Σύγκριση 2020 με 2019

Μειώνεται το
προσδόκιμο ζωής

Αυτοψία στα υπόγεια τζαμιά της πρωτεύουσας.
Ο δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος μιλά για τη βόμβα στα
Πατήσια καλώντας την ΕΛ.ΑΣ. να κοιτάξει ακροδεξιά
σελίδες 50-51

σελίδες 54-55

Το γεωπολιτικό σκάκι, το ενεργειακό παίγνιο και οι επιπτώσεις του
στις τσέπες των Ευρωπαίων και Ελλήνων καταναλωτών.
Ο ρόλος ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρώπης, Κίνας
και το αίτημα για ειρήνη
σελίδες 16, 22, 58-67

Σε περιοχή NATURA

Τσιμεντώνουν
τον Ερασίνο
σελίδες 52-53
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της Κυριακής

Γράφουν και μιλούν
στην ΑΥΓΗ της Κυριακής

Φτώχεια

Γιάννης Ζ. Δρόσος
Ομ. καθηγητής Συνταγματικού
Δικαίου στη Νομική Σχολή Αθηνών

Πόλις ωνία

με υπογραφή Μητσοτάκη
Φτωχοποιούν τη μεσαία τάξη. Το 35,9% των μηνιαίων δαπανών δίνουν τα
φτωχότερα νοικοκυριά για τρόφιμα | Πτώση κατά 3,4% παρουσιάζουν οι πωλήσεις
τροφίμων | Κόβουν ακόμα και από τα είδη πρώτης ανάγκης οι καταναλωτές
3 εκατομμύρια πολίτες στο φάσμα της φτώχειας | Νέο κύμα ανατιμήσεων έως 30%
Πρωταθλήτρια στις αυξήσεις σε φυσικό αέριο και ρεύμα η Ελλάδα | Οι απώλειες
στον κατώτατο μισθό μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο άγγιξαν το 10,4% | 1.100.099
άνεργους καταγράφει ο ΟΑΕΔ | Μείωση τζίρου 50% για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις, και μάλιστα σε περίοδο εκπτώσεων | Σε όλη την Ευρώπη μέτρα
στήριξης των πολιτών, στην Ελλάδα ενίσχυση των καρτέλ

Σχολεία δεύτερης ευκαιρίας
για μια ζωή εκτός φυλακής
Μόνον το 10% όσων κάθονται στα θρανία ξαναφυλακίζονται,
ενώ ο γενικός μέσος όρος είναι 80%. Και όμως, την τελευταία
διετία η χρηματοδότησή τους στέγνωσε
Ιωάννα Καρυστιάνη, συγγραφέας, Δημήτρης Μυστακίδης, τραγουδοποιός,
Κυριάκος Κωλέσης, διευθυντής Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας, Α.Ι., μαθητής - κρατούμενος
σελίδες 26, 47-49

Κωνσταντίνος Βλαχάκης

Γραμματέας Κ.Σ. Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ

Η κοινωνική αλλαγή να γίνει
υπόθεση της νέας γενιάς

Ιωάννης Σαρακιώτης

Αναπληρωτής τομεάρχης Ανάπτυξης,
βουλευτής Φθιώτιδας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Ξόρκια, ευχές και…
θερμοσίφωνες!

Ανδρέας Νεφελούδης

Πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας

Οταν οι μισθωτοί
βαφτίζονται πάροχοι

Διονύσης Τεμπονέρας
Δικηγόρος, εργατολόγος

Προετοιμάζουν παράδοση
του ΕΦΚΑ σε ιδιωτικές
ασφαλιστικές εταιρείες

Δημήτρης Παπαδημούλης

Αντιπρόεδρος Ευρωβουλής, επικεφαλής ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

Τα «τύμπανα πολέμου» στην
Ουκρανία και η αφωνία της
Ε.Ε.

σελίδες 4-5, 14-15, 17

Οδοιπορικό στις φυλακές Κέρκυρας και Τρικάλων

www.avgi.gr

Εφη Αχτσιόγλου

Το αίτημα για
πολιτική αλλαγή
είναι κοινωνική
ανάγκη
σελίδες 12-13

Παναγιώτης Βλάχος

Πάνος Τριγάζης

Μέλος Κ.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., σύμβουλος του Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης

Διπλωματία των λαών

Σία Αναγνωστοπούλου

Τομεάρχης Πολιτισμού του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., βουλευτής Αχαΐας

Σκέψεις για τον δρόμο προς
το συνέδριο

Στέργιος Καλπάκης

Φιλοδώρημα για
την κυβέρνηση
η κοινωνική
πολιτική

Αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.

σελίδα 9

Πολιτικός επιστήμονας, συγγραφέας

Γιάννης Στάνκογλου

Ναι, ένας
σκηνοθέτης
μπορεί να μην
είναι εξουσιαστικός
σελίδα 12

Μάχη για τις καθημερινές
ανάγκες των ανθρώπων

Antoine Schwartz

Η παράξενη εξαφάνιση του
ιταλικού K.K.

Rudi Ghedini

Δημοσιογράφος, συγγραφέας στην
Μπολόνια

Η ιταλική Αριστερά σε νέες
περιπέτειες

9 771108 990104

Οι αόρατοι πιστοί
του διπλανού υπογείου

Διπλωματικός μαραθώνιος και επικοινωνιακός
πόλεμος με πραγματικά πυρά

07

Ποια ανεξιθρησκία;

Η αποδιοργάνωση του
συστήματος Υγείας οδηγεί σε
αύξηση των υποτροπών για
καρκινοπαθείς και χρόνια
πάσχοντες

Ουκρανία

Σήμερα
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Η θέση μας

Οι Άθλιοι και
τα golden boys
Η ηλικιωμένη γυναίκα στο Ίλιον, που ως
άλλος Γιάννης Αγιάννης συνελήφθη με
λίγο κρέας που δεν μπορούσε να
πληρώσει, συμπυκνώνει σε επίπεδο
συμβολισμού την ταχεία πορεία μιας
κοινωνίας προς τη φτωχοποίηση.
Σχεδόν ένας στους τρεις πολίτες διαβιοί
στο όριο της φτώχειας, ενώ τα
νοικοκυριά βλέπουν το μηνιαίο τους
εισόδημα να εξανεμίζεται στο πρώτο
δεκαπενθήμερο. Η κίνηση στα σούπερ
μάρκετ και στις λαϊκές αγορές έχει
μειωθεί, ενώ οι καταναλωτές κόβουν
ακόμα και από τα βασικά είδη
διατροφής. Οι τιμές των προϊόντων
αυξάνονται και οι μισθοί παραμένουν
καθηλωμένοι. Όλο και περισσότερες
οικογένειες στο τέλος του μήνα
καλούνται να επιλέξουν τι θα
θυσιάσουν για να πληρώσουν το ρεύμα.
Η αγορά στενάζει, οι μικρομεσαίοι
φτωχοποιούνται. Έως και 50% είδαν
μείωση του τζίρου τους οι
επιχειρηματίες στο λιανεμπόριο, ακόμα
και σε περίοδο εκπτώσεων, στη φάση
μάλιστα που άνοιξε επί της ουσίας η
αγορά από τους σκληρούς
περιορισμούς της Covid. Κι αν οι
υπουργοί της κυβέρνησης Μητσοτάκη
διαβεβαίωναν ότι η ακρίβεια θα είναι
παροδικό φαινόμενο, η πραγματικότητα
τους διαψεύδει. Η ίδια η Κομισιόν
προβλέπει ότι ο πληθωρισμός
του 2022 θα είναι πενταπλάσιος
του αντίστοιχου του 2021.
Οι αγρότες δεν μπορούν πια να
καλλιεργήσουν τη γη τους, αδυνατούν
να καλύψουν τις υπέρογκες ανάγκες
στην ενέργεια, στο πετρέλαιο, στις
ζωοτροφές. Η ύπαιθρος
βρίσκεται ενώπιον της απειλής
νέας εγκατάλειψης.
Υπάρχει όμως και μια άλλη Ελλάδα.
Αυτή των γαλάζιων golden boys με τους
μισθούς των 360 χιλιάδων ευρώ. Είναι η
Ελλάδα των φίλων του συστήματος
Μαξίμου, που έλαβαν 5 δισ. ευρώ σε
απευθείας αναθέσεις. Των χορηγών της
κυβέρνησης Μητσοτάκη και της ελίτ
που βλέπει τα κέρδη της να αυξάνονται.
Η χώρα μας βαδίζει ξανά σε βαθιά
κοινωνική κρίση. Μια κρίση που δρα
σωρευτικά πάνω στα αποκαΐδια της
καταστροφής που έφεραν οι
νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας.
Η συνταγή της Δεξιάς είναι γνωστή και η
κατάληξη προδιαγεγραμμένη: Μια
κοινωνία «Αθλίων». Όμως ο λαός έχει
και τη γνώση και την πείρα ώστε
να την αποτρέψει.

