα-
ρίν Λεπέν στη Γαλλία και τους Ολλαν-
δούς και Βέλγους ακροδεξιούς έως 
τους Σλοβάκους εξτρεμιστές, το φασι-

στικό Γιόμπικ στην Ουγγαρία και την 
ανοιχτά ναζιστική Χρυσή Αυγή στην 
Ελλάδα–, είναι αυτά που διαρκώς κερ-
δίζουν έδαφος.

Στην πραγματικότητα, η Ακροδεξιά 
στην Ευρώπη επιχειρεί –με επιτυχία 
μέχρι στιγμής– να καλύψει ένα τεράστιο 
πολιτικό και ιδεολογικό κενό, το οποίο 
προκύπτει από την ωμή πραγματικό-
τητα: στο όνομα ενός ψευδεπίγραφου 
ευρωπαϊσμού, η Γερμανία επιβάλλε-
ται όλων των άλλων εθνών. Η Ευρώ-
πη, με τη σχεδόν μονοπολική γερμα-
νική εξουσία, περιορίζει τα υπόλοιπα 
ευρωπαϊκά έθνη και κράτη απλώς να 
αποδεχθούν την υποταγή τους στο νο-
μισματικό, εμπορικό, παραγωγικό, κοι-
νωνικό πρότυπο που η Γερμανία επι-
λέγει γι’ αυτά.

Πολιτικό κενό
Στην Ευρώπη η αγωνία για αυτοπροσ-
διορισμό, για αναζήτηση θέσης και 
ρόλου στη γερμανική Ευρώπη παρά-
γει ευρωσκεπτικισμό, αντιευρωπαϊσμό 
και ισχυρές νέες εκφράσεις της Άκρας 
∆εξιάς. Στην Ελλάδα;

Εδώ τα πράγματα είναι ακόμη χει-
ρότερα, διότι ένα τεράστιο πολιτικό 
κενό χάσκει έτοιμο να καταπιεί το πο-
λιτικό σύστημα της χώρας. Οι πολιτικές 
και ιδεολογικές ταυτότητες των τελευ-
ταίων δεκαετιών –έστω ελλιπείς ή ψευ-
δεπίγραφες– είτε έχουν καταρρεύσει 
είτε έχουν μετατραπεί σε ταμπέλες που 
μετά δυσκολίας κρύβουν την ανεπάρ-
κεια των κομματικών σχηματισμών.

Μπορεί η «παραγωγική ανασυ-
γκρότηση» και η «ανάπτυξη» να βρί-
σκονται στα χείλη όλων, αλλά κανείς 
δεν μπαίνει στον κόπο να περιγράψει 
και είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπο-
ρεί να διασφαλίσει τις στοιχειώδεις 
προϋποθέσεις για την επίτευξη αυ-
τών των στόχων. Η διαχείριση του δια-
λυόμενου κράτους αποτελεί σχεδόν το 
μοναδικό επίδικο, ενώ στην οικονομία 
κυριαρχεί ο ζόφος:
• Η έρευνα και η παιδεία τελούν υπό 
κατάρρευση.

• Οι εξαγωγές, οι δημόσιες επενδύ-
σεις, το εμπορικό και διατροφικό ισοζύ-
γιο εμφανίζουν τρομακτικά και διευρυ-
νόμενα ελλείμματα.
• Οι περισσότερες δημόσιες τράπεζες 
– γενικού ή ειδικού σκοπού – απαξιώ-
θηκαν, λεηλατήθηκαν και παραδόθη-
καν προσωρινά στις «συστημικές», μέ-
χρι να βρεθούν στα χέρια ξένων ομί-
λων. Σειρά παίρνουν οι συνεταιριστι-
κές.
• Η βιομηχανία, η βιοτεχνία, το εμπό-
ριο, η οικοδομή και η κτηνοτροφία κα-
ταρρέουν.
• Οι υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια, 
σιδηρόδρομος, ξενοδοχεία, ενέργεια, 
ακόμη και ο τζόγος) ξεπουλιούνται 
μπιρ παρά και άνευ ανταλλαγμάτων 
σε φίλους της κυβέρνησης Σαμαρά, σε 
στρατηγικούς επενδυτές της συμφοράς 
και σε Τούρκους, Άραβες και άλλους – 
ευκαιριακούς και μη – δήθεν επενδυ-
τές.
• Τα καρτέλ ισχυροποιούνται κάθε 
μέρα περισσότερο πνίγοντας κάθε δυ-
νατότητα οικονομικής δραστηριότητας.
• Υγιείς, κατά τα άλλα, επιχειρήσεις 
ασφυκτιούν από την έλλειψη ρευστό-
τητας και το πλεόνασμα βλακωδών 
εμποδίων στη δραστηριότητά τους και 
απειλούνται να καταρρεύσουν μαζί με 
τα «ζόμπι» του υπερδανεισμού και του 
παρασιτισμού.
• Η χρηματοδότηση της οικονομί-
ας οσονούπω θα βρίσκεται στα χέρια 
γερμανικών πιστωτικών σχημάτων, τα 
οποία θα αναλάβουν, εκτός των άλλων, 
και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πό-
ρων του ΕΣΠΑ.
• Το ανθρώπινο παραγωγικό δυνα-
μικό απομειώνεται δραματικά, μετανα-
στεύει ή μένει άνεργο.
• Μετά την κρατική, και η ιδιωτική πε-
ριουσία παίρνει σειρά να ρευστοποι-
ηθεί για να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
των δανειστών.

Στο σύνολο, όμως, των πολιτικών 
κομμάτων που διεκδικούν κυβερνη-
τικούς ρόλους εκκρεμεί το σημαντικό-
τερο πολιτικό ερώτημα: Ποια θέση 
θέλουν να έχει η Ελλάδα στην Ευρώ-
πη και τον κόσμο; Χωρίς την απάντη-
ση αυτή δεν νοούνται σοβαρά πολιτι-
κά προγράμματα. Όσο κι αν ψάξουμε, 
όμως, τέτοια απάντηση δεν θα βρούμε. 
Έτσι το πολιτικό κενό διευρύνεται και η 
χειρότερη μορφή Άκρας ∆εξιάς στην 
Ευρώπη γνωρίζει ημέρες ανάπτυξης 
που ακόμη και η ίδια δεν είχε ποτέ φα-
νταστεί.

Ποια είναι η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη;
O ευρωσκεπτικισμός θεριεύει στην ίδια την Ευρώπη αλλά εδώ το πολιτικό σκηνικό κάνει ότι δεν καταλαβαίνει 

Ατύπως όμως η – κυρίως ευρωπαϊκή, με Κομισιόν και ΕΚΤ – τρόικα μπορεί ανά πάσα στιγμή να υποδείξει την 
εξαέρωση των καταθέσεων.

“ 

Οι λαϊκές κατα-

θέσεις, ακόμη 

και κάτω από τα 

100.000 ευρώ, 

δεν είναι σε κα-

μιά περίπτωση 

διασφαλισμένες.

Του Σταύρου Χριστακόπουλου, 
διευθυντή της εφημερίδας ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ
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Τελικά υπερψηφίστηκε στις 27 
Νοέμβρη στην ελληνική Βου-
λή η τροπολογία του υπουργεί-
ου Υγείας για τις τιμές των φαρ-
μάκων, μετά από έναν «διάλογο» 
που αναδεικνύει την πτώχευση 
της πολιτικής συζήτησης στην 
πατρίδα μας, ακόμα κι αν το δι-
ακύβευμα είναι η ίδια η δημόσια 
υγεία:

Η 
κυβέρνηση, πιστή στους 
εντολείς της, νομοθετεί 
με νούμερα και εξαντλεί 
την επιχειρηματολογία 

της σε λαϊκισμούς του τύπου: «Εί-
στε πράκτορες συμφερόντων, για-
τί παίρνετε διαφημίσεις από φαρ-
μακευτικές που θίγει η τροπολογία 
μας».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αντεπιτίθεται υπερα-
σπιζόμενος μονοσήμαντα την εγχώ-
ρια παραγωγή και καταγγέλλει τον 
υπουργό ως  ενεργούμενο συμφε-
ρόντων (υπονοώντας την ισραηλι-
νών συμφερόντων και εν πολλαίς 
αμαρτίαις περιπεσούσα, παραγωγό 
γενοσήμων TEVA).

Το ΚΚΕ αποστασιοποιείται, κα-
ταγγέλλοντας τη διαπάλη ντόπιου 
και ξένου κεφαλαίου, ενώ οι υπό-
λοιποι το στρίβουν αμήχανοι.

Ο καβγάς γίνεται για το πάπλω-
μα: Αν το ζήτημα είναι το κόστος της 
υγείας στα πλαίσια του κυρίαρχου 
εμπορευματοποιημένου βιοϊατρι-
κού μοντέλου,  η φαρμακευτική δα-
πάνη είχε όντως ξεφύγει:

Μια σύγκριση με άλλα συστή-
ματα Υγείας μοιάζει να δικαιώνει 
την απαίτηση για μειώσεις:

∆ύσκολα βέβαια θα μπορούσε 
να ισχυριστεί κάποιος ότι η ποιότητα 
των υπηρεσιών υγείας στη Σουηδία, 
π.χ., είναι ανάλογη του μικρότερου 
ύψους της φαρμακευτικής δαπάνης, 
ή ότι η αύξηση της αντίστοιχης δα-
πάνης για την Ελλάδα συνοδεύτηκε 
από ανάλογη βελτίωση των δεικτών 
υγείας του πληθυσμού.

Η ιδιωτικοποίηση ενός κατ' εξο-
χήν δημόσιου αγαθού

Εδώ βρίσκεται ακριβώς το πρόβλη-
μα: η υγεία γίνεται προνομιακή αγο-
ρά, καθώς ιεραρχείται ως  όλο και 
πιο σημαντικό  αγαθό, ενώ παράλ-
ληλα, η επιμήκυνση του προσδόκι-
μου επιβίωσης και η συνεπαγόμενη 
γήρανση του πληθυσμού των δυτι-
κών χωρών, αυξάνει τις ανάγκες σε 
υπηρεσίες υγείας. ∆ίπλα στην αντι-
κειμενική αυτή ανάγκη αναπτύσ-
σεται η «προκλητή ζήτηση», προϊόν 

της επιθετικής πολιτικής των εται-
ρειών, της  υπερσυνταγογράφησης, 
της σχεδόν βουλιμικής κατανάλω-
σης φαρμακευτικών και παραφαρ-
μακευτικών  σκευασμάτων και υπη-
ρεσιών, στα πλαίσια μιας κοινωνι-
κής συμπεριφοράς που εξισώνει 
την ευεξία με την κατανάλωση κά-
ποιας ουσίας. 

Κι όπως όλα, στην πατρίδα μας 
η κατάσταση παίρνει παροξυσμι-
κά χαρακτηριστικά:  Έξι γιατροί ανά 
1000 κατοίκους (Γερμανία 3,6, Γαλ-
λία 3,3, Ην. Βασίλειο 2,6, Ιταλία 4,2, 
Σουηδία 3,6).  Ένα φαρμακείο ανά 
1.200 κατοίκους (Γερμανία ανά 
3.800, Γαλλία 2.800, Ην. Βασίλειο 
4.700, Ιταλία 3.400, Σουηδία 7.600). 
Πηγή: OECD, 2010, ΣΦΕΕ, 2012. 
Αυτά τα στοιχεία, ειρήσθω εν παρό-
δω,  από μόνα τους καταρρίπτουν τις 
τροϊκανές ιδεοληψίες για τα «κλειστά 
επαγγέλματα» στον χώρο της υγεί-
ας. Οι αριθμοί αυτοί σε καμία περί-
πτωση δεν μπορούν να αποδοθούν 
στον γεωγραφικό κατακερματισμό 
του ελλαδικού χώρου, καθώς η συ-
ντριπτικά μεγαλύτερη συγκέντρω-
ση παρατηρείται στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα. Αντίθετα, πρέπει να θε-
ωρηθούν αποτέλεσμα της τραγικής 

αναποτελεσματικότητας του δημόσι-
ου συστήματος υγείας (πολλοί έχου-
με βιώσει την «ιατρική» των πολυια-
τρείων του ΙΚΑ κι όλοι την τραγωδία 
να κλείσεις ραντεβού στον ΕΟΠΥΥ), 
που δημιουργεί και αναπαράγει 
έναν ιδιωτικό τομέα παροχής υπη-
ρεσιών. Έτσι, παρά τη διόγκωσή 
τους, οι δημόσιες δαπάνες για την 
υγεία το 2010 κάλυπταν στην Ελλά-
δα το 60% των συνολικών δαπανών 
υγείας, τη στιγμή που το αντίστοιχο 
ποσοστό για τη Σουηδία ήταν 80%, 
για τη Γερμανία και τη Γαλλία 75%. 

Συνεχίζουμε:  Οι μαγνητικές ανά 
1000 κατοίκους το 2008 ήταν 98,1, 
διπλάσιες από τον μέσο όρο, του 
ΟΟΣΑ, οι αξονικές 320,9, δυόμισι 

φορές περισσότερες. Στη χώρα μας, 
επίσης, οι επεμβατικές χειρουργικές 
μέθοδοι έχουν την τιμητική τους: η 
καισαρική τομή θεωρείται  ενδε-
δειγμένη στο 50% των γεννήσεων, 
στην Ιταλία στο 35%, στις ΗΠΑ στο 
33%, στη Γαλλία στο 18%, στην Ολ-
λανδία στο 14%. 

Η δημόσια υγεία, διαμεσολαβη-
μένη από την εμπορευματική σχέση, 
νόμιμη ή μαύρη, είχε πάρει  τα χα-
ρακτηριστικά φούσκας. Οι πολιτικές 
περιορισμού της δημόσιας δαπάνης 
για την υγεία απλώς μετακύλησαν  
το κόστος, αυξάνοντας το μερίδιο της 
ιδιωτικής δαπάνης. Το ίδιο το ιατρι-
κό σώμα, που σήμερα απεργεί και 
διαμαρτύρεται, πληρώνει τη στάση 
που είχε μέχρι τώρα, που κατά πλει-
οψηφία ήταν η άρνηση των συλλο-
γικών διαδικασιών και οι ατομικές 
συμβάσεις με τον ΕΟΠΥΥ,  μην τυ-
χόν και μας πάρει την πελατεία ο δι-
πλανός «συνάδελφος». Η θεραπευ-
τική σχέση, όταν εκπίπτει σε πελα-
τειακή, στερείται από την ηθική, που 
θα απέτρεπε π.χ. τους απεργούς για-
τρούς από το να καλούν τους ασθε-
νείς στο ιδιωτικό τους ιατρείο, για να 
τους γράψουν την αγωγή που χρει-
άζονται και να τσεπώσουν την επί-
σκεψη.

Ο ΕΟΠΥΥ, από πάροχος υπη-
ρεσιών υγείας έχει μεταβληθεί σε 
αγοραστή υπηρεσιών. Και, βέβαια, 
οι ιδιώτες δεν κάνουν ψυχικό, έχουν 
κάθε λόγο να αυξήσουν τη δουλειά 
τους κι έχουν τον τρόπο τους να οδη-
γήσουν τους γιατρούς σε μια υπερ-
συνταγογράφηση φαρμάκων και 
παραπεμπτικών για εξετάσεις, ειδι-
κά όταν ο τυπικός ασθενής αξιολο-
γεί τον γιατρό από την ευκολία που 
του δίνει την «ακριβή συνταγή» και 
την τομογραφία, που από εξειδικευ-
μένη έχει γίνει εξέταση ρουτίνας.

Ο «ρεαλισμός» του μνημονίου
Σε ένα τέτοιο τοπίο, οι αρχές της δη-
μόσιας υγείας του Π.Ο.Υ., αρχές 
που όριζαν την υγεία όχι απλώς ως 
απουσία αρρώστιας, αλλά ως ολιστι-
κή σωματική και ψυχική ευεξία, η 
έμφαση στην πρωτογενή και τη δευ-
τερογενή πρόληψη, η αγωγή υγείας, 
η συσχέτιση της υγείας με κοινωνι-
κούς παράγοντες, κατάντησαν ψιλά 
γράμματα. Ένα κύκλωμα που περι-
λαμβάνει έναν αριθμό από λευκές 
μπλούζες και τσαντάκια των ιατρι-
κών επισκεπτών, μαζί με τους ιδιο-
κτήτες εργαστηρίων και κλινικών, 
βρήκαν την ευκαιρία να αλωνίσουν 
στις χρυσές εποχές.

          ΕΛΛΑ∆Α                

Πίνακας 1: ∆ημόσια Φαρμακευτική ∆απάνη (έχοντας αφαιρέσει τις επι-
στροφές – rebates), σε εκατ. Ευρώ. [πηγή: Πηγή: ΣΦΕΕ, 2012. 2013(*) , 
πρόβλεψη,  2014 (**)  η απαίτηση της τρόικας]

Πίνακας 2: Κατά κεφαλή φαρμακευτική δαπάνη (ευρώ) [Πηγή: OECD, 
2012. Έχουν επιλεγεί χώρες όπου λειτουργούν συστήματα δημόσιας 
υγείας, όπου τα μεγέθη της δημόσιας δαπάνης είναι συγκρίσιμα].

Φαινόμενο Πλασέμπο και η δημόσια υγεία
Του Θανάση Τζιούμπα

Μια συνολική συζήτηση που πρέπει να γίνει αλλά παρακάμπτεται

“ 

Η ∆ημόσια 

Υγεία διαμε-

σολαβείται από 

την εμπορευμα-

τική σχέση, νό-

μιμη ή «μαύρη» »
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                                                                  ΕΛΛΑ∆Α                

στους καιρούς του μνημονίου

Όταν έρχεται η ώρα της οικονομι-
κής σπάνεως, τα κριτήρια είναι πα-
ρόμοια. Αν η αφειδής χορήγηση 

δεν έπαιρνε υπ’ όψη της την πραγματική 
ανάγκη των ασθενών και μεταβαλλόταν σε 
προκλητή ζήτηση, οι περικοπές έρχονται 
επί δικαίων και αδίκων, η πραγματική ανά-
γκη, όπως αυτή θα την όριζε η ορθή ιατρική 
πρακτική, παραμένει έξω από την εξίσωση. 

Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι το κατ’ 
εξοχήν θύμα. Η υποδομή των ασφαλιστι-
κών ταμείων, και κυρίως του ΙΚΑ, αντί να 
αποκαθαρθεί από τις παθογένειές της, κα-
ταστράφηκε. Το ίδιο το μέλλον των Κέντρων 
Υγείας φαντάζει αβέβαιο, καθώς ακούγο-
νται (ημιεπίσημες) φωνές για την κατάργη-
σή τους και την αντικατάστασή τους από… 
τα Κοινωνικά Ιατρεία, τα οποία θα υποχρε-
ωθούν να μετεξελιχθούν σε Κοινωνικές 
Επιχειρήσεις. Τα νοσοκομεία, ήδη σε κα-
τάρρευση κάτω από την πίεση της μετατρο-
πής των εξωτερικών τους ιατρείων σε δο-
μές πρωτοβάθμιας περίθαλψης και τον με-
γάλο όγκο των ανασφάλιστων (μεταναστών 
και ημεδαπών) που προσέρχεται σε αυτά, 
με αποψιλωμένους τους προϋπολογισμούς 
και το προσωπικό τους, γίνονται θύματα 
των συγχωνεύσεων και των καταργήσεων, 
με κριτήρια όχι βέβαια ιατρικά, αλλά μείω-
σης κόστους. Όσο για την ψυχική υγεία, ο 
Άδωνης μετατρέπει το όνειρο του Μπαζά-
λια σε εφιάλτη, επιχειρώντας την κοινωνική 
ενσωμάτωση των ψυχικά πασχόντων στα 
παγκάκια των αστέγων. 

Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, στηριγ-
μένη στα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρα-
τικό προϋπολογισμό, βλέπει τους πυλώνες 
της να αποσυντίθενται: τα ασφαλιστικά τα-
μεία έχουν στεγνώσει μετά τη ληστεία των 
αποθεματικών τους από μια σειρά επεισό-

δια, με κορυφαίο αυτό του κουρέματος των 
ομόλογων που υποχρεώθηκαν να αγορά-
σουν, ενώ ο κρατικός προϋπολογισμός για 
την υγεία ακολουθεί μια ανάλογη ελεύθε-
ρη πτώση. Και μια που είναι επίκαιρος ο 
εξορκισμός των «οριζόντιων μέτρων», τι πιο 
οριζόντιο από  το 25ευρο για την εισαγω-
γή σε ένα νοσοκομείο, για υπηρεσίες που 
το ίδιο άτομο έχει πληρώσει πολλαπλά με 
τις ασφαλιστικές του εισφορές και τον φόρο;

Το επεισόδιο  των γενοσήμων που πα-
ρακολουθήσαμε είναι μόνο μια σελίδα αυ-
τής της πονεμένης ιστορίας. Γιατί το ζήτημα 
αφ’ ενός δεν είναι να εξισώνουμε την πατέ-
ντα με το αποτελεσματικό φάρμακο και το 
γενόσημο με το αναποτελεσματικό –ιμιτα-
σιόν, αλλά να βρεθούν τα αξιόπιστα κριτή-
ρια που θα αξιολογήσουν ιατρικά, και όχι 
απλώς κοστολογικά το κάθε φάρμακο. Και, 
αφ’ ετέρου, το σημαντικότερο, η υπερκα-
τανάλωση φαρμάκων και υπηρεσιών δεν 
βλάπτει μόνο την τσέπη, αλλά και την υγεία.

Υπάρχει διέξοδος; 
Είναι σαφές πως η παροξυσμική εφαρμογή 
του εμπορευματικού–βιοϊατρικού μοντέλου 
δεν μπορεί πια να συνεχιστεί. Και η στιγμή 
είναι κρίσιμη για την αναζήτηση εναλλακτι-
κών λύσεων. Όταν η πολιτική εξουσία, εκτε-
λώντας διατεταγμένη υπηρεσία, ωθεί έναν 
ολόκληρο λαό στην υποβάθμιση της υγείας 
και στην ανθρωπιστική κρίση, δεν μπορεί 
να υπερασπιζόμαστε απλώς τον (διε)φθαρ-
μένο παλιό κόσμο. Το ζήτημα είναι κυριο-
λεκτικά θέμα ζωής ή θανάτου: Η κατάρρευ-
ση του συστήματος υγείας, σε συνδυασμό 
με την επιδείνωση των κοινωνικών, οικο-
νομικών και διατροφικών συνθηκών, μπο-
ρεί να επιφέρει συνέπειες ανάλογες με αυ-
τές που υπήρξαν στις πρώην σοσιαλιστικές 

χώρες όταν, για παράδειγμα, το προσδόκιμο 

επιβίωσης στη Ρωσία για τους άνδρες έπε-

σε στα πενήντα οχτώ χρόνια.