Η ΑΥΓΗ

Αγνώριστος ο ΕΦΚΑ μετά την πρόσληψη υψηλόμισθων στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα

Επισημάνσεις
Συνελήφθη στα Lidl ηλικωμένη
γυναίκα που πάνω της βρέθηκε
αδιευκρίνιστης προέλευσης
ποσότητα τυριού.
Τι θέλετε τώρα, μπορεί να ήταν αμοιβή για
τίποτα διαλέξεις με θέμα τα 35
εκατομμύρια χρόνια αρχαιοελληνικού
πολιτισμού.
Ευτυχώς τα Lidl χειρίστηκαν πολύ
επιδέξια την κατάσταση.
Σου λέει, ας της τραβήξουμε μια μήνυση
για κλοπή. Αν ήταν κακό, δεν θα το είχε
βγάλει ο Μητσοτάκης από τον Ποινικό
Κώδικα;
Και θα βγει και μετά ο Άδωνις και θα
πει, γιατί να φάει τυρί η γιαγιά, να
γίνει τριακόσια κιλά;
Και θα ακουστεί και ευρύτερα το όνομα
της εταιρείας. Καλό θα μας κάνει.
Μήπως, επί τη ευκαιρία, να
μετατρέψουμε και καμιά πενηνταριά
εργαζόμενους σε φριλάντσερς, να
μας συμπαθήσουν ακόμα
περισσότερο.
Και μετά να κάνουμε και μια διαφημιστική
καμπάνια με τη Μιράντα Ξαφά.
Και τι θέλετε, δηλαδή, να ανέχεται το
σούπερ μάρκετ τις κλοπές, να
μετακυλίει μετά το κόστος στις τιμές
και να πληρώνετε ακριβότερα;
Σωστά, ενώ το ρεύμα που τριπλασιάστηκε
δεν το μετακυλίει πουθενά, το αποθηκεύει
σε βαρέλια από φέτα.
Τελικά δεν πήγε καλά αυτό. Ακόμα
μας ταλαιπωρεί η ιδεολογική
ηγεμονία της Αριστεράς.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΤΣΕΚΕΡΗ

Ισως και η έκφραση «θα την πάμε μέχρι
τέλους» να μην ακούστηκε τόσο
ελκυστική όσο οι προσφορές στα σαλάμια.

Και έχουμε και τον ΣΥΡΙΖΑ που μας
λέει ότι η άμυνα δεν είναι
αυτοσκοπός.

Τι διάολο, στη Λεγεώνα των Ξένων
έχουν σπουδάσει επικοινωνία όλοι
αυτοί;

Και περιμένει τη Ν.Δ. να σκεφτεί, μπα, δεν
μπορεί, κάτι άλλο θα προσπαθούν να
πούνε.

Είναι αυτό που λέμε «Εταιρική
Επικοινωνία από τα Lidl».

Και να καταγγείλει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι την
ώρα των συσκέψεων για
κοινοβουλευτικά αμυντικά θέματα
χαζολογάνε όλοι στα κινητά τους.

Υστερα μάθαμε ότι η εταιρεία έκανε
πίσω μετά από παρέμβαση του
Άδωνι Γεωργιάδη.
Δηλαδή ότι για να παραιτηθούν από 300
γραμμάρια τυρί χρειάστηκε να παρέμβει ο
υπουργός Ανάπτυξης.
Και ο Άδωνις πώς τους έπεισε
δηλαδή, τους διάβασε αποσπάσματα
από τους Εβραίους του Πλεύρη;
Μην ακούσετε στρατιωτικούς
εξοπλισμούς 7 δισεκατομμυρίων, αμέσως
στις μίζες πάει το μυαλό σας.
Τόσο πατριώτες είστε.
Και με το τηλεφωνικό κέντρο που είχε
πάρει ο Μητσοτάκης από τη Siemens, τα
ίδια κάνατε.

Παιδιά, αν ήτανε τόσο χαζή η Ν.Δ., η μισή
θα ήτανε μέσα φυλακή για τη Novartis.
Και ίσως θα ήταν μια φορά που για
τις ακριβείς διατυπώσεις θα έπρεπε
να συμβουλευτούμε τον Πολάκη.
Εστω κι αν χρειαστεί μετά να το
χτενίσουμε λίγο.
Κοίτα να δεις γκαντεμιά τώρα,
αποχωρούν οι Γάλλοι από το Σαχέλ
πάνω που ετοιμαζόμασταν να
στείλουμε στρατό να το
καταλάβουμε.
Και όχι τίποτ’ άλλο, στήσαμε και
κοκοφοίνικες στην Πανεπιστημίου για να
τους εκπαιδεύσουμε.

Πού ξανακούστηκε μίζες από
εξοπλιστικά, σε ποια χώρα νομίζετε
ότι ζείτε;

Και μετά τους πηγαίναμε στην Ερμού
να δούνε και μαϊμούδες.

Και μάλιστα με έναν πρωθυπουργό που
μπαινοβγαίνει μυστηριωδώς το σπίτι του
Βολταίρου στο πόθεν έσχες του.

Αυτό που θα φέρουν μάνατζερ από τον
ιδιωτικό τομέα να επιταχύνουν την έκδοση
συντάξεων, πολύ λογικό ακούγεται. Έχει
τεράστια εμπειρία ο ιδιωτικός τομέας από
την έκδοση συντάξεων.

Τι μίζες να παίρνει, ρε παιδιά, η Νέα
Δημοκρατία; Δεν τη βλέπετε που
είναι καταχρεωμένη μέχρι τον λαιμό;
Ετσι γίνεται πάντα όταν είσαι τίμιος
στην πολιτική.