Στο κάτω κάτω υπάρχουν παραδείγμα-

τα κοινωνιών που αντιμετώπισαν το ζήτημα 

της δημόσιας υγείας όχι με τον τομογράφο 

και το αντιβιοτικό για ψύλλου πήδημα, αλλά 

με την πρόληψη, τις εναλλακτικές ιατρικές, 

τα διατροφικά πρότυπα, την αγωγή υγεί-

ας της κοινότητας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η 

συμβατική ιατρική πρέπει να εκτελεστεί,  ότι 

οι ασθενείς από AIDS ή από ηπατίτιδα C θα 

πρέπει να κάνουν ομοιοπαθητική υποχρε-

ωτικά, ή ότι οι εγχειρήσεις θα υποκαταστα-

θούν από βουντού, σημαίνει όμως ότι η δη-

μόσια υγεία είναι ένα κατ’ εξοχήν κοινωνι-

κό ζήτημα, πολυπαραγοντικό, και έτσι πρέ-

πει να αντιμετωπίζεται, τουλάχιστον από ένα 

κίνημα υπεράσπισης της ως αγαθού. Και 

εδώ υπάρχει ένα πεδίον δόξης λαμπρό για 

κάθε εμπλεκόμενο, από τον φοιτητή και τον 

γιατρό ως τον πολιτικό, και πάνω από όλα  

τον άρρωστο (τον καθένα μας, δηλαδή, για-

τί όλοι ήμασταν ή θα είμαστε άρρωστοι κά-

ποια στιγμή του βίου).  Αυτός ο προβληματι-

σμός πρέπει επί τέλους να ξεκινήσει.

Η «πανάκεια» υπάρχει μόνο στα μυαλά 

αυτών που, η άγνοια ή το συμφέρον, οδη-

γούν  στο να καταγράφουν τον ανθρώπινο 

πόνο στις παραμορφωτικές καμπύλες των 

εταιρικών ισολογισμών,  ή των δημόσιων 

μακροοικονομικών μεγεθών. 

Η δημόσια υγεία στην Ελλάδα, στηριγμένη στα ασφαλιστικά ταμεία και τον κρατικό προϋπολογισμό, βλέπει τους πυλώνες της να 
αποσυντίθενται.

Η αγορά του 
φαρμάκου

Ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκου, που σχεδιάστηκε 
ώστε να αποτελέσει ένα εργα-
λείο άσκησης  κρατικής πολι-
κής και ελέγχου της αγοράς, 
παράγοντας ο ίδιος φάρμακα 
(Εθνική Φαρμακοβιομηχανία, 

κρατικοποίηση της ΧΡΩΠΕΙ),  πολύ γρήγορα 
μεταβλήθηκε σε έναν απλό οργανισμό ελέγχου 
της καταλληλότητας και τιμολόγησης του φαρ-
μάκου, αφήνοντας όλο το πεδίο ανοιχτό στους 
ιδιώτες. 

Εκατόν έξι μεγάλες ή μικρές εταιρείες απο-
τελούν σήμερα τον κλάδο της φαρμακοβιομη-
χανίας, παράγοντας  κατά πλειοψηφία φάρμα-
κα εκτός πατέντας (γενόσημα). Οι πωλήσεις τους, 
από 337 εκατ. ευρώ το 2000, έφτασαν τα 910 
εκατ. το 2010, ενώ στη συνέχεια άρχισαν να μει-
ώνονται. Το ποσοστό κάλυψης της εγχώριας ζή-
τησης κυμαίνεται γύρω στο 10%. Απασχολούν 
άμεσα περί τις 13.000 εργαζόμενους και έμμε-
σα έναν περίπου διπλάσιο αριθμό. Κυριότερα 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν, πέρα από τη 
μείωση της ζήτησης, είναι τα φέσια του δημοσί-
ου (το χρέος, από 950 εκατ. τον Σεπτέμβρη του 
2010, έφτασε το 1,5 δισ. τον ίδιο μήνα του 2012), 
όπως και το κούρεμα των κρατικών ομολόγων 
με τα οποία είχαν πληρωθεί παλιότερα χρέη 
που, σύμφωνα με τον ΣΦΕΕ, οδήγησαν σε απώ-
λειες 1 δισ. ευρώ.

Το πρόβλημα που δημιουργείται στον κλάδο 
αυτό από τις πρόσφατες ρυθμίσεις του υπουρ-
γείου Υγείας είναι αυτό της ανταγωνιστικότητας 
που προκαλούν οι επιλογές φαρμάκου με βάση 
την τιμή και μόνο. Μια εταιρεία που λειτουργεί 
στην Ελλάδα έχει επί πλέον κόστος, που προκύ-
πτει από τις προδιαγραφές της παραγωγής, την 
υποχρέωση να διατηρεί μηχανισμούς φαρμα-
κοεπαγρύπνησης (μελέτες και έλεγχοι για πι-
θανές παρενέργειες) και το αυξημένο εργατικό 
κόστος. Εταιρείες όπως η ισραηλινή TEVA (μέ-
τοχος της οποίας φέρεται και ο κύριος Τ. Σό-
ρος, γιγαντωμένη μετά την εξαγορά της Γερμα-
νικής Ratiopharm), οι οποίες παράγουν φάρμα-
κα οπουδήποτε και δεν επιβαρύνονται με τίπο-
τε από τα παραπάνω, αποκτούν τις δυνατότητες 
να σαρώσουν την αγορά με φάρμακα που δεν 
εγγυώνται καν την ιδιότητά τους. Και η TEVA  
δεν είναι βέβαια η μοναδική περίπτωση, υπάρ-
χουν μια σειρά παρόμοιες εταιρείες με προϊόντα 
made in nowhere, που αλώνουν την αγορά.

Θ. Τ.

!
από τον επικοινωνιακό θόρυβο της κοινοβουλευτικής διαμάχης

»
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Χειμώνας στο Βελιγράδι και μπορείς 
ακόμα να πιεις τον καφέ σου έξω. Φυ-
σικά, τον καφέ συνοδεύει ένα ποτήρι 
νερό, όπως γίνεται σε όλα τα πολιτισμέ-
να μέρη. Όχι ότι τα άλλα είναι απολίτι-
στα, βέβαια. 

Τ 
ο Βελιγράδι λοιπόν, αν εξαιρέσεις 
τους άπλετους ελεύθερους χώρους 
του, είναι κάπως ωραιοάσκημο. Σαν 
όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις. Σαν 

την Αθήνα.
Αναρωτιόμουν τι άλλο κοινό να έχουμε 

με αυτούς τους Βαλκάνιους. Έχουνε οι Σέρβοι 
Λιντλ, ας πούμε; Το έψαξα λίγο και δεν έχουν. 
Αλλά θα αποκτήσουν σύντομα. «Οι μεγάλες 
αλυσίδες λιανικού εμπορίου θα αυξήσουν 
τον ανταγωνισμό και θα οδηγήσουν σε μείω-
ση των τιμών», δήλωσε ο υπουργός Εμπορίου 
της Σερβίας, ο κ. Λιάγιτς (03.12.13). «Πρέπει 
να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ευνοϊκό 
για τους μεγάλους παίκτες», διευκρίνισε. Και 
ποιοι είναι αυτοί οι μεγάλοι παίκτες; «Πιθανό-
τατα το Λιντλ, που έχει αγοράσει δέκα χώρους 
μέχρι τώρα. Θα χρειαστεί να αγοράσει δεκα-
πέντε χώρους για να αρχίσει να λειτουργεί».

Ποιοι είναι οι χώροι αυτοί; Είναι, για πα-
ράδειγμα, οι πρώην στρατώνες στην πόλη Ού-
ζιτσε. Στις 25.11 το δημοτικό συμβούλιο απο-
φάσισε να τους πουλήσει στη γερμανική εται-
ρεία, παρά τις διαμαρτυρίες για την πολιτιστι-
κή και ιστορική τους σημασία, καθώς και την 
αλλοίωση του τοπίου. Ο δήμαρχος παρέκαμ-
ψε τις αντιδράσεις: «Έχουμε διαφορετικό όρα-
μα για την ανάπτυξη».

Είναι το Νόβισαντ, όπου συνεχίζονται οι 
διαπραγματεύσεις με το Λιντλ. Αλλά και με 
Ιταλούς, Αυστριακούς και Κινέζους επενδυ-
τές. Είναι το Κράλιεβο, όπου η πόλη διαπραγ-
ματεύεται την πώληση του σταθμού λεωφο-
ρείων, ο οποίος θα στεγάσει το σουπερμάρκετ. 

Όπου κλείνει ένα σχολείο, ανοίγει ένα 
σουπερμάρκετ, θα έλεγε ο Βίκτωρ Ουγκώ, 
έτσι δεν είναι; Εδώ όμως δεν κλείνουν σχο-
λεία: Ίσα ίσα. ∆ιαβάζω τις δηλώσεις του υφυ-
πουργού Παιδείας της Σερβίας (26.11): Νέα, 
πειραματικά εκπαιδευτικά προγράμματα από 
την επόμενη χρονιά στην τεχνική εκπαίδευση, 
για μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχα-
νικούς. Πρόκειται για ένα κοινό πρότζεκτ με 
τη Γερμανία. Λίγο πριν ο Γερμανός πρέσβης 
μετέφερε τα παράπονα γερμανικών εταιρει-
ών της Σερβίας: ∆εν βρίσκουν ειδικευμένους 
ντόπιους. «∆εν αρκεί να έρχονται οι ξένες εται-
ρείες στη Σερβία, πρέπει και το κράτος να εξα-
σφαλίζει ότι υπάρχει επαρκώς ειδικευμένο 
προσωπικό» δήλωσε. Ο ντόπιος υφυπουργός 
Παιδείας ανταποκρίνεται: «Μα γι’ αυτό καλέ-
σαμε τη γερμανική κυβέρνηση να μας βοηθή-

σει να βελτιώσουμε την τεχνική εκπαίδευση». 
Ο δε ντόπιος υπουργός Παιδείας υπερθεμα-
τίζει: «Η εκπαίδευση δεν είναι αυτοσκοπός, 
αλλά ένα μέσον για να βρεις δουλειά» (26.11).

Τις ίδιες μέρες που οι Γερμανοί αξιωμα-
τούχοι επισκέπτονταν το Βελιγράδι, ο Βόσνι-
ος ακαδημαϊκός Μουχάμεντ Φιλίποβιτς προ-

καλούσε από το Σεράγεβο, θυμίζοντας παλιές 
ιστορίες: Ο Σέρβος δολοφόνος του διαδόχου 
του αυστροουγγρικού θρόνου ήταν μαχητής 
της ελευθερίας, λέει, ενώ ο πρίγκιπας ήταν εκ-
πρόσωπος του στρατού κατοχής, είχε έρθει να 
επιθεωρήσει τις ασκήσεις των αυστριακών 
στρατευμάτων. Κι ο σεβάσμιος ιστορικός θυ-
μίζει ότι η κατοχή της Βοσνίας άνοιγε το δρό-
μο για τη Βαγδάτη, θυμίζει πώς συνδέονταν τα 
γερμανικά και τουρκικά συμφέροντα, θυμίζει 
το τελεσίγραφο των Αυστριακών στους Σέρ-
βους μετά τη δολοφονία του πρίγκιπα: «Καμιά 
χώρα που σέβεται τον εαυτό της δεν θα δεχό-
ταν να εκχωρήσει κυριαρχία...»

 Αφήνοντας το Βελιγράδι, σκέφτομαι ότι το 
σερβικό κράτος είναι σπάταλο, ο δημόσιος το-
μέας του υπερτροφικός και οι μεταρρυθμίσεις, 
που έρχονται, επώδυνες.

     ∆ΙΕΘΝΗ

Παλιά νέα από τη Γιουγκοσλαβία
Τα αργά αλλά σταθερά βήματα της Σερβίας προς τον «εκσυγχρονισμό»

Τις ίδιες μέρες που οι Γερμανοί αξιωματούχοι επισκέπτονταν το Βελιγράδι ο Βόσνιος ακα-
δημαϊκός Μουχάμεντ Φιλίποβιτς προκαλούσε από το Σεράγεβο, θυμίζοντας παλιές ιστο-
ρίες: Ο Σέρβος δολοφόνος του διαδόχου του αυστροουγγρικού θρόνου ήταν μαχητής της 
ελευθερίας, λέει, ενώ ο πρίγκιπας ήταν εκπρόσωπος του στρατού κατοχής, είχε έρθει να 
επιθεωρήσει τις ασκήσεις των αυστριακών στρατευμάτων!!!

Του Στράτου Μεϊντανόπουλου

“ 

Όπου κλείνει ένα σχο-

λείο, ανοίγει ένα σου-

περμάρκετ, 

θα έλεγε ο Βίκτωρ Ου-

γκώ

Το Σάββατο 7/12/2013 μοιράσαμε σε δύο λαϊκές 

αγορές ένα κείμενο για το μποϊκοτάζ στα γερ-

μανικά προϊόντα με την παράλληλη προτροπή 

να αγοράζουμε ποιοτικά ελληνικά. 

Οι εντυπώσεις: 

• Άνθρωποι φτωχοί που μετράγανε τα κέρματα και 

μας λέγανε ότι ούτως ή άλλως δεν αγοράζουμε 

γιατί δεν έχουμε. 

• Άνθρωποι φοβισμένοι που μου θύμιζαν την επο-

χή της χούντας όπου ο καθένας κοίταζε την δου-

λειά του και δεν μίλαγε. Άνθρωποι παραιτημέ-

νοι που θεωρούν την κατάσταση δεδομένη.

• Άνθρωποι δύσπιστοι που δεν ήθελαν να πάρουν 

κανένα χαρτί. ∆ύσπιστοι απέναντι σε όλους, μό-

λις άκουγαν για το μποϊκοτάζ γύριζαν και το 

έπαιρναν. 

• Άνθρωποι που έλεγαν ότι δεν παίρνουμε τίποτα 

από αυτούς, αλλά τι παράγει η Ελλάδα; Προσω-

πική λύση με μια αίσθηση αδιεξόδου. 

• Συνταξιούχοι μετανάστες από την Γερμανία που 

μας έλεγαν: τους ξέρουμε -εμείς τους φτιάξα-

με- τίποτα από αυτούς. 

• Κυρίες που έλεγαν να μην παίρνουμε ούτε κόκα 

κόλα γιατί έφυγε το εργοστάσιο στην Βουλγαρία 

και απέλυσε τον κόσμο. 

• Ο πωλητής στον πάγκο, που δεν ήταν αγρότης, 

έλεγε ότι αν δεν πάρουμε γερμανικά φυτοφάρ-

μακα δεν θα έχουμε παραγωγή. 

• Μια κυρία που άκουσε την λέξη «ελληνικά» που 

γύρισε και μας ρώτησε αν είμαστε χρυσαυγίτες. 

• Ο παππούς που μου είπε –ξέρεις, τα παιδιά μου 

δουλεύουν στην Γερμανία– τι να κάνουμε; 

Κανένας πάντως δεν πέταξε το χαρτί. Τους βλέπα-

με πάλι όταν γυρνούσαν να το κρατάνε ή να το 

έχουν στην τσάντα. Θα το διαβάσανε 750 οικο-

γένειες και ας είχανε μερικές άγνωστες ή δύ-

σκολες λέξεις.

∆ημήτρης Μπούσμπουρας

Η καμπάνια 
για το μποϊκο-
τάζ, στις λαϊκές
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Χρειάστηκαν σχεδόν δύο μήνες 
σκληρού παζαρέματος, με δεκάδες 
μαραθώνιες συνεδριάσεις και «με-
γάλα ψυχικά αποθέματα», προκει-
μένου να συγκροτηθεί ο μεγάλος 
κυβερνητικός συνασπισμός Χρι-
στιανοδημοκρατών /Χριστιανοκοι-
νωνιστών (CDU/CSU) και Σοσιαλ-
δημοκρατών (SPD), στη βάση μιας 
πλειοψηφίας, του 80% των κοινο-
βουλευτικών εδρών. Μιας γιγάντι-
ας κυβερνητικής πλειοψηφίας που 
αν μη τι άλλο, θέτει ξεκάθαρα θέμα-
τα δημοκρατικής λειτουργίας του 
κοινοβουλίου και επιτρέπει την 
ανεξέλεγκτη άσκηση μιας άτεγκτης 
πολιτικής που θα εμβαθύνει τη 
γερμανική ηγεμονία στην Ευρώπη. 
Έτσι, έληξε και η αγωνία των λοι-
πών Ευρωπαίων, κυρίως του υπερ-
χρεωμένου Νότου, που περίμεναν 
καρτερικά τον αναμενόμενο «γάμο 
των ελεφάντων», λες και επρόκειτο 
για τη δική τους κυβέρνηση, ή ήλ-
πιζαν στη μεγαλοθυμία του SPD. 

Μ 
πορεί για τους Σοσιαλ-
δημοκράτες να υπάρ-
χει ακόμα ο σκόπελος 
του επικείμενου δε-

σμευτικού δημοψηφίσματος των με-
λών του κόμματος για την επισφράγι-
ση του αποτελέσματος της συμφωνίας, 
όμως, όπως φαίνεται και από τα ευρή-
ματα πρόσφατης δημοσκόπησης1, δεν 
αναμένονται εκπλήξεις. Άλλωστε το 
ισχνό 25% των ψήφων στις εκλογές του 
Σεπτεμβρίου δεν ήταν επαρκές εφόδιο 
για τους «θαυματοποιούς» ηγέτες του 
SPD, ώστε να προκύψει μια προγραμ-
ματική συμφωνία 100% σοσιαλδημο-
κρατική. Όμως, δεν χωρά αμφιβολία 
ότι, στο «γεμάτο υποσχέσεις» κείμενο 
της πολιτικής συμφωνίας για τη «δια-
μόρφωση του μέλλοντος της Γερμα-
νίας»2, διακρίνεται μια λάιτ σοσιαλδη-
μοκρατικοποίηση, κυρίως σε θέματα 
εσωτερικής και κοινωνικής πολιτικής: 
σύνταξη στα εξήντα τρία, ελάχιστο εγγυ-
ημένο εισόδημα, σύνταξη αλληλεγγύ-
ης για τα μικρά εισοδήματα, περισσό-
τερο κράτος, λιγότερη ελεύθερη αγορά, 
ισχυροποίηση των κρατικών παρεμ-
βάσεων, διπλή υπηκοότητα. Μάλιστα, 
στο πλαίσιο της ποικιλότροπης κατή-
χησης του γερμανικού λαού στα αγα-
θά της πολιτικής ορθότητας και του κα-
θωσπρεπισμού, στα επιτεύγματα του 
SPD πρέπει να συμπεριληφθεί και μια 
ακόμα «δημοκρατική κατάκτηση»: το 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης της Γερμανίας 
για την καταπολέμηση του ρατσισμού, 
της ξενοφοβίας, του αντιισλαμισμού, 
του αντισημιτισμού, της έλλειψης ανε-

κτικότητας, καθώς και της ομοφοβίας 
και τρανσφοβίας, αλλά και της αποδο-
χής της ιντερσεξουαλικότητας και της 
τρανσεξουαλικότητας. Ουδεμία ανα-
φορά, μέσα στις 185 σελίδες της προ-
γραμματικής συμφωνίας, υπάρχει βε-
βαίως στον εξτρεμισμό ή στην παρου-
σία 42.000 σαλαφιστών στη Γερμανία. 
Επιπλέον, ύστερα από σοσιαλδημο-
κρατική προτροπή -και με δεδομένη τη 
τραγική δημογραφική κατάσταση της 
Γερμανίας3- ο ερυθρόμαυρος συνα-
σπισμός θα μπορεί πλέον να προβάλ-
λει τη μετανάστευση ως «ευκαιρία», να 
προωθεί την πολιτισμική πολυμορφία 
και να επιδιώκει την ανάπτυξη ενός 
νέου «πολιτισμού του καλωσορίσματος 
και της αναγνώρισης» σε νέους μετανά-
στες, στο πλαίσιο του «διαπολιτισμικού 
ανοίγματος» του κράτους και της κοι-
νωνίας στα ήθη, στα έθιμα και στον τρό-
πο διαβίωσης των μεταναστών. Απώτε-
ρος στόχος, βέβαια, είναι η προσέλκυ-
ση εξειδικευμένων και πτυχιούχων με-
ταναστών, κυρίως από τον ευρωπαϊκό 
νότο, και όχι η ανεξέλεγκτη εισβολή οι-
κονομικών μεταναστών από Ασία και 
Αφρική. Σε κάθε περίπτωση, κυβερνη-
τικός στόχος είναι μελλοντικά ένα ετή-
σιο μεταναστευτικό πλεόνασμα για τη 
Γερμανία, που θα κυμαίνεται μεταξύ 
100.000 και 200.000 ανθρώπων4. 

Αν στα παραπάνω προσθέσουμε 
και τα έξι υπουργικά χαρτοφυλάκια, 
μαζί με την αντικαγκελαρία, τότε είναι 
δύσκολο να αρνηθεί κανείς τους σοσι-
αλδημοκρατικούς κομπασμούς για τη 

«νίκη του ηττημένου». Γι’ αυτό και δεν 
είναι λίγοι εκείνοι που μιλούν ακόμη 
και για «κόκκινο» κυβερνητικό συνα-
σπισμό ή που διαπιστώνουν ότι η Μέρ-
κελ «ξεπούλησε τη συντηρητική ψυχή» 
και «οι νικητές των εκλογών δεν δια-
πραγματεύτηκαν, αλλά προσχώρησαν 
στο SPD»5.  

Όσο για την ηγεσία του SPD, αυτή 
πιστεύει πράγματι πως έτσι θα σβή-
σει τις αμαρτίες του παρελθόντος (Harz 
IV, Ατζέντα 2010) και θα ξανακερδίσει 
τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους 
της και μάλιστα με την ανοχή της «σο-
σιαλίζουσας» Μέρκελ, που θυμήθηκε 

τα χρόνια της νεότητάς της στην κομ-
μουνιστική νεολαία. Μέσα στη γενική 
ευφορία, πάντως, κανείς δεν αναλογί-
ζεται ούτε υπολογίζει το κόστος αυτής 
της «κεντροαριστερής στροφής» και τις 
επιπτώσεις της π.χ. στην ανεργία, αλλά 
και στη γερμανική ιδιαιτερότητα της 
συγκεκαλυμμένης ανεργίας, που εντέ-
χνως εμφανίζεται ως μερική απασχό-
ληση.

Κάπου εδώ όμως σταματούν και 
οι εσωτερικές νίκες των Σοσιαλδημο-
κρατών και επιστρέφουμε στην σκλη-
ρή πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τους 
ευρωπαϊκούς λαούς που βρίσκονται 
υπό τη γερμανική ηγεμονία, η οποία 
προκαλεί –σε αγαστή συνεργασία με 
το ∆ΝΤ–  την εξαθλίωση και, εν τέλει, 
την αποικιοποίησή τους. Με τη νέα δι-
ακυβέρνηση εδραιώνεται η μεγαλομα-
νής, επιθετική και εθνικιστική οικονο-
μική πολιτική της Γερμανίας, που την 
καθορίζουν οι εγχώριες ισχυρές δυνά-
μεις της αγοράς και των τραπεζών, απέ-
ναντι στην οποία έχουν υποκύψει άπα-
ντες, ακόμη και τα πανίσχυρα γερμα-
νικά συνδικάτα. Κανένας άλλος τομέας 
της τρικομματικής πολιτικής συμφω-
νίας δεν ενώνει τόσο πολύ σοσιαλδη-
μοκράτες και συντηρητικούς, παραδέ-
χεται ακόμη και το Σπίγκελ, όσο η συ-
νέχιση της πολιτικής Μέρκελ–Σόιμπλε 
στην οικονομία, στο εξαγωγικό εμπό-
ριο, στην ευρωπαϊκή πολιτική, που 
φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στη γερμα-
νοποίηση της Ευρώπης, με ηγέτη τη 
Μέρκελ.

Κι αυτό, παρά τις υποσχέσεις της 
για ανάπτυξη της εσωτερικής αγο-
ράς και της αύξησης της αγοραστι-
κής δύναμης των Γερμανών και παρά 
την πρόσφατη διεθνή κατακραυγή για 
την «εγωιστική» πολιτική Μέρκελ στο 
θέμα του γερμανικού πλεονάσματος6, 
που οδηγεί σε ύφεση όχι μόνο την ευ-
ρωζώνη, αλλά και την παγκόσμια οικο-
νομία. Μια πολιτική που ο αγγλοσαξο-
νικός Τύπος δεν διστάζει να τη χαρα-
κτηρίσει «βαρίδι» της παγκόσμιας οι-
κονομίας, και τη Γερμανία «παράσιτο». 
Το βέβαιο είναι ότι, με τον νέο μεγάλο 
συνασπισμό της Μέρκελ και την ανά-
δειξη της πολιτικής κάστας σε «νέα γερ-
μανική αριστοκρατία» δεν θα υπάρξει 
αλλαγή πολιτικής στην αντιμετώπιση 
της ευρωπαϊκής κρίσης και της φτω-
χοποίησης του Νότου, αφού η επόμε-
νη τετραετία θα είναι η περίοδος που η 
Γερμανία θα προσπαθήσει όχι μόνο να 
διευρύνει την επικυριαρχία της σε όλη 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και να 
αναβαθμιστεί ακόμη περισσότερο απέ-
ναντι στον αμερικανικό παράγοντα.   

Σημειώσεις

1. Welt am Sonntag, 1-11-2013. Το 78% 
των ψηφοφόρων του SPD επιθυμεί τον 
μεγάλο συνασπισμό, ενώ στο σύνολο 
του πληθυσμού συμφωνεί μόνο το 65%.

2. «Να διαμορφώσουμε το μέλλον της Γερ-
μανίας». Προγραμματική συμφωνία με-
ταξύ CDU, CSU και SPD. 18η Κοινο-
βουλευτική περίοδος, 185 σελίδες.

3. Από τα μέσα της δεκαετίας του 70 η Γερ-
μανία είναι μια από της χώρες με το χα-
μηλότερο δείκτη γεννητικότητας στην Ε. 
Ε. (8,4‰). Οι γεννήσεις παραμένουν για 
μεγάλο χρονικό διάστημα σε πολύ χα-
μηλό επίπεδο: 1,36 γεννήσεις / γυναίκα 
(1964: 2,54). 

4. Αυτό όμως δεν θα είναι αρκετό για να πα-
ραμένει ο πληθυσμός έστω και στα ση-
μερινά επίπεδα (81,8 εκατ. κάτοικοι).  
Κατά συνέπεια, το ποσοστό του αυτό-
χθονα πληθυσμού θα μειώνεται σταθε-
ρά, σε αντίθεση με αυτόν των μετανα-
στών, που θα αυξάνεται. Ήδη, σε πολ-
λές μεγαλουπόλεις το ποσοστό των με-
ταναστών ξεπερνά το όριο του 50%, κάτι 
που όμως δεν φαίνεται στις στατιστικές, 
καθώς όσα παιδιά αλλοδαπών γεννιού-
νται στη Γερμανία αποκτούν αυτομάτως 
και τη γερμανική υπηκοότητα (από το 
2000).

5.  Die Welt, 2-12-2013.

6. 200 δισεκατομμύρια ευρώ (7% του γερ-
μανικού ΑΕΠ), που προέρχονται κυρί-
ως από τον έλεγχο εισοδημάτων και της 
εσωτερικής κατανάλωσης.  

Το περιεχόμενο της «μεγάλης συμφωνίας»
Ο νέος «μεγάλος συνασπισμός» και η γερμανική ηγεμονία.

...στο «γεμάτο υποσχέσεις» κείμενο της πολιτικής συμφωνίας για τη «διαμόρφωση του μέλλοντος της Γερμα-
νίας»2, διακρίνεται μια λάιτ σοσιαλδημοκρατικοποίηση, κυρίως σε θέματα εσωτερικής και κοινωνικής πολι-
τικής.

“ 

Κυβερνητι-

κός στόχος εί-

ναι ένα ετήσιο 

μεταναστευτι-

κό πλεόνασμα 

για τη Γερμα-

νία που θα κυ-

μαίνεται μετα-

ξύ 100.000 και 

200.000 αν-

θρώπων.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

                                                                                                                                 ∆ΙΕΘΝΗ
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Η νέα εξέγερση στην Ουκρανία, με 
αφορμή τη μη υπογραφή σύνδε-
σής της με την Ε.Ε., δεν εκπλήσσει 
κανέναν. Όλοι γνωρίζουν το βαθύ 
εθνικό χάσμα που διχάζει τη χώρα 
και προκαλεί περιοδικές δομικές 
πολιτικές κρίσεις. Το πρόβλημα 
της Ουκρανίας είναι πρωταρχικά 
πρόβλημα εθνικής ταυτότητας. Τα 
υπόλοιπα -οικονομική κατάσταση, 
διαφθορά, ανεπάρκεια του πολιτι-
κού συστήματος- έπονται και επη-
ρεάζουν, αναλόγως, τη μόνιμη σύ-
γκρουση για την ταυτότητα. Το και-
νοφανές στοιχείο, όμως, είναι ότι 
της εξέγερσης ηγείται, στην πραγ-
ματικότητα, η ουκρανική άκρα δε-
ξιά. Συγκεκριμένα, κυρίαρχη δύ-
ναμη κρούσης είναι το κόμμα Σβο-
μπόντα (Ελευθερία), που συνιστά 
τη μετεξέλιξη του εθνικοσοσιαλι-
στικού κόμματος.

Κ 
αι είναι παράδοξο(;) το ότι 
τα διεθνή μέσα συγκατα-
λέγουν τα οργανωμένα 
μέλη του, όπως αυτά που 

κατέλαβαν το δημαρχείο του Κιέβου, 
στους «ευρωπαϊστές». Ενώ η οργάνω-
ση, μέλος της «Συμμαχίας των Ευρω-
παϊκών Εθνικών Κινημάτων», όπου 
ανήκουν το ουγγρικό Γιόμπιτς και το 
βρετανικό Εθνικό Κόμμα, έχει επισή-
μως καταγραφεί ως ρατσιστική και 
αντισημιτική. Προφανώς, εδώ ισχύει 
το «άσπρη γάτα, μαύρη γάτα, σημασία 
έχει να πιάνει τα ποντίκια», και ιδίως 
αν αυτά μιλούν ρωσικά… 

Αναμφίβολα, όσα συμβαίνουν αυ-
τές τις ημέρες στην Ουκρανία συνι-
στούν ένα ακόμη επεισόδιο στη ιστο-
ρία της περιοχής κατά τα τελευταία 
500 έτη. Η Ουκρανία αποτελεί μια χώ-
ρα-κλειδί για την ευρασιατική ισορρο-
πία ισχύος. Παρά τα γεωγραφικά και 
πληθυσμιακά της μεγέθη, ο προσανα-
τολισμός της καθορίζεται πάντοτε από 
τη Ρωσία: είτε ως ζώνη αποτροπής της 
επέκτασης της Μόσχας, είτε ως ευρύ 
πεδίο διεμβολισμού της Μεσευρώ-
πης από το ρωσικό γίγαντα. Αρχικώς, 
η ∆ύση, και κυρίως η Πολωνία. επε-
δίωξε να δημιουργήσει στα ανατολικά 
της μια ζώνη αναχαίτισης της ρωσικής 
καθόδου. Με τη δράση των ιησουιτών 
στα δυτικά της Ουκρανίας αναπτύχθη-
κε η Ουνία, που έκοβε πλέον τους κοι-
νούς πολιτισμικούς δεσμούς των Μι-
κρορώσων με τους Μεγαλορώσους. 
Αντιθέτως, το ανατολικό και νότιο τμή-
μα της σημερινής Ουκρανίας, από τον 
18ο και, συστηματικότερα, τον 19ο αι-
ώνα, οριζόμενο τότε ως Νεορωσία, 
αποικήθηκε από ποικίλους εθνολο-

γικά ,πληθυσμούς (μεταξύ αυτών και 
Έλληνες), ενώ η πλειοψηφία ήταν Ρώ-
σοι. Στο μεγαλύτερο τμήμα της Ου-
κρανίας, και σχεδόν αποκλειστικά στις 
πόλεις, ιδιαίτερη πληθυσμιακή και οι-
κονομική άνθηση γνώρισε το εβραϊκό 
στοιχείο. 

Ο ουκρανικός εθνικισμός, ρομα-
ντικός και απελευθερωτικός, αλλά 
ταυτόχρονα αντιρωσικός, αντιπολω-
νικός και αντισημιτικός, διαμορφώνε-
ται κατά τον 19ο αιώνα, κάτω από την 
τσαρική, αλλά και την αυστριακή κυρι-
αρχία, στις δυτικές περιοχές, και θα εκ-
δηλώνεται σταθερά πριν και μετά την 
Οκτωβριανή Επανάσταση, ιδίως κατά 
την περίοδο του σταλινισμού. 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένω-
σης αποκάλυψε τον βαθύ διχασμό με-
ταξύ των περιφερειών της χώρας. ∆ι-
χασμός που είναι πολύ δύσκολο, έως 
αδύνατο, να αμβλυνθεί λόγω και των 
κοινωνικών ανισοτήτων και της έν-
δειας που ταλανίζει μεγάλο ποσοστό 
του πληθυσμού. Κοντά σ’ αυτά, μαίνε-
ται πάντα η ασίγαστη σύγκρουση εξω-
τερικών συμφερόντων.  Οι ΗΠΑ, δι-
αβλέποντας τον κίνδυνο στρατηγικής 
συμμαχίας Γερμανίας-Ρωσίας, προ-
σπάθησαν να δημιουργήσουν μια φι-
λική τους ζώνη από τις βαλτικές δη-
μοκρατίες και την Πολωνία, μέχρι τη 
Μαύρη Θάλασσα και τα Βαλκάνια. 

Η «πορτοκαλί επανάσταση», 
όμως, όπως και η εκρηκτική Γιούλια 
Τιμοσένκο δεν κατόρθωσαν να στε-
ρεώσουν την ηγεμονία των δυτικών 
περιφερειών και του ατλαντισμού, κι 
αυτό για δύο λόγους. Ο ένας ήταν η 

αδυναμία της ∆ύσης να χρηματοδοτή-
σει την απορρόφηση της Ουκρανίας, 
λόγω της παρατεταμένης κρίσης που 
περιορίζει την ίδια. Ο δεύτερος ονο-
μάζεται «Πούτιν». Ο Ρώσος πρόεδρος, 
συνεπής συνεχιστής της τσαρικής και 
σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής, γνω-
ρίζει άριστα τι σημαίνει το Κίεβο για τα 
συμφέροντα της Μόσχας και τι πρέπει 
να κάνει –χωρίς αναστολές–  για να τα 
διασφαλίσει.    

Τελικά, η «αντεπανάσταση» του 
φιλορώσου προέδρου Γιανουκόβιτς, 
προερχομένου από τις ανατολικές πε-
ριφέρειες, προκάλεσε ένα κενό στην 
ηγεσία των «δυτικών» πολιτικών δυ-
νάμεων. Παρά το γεγονός ότι μεγαλύ-
τερο, κοινοβουλευτικά, αντιπολιτευτι-
κό κόμμα παραμένει το «Μπατκιβσί-
να» (η Πατρίδα) της φυλακισμένης Τι-
μοσένκο, το κενό θα καλυφθεί από το 
κόμμα «Ουντάρ» (Γροθιά) του πρώην 
πρωταθλητή μποξ Βιτάλι Κλίτσκο και, 
κυρίως, το ακροδεξιό «Σβομπόντα».

Το εθνικιστικό κόμμα «Πανου-
κρανική Ένωση Σβομπόντα» («Все-
українське об’єднання «Свобода») 
προέρχεται από το «Εθνικοσοσιαλιστι-
κό Κόμμα της Ουκρανίας», που ιδρύ-
θηκε το 1991. Ο πολιτικός του λόγος 
είναι ακραία αντιρωσικός, αντισημι-
τικός και ξενοφοβικός. Τα μέλη του 
θεωρούν τους εαυτούς τους συνεχι-
στές του Στεπάν Μπαντέρα (1909-
1959), ο οποίος, ως επικεφαλής της 
«Οργάνωσης Ουκρανών Εθνικιστών» 
(OUN), είχε συνεργασθεί αρχικώς με 
τους ναζί, επιδιώκοντας μια ανεξάρ-
τητη Ουκρανία. Το κόμμα τιμά, επισή-
μως, όσους πολέμησαν μέσα από τις 
γραμμές των «Βάφεν Ες Ες της Γαλικί-
ας» ενάντια σε αυτό που περιγράφουν 
ως «εβραϊκό κομμουνισμό». Γερμανι-
κά μέσα έγραψαν ότι το «Σβομπόντα» 
συνεργάζεται με το νεοναζιστικό Εθνι-
κό ∆ημοκρατικό Κόμμα (NDP) και 
το σήμα του, μέχρι και το 2003, ήταν 
το ρουνικό σύμβολο της 2ης Μεραρ-
χίας Πάντσερ των Ες Ες, με τα γράμ-
ματα Ι και Ν να σημαίνουν «Ιδέα του 
Έθνους». Αλλά και σχετικά πρόσφατα, 
ο Γιούρι Μιχαϊλίσιν, ιδεολογικός κα-
θοδηγητής και βουλευτής του «Σβο-
μπόντα», κυκλοφόρησε ένα βιβλίο του 
με παραπομπές στους Ρεμ Στράσερ 
και Γκαίμπελς.

Η άνοδος του κόμματος οφείλεται, 
πρωτίστως, στις ικανότητες του ηγέτη 
του, από το 2002, Ολέγ Τιαχνίμποκ. 
Αναλαμβάνοντας τα ηνία του κόμμα-
τος, όταν ακόμα τα μέλη του δεν ξε-
περνούσαν τα χίλια, ακολούθησε μια 
τακτική που φρόντιζε σχετικά να απο-

κρύπτει τις πιο ακραίες πλευρές της 
οργάνωσης,  Άλλαξε το όνομα του 
κόμματος σε «Σβομπόντα», αντικατέ-
στησε το σήμα του με τα τρία δάκτυ-
λα, ως έμμεση αναφορά στη τρίαινα 
του επίσημου ουκρανικού συμβόλου 
και απομάκρυνε κάποια ανεξέλεγκτα 
στοιχεία. Επικεντρώθηκε σε ζητήματα 
της πολιτικής διαφθοράς και της διαρ-
κούς οικονομικής καχεξίας που βιώ-
νει η χώρα. Ταυτόχρονα διέλυσε, αλλά 
μόνον προσωρινά, την παραστρατιω-
τική οργάνωση «Ουκρανός Πατριώ-
της», η οποία αργότερα ανασυστήθη-
κε και παραμένει μέχρι σήμερα συν-
δεδεμένη με το κόμμα. Συχνά, όμως, 
κι ο ίδιος Τιαχνίμποκ δεν είναι ιδιαί-
τερα συγκρατημένος. Όπως, για παρά-
δειγμα, όταν κάλεσε τους Ουκρανούς 
να πολεμήσουν τη μοσχοβίτικη και 
εβραϊκή μαφία που τους εξουσιάζει, ή 
όταν συμμετείχε στην παρουσίαση βι-
βλίου για τη «θετική» δράση των ναζι-
στικών στρατευμάτων στην Κριμαία.  

Εν πάση περιπτώσει, η ανάπτυξή 
του κόμματος ήταν αλματώδης. Αρ-
χικώς, το 2006, στις τοπικές εκλογές 
στη Γαλικία της δυτικής Ουκρανίας, 
θα πάρει 4-7%, αλλά, στις βουλευτι-
κές του επόμενου έτους, θα λάβει στην 
επικράτεια μόνον 0,76% Το 2009 θα 
αυξήσει τα μέλη του σε 15.000, επί 
το πλείστον με νέους, και στις εκλο-
γές στην περιφέρεια του Τερνόπιλ θα 
φθάσει το 34,69%, καταλαμβάνοντας 
τις 50 από τις 120 θέσεις του τοπικού 
συμβουλίου. Αυτό ήταν το υψηλότε-
ρο αποτέλεσμα που κατέγρα-
ψε ποτέ η ουκρανική άκρα δε-

     ∆ΙΕΘΝΗ

Πανουκρανική  Ένωση «Σβομπόντα»
Οι «φιλοευρωπαίοι» εθνικοσοσιαλιστές της Ουκρανίας

Το κόμμα τιμά, επισήμως, όσους πολέμησαν μέσα από τις γραμμές των «Βάφεν Ες Ες της Γαλικίας» ενάντια σε αυτό που περιγράφουν ως «εβραϊκό 
κομμουνισμό». Γερμανικά μέσα έγραψαν ότι το «Σβομπόντα» συνεργάζεται με το νεοναζιστικό Εθνικό ∆ημοκρατικό Κόμμα (NDP) και το σήμα του, 
μέχρι και το 2003, ήταν το ρουνικό σύμβολο της 2ης Μεραρχίας Πάντσερ των Ες Ες. 

»“ 

Η Ουκρα-

νία συνιστά μια 

χώρα-κλειδί 

για την ευρασι-

ατική ισορροπία 

ισχύος

Του Σωτήρη ∆ημόπουλου
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Έ 
να από τα βιβλία που έκανε αί-
σθηση τον περασμένο χρόνο στη 
Γερμανία ήταν αυτό του δημοσι-
ογράφου Ντίτερ Ε. Τσίμερ. Ο τίτ-

λος του βιβλίου,  Ist Intelligenz erblich? – 
Eine Klarstellung (Είναι η ευφυΐα κληρονο-
μική; - Μια διασάφηση) και εκδόθηκε από το 
γνωστό εκδοτικό οίκο Ρόβολτ. Ο συγγραφέας 
γεννήθηκε το 1934 και έχει σπουδάσει δημο-
σιογραφία, πολιτικές επιστήμες και ιστορία. 
Από το 1959 ως το 1999 διετέλεσε εκδότης 
της εβδομαδιαίας εφημερίδας Ντι Τσάιτ και 
μετέπειτα εξειδικεύτηκε στη συγγραφή άρ-
θρων σχετικών με την ψυχολογία, την ιατρική 
και τη βιολογία. Το εν λόγω βιβλίο πραγμα-
τεύεται το ότι η ευφυΐα αποτελεί χαρακτηρι-
στικό μιας ομάδας ή πληθυσμού και πως, για 
να καταστεί η όποια μόρφωση επωφελής για 
κάποιο άτομο, πρέπει να ληφθούν υπόψη βι-
ολογικοί παράγοντες που περιγράφονται στη 
θεωρία του γενετικού ντετερμινισμού. Η ανά-
λυση του συγγραφέα είναι ένα ψευτοεπιστη-
μονικό ανακάτεμα ασύνδετων στοιχείων, που 
προέρχονται από μια απίθανη σειρά πηγών, 
όπως μελέτες του P.I.S.A. (∆ιεθνές Πρόγραμ-
μα Μαθητικής Αξιολόγησης), σε συνδυασμό 
με παρανοϊκές αναφορές στον ∆αρβίνο και 
δόσεις θλιβερών αναμνήσεων του ιδίου του 
συγγραφέα. Ο Τσίμερ διατείνεται ότι τα παιδιά 
από μουσουλμανικά κράτη, όπως η Βοσνία, ο 
Λίβανος, το Μαρόκο, το Πακιστάν και η Τουρ-
κία, που συμμετείχαν στη μελέτη του P.I.S.A., 
υπολείπονται κατά πέντε μονάδες του δείκτη 
ευφυΐας των παιδιών από τις μη μουσουλμανι-
κές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης. Για το συγ-
γραφέα, η χαμηλή βαθμολογία που πέτυχαν τα 
παιδιά μουσουλμάνων που ζουν στη Γερμανία 
δεν εξηγείται επαρκώς από το γεγονός ότι εί-
ναι μετανάστες, διότι έχουν παρόμοιες επιδό-
σεις και στις χώρες προέλευσής τους. Η συγκε-
κριμένη αδυναμία είναι ορατή σε ολόκληρη τη 
Μεσόγειο και μπορεί να αποδοθεί σε ένα «χά-
σμα I.Q.» το οποίο παρατηρείται σε μουσουλ-
μάνους και μη, κατοίκους της περιοχής. Ο Τσί-
μερ ισχυρίζεται ότι το χάσμα ευφυΐας βρίσκε-
ται στο μεγαλύτερό του εύρος στην Αλβανία, 
τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη 
Σερβία. 