Γι’ αυτό τους παίρνουμε με 8
χιλιάρικα τον μήνα. Για να μην πάνε
να εκδίδουν συντάξεις σε καμιά
διαφημιστική.
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Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι
Μητσοτάκης, Γεωργιάδης, Σταϊκούρας, Σκυλακάκης και Σκρέκας παρακολουθούν αμέτοχοι το ράλι
καταναλωτικά είδη και την ενέργεια, στο οποίο αρχικά προσέδιδαν χαρακτηριστικά φυσικού φαινομένου,
για τα μέτρα που υποτίθεται ότι πήραν, για να δηλώσουν τελικά αναρμόδιοι, παίζοντας την κολοκυθιά
Του

ΝΙΚΟΥ ΣΒΕΡΚΟΥ

Απαντώντας, στις
22 Νοεμβρίου, στον
Τσίπρα από το βήμα
της Βουλής, ο
Μητσοτάκης
επαναλάμβανε πως
«οι πιο πολλοί
ισχυρίζονται -και
πιστεύω με
τεκμηριωμένα
στοιχεία- ότι το
φαινόμενο το οποίο
αντιμετωπίζουμε
σήμερα θα είναι
ένα φαινόμενο
πρόσκαιρο»

Τ

ον ρόλο του θεατή της ραγδαίας αύξησης των τιμών έχει επιλέξει να παίζει η
κυβέρνηση, που κάθε τόσο αλλάζει τη
ρητορική της, ελπίζοντας να γλιτώσει
την κοινωνική κατακραυγή για την άγρια φτώχεια που πλήττει τα νοικοκυριά. Κυριάκος Μητσοτάκης, Άδωνις Γεωργιάδης, Χρήστος Σταϊκούρας, Θεόδωρος Σκυλακάκης και Κώστας
Σκρέκας παρακολουθούν αμέτοχοι το ράλι των
τιμών στα βασικά καταναλωτικά είδη και την
ενέργεια, χωρίς ωστόσο να παίρνουν αποτελεσματικά μέτρα. Τουναντίον, αρχικά προσέδιδαν
στην ακρίβεια χαρακτηριστικά φυσικού φαινομένου, έπειτα πανηγύριζαν για τα μέτρα που
υποτίθεται πήραν, ύστερα δήλωναν αναρμόδιοι
και τελικά κατέληξαν να παίζουν την κολοκυθιά.
«Η ακρίβεια είναι παροδική». Αυτή η φράση
έβγαινε επί μήνες από τα χείλη των κορυφαίων
αρμοδίων. Χαρακτηριστικά, στις 8 Σεπτεμβρίου
2021 ο Χρήστος Σταϊκούρας δήλωνε στην ΕΡΤ
ότι αυτό το κύμα ανατιμήσεων θα είναι παροδικό,
εκτιμώντας παράλληλα πως την επόμενη χρονιά
«ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα είναι κάτω από
2%». Τη σκυτάλη πήρε ο Κυριάκος Μητσοτάκης,
που, σε συνομιλία του με δημοσιογράφους στη
Θεσσαλονίκη στις 10 Σεπτεμβρίου, ισχυριζόταν
πως το φαινόμενο της ακρίβειας είναι παροδικό.
Δυο μέρες αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου της
ΔΕΘ, έλεγε: «η εκτίμηση μου -και δεν είναι μόνο
δική μου, είναι και η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας και των πιο πολλών οικονομολόγων- είναι ότι αυτό το φαινόμενο είναι προσωρινό». Ο πρωθυπουργός διαφήμιζε μάλιστα
μέτρα ανάσχεσης των τιμών στο ρεύμα λέγοντας

ότι «κινούμαστε πριν χτυπήσει το πρόβλημα» μιλώντας για «πολύ γενναίες και γενναιόδωρες παρεμβάσεις». Στις 23 Σεπτεμβρίου ο αναπληρωτής
υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης
υποστήριζε ότι το φαινόμενο «θα υποχωρήσει
μέσα στους επόμενους μήνες και δεν θα δημιουργήσει πληθωριστικές προσδοκίες». Στις 27
Σεπτεμβρίου συζητήθηκε στη Βουλή επίκαιρη
ερώτηση 56 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα,
με τους αρμόδιους υπουργούς να ανταγωνίζονται ποιος θα καθησυχάσει περισσότερο τους πολίτες. Ο υπουργός Οικονομικών έλεγε πως «μέχρι σήμερα τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι συνολικά οι ανατιμήσεις που παρατηρούμε είναι παροδικού χαρακτήρα», συμπληρώνοντας μάλιστα
πως παροδικές θα είναι και οι αυξήσεις στις τιμές
της ενέργειας.
Ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης,
που είναι ο απολύτως αρμόδιος για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, στην ίδια συζήτηση
επαναλάμβανε διαρκώς ότι η ακρίβεια είναι παροδική, λέγοντας μάλιστα ότι επιμένει στον ισχυρισμό του «για να αποτρέψω [τους επιχειρηματίες] από το να πάνε να κάνουν αυξήσεις». Έφτασε μάλιστα στο σημείο να κατηγορήσει την ΑΥΓΗ
ότι επί της ουσίας λέει στον επιχειρηματικό κόσμο
«αυξήστε τώρα όλοι τις τιμές». Ισχυριζόμενος μάλιστα πως η κυβέρνηση έχει τιθασεύσει την ακρίβεια, είπε πως «ναι, αυξήσεις τιμών υπάρχουν,
ασφαλώς εξαιρετικά χαμηλότερες απ’ ό,τι σε όλες
τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, πράγμα που
σημαίνει ότι το πρόβλημα δεν είναι ενδογενές,
δεν είναι δικό μας, αλλά είναι εισαγόμενο».
Στις 21 Οκτωβρίου ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας δήλωνε
από το Olympia Forum ότι «η Ελλάδα κινείται
προς τη σωστή κατεύθυνση, η οποία δεν μπορεί

να κριθεί από μια παροδική άνοδο των τιμών
ενέργειας του φυσικού αερίου».

Τα πρώτα καμπανάκια
Όταν ανακοινώθηκε ότι ο πληθωρισμός στην
Ελλάδα έφτασε το 3,4% και φάνηκε πως οποιοδήποτε μέτρο απλά δεν αποδίδει, χτύπησαν τα
πρώτα καμπανάκια. Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης,
στις 15 Νοεμβρίου, με μια λιτή ανακοίνωση σημείωσε μεν πως «η οικονομία βρίσκεται σε δυναμική τροχιά ανάκαμψης», ωστόσο κάλεσε τις
επιχειρήσεις να επιδείξουν «ιδιαίτερη αυτοσυγκράτηση σε ό,τι αφορά τη μεταφορά του σχετικού κόστους (σ.σ. που επιφέρουν οι αυξήσεις)
στις τιμές καταναλωτή». Την ίδια μέρα, η Κριστίν
Λαγκάρντ προειδοποιούσε ότι ο πληθωρισμός
στην Ευρωζώνη θα διαρκέσει περισσότερο από
τις αρχικές προβλέψεις.
Μητσοτάκης - Γεωργιάδης επέμεναν
Ωστόσο ο Άδωνις Γεωργιάδης, μια μέρα αργότερα, απαντώντας σε ερώτημα (Open) εάν
ισχύει ακόμα η πρόβλεψη πως η ακρίβεια θα
διαρκέσει μέχρι τα τέλη του 2021, έλεγε: «Δεν
έχω αλλάξει την πρόβλεψή μου, μια χαρά επαληθεύεται». Για το εάν θα κάνει κάποια κίνηση
προς τους παράγοντες της αγοράς, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορώ να κάθομαι και να
προβλέπω ούτε να λέω στις επιχειρήσεις τι θα
κάνουν» σχετικά με τις τιμές της αγοράς.
Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όμως ακολουθούσε την ίδια τακτική. Στις 22 Νοεμβρίου, στο
πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή που προκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας για τις αυξήσεις τιμών, επανέλαβε ότι ο
πληθωρισμός είναι παροδικό φαινόμενο. «Οι
πιο πολλοί ισχυρίζονται -και πιστεύω με τεκμη-
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Πορεία Τσίπρα στην κοινωνία, πολιτική
Μητσοτάκη για τα golden boys
Ο Τσίπρας στρέφει τα πυρά του στην «α λα καρτ» κυβερνητική ανησυχία για τον εκτροχιασμό των
δημοσιονομικών, τονίζοντας ότι η Ν.Δ. αποφάσισε να δώσει 5 δισ. ευρώ σε απευθείας αναθέσεις
και κλειστούς διαγωνισμούς, να πάρει το 1 δισ. ευρώ της 13ης σύνταξης για την ιδιωτικοποίηση
της ασφάλισης και να δώσει αστρονομικούς μισθούς στα δικά της golden boys
Του

ΣΠΥΡΟΥ ΡΑΠΑΝΑΚΗ

Κ

αντάμα
των τιμών στα βασικά
έπειτα πανηγύριζαν

ριωμένα στοιχεία- ότι το φαινόμενο το οποίο
αντιμετωπίζουμε σήμερα θα είναι ένα φαινόμενο πρόσκαιρο» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης
προβλέποντας ότι το φαινόμενο «θα αρχίσει να
υποχωρεί από το πρώτο τρίμηνο του 2022».