Ο συγγραφέας δεν σταματά όμως εκεί. Συ-
νεχίζει να επιδεικνύει την ίδια αλαζονεία απέ-
ναντι και σε άλλα έθνη, εξηγώντας πως ο γε-
νετικός παράγοντας δεν είναι δυνατόν να κα-
τασταλεί αποκλειστικά και μόνο μέσω της εκ-
παίδευσης. Ο Τσίμερ, ως θιασώτης μιας νέας 
θεωρίας φυλετικής υπεροχής, πιστεύει ότι ο 
λόγος που η εκπαιδευτική πολιτική έχει απο-
τύχει στις ΗΠΑ είναι διότι βασίστηκε στην πο-
λιτική ιδέα της ισότητας και αγνόησε παντελώς 
το βιολογικό παράγοντα. Συνεχίζοντας, υπο-
στηρίζει την απίθανη αντίληψη ότι το γονίδιο 
της ευφυΐας βρίσκεται εν υπνώσει κατά τη δι-
άρκεια της παιδικής ηλικίας και ενεργοποιεί-
ται μόνο μετά την ενηλικίωση. Αυτό εξηγεί το 

γιατί, με την ενηλικίωση, οι κάτοικοι της «κοι-
λάδας των ηλιθίων» χάνουν κάθε πλεονέκτη-
μα που κέρδισαν με την εκπαίδευση. Η εμφά-
νιση, λοιπόν, της άμαξας των ηλιθίων στα Βαλ-
κάνια δεν αποτελεί μοναδικό γεγονός γι’ αυτόν.

Ο Τσίμερ θεωρεί τόσο τον αμερικανικό 
συμπεριφορισμό, όσο και την κοινωνική-οι-
κονομική «μόδα» της εξάλειψης των κοινωνι-
κών ανισοτήτων, μέσω της εκπαίδευσης, αφε-
λείς και παράλογες τάσεις. Η εκπαιδευτική πο-
λιτική των διαφόρων περιοχών ή εθνών με χα-
μηλό δείκτη ευφυΐας έχουν θέσει τις βάσεις για 
μια πραγματική «βιομηχανία εξύψωσης και 
μόρφωσης» των παιδιών τους η οποία είναι 
μάταιη, διότι αγνοεί το βιολογικό παράγοντα. 
Με ασύγκριτη λεπτότητα, ο συγγραφέας οδύ-
ρεται για το γεγονός ότι ο βιολογικός καθορι-
σμός δυσφημίστηκε ως θεωρία από τους ναζί. 
Αν δεν είχε υπάρξει η κατάχρηση της συγκε-
κριμένης θεωρίας από το ναζιστικό κόμμα, η 

κοινωνία δεν θα είχε απορρίψει τη 
βιολογική προσέγγιση στα ζητήμα-
τα εκπαίδευσης και πολιτικής!

Το εκπληκτικό είναι ότι το συ-
γκεκριμένο δημοσιογραφικό πό-
νημα ματαιοδοξίας έχει εγκωμι-
αστεί, πέραν του δέοντος, από το 
γερμανικό Τύπο. Η εφημερίδα 
Φρανκφούρτερ Αλγκεμάινε το απο-
κάλεσε «μνημειώδες βιβλίο, που 
αξίζει να διαβαστεί». Η Ντι Τσά-
ιτ συγχαίρει το συγγραφέα, αποκα-
λώντας τον «αδιάφθορο» και το νε-
οάρειο έργο του «διαφωτιστικό, μη 
ιδεολογικό βιβλίο», ενώ μια ακό-
μη γερμανόγλωσση εφημερίδα, η 
Μπάσλερ Τσάϊτουνγκ της Ελβετί-
ας, το συστήνει στους αναγνώστες 
της ως «ένα απαραίτητο επιστημο-
νικό βιβλίο». 

Το βιβλίο είναι εξαιρετικά δη-
μοφιλές στη Γερμανία, όπως άλλω-
στε θα περίμενε κανείς για το έργο 
ενός από τους πλέον βραβευμένους 
δημοσιογράφους στη χώρα. Ο Βόλ-
κμαρ Βάις, γνωστός κοινωνιολόγος 
και γενεαλόγος, ευχαρίστησε δη-

μόσια τον Τσίμερ και τον εκδοτικό οίκο για το 
θάρρος τους. ∆ήλωσε μάλιστα πως η δημο-
σίευση των μέσων όρων ευφυΐας των διαφό-
ρων εθνών ή των Γερμανών και των μη Γερ-
μανών επιτρέπεται από το γερμανικό σύνταγ-
μα. Ο Τσίμερ, σε δήλωσή του, διατείνεται πως 
δεν κατανοεί το λόγο για τον οποίο τού ασκεί-
ται κριτική, καθώς ακόμη και οι Γερμανοί δεν 
φαίνεται να δυσαρεστούνται από το γεγονός ότι 
οι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ είναι εξυπνότεροι 
απ’ αυτούς.

Αυτό που αποτελεί σίγουρα αξιοπερίεργο 
είναι το γεγονός ότι κανένα μεγάλο περιοδικό 
ή εφημερίδα της Γερμανίας δεν έχει κρατήσει 
κριτική στάση απέναντι στο βιβλίο. Τέτοιου τύ-
που θεωρήσεις, οι οποίες είναι ικανές να πε-
ριορίσουν, επιλεκτικά, την όποια ευρωπαϊκή 
αναπτυξιακή προοπτική μέσω κάποιου ντικτάτ 
που βασίζεται στη «χαμηλή ευφυΐα», θυμίζουν 
σκοτεινές στιγμές στο σχετικά πρόσφατο πα-
ρελθόν της Ευρώπης. ∆είχνοντας, πάντως, τη 
γενναιοδωρία του προς τους λιγότερο προικι-
σμένους Ευρωπαίους, ο Τσίμερ απευθύνει και 
τα απαραίτητα λόγια παρηγοριάς: «Η ευφυΐα 
δεν είναι ατομικό, αλλά ομαδικό χαρακτηριστι-
κό». Έτσι, τα συγκεκριμένα άτομα μπορούν να 
αισθάνονται άνετα μέσα σε μια πανευρωπαϊκή 
«αλληλεγγύη ηλιθίων», η οποία έχει προκύψει 
από την αχαλίνωτη φαντασία του χερ Τσίμερ.  

Μετάφραση: Dean M. 

                                                                                                                                                         ΕΛΛΑ∆Α

Η αναδίπλωση του γερμανικού Τύπου σε θεωρίες περί ευγονικής

Οι «ηλίθιοι» της Ευρώπης

“ 

Tο συγκεκριμένο δημο-

σιογραφικό πόνημα μα-

ταιοδοξίας έχει εγκω-

μιαστεί, πέραν του δέο-

ντος, από τον γερμανι-

κό Τύπο.

Του Ράντου Γκολμπάν

» ξιά. Στις προεδρικές εκλογές, ο Τια-

χνίμποκ θα λάβει μόνον 1,43% των 

ψήφων, αλλά το 2010, στις τοπικές εκλο-

γές το κόμμα σε όλη την ανατολική Γαλικία 

θα πάρει 20-30%. Ο αρχηγός θα έχει, πλέ-

ον, μόνιμο βήμα στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, 

ενώ μαζί του θα συνταχθούν φορείς και προ-

σωπικότητες που εμφορούνται επίσης από 

έντονα αντιρωσικά αισθήματα. Σημαντική, 

μεταξύ αυτών, θα είναι η συνεισφορά των 

διαφόρων χριστιανικών Εκκλησιών που δι-

άκεινται εχθρικά προς το Πατριαρχείο της 

Μόσχας: το λεγόμενο Πατριαρχείο του Κι-

έβου, η Ουκρανική Αυτοκέφαλη Εκκλησία 

και η Ουκρανική Ελληνοκαθολική Εκκλη-

σία (Ουνία).  

Το μεγάλο άλμα, το κόμμα θα το πραγ-

ματοποιήσει στις εκλογές του 2012. Σ’ αυτές 

θα κερδίσει σε πανουκρανικό επίπεδο πο-

σοστό 10,44% και, ταυτόχρονα, την τέταρτη 

θέση στο κοινοβούλιο (Βερχόβνα Ράντα), με 

37 έδρες σε σύνολο 450. Στη δυτική Ουκρα-

νία, τα ποσοστά του θα είναι απίστευτα υψη-

λά: στην περιφέρεια του Λβιφ 38% (στην 

πόλη του Λβίφ ξεπέρασε το 50%), στο Ιβανο-

φρανκίφ 34% και στο Τερνόπιλ 31%. Στην 

πόλη του Κιέβου, όπου έχει δημιουργηθεί 

μια νέα δυτικόστροφη ελίτ, θα αποσπάσει 

πάνω από 17%, ενώ από τους Ουκρανούς 

του εξωτερικού σχεδόν το 24%. Αντίθετα, 

στην ανατολική και νότια Ουκρανία οι επι-

δόσεις του θα κυμαίνονται μέχρι 6-7%, ενώ 

στη χερσόνησο της Κριμαίας και στις περι-

φέρειες Ντονιέτσκ και Λουγκάνσκ, θα λάβει 

μόλις 1%...  

Το «Σβομπόντα» θα καταστεί πολιτική 

δύναμη πρώτης γραμμής. Οι λεκτικές του 

ακρότητές, η ξενοφοβία και τα περιστατικά 

βίας που καταγράφονται από μέλη του, θα 

παραβλέπονται από το αντιρωσικό μπλοκ, 

όπως και από τους εξωτερικούς παράγοντες 

που το στηρίζουν, για τους δικούς τους γεω-

πολιτικούς και οικονομικούς λόγους. Έτσι, 

τον Οκτώβριο του 2012, το «Σβομπόντα» θα 

υπογράψει συμφωνία κοινού μετώπου «δη-

μοκρατικών» δυνάμεων με το «Μπατκιβσί-

να» της Τιμοσένκο, που διαθέτει 101 έδρες 

στη Βερχόβνα Ράντα. Τον Μάρτιο του 2013, 

τα δύο κόμματα προχώρησαν μαζί με το 

«UDAR» σε συμφωνία για συντονισμό τους 

στις προεδρικές εκλογές του 2015, που ση-

μαίνει ότι θα κατεβάσουν κοινό υποψήφιο. 

Είναι πολύ πιθανόν, όμως, τα όσα δια-

δραματίζονται στο Κίεβο να προκαλέσουν 

απρόβλεπτες, σήμερα, εξελίξεις. Το επόμε-

νο διάστημα θα δοκιμαστεί, ίσως, όχι μόνον 

η κυβερνητική σταθερότητα, αλλά, πολύ πε-

ρισσότερα και δραματικά. Ανάμεσά τους, η 

αποφασιστικότητα, αλλά και οι δυνατότητες 

του… Πούτιν. 
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Μία ημέρα πριν την έναρξη της 
συνδιάσκεψης της Ε.Ε. για την Ανα-
τολική Συνεργασία, το σχέδιο επέ-
κτασης του Βερολίνου απειλείται με 
αποτυχία. Μόνον δύο χώρες, η Γε-
ωργία και η Μολδαβία, θα υπογρά-
ψουν συμφωνίες σύνδεσης, ενώ η 
Λευκορωσία και η Αρμενία προτί-
μησαν την Ευρασιατική Τελωνει-
ακή Ένωση με τη Ρωσία. Ωστόσο, 
το μεγαλύτερο πλήγμα προέρχεται 
από την Ουκρανία, η οποία διέκο-
ψε τις συνομιλίες για την υπογρα-
φή του Συμφώνου Σύνδεσης με 
την ΕΕ. Η Γερμανία δεν άφησε πέ-
τρα για πέτρα, στην προσπάθειά της 
να αποκόψει εντελώς την Ουκρα-
νία από τη ρώσικη σφαίρα επιρρο-
ής και να την εντάξει στο ηγεμονι-
κό σύστημα του Βερολίνου. Τα γερ-
μανικά ΜΜΕ τώρα μιλούν για τη 
«μάχη για την Ουκρανία» και την 
εγκαθίδρυση ενός νέου «σιδηρούν 
παραπετάσματος» στην Ανατολή. 
Οι σύμβουλοι της γερμανικής κυ-
βέρνησης είχαν, στην πραγματικό-
τητα, σχεδιάσει να συνεχίσουν με 
την ενσωμάτωση της Ρωσίας σε μια 
ευρωπαϊκή ζώνη ελεύθερου εμπο-
ρίου, αφότου οι έξι χώρες θα είχαν 
ενταχθεί πλήρως στη γερμανική 
σφαίρα επιρροής. Και αυτό τίθεται 
τώρα υπό αμφισβήτηση. 

Η 
πραγματική σπουδαιότητα 
της Ανατολικής Συνεργα-
σίας, που το Βερολίνο σχε-
δίαζε να ιδρύσει αυτή την 

εβδομάδα στο Βίλνιους, μπορεί να γί-
νει αντιληπτή από ιστορικής σκοπιάς 
–αν κοιτάξουμε ποια ήταν η κατάστα-
ση στην Ευρώπη πριν από είκοσι πέντε 
χρόνια. Ακόμα κι όταν η Ομοσπονδια-
κή ∆ημοκρατία της Γερμανίας είχε μια 
σχετική επιρροή στην Ανατολή, περιο-
ριζόταν σε μεγάλο βαθμό από την Λα-
ϊκή ∆ημοκρατία της Γερμανίας (Λ∆Γ). 
Συμπληρωματική, η επέκταση της βι-
ομηχανίας της Ο∆Γ προς την Ανατο-
λή είχε μπλοκαριστεί από την ύπαρξη 
της συμμαχίας των σοσιαλιστικών κρα-
τών. Οι ανατροπές της περιόδου 1989-
1991 άνοιξαν τις θύρες για την Ο∆Γ. Η 
προετοιμασία και η υλοποίηση της δι-
εύρυνσης της ΕΕ προς ανατολάς όχι 
μόνον διευκόλυνε την ολοκληρωτική 
ενσωμάτωση αυτών των χωρών στο 
γερμανικό ηγεμονικό σύστημα, αλλά 
και συγχρόνισε τις οικονομίες και τους 
θεσμούς τους στα γερμανικά πρότυπα. 
Ο στόχος είναι τώρα να ενσωματωθούν 
οι εναπομείναντες πέντε χώρες της νο-

τιοανατολικής Ευρώπης που δεν είναι 
ενταγμένες στην Ε.Ε. Για να συνεχίσουν 
την προς Ανατολάς επέκταση, το Βε-
ρολίνο και η Βρυξέλλες εισήγαγαν την 
ιδέα μιας ένωσης άλλων έξι χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης και του Καυκά-
σου –την Ανατολική Συνεργασία. Αυτή 
η Ανατολική Συνεργασία αποτελεί επί-
σης μέρος της προσπάθειας των Γερ-
μανών να εξαπλώσουν την επιρροή 
τους και να συντονίσουν τους θεσμούς 
αυτών των χωρών με τα ευρωγερμανι-
κά πρότυπα («οικονομική σύγκλιση»). 
 
Ένα νέο «σιδηρούν παραπέτασμα»
Αυτό το σχέδιο είναι καταδικασμένο 
να αποτύχει. Ακόμα και αν η συμφω-
νία σύνδεσης πρόκειται να υπογραφεί 
με τη Γεωργία και τη Μολδαβία στην 
επικείμενη συνδιάσκεψη του Βίλνιους, 
και ήδη έχουν ξεκινήσει διαπραγμα-
τεύσεις με το Αζερμπαϊτζάν. Η Αρμε-
νία αποφάσισε να συμμετάσχει στην 
Ευρασιατική Τελωνειακή Ένωση, που 
ήδη περιλαμβάνει τη Λευκορωσία. Η 
Ευρασιατική Τελωνειακή Ένωση είναι 
μια συμμαχία που κυριαρχείται από 
τη Ρωσία και θεωρείται ανταγωνιστι-
κή από το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες.  
Ωστόσο, πιο σημαντικό είναι το γεγονός 
ότι η Ουκρανία, η μεγαλύτερη και μα-
κράν πιο σημαντική από τις έξι χώρες 
της Ανατολικής Συνεργασίας, έχει μα-
ταιώσει τις διαπραγματεύσεις για την 
υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης. 
Η πλειοψηφία των ολιγαρχών της χώ-
ρας προτιμούν να παραμένουν μετέ-
ωροι μεταξύ ∆ύσης και Ανατολής, δί-
χως να παίρνουν το μέρος κανενός, ελ-
πίζοντας ότι έτσι θα διατηρήσουν τη μέ-
γιστη ελευθερία κινήσεων. Σύμφωνα 
με τις προειδοποιήσεις του Βερολίνου, 
η απόρριψη της συμφωνίας σύνδεσης 
της Ε.Ε. θα μπορούσε να οδηγήσει ακό-
μα και στην προσχώρηση της Ουκρα-
νίας στις ρώσικες συμμαχίες. Και τα 
γερμανικά μέσα μιλούν ακόμα για ένα 

νέο «σιδηρούν παραπέτασμα» (1). 
 
Ο αγώνας για την παροχή φυσικού 
αερίου 
Κατά τα προηγούμενα χρόνια, η Γερ-
μανία εργάστηκε σκληρά για να ενσω-
ματώσει την Ουκρανία στο ηγεμονικό 
της σύστημα. Μια σφοδρή διαπάλη για 
την εξουσία έλαβε χώρα στο ενεργει-
ακό πεδίο. Η Ουκρανία ήταν πάντοτε 
εξαρτώμενη από την ρώσικη παροχή 
φυσικού αερίου και αυτό, με τη σειρά 
του, διευκόλυνε τη Ρωσία ώστε να πιέ-
ζει εντονότερα το Κίεβο. Ωστόσο, η ρα-
γδαία άνοδος στην παραγωγή αμερι-
κανικού σχιστολιθικού αερίου, ανέλπι-
στα ανοίγει νέες προοπτικές για το Βε-
ρολίνο και τις Βρυξέλλες. Εδώ και λίγο 
καιρό, οι ΗΠΑ είναι σε θέση να ρίξουν 
μεγάλες ποσότητες σχιστολιθικού αερί-
ου στην αγορά, και με ολοένα μεγαλύ-
τερες ποσότητες φτηνού υγρού αερίου 
–για παράδειγμα από το Κατάρ– να εί-
ναι διαθέσιμες, το αέριο της παγκόσμι-
ας αγοράς μπορεί τώρα να παραδοθεί 
στην Ουκρανία μέσω της ∆υτικής Ευ-
ρώπης –από αγωγούς οι οποίοι μέχρι 
πρότινος παρείχαν στη ∆υτική Ευρώ-
πη ρώσικο αέριο μέσω της Ουκρανί-
ας. Αυτό έχει καταστεί δυνατό από τη 

στιγμή που οι ρώσικες μεταφορές κα-
τευθύνονται από τη Βαλτική μέσω του 
αγωγού Νορθ Στριμ. Από πέρυσι η 
∆ύση, με τη συμμετοχή γερμανικών 
επιχειρήσεων, προμηθεύει την Ου-
κρανία με φυσικό αέριο –κυρίως μέσω 
των αγωγών της Πολωνίας και της 
Ουγγαρίας προς το παρόν (2). Τώρα, 
μια ακόμη συμφωνία πρόκειται να επι-
κυρωθεί μεταξύ της Ουκρανίας και 
της Σλοβακίας, για την οποία θεωρεί-
ται ότι θα άρει για τα καλά την ουκρα-
νική εξάρτηση από το ρώσικο αέριο. Η 
Μπρατισλάβα είχε αρνηθεί επανειλημ-
μένως να πάρει μέρος στους ανταγωνι-
σμούς μεταξύ της Μόσχας και του Βε-
ρολίνου, αλλά τώρα υποχωρεί, υπό την 
πίεση της ΕΕ. Η γερμανική πολυεθνική 
RWE Corp. πρόκειται να ξεκινήσει την 
παροχή φυσικού αερίου στην Ουκρα-
νία μέσω των σλοβένικων αγωγών στα 
μέσα του 2014 (3).       

«Η Μάχη για την Ουκρανία»
Εάν η Ουκρανία επιμείνει στην άρ-
νησή της να υπογράψει τη συμφωνία 
σύνδεσης με την ΕΕ, αυτό θα αποτελέ-
σει μια πολιτική ήττα για τις γερμανικές 
προσπάθειες. Το Βερολίνο, ασφαλώς, 
δεν το βάζει κάτω. Η γερμανική κυ-
βέρνηση ανακοίνωσε ότι συνεχίζει να 
στηρίζει την αλλαγή πλεύσης του Κιέ-
βου προς δυσμάς και δεν αποκλείει ότι 
η συμφωνία σύνδεσης θα υπογραφεί 
σε επόμενη φάση. Την προηγούμενη 
εβδομάδα, αναλυτές θεωρούσαν ήδη 
δεδομένο ότι δεν θα υπάρξει τελική 
συμφωνία στο Βίλνιους. Το κύριο ζήτη-
μα είναι να μη χαθεί η επαφή στο Κί-
εβο, «ώστε το ουκρανικό εκκρεμές να 
μην στραφεί προς τα ανατολικά». Εάν 
αυτό επιτύχει, η υπογραφή της συμ-
φωνίας σύνδεσης μπορεί να αναβλη-
θεί για την άνοιξη του 2014 (4). Εν τω 
μεταξύ, οι στενοί σύμμαχοι του Βερολί-
νου στην Ουκρανία ξεκίνησαν διαδη-
λώσεις, ώστε να εξαναγκάσουν την κυ-

βέρνηση να υπογράψει την συμφωνία 
σύνδεσης (5). Τα γερμανικά ΜΜΕ ήδη 
αναφέρονται σε μια «μάχη για την Ου-
κρανία» (6). Η πλάστιγγα του ανταγωνι-
σμού μεταξύ του Βερολίνου, των Βρυ-
ξελλών, του Κιέβου και της Μόσχας, 
δεν έχει γείρει ακόμα αποφασιστικά.  