Αρχές Φεβρουαρίου έλεγαν
ότι έπεσαν οι τιμές
Η ακρίβεια συνέχισε κατόπιν να καλπάζει
αμείωτη και οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες άρχισαν, κατά το κοινώς λεγόμενο, να πουλάνε τρέλα. Ο Θεόδωρος Σκυλακάκης, στις 2
Φεβρουαρίου, υποστήριξε πως η κυβέρνηση
δεν προχωρά σε φορολογικές ελαφρύνσεις στα
καύσιμα επειδή «τα καύσιμα τα πιο φτωχά νοικοκυριά τα χρησιμοποιούν πολύ λιγότερο γιατί
δεν έχουν αυτοκίνητο». Μια μέρα αργότερα, σε
συζήτηση επερώτησης του ΚΙΝ.ΑΛΛ., ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε πως η εκτίμηση για την παροδικότητα του φαινομένου «υπόκειται σε μεγάλο βαθμό αβεβαιότητας». Ο Κώστας Σκρέκας
υποστήριξε πως η Ελλάδα «έχει τη λιανική τιμή
ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 30% πιο φθηνή
από τη μέση τιμή στην Ευρώπη». Και ο Άδωνις
Γεωργιάδης ισχυρίστηκε ότι «αν αφαιρέσεις το
κόστος ενέργειας, στο σύνολό τους τα προϊόντα
έχουν πάει προς τα κάτω και όχι προς τα πάνω».
Φαίνεται πάντως ότι οι υπουργοί προσπαθούν πια να πετάξουν από πάνω τους την καυτή
πατάτα. Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε, την Πέμπτη, στη Βουλή πως «ο πληθωρισμός φυσικά
και υπάρχει, αλλά οφείλεται κατά τα δύο τρίτα σε
αύξηση της τιμής της ενέργειας και όχι βεβαίως
σε δυσλειτουργία της αγοράς. Η δική μου αρμοδιότητα είναι ο έλεγχος της αγοράς. Δεν είναι
ο έλεγχος των τιμών της ενέργειας ούτε η μείωση των φόρων».

ατά μέτωπο επίθεση και
ανάδειξη των κυβερνητικών ευθυνών, επαφή με
την κοινωνία στις γειτονιές και στους αγώνες -όπως στην
περίπτωση των αγροτών-, διαρκές
αίτημα για εκλογές, συγκεκριμένες
προτάσεις στον αντίποδα της κυβερνητικής αδιαφορίας, συνιστούν τη
στρατηγική της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Οδηγούμαστε σε βαθιά
κοινωνική κρίση, χρειάζεται άμεση
και ουσιαστική στήριξη των νοικοκυριών. Η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται να προστατέψει την κοινωνία,
αλλά τις ελίτ και τα golden boys» τονίζουν στον ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., υπογραμμίζοντας πως είναι πιο αναγκαία από ποτέ η πολιτική αλλαγή. Η
Κουμουνδούρου καταλογίζει στο
Μέγαρο Μαξίμου ευθύνες για τη ραγδαία φτωχοποίηση, που απειλεί την
κοινωνική πλειονότητα, κάνοντας,
παράλληλα, λόγο για συνθήκες καθεστώτος που δημιουργεί η διακυβέρνηση Μητσοτάκη.
Η ιστορία των «Αθλίων» του Ιλίου
με πρωταγωνίστρια την ηλικιωμένη
γυναίκα ξύπνησε μνήμες από την περίοδο 2012-2015. Μπορεί η συγκεκριμένη ιστορία να χτύπησε τις ευαίσθητες χορδές των τηλεθεατών και
των αναγνωστών, ωστόσο δεν πρόκειται για μεμονωμένη περίπτωση.
Το ράλι της ακρίβειας στην ενέργεια
και στις τιμές των βασικών προϊόντων στα ράφια οδηγούν σε βέρτιγκο

Δεν έχουν την
πολιτική βούληση να στηρίξουν
την κοινωνία,
τον εργαζόμενο,
τον αγρότη, γιατί
έχουν την πολιτική βούληση να
κάνουν deal με
τα μεγάλα συμφέροντα. Έχουν
την πολιτική
βούληση να στηρίζουν την ελίτ,
έχουν την πολιτική βούληση να
δίνουν χρήματα
στα golden boys
και σε αυτούς
που κάνουν επέλαση στο κράτος

νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με
πάνω από το 20% των μηνιαίων δαπανών του μέσου νοικοκυριού να
πηγαίνει στη διατροφή, 30% έως και
50% στο ενοίκιο, με την εκτόξευση
των λογαριασμών του ρεύματος και
τη στασιμότητα των μισθών, καθίσταται σαφές ότι οι πολιτικές της κυβέρνησης της Ν.Δ. φτωχοποιούν τη
μεσαία τάξη, την ώρα που οι φτωχότεροι εξαθλιώνονται.
Αυτή την εικόνα επιβεβαιώνουν οι
πολίτες και οι επαγγελματίες με τους
οποίους συνομιλεί ο Αλέξης Τσίπρας
στις περιοδείες του, που πυκνώνουν
το τελευταίο διάστημα. Ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης επέρριψε στην κυβέρνηση την ευθύνη για το
γεγονός ότι η Ελλάδα έχει την ακριβότερη τιμή χονδρικής στην ενέργεια.
Τόσο από τη Βουλή όσο και από την
Αγιά, στη Λάρισα, την Παρασκευή,
επισήμανε ότι η κυβέρνηση εκχώρησε το 17% της ΔΕΗ, βάζοντας και από
το Ελληνικό Δημόσιο 100 εκατομμύρια στη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, για να πάει το Δημόσιο από το
51% στο 34%. «Και τώρα, αντί η ΔΕΗ
να επιτελεί τον ρόλο της ως δημόσια
επιχείρηση, ανταγωνίζεται τους άλλους ιδιώτες παρόχους στο πόσο
υψηλότερα θα πάει η τιμή του ρεύματος» είπε χαρακτηριστικά. «Δεν είναι
φυσικό φαινόμενο. Είναι ρήτρα Μητσοτάκη που αυξάνει το φαινόμενο
της ακρίβειας και πληγώνει τις τσέπες
των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων» πρόσθεσε.
Παράλληλα, ο Αλ. Τσίπρας στρέφει τα πυρά του στην «α λα καρτ»

ανησυχία για τον εκτροχιασμό των
δημοσιονομικών, τονίζοντας πως η
Ν.Δ. αποφάσισε να δώσει 5 δισ. ευρώ
σε απευθείας αναθέσεις και σε κλειστούς διαγωνισμούς, να πάρει το 1
δισ. ευρώ της 13ης σύνταξης για την
ιδιωτικοποίηση της ασφάλισης και
να δώσει αστρονομικούς μισθούς
στα δικά της golden boys. «Δεν έχουν
την πολιτική βούληση να στηρίξουν
την κοινωνία, τον εργαζόμενο, τον
αγρότη, γιατί έχουν την πολιτική
βούληση να κάνουν deal με τα μεγάλα συμφέροντα. Έχουν την πολιτική
βούληση να στηρίζουν την ελίτ,
έχουν την πολιτική βούληση να δίνουν χρήματα στα golden boys και σε
αυτούς που κάνουν επέλαση στο
κράτος» τόνισε.
Στο μέτωπο των αγροτών, ο ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ. εκφράζει τη στήριξη στα αιτήματα του αγώνα τους, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να επιστραφεί ο
ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, να επιδοτηθεί το αντιστάθμισμα της ρήτρας προσαρμογής για να αντέξουν
την κρίση, μαζί με στοχευμένες επιδοτήσεις στις ζωοτροφές και στα
αγροτικά εφόδια. Εξάλλου, η επιβάρυνση στην αγροτική παραγωγή μετακυλίεται στους καταναλωτές. Παράλληλα, ο Αλ. Τσίπρας κατήγγειλε
την ομερτά και την αποσιώπηση του
αγώνα των αγροτών από τα ΜΜΕ.
«Αυτό που διακυβεύεται είναι η παραμονή στα χωράφια, στην ύπαιθρο.
Είναι αν θα συνεχίσουν να παράγουν. Και αυτό είναι κρίσιμο για τη
χώρα, για την ελληνική οικονομία»
είπε από το Κιλελέρ.
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Διαγραφή στο όνομα
της Novartis
Αιχμές Κύρτσου κατά Μητσοτάκη, αλλά και Βέμπερ, που
υψώνει ασπίδα προστασίας της Ν.Δ. Ο ευρωβουλευτής
προειδοποιεί για τα προβλήματα με την Ε.Ε. Διεθνή
δημοσιεύματα εκθέτουν τη χώρα
Του

ΚΩΣΤΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ

Σ

τα σχοινιά στριμώχνουν ευρωπαϊκοί οργανισμοί και ΜΜΕ την κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη μετά
την απόφαση αποπομπής του
Γιώργου Κύρτσου. H κάθετη διαφοροποίηση του ευρωβουλευτή από την κυβερνητική
γραμμή στις διώξεις όσων συνέβαλαν στις
αποκαλύψεις του σκανδάλου Novartis -Βαξεβάνη, Παπαδάκου, Τουλουπάκη- αποδείχτηκε αβάσταχτη για τη Ν.Δ. Ήδη τα διεθνή
δημοσιεύματα αφήνουν έκθετη τη δεξιά παράταξη αναφέροντας -όπως το Euractiv- ότι
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας διώχνει τον ευρωβουλευτή που μιλά επικριτικά
για την ελευθερία των Μέσων ενημέρωσης
στην Ελλάδα. Δίνεται έμφαση και στο γεγονός ότι η δίωξη των δημοσιογράφων προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις κοινοτικές
δημοσιογραφικές ενώσεις και όχι μόνο.

«Σαν να δέχεται την ενοχή του
ο Μητσοτάκης»
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με
τον Γ. Κύρτσο, εμφανίζεται σαν να δέχεται
την ενοχή του για κουκούλωμα του σκανδάλου Novartis. Ο πρωθυπουργός, εντούτοις, βασίζεται στη στήριξη του γνωστού και
μη εξαιρετέου Μάνφρεντ Βέμπερ. Ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος
και φανατικός πολέμιος της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ εμφανίζεται εξαιρετικά γενναιόδωρος προς το κόμμα της δεξιάς πολιτικής
οικογένειας, αλλά και τη Novartis. Δίχως
διάθεση διερεύνησης των καταγγελιών του
Κύρτσου, διατράνωσε ότι απορρίπτει κατηγορηματικά τις «αβάσιμες και απαράδεκτες
κατηγορίες κατά της ελληνικής κυβέρνησης», προαναγγέλλοντας εσωτερική διαδικασία κατά του ευρωβουλευτή. Ο Γιώργος
Κύρτσος δηλώνει πλέον εντυπωσιασμένος
για το γεγονός ότι ο Κ. Μητσοτάκης επέλεξε σαν σκεπτικό της διαγραφής του τη διαφωνία του στο θέμα της Novartis και της
δίωξης δημοσιογράφων - Τουλουπάκη.
Όπως τονίζει, με αυτό τον τρόπο ο πρωθυπουργός ουσιαστικά δικαιώνει την κριτική
που δέχεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδιαίτερα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέται δε πώς
θα δικαιολογήσει τη διαγραφή ενός ευρω-

βουλευτή του κόμματός του επειδή έχει διαφωνίες για το σκάνδαλο της Novartis. Τον
καταγγέλλει μάλιστα για το γεγονός ότι δεν
στράφηκε κατά της εταιρείας και δεν διεκδικεί αποζημιώσεις. «Έχουμε φτάσει στο σημείο να γελοιοποιούμαστε διεθνώς διότι η
Novartis πληρώνει αποζημιώσεις στις ΗΠΑ
για τις εμπορικές πρακτικές που εφάρμοσε
στην Ελλάδα και άλλες χώρες και η επίσημη
Ελλάδα δεν ασχολείται με τη ζημιά που μας
έκανε η Novartis» τόνισε προχθές στον ρ/σ
Στο Κόκκινο. Ο γαλάζιος πανικός για τον ευρωπαϊκό αντίκτυπο των βολών ενός ευρωβουλευτή που ανήκει στην κυβερνητική παράταξη αποτυπώθηκε στην ανακοίνωση της
διαγραφής. Από την Οδό Πειραιώς επιχειρούν να διαστρεβλώσουν το περιεχόμενο
της κριτικής του Γ. Κύρτσου κατηγορώντας
τον ότι δυσφημεί διεθνώς τη χώρα και αμφισβητεί την ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης. Υπενθυμίζεται πως μια ανάρτηση του ευρωβουλευτή που τόνιζε ότι αποτελούν παγίδα για την κυβέρνηση οι διώξεις από τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δέχθηκε σύνδεση κονδυλίων με σεβασμό των δικαιωμάτων- έδωσε το πάτημα για
τη διαγραφή - «πολιτική λύτρωσή» του.
Οι συνεργάτες του Κ. Μητσοτάκη φαίνεται να έλαβαν τις τελικές αποφάσεις τους
πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Γ. Κύρτσος
προειδοποίησε ότι οι θέσεις της πρώην εισαγγελέως κατά της Διαφθοράς κ. Τουλουπάκη -περί κουκουλώματος του σκανδάλου- θα βρουν απήχηση στην Ε.Ε.
Υπενθυμίζεται ότι ο Γ. Κύρτσος στηλίτευε,
σε καθημερινή βάση, την επιτελική αναποτελεσματικότητα σε ευρύτατη γκάμα θεμάτων από τον Σεπτέμβριο του 2020. Για πρώτη φορά όμως ασχολήθηκε μαζί του η κυβέρνηση τον περασμένο Ιανουάριο, όταν ο
ευρωβουλευτής αναφέρθηκε στον «άστοχο
χειρισμό από το Μαξίμου του θέματος με
Βαξεβάνη, Παπαδάκου». Ο κυβερνητικός
εκπρόσωπος έσπευσε να του καταλογίσει
πολιτικά κίνητρα, αποκαλύπτοντας τον γενικευμένο εκνευρισμό στο Μαξίμου. Ο
Γιώργος Κύρτσος ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να προσχωρήσει σε άλλον πολιτικό
φορέα. Τους πονοκεφάλους εντούτοις στο
πρωθυπουργικό επιτελείο εντείνει το μήνυμά του πως εφεξής θα είναι πιο αυστηρός και
πιο ολοκληρωμένος στις παρεμβάσεις του.

Συνέντευξη

Ομολογία ενοχής
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Να γίνει
Κωνσταντίνος
Βλαχάκης
γραμματέας
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ
Συνέντευξη στον

ΣΠΥΡΟ ΡΑΠΑΝΑΚΗ

Ένας νέος άνθρωπος δεν
είναι δυνατόν να
επιστρέψει σε μια χώρα
που φιγουράρει στις
πρώτες θέσεις στην
Ευρώπη στην ανεργία
των νέων, όπου ο
κατώτατος μισθός έχει
μείνει στάσιμος, όπου οι
ελαστικές σχέσεις
εργασίας κυριαρχούν και
το οκτάωρο μοιάζει
άπιαστο όνειρο,
υπογραμμίζει ο
γραμματέας της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ δίνοντας την
απάντησή του στην
δήλωση του Κ.
Μητσοτάκη περί
εκπληκτικής ποιότητας
ζωής στην Ελλάδα. Ο Κ.
Βλαχάκης παρουσιάζει
τις προτάσεις της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για
τους νέους και τις νέες
στην καθημερινότητα
αλλά και στα
πανεπιστήμια. Απευθύνει
κάλεσμα συμμετοχής στις
φοιτητικές εκλογές στους
αριστερούς και
προοδευτικούς φοιτητές
και φοιτήτριες, να
δώσουν τη μάχη
«απέναντι στην ΔΑΠΝΔΦΚ, τη νεολαία του κ.
Μητσοτάκη και της κ.
Κεραμέως στα
πανεπιστήμια».
Σημειώνει ακόμη, σε
σχέση με τις προτάσεις
ενόψει του συνεδρίου του
ΣΥΡΙΖΑ, ότι καμία
καταστατική αλλαγή από
μόνη της δεν μπορεί να
επιλύσει τα προβλήματα
πολιτικής λειτουργίας.
«Σε αυτό το πλαίσιο
οφείλουμε να δούμε και
την πρόταση για εκλογή
της ηγεσίας από τη βάση».

Ο πρωθυπουργός πριν από
μερικές ημέρες υποστήριξε ότι
η Ελλάδα παρέχει μια
εκπληκτική ποιότητα ζωής και
ότι όλο και περισσότεροι νέοι
που έφυγαν στο εξωτερικό
αρχίζουν να επιστρέφουν στην
χώρα. Εκπροσωπείς μια
οργάνωση νεολαίας με μέλη σε
όλη την Ελλάδα. Έχετε κι εσείς
αυτή την εικόνα; Είναι η
Ελλάδα μια καλή χώρα για να
ζει και να εργάζεται ένας νέος,
μια νέα;
Δεν ξέρω ποιον νέο άνθρωπο μπορεί
να πείσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με
την παραπάνω δήλωση. Δυστυχώς, η
πραγματικότητα είναι αμείλικτη. Το
κύμα φυγής των νέων, ιδιαίτερα των
πλέον καταρτισμένων, συνεχίζει να
υφίσταται, ενώ η αναστροφή του είναι
αδύνατη όσο η κυβέρνηση συνεχίζει
να εφαρμόζει την ίδια πολιτική. Δεν είναι δυνατόν ένας νέος άνθρωπος να
επιστρέψει σε μια χώρα που την τελευταία χρονιά φιγουράρει στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη στην ανεργία
των νέων. Σε μια χώρα που είναι ίσως
από τις ελάχιστες όπου ο κατώτατος
μισθός έχει μείνει στάσιμος σε χαμηλά
επίπεδα από το 2019 και μετά. Όπου οι
ελαστικές σχέσεις εργασίας κυριαρχούν και το οκτάωρο μοιάζει άπιαστο
όνειρο, ειδικά μάλιστα μετά και την
ψήφιση του νόμου Χατζηδάκη.

Οι διαπιστώσεις για την
επιδείνωση της
καθημερινότητας, ιδίως των
νέων, είναι ανέξοδες. Η
Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ τι προτείνει,
τι απαντήσεις δίνει σε έναν νέο
άνθρωπο που αδυνατεί να τα
βγάλει πέρα, με το κόστος ζωής
να εκτοξεύεται και τους
μισθούς να παραμένουν
καθηλωμένοι; Κορυφαίο
ζήτημα στην καθημερινότητα
της νεολαίας- και όχι μόνοείναι αυτό της στέγασης.
Ιδιαίτερα στην Αθήνα, τα
ενοίκια είναι απλησίαστα.
Έχετε πρόταση;
Αναμφίβολα η κρίση ακρίβειας επιδρά καταλυτικά στις ζωές και των
νέων ανθρώπων. Όταν, πέρα από τις
αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, αντικρίζουμε μεγάλες αυξήσεις σε βασικά είδη, όπως τα τρόφιμα,
τότε καταλαβαίνουμε ότι το κόστος
αυτό μπορεί να είναι δυσβάσταχτο
για έναν άνεργο, φοιτητή ή νέο εργαζόμενο. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση χρειάζονται ενεργητικές πολιτικές, που θα αυξάνουν το εισόδημα
των πολιτών και θα συγκρατούν τις
τιμές. Έχει κομβική σημασία να διεκδικήσουμε την άμεση αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, τη συγκράτηση των τιμολογίων ρεύματος,
τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και αγαθά. Είναι επίσης δεδομένο ότι η ακρίβεια σε συνδυασμό με
τη στεγαστική κρίση, την αύξηση δηλαδή των ενοικίων και την έλλειψη
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υπόθεση της νέας γενιάς η κοινωνική αλλαγή
Ποια είναι τα επίδικα μπροστά
στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ;
Το επικείμενο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ
- Π.Σ. οφείλει να οδηγήσει σε μια νέα
πολιτική και οργανωτική υπέρβαση
για το κόμμα μας. Στο συνέδριο αυτό
καλούμαστε να συζητήσουμε και να
αποφασίσουμε συλλογικά τα ταυτοτικά χαρακτηριστικά του, αλλά και ένα
σύγχρονο πολιτικό σχέδιο, που θα
απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής
πλειοψηφίας, με κύριο στόχο μια νέα
αριστερή προοδευτική διακυβέρνηση. Είναι αναγκαίο να ορίσουμε τις
βασικές προτεραιότητες αυτής της
κυβέρνησης, τις τομές και ρήξεις που
απαιτούνται, αλλά και τη στρατηγική
που θα μας οδηγήσει σε αυτήν. Παράλληλα, να συζητήσουμε για την παρέμβασή μας στην Αυτοδιοίκηση και
τα συνδικάτα. Να μην αρκεστούμε σε
μια συζήτηση που κοιτάζει μόνο την
εκλογική καταγραφή, αλλά και στο
πώς θα συμβάλουμε στην κοινωνική
αλλαγή, με νέα μαζικά σχήματα και
δράση σε όλα τα πεδία. Σίγουρα, κεντρικό στοίχημα αποτελεί το να εντάξουμε τη νέα γενιά στην προσπάθεια
αυτή, να καταφέρουμε να ορίσουμε
ένα συνολικό σχέδιο που θα καταπιάνεται με όλα όσα απασχολούν
έναν νέο άνθρωπο σήμερα.

Συμφωνείτε με την πρόταση
για εκλογή της ηγεσίας από τη
βάση; Πώς σχολιάζετε τις
καταστατικές αλλαγές που
προτείνονται; Τι σημαίνει ένα
κόμμα της Αριστεράς στο 2022;

διαθέσιμων διαμερισμάτων, καθιστούν απαγορευτική την εύρεση κατοικίας, είτε αυτό αφορά φοιτητές είτε
νέους και νέες καθώς και ζευγάρια
που ψάχνουν να ανοίξουν το σπιτικό
τους. Χρειάζεται λοιπόν ένα συγκροτημένο σχέδιο, που να απαντά στις
ανάγκες αυτές με μέτρα όπως ο περιορισμός της βραχυχρόνιας μίσθωσης και η επιδότηση του ενοικίου σε
νέους ανθρώπους.