Προς τον Ειρηνικό;
Πέρα από τη μάχη για την Ουκρανία, 
οι ιθύνοντες της γερμανικής εξωτερι-
κής πολιτικής έχουν στρέψει το βλέμ-
μα τους στην επόμενη μέρα της συνδι-
άσκεψης στο Βίλνιους. Ακόμα και εάν 
η συμφωνία σύνδεσης υπογραφεί, η 
ΕΕ θα εισέλθει σε δοκιμασία, σύμφω-
να με μια έκθεση που δημοσίευσε το 
Γερμανικό Συμβούλιο ∆ιεθνών Σχέ-
σεων (DGAP). Θα πρέπει να εφαρμο-
στούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις 
στις χώρες της Ανατολικής Συνεργα-
σίας, υπό την επίβλεψή της. Το DGAP 
προβλέπει ότι η εφαρμογή της συμφω-
νίας σύνδεσης συνεπάγεται «σκληρά 
και πολύ επώδυνα μέτρα κοινωνικής 
προσαρμογής». Έπειτα, θα μπορούσε, 
μακροπρόθεσμα να προσεγγιστεί και 
η Μόσχα, προκειμένου να ενταχθεί στο 
ευρωπαϊκό σύστημα μέσω μιας κοινής 
ζώνης ελεύθερου εμπορίου, για παρά-
δειγμα (7). Αυτό θα δημιουργούσε την 
προοπτική μιας ανενόχλητης οικονο-
μικής επέκτασης για τις γερμανικές 
επιχειρήσεις όχι μόνο μέχρι τα Ουρά-
λια, αλλά μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. 
Ωστόσο, τα σχέδια αυτά έχουν υπο-
στεί έναν ισχυρό κλονισμό. Μέσω της 
άρνησης της Ουκρανίας να υπογρά-
ψει την συμφωνία σύνδεσης της ΕΕ, η 
επέκταση του ηγεμονικού συστήματος 
του Βερολίνου έχει υποστεί για πρώτη 
φορά ένα σοβαρό πλήγμα.

 
Σημειώσεις

 [1] Theo Sommer: Ein neuer Eiserner 
Vorhang? www.zeit.de 25.11.2013. See 
also Europas Werte
[2] ∆ες επίσης Kampf um die Pipelines 
και Battle for the Ukraine
[3] Ukraine durchbricht das russische 
Erdgasmonopol; Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung 20.11.2013
[4] Letzte Station Straßburg; Frankfurter 
Allgemeine Zeitung 16.11.2013
[5] see also Protestbündnis für Europa
[6] Die Schlacht um die Ukraine; Frank-
furter Allgemeine Sonntagszeitung 
24.11.2013
[7] Andrzej Olechowski, Adam D. Rot-
feld, Rainder Steenblock, Rita Süssmuth, 
Karsten Voigt: Über Vilnius hinaus den-
ken: Polen und Deutschland müssen 
die EU-Ostpolitik vorantreiben, DGAP-
standpunkt No. 8, Νοέμβριος 2013. 

     ΚΟΣΜΟΣ

Προβλήματα της επέκτασης προς Ανατολικά
Οι σχεδιασμοί της Γερμανίας μπλοκάρονται στην ουκρανική σύγκρουση

Οι σύμβουλοι της γερμανικής κυβέρνησης είχαν, στην πραγματικότητα, σχεδιάσει να συνεχίσουν με την εν-
σωμάτωση της Ρωσίας σε μια ευρωπαϊκή ζώνη ελεύθερου εμπορίου, όταν οι έξι χώρες θα είχαν ενταχθεί 
πλήρως στην γερμανική σφαίρα επιρροής

“ 

Η Γερμανία ερ-

γάστηκε σκληρά 

για να ενσωμα-

τώσει την Ου-

κρανία στο ηγε-

μονικό της σύ-

στημα

german-foreign-policy.com
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Σημαντική από κάθε άποψη εί-
ναι η συμφωνία που επετεύχθη 
για το πυρηνικό πρόγραμμα 
του Ιράν. Ευοδώθηκαν οι συ-
νομιλίες που έγιναν στην έδρα 
του ΟΗΕ στη Γενεύη, υπό την 
προεδρία της επικεφαλής εξω-
τερικής πολιτικής της Ε.Ε., Κ. 
Άστον, από την Ομάδα των Έξι 
(οι υπουργοί Εξωτερικών των 
ΗΠΑ, της Βρετανίας, της Γαλ-
λίας, της Γερμανίας, της Ρωσί-
ας και της Κίνας), με τον Ιρανό 
υπουργό Εξωτερικών. Η συμ-
φωνία αυτή, που διαμορφώνει 
ένα πλαίσιο επαναπροσέγγισης 
της ∆ύσης με το Ιράν, πιθανότα-
τα θα αποτελέσει την αφετηρία 
ευρύτερων γεωπολιτικών ανα-
κατατάξεων. 

Ο 
ι διαπραγματεύσεις 
αφορούσαν τον περι-
ορισμό του πυρηνι-
κού προγράμματος του 

Ιράν, με αντάλλαγμα ελαφρύνσεις 
στις οικονομικές κυρώσεις που έχει 
επιβάλει η ∆ύση κατά της Τεχερά-
νης.

Η συμφωνία ανάμεσα στο Ιράκ 
και τις έξι δυνάμεις θα είναι εξάμη-
νης διάρκειας και στο διάστημα αυτό 
θα μεγιστοποιηθούν οι προσπάθει-
ες επίτευξης συνολικής συμφωνίας. 
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ 
Ομπάμα,  δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τις συ-
σκευές φυγοκέντρησης επόμενης 
γενιάς στο πλαίσιο της συμφωνίας 
αυτής και ότι βασικοί περιορισμοί 
φράσσουν την πιο προφανή πο-
ρεία της Ισλαμικής Δημοκρατί-
ας για την κατασκευή ατομικής 
βόμβας.

Η συμφωνία, μεταξύ άλλων, 
προβλέπει το σταμάτημα της κατα-
σκευής της εγκατάστασης (βαρέως 
ύδατος) στη βάση Αράκ όπου θα πα-
ραγόταν πλουτώνιο. Οι πυρηνικές 
εγκαταστάσεις σε Νατάνς και Φορ-
ντόου θα συνεχίσουν να λειτουρ-
γούν, αλλά υπό την εποπτεία διε-
θνών επιθεωρητών. 

Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες 
ανακοίνωσαν ότι θα χαλαρώσουν 
τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στο 
ΙΡΑΝ κατά 7 δισεκατομμύρια δολά-
ρια, χωρίς να απαιτείται συμφωνία 
με το Κογκρέσο.

Ο πρόεδρος του Ιράν Χασάν 
Ροχανί χαιρέτισε τη συμφωνία, λέ-
γοντας ότι θα ανοίξει νέους ορίζο-
ντες, Η ψήφος του λαού υπέρ της 
μετριοπάθειας και της εποικοδομη-

τικής εμπλοκής με τις άοκνες προ-
σπάθειες της διαπραγματευτικής 
μας ομάδας θα ανοίξει νέους ορί-
ζοντες., δήλωσε «Το Ιράν δέχτηκε 
να σταματήσει να εμπλουτίζει ου-
ράνιο πέραν του 5%. ∆έχτηκε να 
μειώσει και να μετατρέψει τα απο-
θέματα εμπλουτισμένου κατά 20% 
ουρανίου που διαθέτει», διευκρί-
νισε ο Αμερικανός υπουργός Εξω-
τερικών Τζον Κέρι. «∆εν υπάρ-
χει η παραμικρή διαφορά ανάμεσα 
στις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τον τε-
λικό στόχο, που είναι να μην απο-
κτήσει το Ιράν πυρηνική βόμβα», 
επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών 
των ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Η ελπίδα 
μας είναι η συμφωνία για τα πυρη-
νικά να οδηγήσει σε μια νέα σχέση 
του Ιράν με τη ∆ύση και τους γείτο-
νές του. Είμαι πεπεισμένος, όπως εί-
ναι και ο πρόεδρος Ομπάμα, ότι κά-
ναμε τη σωστή επιλογή».

 Έντονη αντίδραση του Ισραήλ
Το Ισραήλ κατήγγειλε εντονότατα  
την «κακή συμφωνία» στη Γενεύη 
για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμ-
μα, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη πήρε 
αυτό που ήθελε. Ο υπουργός Εξωτε-
ρικών του Ισραήλ, Αβίγκντορ Λί-
μπερμαν, εκφράζοντας τη λύπη του 
για τη συμφωνία της Γενεύης, δή-
λωσε στο ισραηλινό ραδιόφωνο: «Η 
συμφωνία αυτή συνιστά τη μεγαλύ-
τερη διπλωματική νίκη του Ιράν, το 
οποίο απέσπασε την αναγνώριση 
του αυτοαποκαλούμενου νόμιμου 
δικαιώματός του στον εμπλουτισμό 
ουρανίου». Όταν ρωτήθηκε για μια 
ενδεχόμενη ισραηλινή στρατιωτική 
επίθεση κατά του Ιράν, ο Λίμπερ-
μαν, ηγέτης του εθνικιστικού κόμ-

ματος Ισραέλ Μπεϊτένου, τόνισε ότι 
όλες οι επιλογές είναι στο τραπέ-
ζι.  Και διευκρίνισε ότι:  «Η ασφά-
λεια του εβραϊκού λαού και των κα-
τοίκων του Ισραήλ είναι αποκλειστι-
κή ευθύνη της ισραηλινής κυβέρ-
νησης. Οποιαδήποτε απόφαση για 
το θέμα αυτό θα ληφθεί κατά τρόπο 
ανεξάρτητο και υπεύθυνο». 

Το αμερικανικό θινκ τανκ 
Στράτφορ σε  ανάλυσή του είχε 
εξετάσει τα σχέδια για ένα στρατιωτι-
κό  χτύπημα στο Ιράν. Αυτό θα ήταν 
επιτυχημένο μόνο αν το  Ισραήλ 
αναλάμβανε δράση  σε συνεργασία 
με τις ΗΠΑ. Όμως το  ενδεχόμενο 
αυτό, δηλαδή της αμερικανοϊσραη-
λινής αεροπορικής επιδρομής στο 
Ιράν,  είναι εξαιρετικά περιορισμένο, 
μετά  τη  συμφωνία της Γενεύης. Οι 
αναλυτές του Στράτφορ, υποστήρι-
ζαν ότι μια μονομερής επίθεση, δη-
λαδή  χωρίς τις ΗΠΑ,  δεν αποτελεί 
την πρώτη επιλογή του Ισραήλ.  

Ραγδαίες γεωπολιτικές εξελίξεις
Κομβικό σημείο των γεωστρατηγι-

κών εξελίξεων, που θα πάρουν τη 
μορφή χιονοστιβάδας, είναι η δια-
φαινόμενη επέκταση της συμφωνί-
ας των ΗΠΑ με το Ιράν, πέραν του 
πυρηνικού προγράμματός του. Εί-
ναι προφανές ότι η πιθανή επανα-
προσέγγιση του Ιράν  με τη ∆ύση 
(ΗΠΑ-Ε.Ε.), μέσω οικονομικών, 
εμπορικών και διπλωματικών σχέ-
σεων, θα αλλάξει ριζικά τον γε-
ωπολιτικό  χάρτη της περιοχής. 
Θα διαμορφωθούν νέες συμμαχίες 
γεωοικονομικών και ενεργειακών 
συμφερόντων. Συμμαχίες που θα 
ανατρέψουν τις σημερινές διακρατι-
κές ισορροπίες που, έτσι  και αλλιώς,  
είναι πολύ εύθραυστες.

Το Ισραήλ ασκεί μεγάλες πιέ-
σεις, ώστε να αποτραπεί η βαθύτε-
ρη προσέγγιση των Αμερικανών με 
το Ιράν. Το Ισραήλ, που σήμερα κα-
τέχει κυρίαρχο ηγεμονικό ρόλο σε 
ολόκληρη της περιοχή, βρίσκεται 
ήδη  σε δύσκολη θέση, μετά την επί-
τευξη της αμερικανόιρανικής συμ-
φωνίας.

Το Ισραήλ βασίζεται στην στρα-
τιωτική του ισχύ και στη αμέριστη 
υποστήριξη των Αμερικανών. Το 
Ιράν, από την άλλη, διαθέτει τερά-
στια ενεργειακά αποθέματα σε πε-
τρέλαιο και φυσικό αέριο και είναι 
ελκυστικός σύμμαχος για τη ∆ύση. 

Η αμερικανική διπλωματία 
έχει να αντιμετωπίσει το εξής δίλημ-
μα: Μπορεί η επίτευξη των στρα-
τηγικών στόχων να γίνει μέσω της 
στρατιωτικής ισχύος, ή μέσω της γε-
ωοικονομίας και της ενέργειας, δη-
λαδή της οικονομικής διπλωματίας;  
Πιο απλά, οι Αμερικανοί προβλημα-
τίζονται αν θα πρέπει να επιτύχουν 
τον έλεγχο της πιο στρατηγικής 

περιοχής  του πλανήτη, που πε-
ριλαμβάνει τη Β. Αφρικής , την 
ΑΝ. Μεσόγειο, τη Μέση Ανατο-
λή και την Αραβική  Χερσόνησο, 
με την αξιοποίηση της στρατιω-
τικής ισχύος; Επιλογή όπου, το Ισ-

ραήλ, θα έχει σαφώς πρωταγωνιστι-

κό ρόλο! Ή με την διπλωματία και με 

συμφωνίες σε πολιτικό και ενεργει-

ακό τομέα με ισχυρά κράτη, όπως το 

Ιράν; 

Βέβαια, το Ισραήλ, παρ’ όλα αυτά 

παραμένει ο βασικότερος σύμμαχος 

των Αμερικανών στην περιοχή. 

Ενδεικτικό  των  πολύ σοβαρών 

εξελίξεων είναι ότι η Τουρκία σπεύ-

δει να αποκαταστήσει τις σχέσεις της 

με το Ιράν. Ταυτόχρονα, η Τουρκία 

δείχνεται πιο συγκρατημένη στην  

υποστήριξη,  που παρείχε αφειδώς 

μέχρι πρότινος, στους αντικαθεστω-

τικούς αντάρτες στη Συρία, ενώ έχει 

παγώσει τις προσπάθειες αναθέρ-

μανσης των διπλωματικών σχέσεών 

της με το Ισραήλ. 

Η Ελλάδα και η Κυπρια-
κή Δημοκρατία έχουν επενδύ-
σει πολλά στην αναβάθμιση των 
σχέσεών τους με το Ισραήλ.  Είχα-

με επισημάνει, σε παλαιότερη ανά-

λυσή μας,  ότι η στρατηγική συνερ-

γασία της Ελλάδας και της Κύπρου 

με το Ισραήλ μπορεί να έχει πλεονε-

κτήματα, αλλά κρύβει και παγίδες, 

ειδικά η συνεργασία στον στρατιω-

τικό τομέα. 

Ποια θα είναι η ελληνική επιλο-

γή, αν το Ισαρήλ αποφασίσει να κα-

ταστρέψει τις πυρηνικές εγκαταστά-

σεις του Ιράν με τη χρησιμοποίηση 

στρατιωτικών μέσων και ζητήσει τη 

βοήθεια της Ελλάδας, επικαλούμενο 

συμμαχικές υποχρεώσεις; Τι απα-

ντά η ελληνική κυβέρνηση; 

Επειδή οι διεθνείς εξελίξεις στην 

περιοχή μας αναμένονται ραγδαίες, 

θα πρέπει να αλλάξει ρότα η ελληνι-

κή εξωτερική πολιτική. 

Η Ελλάδα χρειάζεται μια επι-

θετική, ευέλικτη και πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική, με πολυμερείς 

συμμαχίες στη βάση κοινών συμ-

φερόντων, απαγκιστρωμένη από τις 

ιδεοληψίες και τα δόγματα του πα-

ρελθόντος. 

Οι εξελίξεις τρέχουν στην Μ. Ανατολή
Συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Έντονη αντίδραση από το Ισραήλ

Οι πυρηνικές εγκαταστάσεις σε Νατάνς και Φορντόου θα συνεχίσουν να λειτουργούν, αλλά υπό την εποπτεία 
διεθνών επιθεωρητών.

“ 

οι Ηνωμένες 

Πολιτείες ανα-

κοίνωσαν ότι θα 

χαλαρώσουν τις 

κυρώσεις που 

είχαν επιβάλει 

στο Ιράν

Του Χρήστου Α. Καπούτση
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Βαθαίνει το φαινόμενο της πα-
νευρωπαϊκής ακροδεξιάς ανό-
δου. Οι πιο σημαντικές εξελί-
ξεις λαμβάνουν χώρα στην Ιτα-
λία. Εκεί, αυτές τις μέρες ανα-
πτύσσεται το πρώτο κοινωνικό 
πληβειακό κίνημα στο οποίο το 
ρεύμα της ακροδεξιάς παίζει 
ηγεμονικό ρόλο, ενώ οι οργα-
νώσεις της αριστεράς βγαίνουν 
στο περιθώριο. Είναι το «κίνη-
μα της 9ης ∆εκεμβρίου», που 
οργανώνει μαζικές κινητοποιή-
σεις σε όλη την Ιταλία, ενάντια 
στον προϋπολογισμό ακραίας 
λιτότητας της κυβέρνησης Λέτα. 
Το «κίνημα» πρόσφατα άλλαξε 
το όνομά του, για να αποφύγει 
τις ακροδεξιές αιχμές που άφη-
νε η προηγούμενη ονομασία 
του – Forconi, που στα ιταλικά 
σημαίνει δίκρανο.

Ξ 
εκίνησε από την Σικελία, 
έπειτα από πρωτοβου-
λία που προήλθε από 
αγρότες και φορτηγατζή-

δες. Σύντομα εξαπλώθηκε σε όλη 
την χώρα, και έχει κυρίως μικροα-
στική βάση –συμμετέχουν μικρομα-
γαζάτορες, επαγγελματίες, αγρότες, 
αλλά εσχάτως άνεργοι και κομμά-
τια του ‘πρεκαριάτου’, δηλαδή των 
επισφαλών εργαζόμενων– κυρίως 
στις υπηρεσίες. Πολιτικά, αν και οι 
συντελεστές του Κινήματος της 9ης 
∆εκεμβρίου επιμένουν να ισχυρί-
ζονται πως η πρωτοβουλία τους έχει 
ακομμάτιστο χαρακτήρα, οι εκλε-
κτικές συγγένειες με την άκρα δε-
ξιά δεν κρύβονται εύκολα, ούτε καν 
στα συνθήματα (στις κινητοποιήσεις 
πολύ συχνά ακούγεται το Φόρτσα 
Ιτάλια, ενώ κυκλοφορούν και άλλα 
συνθήματα παρόμοιας λογικής): 
Οργανώσεις όπως η Κάζα Πάουντ 
(κατειλημμένο κοινωνικό κέντρο 
φασιστών στη Ρώμη, που φέρει το 
όνομα προς τιμή του Έζρα Πάουντ), 
η Φόρτσα Νουόβα (ιταλικό ξαδερ-
φάκι της Χρυσής Αυγής, με θητεία 
στην στρατηγική της έντασης που 
εφάρμοσε το ιταλικό παρακράτος 
κατά την δεκαετία 1970-1980) και 
οπαδοί της Λάτσιο βρίσκονται στο 
πλευρό του. Σε μια ακόμα χαρακτη-
ριστική δήλωση,  που δεν αφήνει 
καμία αμφιβολία για την αντίληψη 
και την λογική των περισσότερων 
ηγετικών στελεχών του κινήματος, 
κάποιος εκπρόσωπος ανέφερε την 
πρόθεσή τους να ηγηθούν «πορεί-

ας προς τη Ρώμη» (προφανώς, αντί-
στοιχης της μουσολινικής).

Πέρα από την άκρα δεξιά, την 
στήριξη στο κίνημα δήλωσε ο Μπέ-
πε Γκρίλο με τοποθέτησή του στο 
ιστολόγιό του, ενώ ακόμα και ο 
Μπερλουσκόνι εκδηλώθηκε θετικά. 
Ούτως ή άλλως, ο Γκρίλο, μετά την 
εκλογική του επιτυχία, έδειξε έντο-
νες τάσεις μεταστροφής σε αντιλή-
ψεις και λογικές ακροδεξιάς προέ-
λευσης: ∆ιατήρησε και ενίσχυσε το 
προσωποπαγές προφίλ του ρεύμα-
τός του, ενώ στον πολιτικό του λόγο, 
παράλληλα με τις επιθέσεις εναντίον 
του ευρώ, ενίσχυσε και μια ρητορι-
κή που στρεφόταν εναντίον των με-
ταναστών. Όσο για τον Μπερλου-
σκόνι, είναι προφανές ότι ποντάρει 
σε κάθε αναταραχή, προκειμένου 
να βγει από την εξαιρετικά δυσμε-
νή θέση στην οποία έχει περιέλθει 
έπειτα από τις αλλεπάλληλες κατα-
δίκες, και θα ήταν ευχαριστημένος 
με οτιδήποτε αναχαιτίζει την πτώση 
του πολιτικού του άστρου.

Από την άλλη, η αριστερά παρα-
κολουθεί εξαιρετικά αμήχανη την 
κατάσταση. Σε ανάλυση τους που 
δημοσιοποιήθηκε στην ιστοσελίδα 
Contropiano, η οργάνωση ∆ίκτυο 
των Κομμουνιστών (κάτι αντίστοιχο 
με την ελληνική ΚΟΕ, που συμμετέ-
χει στο ΣΥΡΙΖΑ και εκδίδει μαζί με 
άλλους την εφημερίδα Δρόμος της 
Αριστεράς) ασκεί αυτοκριτική υπο-
στηρίζοντας ότι ενώ η αριστερά έκα-
νε μια καλή αρχή με τις απεργίες της 
18ης/19ης Οκτωβρίου 2013, η συ-

νέχεια υπήρξε άκρως απογοητευτι-
κή λόγω της πολυδιάσπασης και της 
ιδεολογικής αβελτηρίας, με αποτέ-
λεσμα να μην μπορεί να κινητοποι-
ήσει την κοινωνία πέρα από το ζήτη-
μα των εξώσεων, που έχει κάνει κά-
ποια δουλειά, και πέρα από τους πα-
γιωμένους δεσμούς που έχει χτίσει 
με τους μετανάστες και το υποπρο-
λεταριάτο.

Βεβαίως, και το πρόβλημα εί-
ναι ευρύτερο. Σε όλη την Ευρώπη, 
η Αριστερά είναι γερασμένη (πολύ 
πιο γερασμένη σε σχέση με την 

Άκρα ∆εξιά), μεσοστρωματική, ιδε-
ολογικά μετέωρη και στιγματισμέ-
νη, καθώς στην προηγούμενη περί-
οδο συναλλάχθηκε φανερά με τους 
«ανακτορικούς» της παγκοσμιοποί-
ησης. 

Ας μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία συμ-
μετείχε στην συμμαχία των προθύ-
μων που βομβάρδισαν τη Σερβία 
το 1999, υπό την καθοδήγηση του 
πρώην κομουνιστή Ντ’ Αλέμα,. Ο 
πολύς, κάποτε «τρομοκράτης»Τόνι 
Νέγκρι, αποθεωνόταν για την «Αυ-
τοκρατορία» του από το Νιούσγικ 
και ο Φάουστο Μπερτινόττι της 
Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, ως 
καρικατούρα του Φάουστ πούλησε 
την ψυχή του στο τελευταίο κυβερ-
νητικό σχήμα συνεργασίας της κε-
ντροαριστεράς, και έκτοτε βολοδέρ-
νει τριγύρω από το δημοσκοπικό 
και εκλογικό ελάχιστο. 

Τώρα, αυτός ο χώρος δεν ξέ-
ρει ούτε τι θέλει, ούτε πώς μπορεί 
να το αποκτήσει: Με τα ερμηνευτι-
κά της εργαλεία κατεστραμμένα, και 
την άρνησή της να συλλάβει τη νέα 
«βιοπολιτική» κατάσταση, όπου τα 
υπαρξιακά ζητήματα, τα ζητήματα 
εθνικών και πολιτιστικών ταυτοτή-
των, και τα ταξικά συμπυκνώνονται 
και συνθέτουν την σύγχρονη κοινω-
νική πάλη, τείνει να απολέσει ακόμα 
και το πεδίο που κάποτε ήταν κατε-
ξοχήν δικό της: Εκείνο των απλών 
οικονομικών διεκδικήσεων. Ήδη, 
στην Γαλλία, στην Ολλανδία, και 
τώρα και στην Ιταλία το προβάδι-
σμα στο μέτωπο εναντίον του ευρώ 

το διατηρεί η άκρα δεξιά –η οποία 
αναμένεται να σαρώσει στις ευρωε-
κλογές, ακόμα και να καταλάβει την 
πρώτη θέση: Η Λεπέν στη Γαλλία, 
και ο Βίλντερς στην Ολλανδία προ-
ηγούνται ήδη στις δημοσκοπήσεις.

Αυτό που γίνεται στην Ιταλία 
είναι εξίσου σημαντικό. ∆ιότι μέ-
χρι τώρα, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά 
μπορούσε να καυχηθεί ότι διατηρεί 
εκτεταμένα ερείσματα εντός των λαϊ-
κών στρωμάτων, αλλά ήταν αδύνατο 
να βάλει πόδι στα κοινωνικά κινή-
ματα. Με το ιταλικό «∆ίκρανο», αυτό 
το ταμπού αμφισβητείται κι έτσι το 
ακροδεξιό ρεύμα αποκτάει και αυτή 
τη διάσταση.

Πέρα από τις βαθύτερες ιδεολο-
γικές, οργανωτικές και υποκειμενι-
κές αδυναμίες της ευρωπαϊκής αρι-
στεράς, είναι ότι μετά το 1989 αυτή 
«έπαιξε και έχασε» με την υπόθε-
ση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, 
σήμερα, ενώ όλοι έχουν κατανοή-
σει πολύ καλά ότι το παρόν ευρω-
παϊκό σχήμα δεν είναι τίποτα άλλο 
πέρα από εργαλείο υλοποίησης της 
«γερμανικής Ευρώπης», αυτοί κα-
μώνονται ακόμα ότι ζουν στο ευρω-
παϊκό συνεχές και παίζουν τους χα-
ζοχαρούμενους πολίτες του κόσμου. 
Έτσι, η αντίθεση με τον γερμανικής 
εμπνεύσεως νεοφιλελευθερισμό 
εκχωρείται σε φωνές όπως αυτή της 
Λεπέν –την ίδια στιγμή που διανο-
ούμενοι της αριστεράς σαν σε ιδεο-
λογική ανία αναρωτιούνται ακόμα 
«ποιος είναι ο εχθρός; Οι τράπεζες ή 
η ακροδεξιά;».  

Ακόμα και ο δικός μας, ο Τσί-
πρας, ενώ καυχιέται για την υποψη-
φιότητά του προέδρου της ευρωπαϊ-
κής Αριστεράς, ξεχνάει ότι το κόμμα 
του διαθέτει μέλη κάτω των 32 χρο-
νών μόνο σε ποσοστό… 1-1.5%, και 
ότι οι πραγματικοί πληβείοι είναι 
τόσο σπάνιοι στην οργάνωση του 
ΣΥΡΙΖΑ, όσο και η καρέτα-καρέτα 
στις ελληνικές θάλασσες. Γι’ αυτό και 
το γέλιο θα του βγει στο τέλος ξινό 
και ίσως να πληρώσουμε όλοι τη δι-
αφαινόμενη αποτυχία του. 

Το κίνημα του «Φαρκόνι» ή αλ-
λιώς του ∆ίκρανου αποτελεί μια 
πολύ σημαντική εξέλιξη στο πανευ-
ρωπαϊκό πολιτικό σκηνικό. Ενισχύ-
ει αποφασιστικά την μετακίνηση του 
εκκρεμούς προς την Άκρα ∆εξιά, 
και βάζει ένα πολύ ουσιαστικό θεμέ-
λιο ώστε να ηγεμονεύσει επί της λαϊ-
κής αγανάκτησης. Όποιος δεν το κα-
ταλαβαίνει αυτό, πραγματικά δεν ξέ-
ρει πού πατά και πού πηγαίνει.

     ∆ΙΕΘΝΗ

Φορκόνι, ή, ελληνιστί «το δίκρανο»
Πώς η ακροδεξιά διεκδικεί την ηγεμονία στα κοινωνικά κινήματα της Ιταλίας.

Η αντίθεση με τον γερμανικής εμπνεύσεως νεοφιλελευθερισμό εκχωρείται σε φωνές όπως αυτή της Λεπέν –
την ίδια στιγμή που διανοούμενοι της αριστεράς σαν σε ιδεολογική ανία αναρωτιούνται ακόμα «ποιος είναι ο 
εχθρός; Οι τράπεζες ή η ακροδεξιά;».  

“ 

Σε μια ακόμα 

χαρακτηριστι-

κή δήλωση κά-

ποιος εκπρό-

σωπος ανέφε-

ρε την πρόθεσή 

τους να ηγη-

θούν «πορείας 

προς τη Ρώμη» 

(προφανώς, 

αντίστοιχης της 

μουσολινικής)

Του Γιώργου Ρακκά
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 Κάθε 18 ώρες αυτοκτονεί ένας 
άνθρωπος στην Ελλάδα και 
κάθε 45 λεπτά πραγματοποιεί-
ται μια απόπειρα αυτοκτονίας... 
Τα στοιχεία του Κέντρου Ημέ-
ρας για την Πρόληψη της Αυ-
τοκτονίας, που διαχειρίζεται η 
ΜΚΟ «Κλίμακα» και που δη-
μοσιοποιήθηκαν με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα για την 
Πρόληψη της Αυτοκτονίας, πε-
ριγράφουν έξαρση των αυτο-
χειριών στην Ελλάδα, που στο 
παρελθόν κατείχε μία από τις 
χαμηλότερες θέσεις στην πα-
γκόσμια κατάταξη.

Α 
ντίστοιχα η Στατιστική 
Υπηρεσία κατέγραψε ότι 
οι θάνατοι από αυτοχει-
ρίες το 2011 είναι αυξη-

μένοι κατά 45% από τις  αυτοκτονί-
ες του 2007 και 26,5% από το 2010.

Μία από τις σημαντικές παρά-
πλευρες απώλειες στο κοινωνικό 
επίπεδο είναι τα διαρκώς διογκού-
μενα ποσοστά αυτοκτονιών των τρι-
ών τελευταίων ετών στη χώρα μας, 
απότοκο μιας πλανώμενης κατάθλι-
ψης στο κοινωνικό σώμα. Η αίσθη-
ση της αδυναμίας και του εγκλωβι-
σμού, την οποία λανθασμένα ή σω-
στά βιώνει η κοινωνία μας, οδηγεί 
σε αυτοκαταστροφικές, ακόμη και 
σε αυτοχειριαστικές πρακτικές. Τα 
στοιχεία μιλούν από μόνα τους. Σε 
όλες τις περιοχές της πατρίδας μας, 
με την Κρήτη να κατέχει τα θλιβε-
ρά πρωτεία, άνθρωποι, οι οποίοι αι-
σθάνονται την αδυναμία να τους κα-
τακλύζει, επιλέγουν την αυτοκτονία 
ως ύστατο τρόπο φυγής. 

Ο Βόυτσεκ, γραμμένος το 1836 
στη Γερμανία από τον 24χρονο Γκέ-
οργκ Μπύχνερ, είναι έργο κλασικό, 
ορόσημο μπορούμε να πούμε της 
σύγχρονης δραματουργίας, έργο 
που συνεχίζει να επηρεάζει το θε-
ατρικό τοπίο του 20ού αιώνα. Παρ’ 
όλο που σε πρώτη ανάγνωση μοιά-
ζει απλό, κουβαλά εσώτατα ερωτή-
ματα: Ο στρατιώτης Βόυτσεκ, κου-
ρέας  του λοχαγού του, δέχεται στω-
ικά τις προσβολές του και για λίγες 
πενταροδεκάρες κάνει το πειραμα-
τόζωο σ’ έναν γιατρό. Όταν κατα-
λάβει ότι ο μοναδικός άνθρωπος 
που αγαπά, η Μαρία, τον απατά με 
τον λοχαγό, θα τη σκοτώσει, ακό-
μη και αν είναι η μάνα του παιδιού 
του. Στριφογυρίζοντας εγκλωβισμέ-

νος μέσα στη φυλακή της κοινωνίας 
και στη φυλακή του μυαλού του δεν 
επιλέγει να στραφεί ενάντια στους 
καταπιεστές του, αλλά ενάντια στην 
αγαπημένη του, ουσιαστικά σε τε-
λική ανάλυση ενάντια στον ίδιο τον 
εαυτό του. 

Το έργο βασίζεται σε πραγμα-
τικά γεγονότα: Ο ιστορικός Γιόχαν 
Κρίστιαν Βόυτσεκ ήταν κι αυτός 
κουρέας και στρατιώτης και απο-
κεφαλίστηκε στη Λειψία το 1824 
επειδή σκότωσε την ερωμένη του. 
Το δικαστήριο είχε ασχοληθεί με 
το θέμα του καταλογισμού του κα-
τηγορουμένου και οι σχετικές ια-
τρικές εκθέσεις είχαν δημοσιευτεί 
σε ένα ιατρικό περιοδικό. Ο Μπύ-
χνερ δανείζεται πολλές λεπτομέρει-
ες από τις εκθέσεις αυτές (αλλά και 
από δύο άλλες παρόμοιες υποθέ-
σεις) με μια πιστότητα που πλησιά-
ζει το θέατρο-ντοκουμέντο.

Ο Mπύχνερ πέθανε πριν προ-
λάβει να ολοκληρώσει τον Bόυτσεκ, 
αφήνοντάς μας ένα αποσπασματικό 
έργο 25 σκηνών. Κι ωστόσο, σ’ αυ-
τές τις βιαστικά γραμμένες σκηνές, 
που η σειρά τους είναι ένα αίνιγμα, 
περιέχεται όλο το σύγχρονο θέατρο. 
Ο Mπύχνερ περιγράφει τα πρόσω-
πα και τα πάθη τους με την ακρίβεια 
ενός ανατόμου, αλλά και με ένα αί-
σθημα συμπάθειας. Όσο και αν η 
διαδρομή του κάθε ανθρώπου είναι 
επόμενο της κοινωνικής του θέσης, 
ουσιαστικά όλοι είμαστε υποχείρια 
της εξουσίας, είμαστε έτσι κι αλλιώς 

αδύναμοι και μόνοι απέναντί της. 
Η θεατρική ομάδα «Σημείο 

Μηδέν» ανεβάζει στο θέατρο Άττις-
Νέος Χώρος το έργο αυτό του Γκέ-
οργκ Μπύχνερ, κουβαλώντας στις 
αποσκευές της τον προβληματισμό 
γύρω από την ουσιαστική αυτοχει-
ρία του ήρωα. Ο Βόυτσεκ, όπως ένα 
μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, εί-
ναι ένας αριθμός στα κατάστιχα της 

εξουσίας ή, για να το μεταφέρουμε 
στα καθ’ ημάς, ένα στατιστικό δεδο-
μένο στους υπολογισμούς μιας τρό-
ικας. Ως αριθμητικό δεδομένο γυ-
μνό από τις ανάγκες για στέγαση, 
τροφή, κοινωνικές σχέσεις, ο άν-
θρωπος αντιμετωπίζεται ως αναλώ-
σιμη μονάδα στο πλαίσιο της επί-
τευξης κάποιων οικονομικών στό-
χων (προς όφελος τίνος άραγε;) που 

θέτουν κάποιοι έξω από μας, όμως 
για μας. Η κοινωνίας μας, έχοντας 
χάσει τα τελευταία τριάντα χρόνια 
το εξεγερσιακό, αντιστασιακό, φα-
ντασιακό που κουβαλούσε ο ελλη-
νισμός για αιώνες, όπως εύστοχα 
έχει περιγράψει ο Σβορώνος, νιώ-
θει τον αποπνικτικό εγκλωβισμό σε 
μια κατάσταση την οποία αδυνατεί 
να διαχειριστεί. Όσο κι αν είναι πα-
σιφανείς οι ευθύνες της εξουσίας, η 
σύγκρουση με αυτήν δεν αποτελεί 
δυστυχώς την πρώτη επιλογή.  

Ο σκηνοθέτης Σάββας Στρού-
μπος προτείνει έναν Βόυτσεκ-μα-
ριονέτα στα χέρια ενός στρατιωτι-
κού και επιστημονικού κατεστημέ-
νου. Όμως έρμαια της απρόσωπης 
εξουσίας είναι και οι ίδιοι οι εξουσι-
αστές. Είναι αυτή η εξουσία η οποία 
αποστεγνώνει κάθε πρωταγωνι-
στή ή κομπάρσο από τις ανθρώ-
πινες ιδιότητές του, καθιστώντας 
όλους πλέον εξαρτήματα μιας αό-
ρατης μηχανής. Χρησιμοποιώντας 
ως άξονα  το σωματικό θέατρο, οι 
ηθοποιοί του εκφράζουν με τον πιο 
οδυνηρό τρόπο, πάνω στο ίδιο τους 
το κορμί, τη μηχανοποίηση που 
επιβάλλει αυτή η εξουσία και οδη-
γεί την όλη παράσταση στο βασικό 
όσο και αγωνιώδες ερώτημα, «προς 
τι ο άνθρωπος’». Ένα ερώτημα που 
δεν μπορεί παρά να απαντηθεί με 
το αίτημα και τη διεκδίκηση για μια 
καθολική χειραφέτηση των ανθρώ-
πων όπου γης, όπως γράφει ο ίδιος 
στο σημείωμα του προγράμματος. 

Κατορθώνει να αποσπάσει 
πολύ καλές ερμηνείες από τους τέσ-
σερις ηθοποιούς του με τη ∆έσποι-
να Χατζηπαυλίδου να ξεχωρίζει ιδι-
αίτερα και τον Μιλτιάδη Φιορέντζη 
να αποδίδει έναν Βόυτσεκ παγιδευ-
μένο στην εσωστρέφειά του. Η πρό-
τασή του χρειαζόταν μια επιπλέον 
επισήμανση στην τραγικότητα του 
ήρωα, μόνου απέναντι σε όλους, 
και μια βοήθεια από το φωτισμό, 
οποίος όμως αδυνατεί να εξυπηρε-
τήσει το συγκεκριμένο στόχο, ίσως 
και λόγω του περιοριστικού χώρου. 
Επηρεασμένος σαφώς από τον Θό-
δωρο Τερζόπουλο και άσχετα από 
κάποια μικρή χαλάρωση που πα-
ρατηρείται σε σημεία της παράστα-
σης, η πρότασή του κατορθώνει να 
μεταδώσει τον προβληματισμό των 
ημερών και ως εκ τούτου να κάνει 
την παράσταση τραγικά επίκαιρη.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Όταν η αυτοχειρία δεν αποτελεί επιλογή
Βόυτσεκ, του Γκέοργκ Μπύχνερ

ΒΟΫΤΣΕΚ
του Γκεόργκ Μπύχνερ

Μετάφραση: Ιωάννα Μεϊτάνη
Σκηνοθεσία: Σάββας Στρούμπος
∆ραματουργική επεξεργασία: 
Ομάδα Σημείο Μηδέν
Μουσική: ∆αυίδ Μαλτέζε
Σκηνική εγκατάσταση – κοστού-
μια: Γιώργος Κολιός
Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα
Κατασκευή σκηνικού: Χαράλα-
μπος Τερζόπουλος
Επιστημονική συνεργάτης: Έλε-
να Τσιόλκα
Χειριστής φωτός: ∆ημήτρης Στα-
μάτης
Photo credits: Χρήστος Κυρια-
κόγγονας
Video & trailer credits: Χρυσάν-
θη Μπαδέκα
∆ιανομή
Ελεάνα Γεωργούλη: Μαρία

∆αυίδ Μαλτέζε: Αρχιτυμπανι-
στής, Λοχαγός
Μιλτιάδης Φιορέντζης: Βόυτσεκ
∆έσποινα Χατζηπαυλίδου: 
Αντρές, Γιατρός, Θεατρίνος
Το πρόγραμμα της παράστασης 
με τη μετάφραση του έργου και 
πρωτότυπα θεωρητικά κείμενα 
θα κυκλοφορήσει από τις εκδό-
σεις Νεφέλη.
Τοποθεσία: Νέος Χώρος του Θε-
άτρου Άττις, Λεωνίδου 12 (κοντά 
στο σταθμό μετρό Μεταξουργείο)
Παραστάσεις: κάθε Παρασκευή 
και Σάββατο στις 8.30 μ.μ. και Κυ-
ριακή στις 7.30μ.μ.
Πληροφορίες: Τηλ.: 210-
3225207 & 6942-841714 
Τιμές εισιτηρίων: 12 ευρώ κανο-
νικό και 10 ευρώ μειωμένο (φοι-
τητές, άνεργοι ΟΑΕ∆, ΑμεΑ). Ει-
δικές τιμές για ομάδες άνω των 5 
ατόμων
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> 
Σε άρθρο του Ιταλού φιλό-
σοφου Τ. Αγκαμπέν, που 
γνώρισε πανευρωπαϊκή 
απήχηση και αναδημοσι-

εύθηκε σε πολλές ιστοσελίδες, επα-
ναφέρεται η από το 1949 πρόταση 
του Γάλλορώσου στοχαστή Α. Κοζέβ 
προς τον Ντε Γκωλ, που υποστήριζε 
ότι, επειδή με το πέρασμα του χρό-
νου ο γερμανικός ηγεμονισμός θα 
επανερχόταν, ίσως με άλλα μέσα και 
διαφορετικά όπλα από ό,τι στο πα-
ρελθόν, αλλά το ίδιο απειλητικός για 
όλους τους λαούς της γηραιάς ηπεί-
ρου, η μόνη λύση θα ήταν η έγκαιρη 
δημιουργία της Ευρώπης των λατινι-
κών-καθολικών λαών.  

Η γερμανική κυριαρχία φαίνεται 
προς το παρόν αδιαμφισβήτητη. ∆εν 
μπορεί να την απειλήσει ούτε η Γαλ-
λία, ούτε η Μ. Βρετανία, ενδεχομένως 
ούτε οι ΗΠΑ. Συνεπώς, η πρόρρηση 
του Α. Κοζέβ φαίνεται ότι σήμερα επα-
ληθεύεται.

Ποιος ήταν όμως ο Α. Κοζέβ; Πρό-
κειται για τον κατ’ εξοχήν χεγκελιανό 
φιλόσοφο, που μεσοπολεμικά δίδαξε 
τον Χέγκελ σε στοχαστές που επρόκει-
το μεταπολεμικά να ξεχωρίσουν, όπως 
ο Ρ. Αρόν, ο Τ. Μπατάιγ, ο Λακάν, ο 
Μπρετόν, ο Μερλώ Ποντύ. ∆υστυχώς, 
στη γλώσσα μας δεν έχει μεταφραστεί 
το έργο του, εκτός από ένα δοκίμιο με 
τον τίτλο «Τυραννία και σοφία» (μετ. 
Ευρυδίκη Παπάζογλου), που αποτελεί 
ευφυές σχόλιο στο έργο του Ξενοφώ-
ντα, Ιέρων ή Τυραννικός, και στο σχε-
τικό δοκίμιο του Λέο Στράους, Περί 
τυραννίδος1.   

Η πιο πρόσφατη και πιο τρανταχτή 
επιρροή του Α. Κοζέβ είναι ο Φ. Φου-
κουγιάμα και το έργο του, Το τέλος της 
Ιστορίας και ο Τελευταίος Άνθρω-
πος2. Πρόκειται για ένα έργο το οποίο 
βέβαια δεν κρύβει, αλλά ομολογεί τις 
επιρροές που δέχτηκε από τον Α. Κο-
ζέβ. Ο Λέο Στράους, που διατηρούσε 
φιλική σχέση και αλληλογραφία μαζί 
του, ήταν αυτός που τον γνώρισε στους 
Αμερικάνους νεοφιλελεύθερους. Μά-
λιστα, η επίδρασή του ήταν τόσο ισχυ-
ρή, ώστε ο Φουκουγιάμα, δίχως πρω-
τοτυπία, εξαντλήθηκε στην αυτούσια 
μεταγραφή της σκέψης του και κά-
ποιων αποφάνσεων του Νίτσε, τοπο-
θετώντας το τέλος της Ιστορίας στη φι-
λελεύθερη δημοκρατία, η οποία υπο-
τίθεται ότι απαντά οριστικά και αμετά-
κλητα στα ερωτήματα της Ιστορίας για 
γόητρο και αναγνώριση, αλλά και στην 
εγελιανή διαλεκτική σχέση αφέντη και 

δούλου. 
Μακριά από εσχατολογίες, ο Π. 