Ποιο είναι το σχέδιο της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ για τα
πανεπιστήμια; Ποια η

στρατηγική σας απέναντι στην
πολιτική Κεραμέως;
Συμμετέχουν οι φοιτητές/-τριες
στις συλλογικές διαδικασίες;
Η πολιτική Κεραμέως θα μείνει στην
Ιστορία ως μαύρη σελίδα για τα δημόσια πανεπιστήμια και την Παιδεία
ευρύτερα. Η δημιουργία της πανεπιστημιακής αστυνομίας, μαζί με τις
αλλαγές που διαρρέεται ότι έρχονται,
όχι μόνο δεν απαντούν στα μεγάλα
προβλήματα ελλείψεων που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά ΑΕΙ,
αλλά τα επιστρέφουν δεκαετίες πίσω.
Η δική μας στρατηγική στοχεύει στην

οικοδόμηση αφενός ενός μετώπου
αντίστασης στις πολιτικές αυτές, αφετέρου ενός σχεδίου που καλύπτει τις
ανάγκες των φοιτητών/-τριών, όπως
η σίτιση και η στέγαση, η αναβάθμιση
των υλικοτεχνικών υποδομών και
των αιθουσών των ιδρυμάτων κ.ά.
Σημαντική επίσης είναι η ανάδειξη
όλων των περιστατικών έμφυλων
διακρίσεων, που δεν λείπουν από
τους χώρους των ΑΕΙ. Στη σημερινή
συγκυρία, όμως, δεν μπορεί να παραβλέψει κανείς την κρίση που βιώνει ο φοιτητικός συνδικαλισμός, με
ένα σημαντικό ποσοστό των φοιτητών/-τριών να απέχουν από τις συλ-

λογικές διαδικασίες. Γι’ αυτό είναι
κρίσιμο να ξεκινήσει από την αρχή η
συζήτηση για την ανασυγκρότηση
των δομών του φοιτητικού κινήματος σε όλα τα επίπεδα, από τον φοιτητικό σύλλογο μέχρι και σε πανελλαδικό επίπεδο, με τη συγκρότηση μιας
«νέας ΕΦΕΕ». Οι φοιτητικές εκλογές
αποτελούν σημαντικό κόμβο στην
κατεύθυνση αυτή και είναι αναγκαίο
όλοι οι αριστεροί και προοδευτικοί
φοιτητές και φοιτήτριες να συμμετέχουν, να δώσουν τη μάχη απέναντι
στην ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, τη νεολαία του κ.
Μητσοτάκη και της κ. Κεραμέως στα
πανεπιστήμια.

Είναι κρίσιμο να ορίσουμε το πλαίσιο
λειτουργίας για ένα μαζικό, δημοκρατικό και συμμετοχικό κόμμα στη
σημερινή εποχή. Στο προτεινόμενο
καταστατικό υπάρχουν αρκετές καινοτομίες που προσπαθούν να συμβάλουν στην κατεύθυνση αυτή, ενώ και
τα ψηφιακά εργαλεία δίνουν νέες δυνατότητες. Αλλά είναι σημαντικό να
κατανοήσουμε ότι καμία καταστατική
αλλαγή από μόνη της δεν μπορεί να
επιλύσει τα προβλήματα πολιτικής
λειτουργίας. Σε αυτό το πλαίσιο οφείλουμε να δούμε και την πρόταση για
εκλογή της ηγεσίας από τη βάση. Κατ’
αρχήν οδηγεί πράγματι στην αμεσότερη συμμετοχή των μελών στην
εκλογή των οργάνων, με το παράδοξο όμως ότι την ίδια στιγμή δεν θα
έχουν αποφασιστικό ρόλο για τις πολιτικές αποφάσεις και κείμενα. Η ισότητα στην προβολή των υποψηφίων
και την ενημέρωση των μελών, καθώς και η εκπροσώπηση της περιφέρειας, είναι σημαντικά ζητήματα επίσης, για τα οποία απαιτούνται συγκεκριμένες δικλίδες ελέγχου. Με βάση
αυτό, είναι κατανοητό ότι αυτή τη
στιγμή η πρόταση δεν απαντά συνολικά και πλήρως στα ζητήματα αυτά,
χρειάζεται επομένως η συζήτηση να
συνεχιστεί σε βάθος, για να γεφυρωθούν οι διαφωνίες και να καταλήξουμε στο βέλτιστο αποτέλεσμα.

Πράσινοι πονοκέφαλοι
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Με το βλέμμα στον μύλο
της πόλωσης
Σε αγώνα δρόμου ο Ανδρουλάκης ενόψει πρόωρων εκλογών,
που πάντως δεν ζητά. Θεωρεί πως αν καταγράψει ικανό ποσοστό
με την απλή αναλογική, θα αποφύγει την πίεση της πόλωσης
στις δεύτερες κάλπες. Επιμένει στην αυτόνομη πορεία,
αλλά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα σταθερότητας

Του

ΝΙΚΟΥ ΛΙΟΝΑΚΗ

Μ

πορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης να μην
ζητά πρόωρες εκλογές, ωστόσο στις
αναλύσεις της Χαριλάου Τρικούπη
εκλαμβάνεται ως δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προσφύγει στις κάλπες
εντός του έτους. Το ερώτημα που εκ των πραγμάτων δεν έχει απαντηθεί ακόμα -εκλογές πριν ή μετά
το καλοκαίρι- απασχολεί και το στρατηγείο του Ν.
Ανδρουλάκη, όπου φαίνεται να επικρατούν οι απόψεις ότι το αφήγημα που θα κατασκευάσει ο πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει την πρόωρη προσφυγή θα αφορά τους υπέρογκους κοινοτικούς πόρους και το δίλημμα για το ποιος θα τους διαχειριστεί. Αυτό θα σήμαινε εκλογές το φθινόπωρο, αφότου θα έχει προχωρήσει σε προεκλογικού τύπου κινήσεις φοροελαφρύνσεων ή εξαγγελίες φοροαπαλλαγών και ενώ θα έχει προηγηθεί ένα καλοκαίρι με την ελπίδα πως ο τουρισμός θα πάει καλά και
δεν θα επαναληφθούν καταστροφικές πυρκαγιές
όπως αυτές που πέρυσι ξεγύμνωσαν την ανεπάρκεια της κυβέρνησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Ν. Ανδρουλάκης εστιάζει ιδιαίτερα στο ζήτημα του ταμείου ανάκαμψης με κριτική διάθεση απέναντι στην
κυβέρνηση. Εξ ου και η συνάντηση που έσπευσε να
κάνει με τον διοικητή της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα. Παράλληλα, εστιάζει στην οικονομία και δη στο τσουνάμι ακρίβειας, αναγνωρίζοντας ότι η Ν.Δ. θα υποστεί πλήγμα από αυτή την κρίση που ήρθε να προστεθεί στην αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας και των φυσικών καταστροφών.

Με έγνοια τη διαφοροποίηση
Προφανώς ο πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛΛ. αντιμετωπίζει όλα τα πεδία με την έγνοια της διαφοροποίησης και από τη Ν.Δ., και από τον ΣΥΡΙΖΑ, στο πλαίσιο ενός διμέτωπου που πολύ συχνά εκδηλώνεται
πολύ σκληρότερα απέναντι στην αξιωματική αντι-

πολίτευση. Θα συνεχίσει να το κάνει έως τις εκλογές,
χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η εύθραυστη ισορροπία
των «ίσων αποστάσεων» δεν δημιουργεί αρρυθμίες
στο στίγμα που θέλει να δώσει κι ότι αυτές δεν θα αυξηθούν ως εκδήλωση των διαφορετικών επιδιώξεων που συγκρούονται στο εσωτερικό του κόμματος.