Κονδύλης αποφαίνεται ότι ο Κοζέβ 
«αξιοποίησε δημιουργικά την εγελια-
νή εννοιολογία και σκιαγράφησε εντυ-
πωσιακά το πρόβλημα της ισχύος και 
του αγώνα για ισχύ. Η στενή σύνδεση 
αυτού του προβλήματος με το πρόβλη-
μα του ειδοποιού γνωρίσματος του αν-
θρώπου σε σχέση με το (υπόλοιπο) ζω-
ικό βασίλειο τοποθετεί εδώ την ανάλυ-
ση –διαφορετική από την όψιμη οντο-
λογία του Νίτσε– εξ ολοκλήρου πάνω 
στο επίπεδο του ανθρώπινου πολι-
τισμού και της ανθρώπινης ιστορίας, 
ενώ συνάμα η θεωρία των ψυχορμή-
των εν μέρει τροποποιείται και εν μέ-
ρει παραμερίζεται σιωπηρά. Στη θέση 
του ψυχόρμητου μπαίνει η επιθυμία, η 
οποία βέβαια, καθ’ εαυτήν, προέρχε-
ται από την βιολογική υφή του ανθρώ-
που, όμως ο ειδοποιός ανθρώπινος 
χαρακτήρας της ξεπερνά κατά πολύ 
το ζωικό στοιχείο και μάλιστα απαιτεί 
θυσία του ζωικού στοιχείου (δηλαδή 
της βιολογικά εννοούμενης αυτοσυ-
ντήρησης). Μέσα στη συχνά ανώφε-
λη επιθυμία για ό,τι επιθυμούν άλλοι 
– και μάλιστα μόνο και μόνο επειδή το 
επιθυμούν άλλοι-, μέσα στην επιθυμία 
της αναγνώρισης και μέσα στον θανά-
σιμο αγώνα γοήτρου συγκροτείται το 
ανθρώπινο ον ως αυτοσυνείδηση και 
μαζί του και η Ιστορία, ο τελικός σκο-

πός της οποίας προσδιορίζεται επομέ-
νως από την τέτοια συγκρότηση του 
ανθρώπινου όντος»3 . 

Τις πιο ενδιαφέρουσες και πολύ-
τιμες πληροφορίες για τον Κοζέβ τις 
αντλήσαμε από μια μελέτη που αφο-
ρά τον Γερμανό πολιτειολόγο και νο-
μικό Κ. Σμιτ, που απασχόλησε τον Κο-
ζέβ, τον Αγκαμπέν και τον Π. Κονδύ-
λη. Πρόκειται για την μελέτη του Γιάν-
Βέρνερ Μίλερ Ένας επικίνδυνος νούς: 
η επίδραση του Κάρλ Σμίτ στον ευρω-
παϊκό μεταπολεμικό στοχασμό4. Με-
ταξύ άλλων, διαβάζουμε ότι, ανάμεσα 
σε αυτούς που δέχτηκαν μεταπολεμι-
κά την επιρροή του Σμιτ υπήρξε ο Γερ-
μανός ιστορικός Ρ. Κόσελεκ, ο οποί-
ος υπήρξε καθηγητής του Π. Κονδύ-
λη και ο οποίος, μετά τον θάνατο του 

τελευταίου, εκφώνησε προς τιμή του 
λόγο στο Ινστιτούτο Γκαίτε στην Αθή-
να. Ίσως η σχέση αυτή να εξηγεί τον 
τρόπο γνωριμίας του έργου του Κ. Σμιτ 
από τον Π. Κονδύλη.

Ο Κοζέβ, για να επιστρέψουμε σε 
αυτόν, ήταν ένας πλούσιος Ρώσος εξό-
ριστος, που γεννήθηκε στη Μόσχα 
το 1902. Μετά την επικράτηση της 
Οκτωβριανής Επανάστασης θα κάνει 
το διδακτορικό του στη Γερμανία, για 
τον Ρώσο θεολόγο-φιλόσοφο Α. Σολό-
βιεβ, με την επίβλεψη του Κ. Γιάσπερς. 
Με τη νεαρή Ρωσίδα σύζυγό του θα 
περάσει στο Παρίσι μια άνετη ζωή, μέ-
χρι να χάσει όλη του την περιουσία στο 
χρηματιστηριακό κραχ του 1930. Χω-
ρίς να γίνει ποτέ τακτικός καθηγητής, 
διδάσκει Χέγκελ σε όλη τη μελλοντική 
γαλλική διανόηση και θα μετάσχει σε 
μια ομάδα τεχνοκρατών υψηλού επι-
πέδου που εργάζονταν για την ευρω-
παϊκή οικονομική ενοποίηση. Ο μετέ-
πειτα πρωθυπουργός της Γαλλίας Ρεϊ-
μόν Μπαρ, όταν ήταν ακόμα νεαρός 
γραφειοκράτης, γνώρισε τον Κοζέβ και 
είπε γι’ αυτόν ότι ήταν ένας «εξαιρετι-
κός διαπραγματευτής για τα συμφέρο-
ντα της Γαλλίας» και, μάλιστα, «ο φόβος 
και ο τρόμος των άλλων εμπορικών 
αποστολών», ο οποίος πάντως έμοιαζε 
να κρατάει μια εσωτερική απόσταση 
από τη σκληρή διπλωματία του. Μια 
από τις αγαπημένες φράσεις του Κο-
ζέβ ήταν: «Η ζωή είναι μια κωμωδία, 
αλλά μέσα σ’ αυτήν πρέπει να παίζου-
με τον ρόλο μας σοβαρά»5 .   

Ο Κοζέβ οραματίστηκε την κυρι-
αρχία ενός παγκόσμιου κράτους, που 
θα σήμαινε και το οριστικό τέλος της 
Ιστορίας. Με τρόπο καθαρά χεγκελια-
νό γράφει: «Στην πραγματικότητα, το 
τέλος του ανθρώπινου Χρόνου ή της 
Ιστορίας ή, ορθότερα, το οριστικό τέλος 
του Ανθρώπου ως ελεύθερου και ιστο-
ρικού ατόμου, σημαίνει απλούστατα το 
τέλος της Πράξης, με την πλήρη σημα-
σία της έννοιας. Πρακτικά τούτο ση-
μαίνει την εξαφάνιση των πολέμων και 
των αιμοσταγών επαναστάσεων. Και, 
επίσης, την εξαφάνιση της Φιλοσοφί-
ας καθότι, εφόσον ο ίδιος ο Άνθρωπος 
δεν αλλάζει ουσιαστικά, δεν έχει λόγο 
να αλλάξει τις (αληθινές) αρχές που 
αποτελούν τις βάσεις για την κατανό-
ηση του κόσμου και του εαυτού του. 
Αλλά όλα τα υπόλοιπα μπορούν να δι-
ατηρηθούν στο διηνεκές, δηλαδή η τέ-
χνη, ο έρωτας, το παιχνίδι κ.λπ., ό,τι εν 
γένει τον καθιστά ευτυχισμένο»6.

Επειδή η μεταμόρφωση του κό-

σμου σε μια απέραντη παιδική χαρά, 
σε μια νέα «Αρκαδία», παραμένει ένα 
πολύ μακρινό ενδεχόμενο, το όραμα 
του Κοζέβ θα παραμείνει ένα παιχνίδι 
του φιλοσοφικού λόγου.

 Ένα χρόνο πριν πεθάνει, το 1967, 
ταξίδεψε στο Βερολίνο από το Πεκίνο 
και συμβούλεψε τους εξεγερμένους 
φοιτητές να μάθουν αρχαία ελληνικά. 
Το 1999, η Μοντ θα δημοσιεύσει ένα 
άρθρο που υποστήριζε ότι υπήρξε επί 
τριάντα χρόνια πράκτορας των Σοβιε-
τικών, κάτι που μάλλον δεν επαληθεύ-
εται.

Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να εκ-
δοθεί το έργο του Α. Κοζέβ στη χώρα 
μας, ειδικά οι μελέτες που αφορούν 
την ερμηνεία του Χέγκελ, οι οποίες 
πλέον έχουν αναγνωριστεί ως κλασι-
κές.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τις γεω-
πολιτικές του αντιλήψεις, θεωρούσε ότι 
όλος ο ευρωπαϊκός Νότος, καθολικός 
και ορθόδοξος, εν όψει του γερμανι-
κού ηγεμονισμού, πριν υποστεί πολύ 
περισσότερα δεινά, είναι αναγκαίο να 
εξετάσει ως μοχλό ανάσχεσης αυτού 
του τελευταίου, τη δημιουργία της Με-
σογειακής Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συ-
νεργασίας, που ως πολιτική πραγμα-
τικότητα θα μπορεί να συζητά ισότιμα 
και να διαπραγματεύεται τόσο με τη 
Γερμανία όσο και με τη Ρωσία και τις 
ΗΠΑ.

Σημειώσεις
1. Περί Τυραννίας, Ξενοφών: Ιέρων ή 

τυραννικός (μετ. Π. Κονδύλη), Λέο 
Στράους: Περί τυραννίδος (μετ. Γερ. 
Λυκιαρδόπουλος), Αλέξανδρος Κο-
ζέβ: Τυραννία και σοφία (μετ. Ευρ.
Παπάζογλου), εκδόσεις Γνώση, 
Αθήνα 1995.

2. Φ. Φουκουγιάμα, Το τέλος της Ιστορί-
ας και ο Τελευταίος Άνθρωπος, εκ-
δόσεις Νέα Σύνορα-Α.Λιβάνη, Αθή-
να 1983.

3. Π. Κονδύλης, Η ηδονή, η ισχύς, η 
ουτοπία, εκδόσεις Στιγμή, Αθήνα, 
1992, σελ. 89, 90. 

4. Jan-Werner Muller, Ένας επικίνδυ-
νος νους: η επίδραση του Καρλ Σμιτ 
στον ευρωπαϊκό μεταπολεμικό στο-
χασμό, μετάφραση Ανίτα Συριο-
πούλου, επιμέλεια Αλέξανδρος Κι-
ουπκιολής, εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 
2010.

5.  ό.,πρ., σελ. 150-151.
6.  ό.,πρ., σελ. 151-152.

7.  ό.,πρ., σελ. 148. “ 

Χωρίς να γίνει 

ποτέ τακτικός 

καθηγητής δι-

δάσκει Χέγκελ 

σε όλη την μελ-

λοντική γαλλική 

διανόηση.

Ο ευρωπαϊκός Νότος, εν όψει του γερμανικού ηγεμονισμού πρέπει να δημιουργήσει μια Μεσογειακή Ένωση

Ποιός είναι ο Αλέξανδρος Κόζεβ

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Πρόκειται για τον κατ’ εξοχήν χεγκελιανό φιλόσοφο, που μεσοπολε-
μικά δίδαξε τον Χέγκελ σε στοχαστές που επρόκειτο μεταπολεμικά να 
ξεχωρίσουν όπως, ο Ρ. Αρόν, ο Τ. Μπατάιγ, ο Λακάν, ο Μπρετόν, ο 
Μερλώ Ποντύ.
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Αμέσως μετά την ιαπωνική επί-
θεση στο Περλ Χάρμπορ, τον ∆ε-
κέμβρη του 1941, και την κα-
τάκτηση από πλευράς Ιαπώνων 
όλων των αμερικανικών προκε-
χωρημένων βάσεων στον Ειρηνι-
κό, ο πρόεδρος Ρούζβελτ είχε επι-
φορτίσει το γενικό επιτελείο των 
ενόπλων δυνάμεων με τον βομ-
βαρδισμό των ιαπωνικών νησιών 
το συντομότερο δυνατόν. Οι λόγοι 
που καθιστούσαν μια τέτοια επί-
θεση απαραίτητη ήταν η τόνωση 
του ηθικού των Αμερικανών και η 
συντριβή της εικόνας της «απόρ-
θητης Ιαπωνίας» που προέβαλλε 
η κυβέρνηση Τότζο. Ένας τρίτος 
και εξίσου σημαντικός λόγος ήταν 
ότι, ένας βομβαρδισμός της ιαπω-
νικής πρωτεύουσας και άλλων 
στόχων πέριξ αυτής, θα ανάγκαζε 
ένα μέρος των επιθετικών δυνά-
μεων που πολεμούσαν στον Νότιο 
Ειρηνικό να επιστρέψει στην Ια-
πωνία για να ενισχύσει την άμυνα 
των νησιών κι έτσι θα ανακούφιζε 
το νότιο μέτωπο των συμμάχων, 
που δεχόταν ισχυρή πίεση.

Τ 
ο πρόβλημα για τους Αμε-
ρικανούς ήταν ότι, έχοντας 
απολέσει κάθε νησί από το 
οποίο θα μπορούσαν να 

απογειωθούν βομβαρδιστικά μα-
κράς ακτίνας δράσης για να φτάσουν 
μέχρι την Ιαπωνία, έπρεπε να βρουν 
κάποιο μέρος από το οποίο να φύ-
γουν τα αεροπλάνα για την αποστο-
λή, χωρίς απαραίτητα να μπορούν να 
ξαναγυρίσουν εκεί. Το τελικό σχέδιο 
ανατέθηκε στον αντισμήναρχο της 
αεροπορίας, Τζέιμς Ντουλίτλ, γνω-
στό λάτρη της περιπέτειας και φανα-
τικό πιλότο, που το 1922 είχε διασχί-
σει τις ΗΠΑ χωρίς ανεφοδιασμό σε 
δώδεκα ώρες και είχε κερδίσει μια 
σειρά από ριψοκίνδυνους αεροπορι-
κούς αγώνες. Ο Ντουλίτλ, μαζί με τον 
πλοίαρχο Φράνσις Λόου, κατέληξαν 
σε ένα εξαιρετικά παράτολμο σχέδιο, 
το οποίο προέβλεπε την απογείωση 
μεσαίων βομβαρδιστικών από κά-
ποιο αεροπλανοφόρο, που θα έφτανε 
απαρατήρητο κοντά στην Ιαπωνία, το 
βομβαρδισμό των επιλεγμένων στό-
χων και τη μετέπειτα προσγείωση 
των αεροσκαφών κάπου στη Σοβιετι-
κή Ένωση, όπου τα σκάφη θα εγκα-
ταλείπονταν ως δώρο στους Σοβιετι-

κούς. ∆υστυχώς, η ΕΣΣ∆ είχε μόλις 
υπογράψει συνθήκη ουδετερότητας 
με την Ιαπωνία και οι διαπραγματεύ-
σεις για άδεια προσγείωσης σε σοβι-
ετικό έδαφος δεν κατέληξαν πουθε-
νά. Έτσι, ο Ντουλίτλ επέλεξε ως ση-
μείο προσγείωσης την Κίνα, μεγάλο 
μέρος της οποίας ήταν υπό ιαπωνι-
κή κατοχή και η πιθανότητα επιβίω-
σης και διαφυγής των πληρωμάτων 
αμφίβολη.

Παρ’ όλες τις δυσκολίες και το χα-
ρακτηρισμό της αποστολής ως ελάχι-
στα καλύτερης από αυτοκτονίας, βρέ-
θηκαν ανέλπιστα γρήγορα, οι απα-
ραίτητοι εθελοντές και ο τύπος του 
αεροσκάφους που επιλέχθηκε ήταν 
το μεσαίο βομβαρδιστικό Β25 Μί-
τσελ. Κάπου εκεί άρχισαν και τα προ-
βλήματα. Το Β25 ήταν καινούριο αε-
ροπλάνο και δεν υπήρχε καμία πρό-
βλεψη για τη χρήση του από αερο-
πλανοφόρο και έπρεπε να ελαφρύνει 
επαρκώς, αν τα πληρώματα ήθελαν 
να απογειωθούν από το κατάστρωμα 
με πλήρη φόρο βομβών. Όλα τα αε-
ροσκάφη υπέστησαν μια σειρά από 
μετατροπές, όπως την αφαίρεση του 
κάτω και του ουραίου πυργίσκου πο-
λυβόλων, την εγκατάσταση επιπλέ-
ον δεξαμενών καυσίμου σε κάθε δι-
αθέσιμο χώρο και την αντικατάσταση 
του συστήματος σκόπευσης Νόρντεν 
από μια ελαφριά αυτοσχέδια διό-
πτρα, που κατασκευάστηκε με υλικά 
αξίας 20 σεντς. Γενικώς, αφαιρέθη-
κε οτιδήποτε μπορούσε να αφαιρεθεί 
χωρίς να εμποδίζει τη δυνατότητα του 
αεροπλάνου να πετά και να βομβαρ-
δίζει. Με τις επιπλέον δεξαμενές καυ-
σίμου, το διασκευασμένο Β25 μετέ-
φερε πλέον διπλάσια ποσότητα καυ-
σίμου και είχε διπλάσιο βεληνεκές. 

Τα πληρώματα, που σημειωτέ-
ον δεν γνώριζαν ακόμη τον στόχο της 
αποστολής, άρχισαν την 1η Μαρτίου 
1942 εντατική εκπαίδευση στην πλο-
ήγηση πάνω από θάλασσα, στις νυ-
χτερινές πτήσεις σε χαμηλό ύψος και 
στις προσομοιώσεις απογείωσης από 
αεροπλανοφόρο, και σε ένα μήνα εί-
χαν επιβιβασθεί στο αεροπλανοφόρο 
Χόρνετ με κατεύθυνση τον Ειρηνι-
κό. Το Χόρνετ συναντήθηκε στα βό-
ρεια της Χαβάης με τη ∆ύναμη 16, 
που αποτελούνταν από το αεροπλα-
νοφόρο Έντερπραϊζ και δεκατέσσε-
ρα πλοία συνοδείας και πρόσω ολο-
ταχώς και με πλήρη σιγή ασυρμάτου 
κατευθύνθηκαν προς το σημείο απο-

γείωσης, κάπου στο ∆υτικό Ειρηνικό, 
ανατολικά του νησιωτικού συμπλέγ-
ματος της Ιαπωνίας. 

Στις 7.38 το πρωί της 18/4 και στα 
1200 χλμ. από την Ιαπωνία, η ναυτι-
κή δύναμη έγινε αντιληπτή από το 
ιαπωνικό περιπολικό σκάφος Νίτο 
Μαρού, το οποίο βυθίστηκε από το 
καταδρομικό Νάσβιλ, αφού πρόλα-
βε να ειδοποιήσει τη βάση του για την 
παρουσία των εχθρικών πλοίων. Τα 
πλοία βρίσκονταν 310 χλμ. μακρύτε-
ρα από το σημείο απογείωσης, αλλά 
ο Ντουλίτλ αποφάσισε να ξεκινήσουν 
χωρίς καθυστέρηση, γνωρίζοντας 
ότι τα δύο αεροπλανοφόρα έπρεπε 
να αποχωρήσουν αμέσως. Το Χόρ-
νετ γύρισε κόντρα στον άνεμο και τα 
16 Μίτσελ απογειώθηκαν με κατεύ-

θυνση το Τόκυο, πετώντας λίγα μέτρα 
πάνω από τα κύματα για να αποφύ-
γουν τον εντοπισμό. Έξι ώρες αργότε-
ρα, έφτασαν πάνω από την ιαπωνική 
πρωτεύουσα, όπου βομβάρδισαν βι-
ομηχανικούς στόχους τόσο στο Τό-
κυο, αλλά και στη Γιοκοσούκα, την-
Ναγκόγια, το Κόμπε και την Οζάκα. 
Η επιδρομή αιφνιδίασε παντελώς 
την ιαπωνική αεράμυνα, καθώς κα-
νένα αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε 
και τα δεκαπέντε από τα Β25, αφού 
πέταξαν Ν∆ κατά μήκος της ιαπωνι-
κής ακτογραμμής, διέσχισαν την  θά-
λασσα της Κίνας με κατεύθυνση την 
Ανατολική Κίνα. Το δέκατο έκτο σκά-
φος που είχε μεγάλη απώλεια καυσί-
μου, κατευθύνθηκε προς τη Σοβιετι-
κή Ένωση και προσγειώθηκε 65 χλμ 
βόρεια του Βλαδιβοστόκ. 

Τα πληρώματα που επέλεξαν να 
πάνε προς Κίνα είχαν απροσδόκητες 
δυσκολίες να αντιμετωπίσουν. Κατ’ 
αρχάς, είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει, ο 
καιρός είχε χειροτερεύσει αισθητά, τα 
καύσιμα είχαν εξαντληθεί λόγω της 
πρόωρης απογείωσης από το Χόρ-
νετ και οι ραδιοφάροι, που υποτίθε-
ται θα τους κατηύθυναν προς τους 
κινεζικούς αεροδιαδρόμους, δεν θα 
εντοπίζονταν ποτέ. Έτσι, είχαν δύο 
επιλογές: ή να πηδήξουν με αλεξί-
πτωτο κάπου στην Ανατολική Κίνα 
ή να κάνουν αναγκαστική προσγεί-
ωση στις κινεζικές ακτές. Πραγματι-
κά, δεκατρία από τα πληρώματα, συ-

μπεριλαμβανομένου και αυτού του 
Ντουλίτλ, περισυνελέγησαν και βο-
ηθήθηκαν από Κινέζους στρατιώτες 
και πολίτες και τελικά κατάφεραν να 
διασωθούν, ενώ δύο πληρώματα, τα 
αεροσκάφη των οποίων αναγκάστη-
καν να προσθαλασσωθούν, συνελή-
φθησαν από τους Ιάπωνες και είχαν 
εξαιρετικά δυσμενή μεταχείριση. Οι 
κυβερνήτες των δύο αεροσκαφών 
και ο ένας πολυβολητής εκτελέσθη-
καν στις 15/10/42 στη Σαγκάη και 
οι υπόλοιποι απελευθερώθηκαν με 
τη λήξη του πολέμου, τον Αύγουστο 
του ’45. Όσο για το πλήρωμα που κα-
τέφυγε στην ΕΣΣ∆, συνελήφθη από 
τη NKVD, το αεροσκάφος τους κατα-
σχέθηκε και, αν και οι Σοβιετικοί τούς 
φέρθηκαν καλά, οι διπλωματικές 
προσπάθειες επαναπατρισμού τους 
απέτυχαν. Ωστόσο, τον Μάιο του ’43, 
η NKVD σκηνοθέτησε ένα απίθανο 
επεισόδιο στο Ασκαμπάτ του Τουρ-
κμενιστάν, στο οποίο κάποιος λαθρέ-
μπορος πέρασε τους Αμερικανούς 
αεροπόρους στο Ιράν και τους οδή-
γησε στις συμμαχικές δυνάμεις που 
στάθμευαν εκεί. 

Το πραγματικό λουτρό αίματος, 
όμως, έμελλε να γίνει στην Κίνα. Στην 
προσπάθειά τους να συλλάβουν τα 
μέλη των πληρωμάτων της επιδρο-
μής Ντουλίτλ, οι Ιάπωνες όργωσαν 
την κινεζική ύπαιθρο σκοτώνοντας, 
βασανίζοντας και καίγοντας. Υπολο-
γίζεται ότι πάνω από 250 χιλιάδες Κι-
νέζοι έχασαν τη ζωή τους στους τέσ-
σερις μήνες που διήρκεσε το ανθρω-
ποκυνηγητό για τους Αμερικανούς. 
Ο ιαπωνικός στρατός έκανε χρήση 
βιολογικών όπλων κατά του κινεζι-
κού πληθυσμού, εξαπολύοντας στο 
νερό τους ιούς της πανούκλας, της 
χολέρας και του τυφοειδούς πυρετού, 
με αποτέλεσμα να πεθάνουν και 10 
χιλιάδες Ιάπωνες στρατιώτες. 

Η επιδρομή Ντουλίτλ θεωρείται 
σήμερα το σημείο της συναισθημα-
τικής καμπής του πολέμου στον Ει-
ρηνικό και ήταν ο κύριος παράγο-
ντας που οι Ιάπωνες αποφάσισαν να 
επιτεθούν στην ατόλη Μιντγουέι. Το 
πολεμικό σημείο καμπής θα ερχό-
ταν δύο μήνες αργότερα στην ομώ-
νυμη ναυμαχία, όπου κατά τον ιστο-
ρικό Τζον Κίγκαν «οι Ιάπωνες υπέ-
στησαν τη χειρότερη ήττα τους σε 
350 χρόνια».

Το Χόρνετ γύρισε κόντρα στον άνεμο και τα 16 Μίτσελ απογειώθηκαν 
με κατεύθυνση το Τόκυο, πετώντας λίγα μέτρα πάνω από τα κύματα για 
να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Η επιδρομή Ντουλίτλ
Ο παράτολμος βομβαρδισμός του Τόκιου μετά το Περλ Χάρμπορ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

«Μικρά Αγγλία» είναι η 
Άνδρος του μεσοπολέμου. 
Μια από τις πατρίδες της ελ-
ληνικής ναυτοσύνης, στον 
20ό αιώνα, η ορεινή και άγο-
νη νήσος ρίχτηκε στη θά-
λασσα και ήκμασε, ιδιαίτερα 
μετά την εισαγωγή των ατμο-
μηχανών. Ο ανδρικός πλη-
θυσμός του νησιού έγιναν 
μούτσοι, ναύτες, μηχανικοί, 
μαρκόνηδες, αλλά και καπε-
τάνιοι, κι οι πιο καπάτσοι γί-
ναν εφοπλιστές, ώστε με τα 
χρόνια η Άνδρος να βασιλεύ-
σει πάνω σ’ όλες τις θάλασσες 
του κόσμου. Και οι γυναίκες; 

Ο 
ι γυναίκες του νη-
σιού, περιστοιχι-
σμένες από γέρο-
ντες και παιδιά, μια 

ιδιότυπη κοινωνία, μένανε πίσω 
συνεχώς και περίμεναν γιους, 
αδελφούς και συζύγους. Αυτές 
καπετάνευαν στα σπίτια, κυβερ-
νούσαν περιουσίες που σωρεύ-
ονταν απ’ τις ανταριασμένες θά-
λασσες, πάντρευαν κόρες. Γερ-
νούσαν ολομόναχες. Σκληρές 
κάποτε, σαν τα θαλασσοδαρ-
μένα βράχια της Χώρας, όπου 
πάνω τους στέκονταν ώρες με τα 
κιάλια αγναντεύοντας, μέρα τη 
μέρα περιμένοντας.

Η Μικρά Αγγλία της Ιωάν-
νας Καρυστιάνη, ένα από τα 
πιο δυνατά μυθιστορήματά της, 
είναι γεμάτο από αυτές τις γυ-
ναίκες. Κι η Μικρά Αγγλία, η 
καινούργια ταινία του Παντε-
λή Βούλγαρη, σε σενάριο δικό 
της, τις πήρε καταπόδι. Η κα-
πετάνισσα του καπετάν Σάββα, 
που χρόνια λείπει στις θάλασ-
σες του νότου, η γυναίκα του, η 
Μίνα, έχει δυο κόρες που γίνα-
νε πια της παντρειάς. Η μεγάλη, 
η Όρσα, που έχει μάθει, ως Αν-
δριώτισσα, από μικρή, να κρα-
τά κρυμμένα τα αισθήματά της, 
είναι ερωτευμένη με τον Σπύ-
ρο, φτωχό μα φιλόδοξο ναυτι-
κό, από σόι που έχει δώσει πολ-
λά κορμιά στη θάλασσα. Η άλλη 
κόρη, η κοκκινομάλλα Μόσχα, 
είναι κοινωνική, ανοιχτόκαρδη 
και πειραχτήρι. Ερωτευμένη με 

τον Εγγλέζο δάσκαλο, όνειρό της 
είναι να φύγει απ’ το μικρό νησί 
στη Μεγάλη Αγγλία. Κουμάντο 
όμως εδώ κάνει η Μίνα. Όταν, 
λοιπόν, ο Σπύρος θα της ζητήσει 
να παντρευτεί την Όρσα, η μά-
τερ φαμίλιας θα του αρνηθεί κο-
φτά. Έχει κιόλας έτοιμα τα προ-
ξενιά με τον πλούσιο επίγονο 
παλιάς οικογένειας καπεταναί-
ων, τον καπετάν Νίκο. Η Όρσα 
θα υποκύψει, όπως κι η άλλη 
της αδελφή, η Μόσχα, στις επι-
λογές της μάνας. Κι η ιστορία θα 
πάρει την πλέον απέλπιδα τρο-
πή.

Ο Βούλγαρης γνωρίζει καλά 
κι έχει υπηρετήσει το μελόδρα-
μα, βυθιζόμενος σ’ αυτά τα υπό-
κωφα, τα καλά κρυμμένα αισθή-
ματα, που αίφνης ξεσπούν γοε-
ρά σε κραυγή. Μετά τα Πέτρινα 
χρόνια (1985), τις Ήσυχες μέ-
ρες του Αυγούστου (1991) και 
τις Νύφες (2004), επιστρέφει με 
μια υπερπαραγωγή. Η θάλασ-
σα, που φουσκώνει σε αργή κί-
νηση στους τίτλους της αρχής, θ’ 
αγριέψει ύστερα και θα καταπιεί 
τις ζωές των ηρωίδων, αφού αρ-

πάξει πρώτα τη μερίδα της από 
τους άντρες. Μπορούμε να πού-
με πως αυτή η πνιγμένη κραυ-
γή, που εν τέλει ξεσπά, συνοδεύ-
ει τις ηρωίδες του από το Προ-
ξενιό της Άννας (1974), την 
πρώτη του ταινία. Με τις ταινί-
ες του αυτές, ο Βούλγαρης μπο-
ρεί να χαρακτηριστεί σκηνοθέ-
της γυναικών, ενώ στη Μικρά 
Αγγλία του δίνει μια από τις πιο 
καλογραμμένες και τις πιο γυ-
ναικείες του ιστορίες.

Πρόκειται για ταινία επο-
χής, δουλεμένη και προσεγμέ-
νη σε κάθε της λεπτομέρεια. Με 
ένα θέμα που μοιάζει να το ξέ-
ρει καλά, μακριά από τις φλεγό-
μενες ατραπούς της πολιτικής 
μας ιστορίας, ο σκηνοθέτης κι-
νείται με φανερή άνεση, ξεδι-
πλώνοντας όλη του τη μαεστρία, 
περιουσία που σχεδόν πενήντα 
χρόνια –από του Φίνου ακόμα– 
σωρεύει πλάνο το πλάνο, όπως 
τις λίρες τους οι Ανδριώτες κα-
πετάνιοι. Σκηνοθέτης, ηθοποι-
ών εξαρχής, εμπιστεύτηκε τους 
κύριους ρόλους σε πρωτοεμφα-
νιζόμενους, οι οποίοι αποδεί-
χθηκαν διαμάντια. Η Πηνελό-
πη Τσιλίκα μας δίνει ένα πολύ 
βαθύ και λιγομίλητο πορτραί-
το της Όρσας κι αποδεικνύε-
ται δυνατή ερμηνεύτρια ακόμα 
κι όταν, λόγω σεναρίου, θολώ-
σει η λάμψη της ομορφιάς της. 
Ο Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο 
Σπύρος, είναι ένας δυνατός ζεν 
πρεμιέ, που σύντομα θα τον ξα-
ναδούμε ως σταρ. Η Σοφία 
Κόκκαλη τα καταφέρνει εξίσου 
καλά από παιδούλα στην αρχή, 

έως ώριμη καπε-
τάνισσα στο τέλος. 
Ο Μάξιμος Μου-
μούρης πάλι, ο 
οποίος έχει εμ-
φανιστεί στην τη-
λεόραση, κρατάει 
γερά, παρά τη μι-
κρή του συμμετο-
χή, τον πρώτο του 
μεγάλο ρόλο στο 
σινεμά. Η Αννέζα 
Παπαδοπούλου , 
στο ρόλο της Μί-
νας, κάνει κι αυτή 
την πρώτη της με-
γάλη εμφάνιση. 
Εκείνος, βέβαια, 
που προκαλεί τις 
πιο γερές εντυπώ-
σεις είναι ο πολλά-
κις δοκιμασμένος 
Χρήστος Καλα-
βρούζος, αξέχα-
στος ως Αιμίλιος. 
Για να μην αδική-
σω τους δεύτερους 
ρόλους, στο πολυ-
πρόσωπο δράμα 
προσθέτουν όλοι 

τους, νέοι και παλαιότεροι. Ξε-
χωρίζουν οπωσδήποτε οι: Κλέα 
Σαμαντά, Ειρήνη Ιγγλέση, Βασί-
λης Βασιλάκης, Βαγγελιώ Αν-
δρεαδάκη και Αγγελική Παπα-
θεμελή.

Η λεπτοδουλειά που έχει γί-
νει στα κοστούμια (Γιούλα Ζω-
ϊοπούλου), στην ανάπλαση 
της εποχής σε σκηνικά (Αντώ-
νης ∆αγκλίδης) και τρισδιάστα-
τα γραφικά (Αντώνης Κοτζιάς), 
στη φωτογραφία (Σίμος Σαρκε-
τζής) και στον ήχο –ηχολήπτης 
ο Στέφανος Ευθυμίου, στο μο-
ντάζ ο έμπειρος Τάκης Γιαννό-
πουλος– δίνουν στο φιλμ μιαν 
αίγλη που βοηθά το θεατή να 
βουτήξει βαθιά στ’ αλμυρά και 
πικρά νερά της ιστορίας της Κα-
ρυστιάνη. Κι αν το γυάλισμα κα-
μιά φορά είναι πολύ, όπως στα 
κακορίζικα ασημικά της Μίνας, 
η ταινία τα καταφέρνει να κατα-
πλεύσει σώα στα βαθύτερα των 
αισθημάτων.

Καλοτάξιδο, καπετάν Παντε-
λή!

Μικρά Αγγλία, του Παντελή Βούλγαρη
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Η εκθεμελιωτική οικονομική κρί-
ση που βιώνουμε υπακούει σε με-
γάλα διεθνή ρεύματα αλλά αποτε-
λεί παράλληλα συνέπεια και κο-
ρύφωση της παρασιτικής έντα-
ξης της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας στη ∆ύση. Αυτή ολο-
κληρώθηκε στη διάρκεια μιας μα-
κράς ιστορικής διαδρομής, που 
ξεκινά από τον… 11ο αι., όταν ο 
βυζαντινός ελληνικός κόσμος άρ-
χισε να υποτάσσεται οικονομικά 
στη Βενετία και τη Γένοβα. Σταθ-
μοί  σε αυτή την πορεία απώλειας 
της αυτονομίας μας υπήρξαν αρ-
χικώς η κατάκτηση και ο διαμελι-
σμός του Βυζαντίου, μετά το 1204, 
η Άλωση του 1453 και, εν συνε-
χεία, μια ατελής και ανολοκλήρω-
τη εθνική χειραφέτηση.

Μ 
έσα από τη διαρκή οικονο-
μική πίεση της ∆ύσης και 
την επεκτατική παρουσία 
της τουρκικής Ανατολής, 

η ελληνική οικονομία δεν μπόρεσε να με-
τεξελιχθεί σε έναν αυτόνομο παραγωγικό 

πόλο. Tο ελληνικό κοινοτικό και εταιριστι-
κό παραγωγικό μοντέλο αποσυντέθηκε και 
οι άρχουσες τάξεις της προσδέθηκαν πα-
ρασιτικά στη ∆ύση, ως μεταπράτες προϊό-
ντων, ιδεών, προτύπων.

Οι επανειλημμένες απόπειρες για 
οικονομική και κοινωνική ολοκλήρω-
ση, κάθε φορά, σκόνταφταν σε αυτή τη 
διπλή πίεση. Αυτή ακριβώς τη μακρό-
συρτη διαδικασία συγκρότησης και 
αποδόμησης θα αποκαλέσει «καημό 
της ρωμιοσύνης» ο Κωστής Μοσκώφ.

Κατά τη διάρκεια των δύο αιώνων 
της ελληνικής Αναγέννησης, από το 
1700 έως το 1922, ο ελληνισμός ανα-
πτύσσεται γοργά και στο οικονομι-
κό πεδίο. Επιλέγοντας ορισμένες προ-
νομιακές «στιγμές», τη ναυτοσύνη, τη 
Μοσχόπολη, τα Αμπελάκια, την «άγρια 
ανωμαλία» του αυτόκεντρου σαμιακού 
μοντέλου, τη ∆ιασπορά και το «χιακό 
δίκτυο», τους Φαναριώτες και τον ρόλο 
τους, προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε 
τις διαδικασίες της άνθησης και ταυτό-
χρονα τις αιτίες της μεταπρατικής υπο-
στροφής. Μια υποστροφή που βρίσκε-
ται στο υπόβαθρο της σημερινής καθο-
λικής κρίσης του παρασιτικού οικονο-

μικού μοντέλου στην Ελλάδα.

Όταν οι Έλληνες δοκίμασαν να 
συγκροτήσουν μια κρατική δομή, με 
την Επανάσταση του ’21, προσέκρου-
σαν στην αντίθεση τόσο της οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας όσο και των δυ-
τικών δυνάμεων, που δεν επιθυμού-
σαν τη συγκρότηση ενός νέου ελληνι-
κού κράτους στη θέση του Βυζαντίου. 
Οι συνδυασμένες προσπάθειές τους 
θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός 
κράτους –αθύρματος– που δεν μπό-
ρεσε να προστατεύσει την παραγω-
γική δραστηριότητα και αποικιοποι-
ήθηκε, μέσω των δανείων, στις δυτι-
κές τράπεζες. Και, δυστυχώς, η Ελλάδα 
δεν κατόρθωσε ποτέ να δημιουργήσει 
ένα ανεξάρτητο και ισχυρό κράτος, ικα-
νό να προφυλάξει και να ενισχύσει την 
παραγωγή, με αποτέλεσμα το ελληνι-
κό κράτος να μεταβληθεί σε παρασιτι-
κή απόφυση της ∆ύσης.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ
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Γ. Καραμπελιάς: Μια υπονομευμένη άνοιξη

Στο βιβλίο αυτό εκτίθεται συνοπτικά 
η πορεία του ελληνικού έθνους στα 
χρόνια της Τουρκοκρατίας, ενώ ταυ-
τόχρονα διερευνάται μια μεθοδολο-
γική εκτροπή στον χώρο της τρέχου-
σας ιστοριογραφίας, η οποία έχει σο-
βαρές επιπτώσεις στην έρευνα, καθώς 
έχει μεταφέρει το ερευνητικό πεδίο 
από τη μελέτη των υπαρκτών παραδό-
σεων, από τη μελέτη των κοινωνικών 
σχέσεων, στην πολιτική ιδεολογία. Η 
εκτροπή αυτή έχει ως αποτέλεσμα να 
αντιμετωπίζονται ιστορικές πραγμα-
τικότητες, όπως το έθνος, ως ιδέες, ως 
προϊόντα νοητικά του κράτους, του νο-
μικού κανόνα δηλαδή. Πρόκειται για 
μια σαφή κανονιστική εκτροπή της ελ-
ληνικής ιστοριογραφίας. 

Η 
εθνική ιδιαιτερότητα ως θε-
μελιώδης ιδέα της νεωτε-
ρικής εποχής, ο πολιτισμός 
της οποίας είναι κατεξοχήν 

εθνικός, φαίνεται πως δεν είναι πλέον αυ-
τονόητη. ∆ιότι οποιαδήποτε αναφορά στην 
εθνική ιδιαιτερότητα, οποιαδήποτε έρευνα 
που εδράζει τη μέθοδό της στην αναγνώ-
ριση της ιδιαιτερότητας αυτής δαιμονο-
ποιείται σήμερα ως αναχρονισμός, ενώ η 

εθνική κοινότητα παρουσιάζεται περίπου 
ως μύθος, γεγονός που παραγνωρίζει βε-
βαίως την ουσιωδώς ιστορική σημασία 
του μύθου ως παράγοντα γνώσης.

Η κανονιστική και αντιμυθολογική 
αυτή τάση απογειώθηκε πρόσφατα στον 
χώρο κυρίως της ελληνικής ιστοριογρα-
φίας των νεωτέρων χρόνων. Εδώ τα πράγ-
ματα τακτοποιήθηκαν σχηματικά ως εξής: 
Η εθνική ιστορία αντιμετωπίζεται ως μια 
κατασκευασμένη ιστορία, ως μύθος που 
στόχευε στη συγκρότηση της εθνικής συ-
νείδησης κατά τον 19ο αιώνα. Επομέ-
νως καθήκον των ιστορικών έγινε η ανα-
σκευή της και η κάθαρσή της από τα εθνι-
κά στοιχεία που, υποτίθεται, ιδεολογικο-
ποιούν την ιστορική έρευνα, έτσι όπως 
πρώτος υποστήριξε, εισάγοντας τον όρο 
«ιδεολογική χρήση της ιστορίας», ο Φίλιπ-
πος Ηλιού. Φυσικά, ο πραγματικός στό-
χος ήταν κυρίως πολιτικός: να αποδυνα-
μωθεί η εθνική ακαδημαϊκή ιστοριογρα-
φία, η οποία εδραιώθηκε τον 19ο και τον 
20ο αιώνα και να κατακτηθούν κρίσιμες 
θέσεις στον ερευνητικό και ακαδημαϊκό 
χώρο από τη νέα, αναθεωρητική ιστοριο-
γραφία, πρωταγωνιστικό ρόλο στην οποία 
διαδραμάτιζε μια ιδιαίτερη συμμαχία με-
ταξύ της νεοφιλελεύθερης αγγλοσαξωνι-
κής και μιας «νεοαριστερής» ελληνικής 

πλευράς- φαινόμενο το οποίον εισήχθη 
στην Ελλάδα, καθώς είναι σήμερα μια πα-
γκόσμια τάση, με επίκεντρο τις έδρες πο-
λιτικής επιστήμης και φιλοσοφίας των με-
γάλων αγγλικών και αμερικανικών πα-
νεπιστημίων (Rawls, Dworkin, Waltzer, 
Ηobsbaum κ.ά.).

Ωστόσο, είναι δύσκολο να παρακάμ-
ψει κανείς την πραγματική ιστορία. Για 
μισό περίπου αιώνα, ανάμεσα στα 1780 
και 1830, η Eυρώπη και ο κόσμος αλλά-
ζουν δραματικά, καθώς καταρρέουν η μια 
μετά την άλλη οι ευρωπαϊκές δυναστεί-
ες και διαμορφώνεται ο καινούργιος χάρ-
της των συνταγματικών εθνικών κρατών, 
που ισχύει σχεδόν μέχρι σήμερα. Σ’ αυτή 
την κοσμογονία η Eλλάδα κατέχει κεντρι-
κή θέση, αφού έδωσε το πιο ισχυρό παρά-
δειγμα αναβίωσης ενός εθνικού παρελθό-
ντος σε μια Eυρώπη η οποία, βγαίνοντας 
από την εποχή του ∆ιαφωτισμού, αντιλαμ-
βάνονταν αυτή την αναβίωση ως δικαίω-
ση και μοναδικό προορισμό του σύγχρο-
νου πολιτισμού. Tο ελληνικό έθνος ήρθε 
έτσι εκ νέου -μετά την αρχαιότητα και τη 
βυζαντινή χιλιετία- στο προσκήνιο της 
ιστορίας…
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∆εν τους έφτανε η τρόικα, όπου δύο στους τρεις είναι Γερμανοί, βάλανε 
και τον Φούχτελ τοπικό γκαουλάιτερ, να συντονίσει το ξεπούλημα του 

τόπου. Μη τυχόν και τους ξεφύγει καμιά δεκάρα. 
Αλήθεια, ο δικός σου δήμαρχος τι κάνει; 

Γονάτισε στον Φούχτελ;

Η πατρίδα της Ζήμενς και των υποβρυχίων που γέρνουν ήρθε στην 
Ψωροκώσταινα να μας κάνει... μαθήματα 
διαφάνειας! Οι γερμανικές 
επιχειρήσεις, παρέα με τα 
ντόπια λαμόγια, τρώνε ό,τι 
έχει απομείνει στο δημόσιο ταμείο 
και παράλληλα αφήνουν τους 
ραγιάδες με μεροκάματα 
πείνας. Θα τους αφήσουμε;

Μπορεί να σταμάτησαν στη Γερμανία να αγοράζουν 
ελληνικά προϊόντα, αλλά εισάγουν μανιωδώς...
Έλληνες επιστήμονες. Την ώρα που διαλύουν τη χώρα, 
μαζεύουν τα νέα παιδιά για να υπηρετήσουν τη 
γερμανική οικονομία. Θα εγκαταλείψουμε κι εμείς την
     πατρίδα μας ή θα μείνουμε και
    θα παλέψουμε;

Ξεπληρώνουμε διπλά και τριπλά τα δάνειά τους, αλλά αυτοί δεν 
πλήρωσαν ποτέ το αναγκαστικό κατοχικό 
δάνειο, ούτε και τις επανορθώσεις για την 

τελευταία φορά που πέρασαν από την 
πατρίδα μας για να μας... οργανώσουν. 

Και τοκογλύφοι και τζαμπατζήδες!

Εμείς, τι κάνουμε;
Θα μείνουμε με 
σταυρωμένα χέρια;
Καιρός να αντισταθούμε, όπως μπορούμε.
Και πρώτα πρώτα με μποϊκοτάζ στα γερμανικά προϊόντα. Προτιμάμε ελληνικά 
προϊόντα, από παραγωγούς και εταιρείες που σέβονται τους εργαζόμενούς τους 
και τους καταναλωτές. Για να κάτσει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ       www.germaniastop.wordpress.com

Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία της Μέρκελ και του Σόιμπλε βαδίζει στα χνάρια του Χίτλερ, 
έχοντας αντικαταστήσει τα κανόνια με τη Ζίμενς, τις πολυεθνικές και τις τράπεζες.
Προσπαθεί να διαλύσει την οικονομία και την κοινωνία της Ελλάδας 
και της Κύπρου, μετατρέποντάς μας σε αποικίες χρέους, 
τάχα για «το καλό μας»...