Συνέδριο τέλη Μαΐου-αρχές Ιουνίου
Κορυφαίος σταθμός που αυτές αναμένεται να εκδηλωθούν είναι το συνέδριο, που θα πραγματοποιηθεί είτε αρχές Μαΐου είτε αρχές Ιουνίου και αφότου θα έχει προηγηθεί η διαδικασία της «αυτοοργάνωσης» τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Αυτή θα περιλαμβάνει την επανασύσταση των δημοτικών οργανώσεων και στη συνέχεια των Νομαρχιακών με την
εκλογή γραμματέων και συνέδρων.
Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα επιμένει στη γραμμή
της αυτόνομης πορείας, καθώς θεωρεί πως μέσα
από αυτή περνά η προσπάθειά του να αυξήσει σταδιακά τα ποσοστά του κόμματός του τόσο πριν όσο
και μετά από τις εκλογές. Θεωρεί πως αν το
ΚΙΝ.ΑΛΛ. βρεθεί κοντά στα ποσοστά που το εμφανίζουν οι σημερινές δημοσκοπήσεις, τότε στις δεύτερες κάλπες (σ.σ.: θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα
υπάρξει κυβέρνηση με απλή αναλογική, όπερ σημαίνει ότι και οι ίδιοι δεν προτίθενται να συμβάλουν
σ’ αυτό) το κόμμα τους θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη δυναμική και δεν θα συντριβεί στον μύλο
του σκληρού διπολισμού. Όμως μπροστά στα δεδομένα που θα έχουν δημιουργηθεί από το άνοιγμα
της κάλπης, όλες οι επιθυμίες μπορούν να αλλάξουν, όπως και η διακηρυγμένη πρόθεση της αυτόνομης πορείας. Ο πρόεδρος του ΚΙΝ.ΑΛΛ. δήλωσε την Πέμπτη ότι «βεβαίως εμείς θέλουμε σταθερότητα, αλλά με Σοσιαλδημοκρατία, με ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με ένα τέλος στο πελατειακό κράτος» και πως όσο πιο ισχυρό είναι το ΠΑΣΟΚ στις
πρώτες εκλογές «τόσο πιο ασφαλής θα είναι ο ελληνικός λαός, ώστε να φύγουμε από την εποχή και της
ανεπάρκειας και της αναξιοπιστίας».

Ο Λοβέρδος γράφει
νέα κεφάλαια στο
αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο
Στο συνέδριο, αν όχι νωρίτερα, θα υπάρξει η επίσημη
τοποθέτηση των στελεχών που πρωταγωνίστησαν στις
εσωκομματικές εκλογές για το πώς πρέπει να προχωρήσει το
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛΛ. στις εκλογές και έπειτα από αυτές.
Από την ήττα του κι έπειτα, ο Γιώργος Παπανδρέου, που είχε
συνοδεύσει την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του με την
αποστροφή για «προοδευτική διακυβέρνηση» (σ.σ.: την οποία
αναπροσάρμοσε στη συνέχεια μετά από τις επιθέσεις που
ακολούθησαν), δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση. Ωστόσο, ο
«παπανδρεϊκός» Μιχάλης Καρχιμάκης αρθρογράφησε για το
χρέος των προοδευτικών δυνάμεων κατά της σημερινής
κυβέρνησης, απέναντι στην οποία πρέπει να δημιουργηθεί ένα
μέτωπο. Στον αντίποδα, ο μεγάλος ηττημένος της εσωκομματικής
κούρσας Ανδρέας Λοβέρδος είναι εξαιρετικά ομιλητικός και
επιδιώκει την επικράτηση των θέσεών του, μολονότι
αποδοκιμάστηκαν εμφατικά στις εσωκομματικές εκλογές. Ο
βουλευτής που χαρακτήρισε «ισαποστάκια» τον Ν. Ανδρουλάκη
ήδη ξεκίνησε από την περασμένη εβδομάδα από τα Χανιά να
οργανώνεται ενόψει του συνεδρίου, όπου θα καθοριστούν οι
βασικές πολιτικές της παράταξης, για τις οποίες, όπως επισήμανε,
«βρίσκονται σε εξέλιξη διεργασίες»...
Εχοντας ανοίξει τον χορό των παρεμβάσεων με κριτική ταυτόσημη
με εκείνη της Ν.Δ. για τη στρατηγική Ανδρουλάκη, έδειξε με το
«καλημέρα» ότι αναζητά πρωταγωνιστικό παρεμβατικό ρόλο στην
πορεία του κόμματος ακόμα κι αν αυτή δεν συμβαδίζει με τον
σχεδιασμό Ανδρουλάκη. Διαβλέποντας ρήγματα στο πάλαι ποτέ
αρραγές αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο, προσπαθεί να εφεύρει -όπως
ακριβώς κάνει και η Ν.Δ.- ένα νέο πεδίο συγκλίσεων απέναντι στον
ΣΥΡΙΖΑ γύρω από τους θεσμούς και τη δημοκρατία. Σε δύο
παρεμβάσεις του μέσα σε δύο μέρες ανέφερε ότι «εξελίσσεται με
αρνητικό τρόπο η έλλειψη συμφωνίας των βασικών πυλώνων του
πολιτικού συστήματος σε ζητήματα θεσμών και δημοκρατίας», ότι
ο ΣΥΡΙΖΑ «επιμένει σε τακτικές διεύρυνσης των δημοκρατικών
θεσμικών ελλειμμάτων» και πως «σ’ αυτό το πρόβλημα πρέπει να
αντιταχθεί ένα μέτωπο που θα θεμελιωθεί στα πρωτεία της
δημοκρατίας». Δεδομένου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αντιπολίτευση και όχι
κυβέρνηση, ώστε το κοινό έδαφος να διαμορφωθεί γύρω από την
αποχώρησή του από την εξουσία, όπως είχε γίνει πριν από το
2019, το αίτημα σχηματίζεται ως ένα αφήγημα για τη δημοκρατία
από και μαζί με μια κυβέρνηση που έχει υπονομεύσει κάθε
δημοκρατική λογοδοσία και θεσμική κανονικότητα όχι μόνο με
πρόσχημα την πανδημία αλλά και πριν από αυτή. Άλλωστε, η
αφορμή της τόσο γρήγορης επανεμφάνισης Λοβέρδου στο
προσκήνιο ήταν η επιλογή «ίσων αποστάσεων» του ΚΙΝ.ΑΛΛ. για
το περιστατικό με το κλείσιμο του μικροφώνου του Π. Πολάκη από
τον Χ. Αθανασίου, όταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. θέλησε να
μιλήσει για τη Novartis.
Αυτό το μέτωπο, σε συνδυασμό με τις προβλέψεις Λοβέρδου για
τον κίνδυνο νέας πτώχευσης (που αναγνωρίζει και η κυβέρνηση),
μοιάζει να αποτυπώνει μια δική του πρόταση για το αυριανό
μετεκλογικό τοπίο. Δηλαδή μια επανάληψη της συνεργασίας Ν.Δ.ΠΑΣΟΚ. Μπροστά στο δύσκολο οικονομικό τοπίο, στέλνει το
μήνυμα και προς την ηγεσία του ΚΙΝ.ΑΛΛ. ότι αποτελεί
υποχρέωση «κάθε πολιτικού και όλων των κομμάτων» η αποφυγή
μιας νέας οικονομικής κατάρρευσης μέσα από το «γλίστρημα στον
λαϊκισμό και τη φανατική απερισκεψία». Μόλις προχθές φρόντισε
να «επισημάνει» στον Ν. Ανδρουλάκη ότι «οι σοσιαλδημοκράτες
δημιουργούμε κόμματα για να κυβερνάμε» κι «αυτό οφείλουμε να
κάνουμε κι εμείς τώρα».
Νίκος Λιονάκης
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Συνέντευξη

Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την
κοινωνική πολιτική ως φιλοδώρημα
Παναγιώτης
Βλάχος
γραμματέας
Επικοινωνίας
ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Συνέντευξη στον

ΝΙΚΟ ΛΙΟΝΑΚΗ

Ο πρωθυπουργός
αρνείται ότι η αύξηση
του κατώτατου μισθού
αποτελεί μέσο μείωσης
των ανισοτήτων, τονίζει ο
γραμματέας Επικοινωνίας
του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝ.ΑΛΛ.
Πάνος Βλάχος. Ασκεί
αυστηρή κριτική στην
κυβέρνηση για την
ακρίβεια και τονίζει ότι,
αντί για την κατάργηση
του συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ για τη μεγάλη
ιδιοκτησία, θα μπορούσε
να εισαχθεί ένα νέο
ΕΚΑΣ για 350.000
χαμηλοσυνταξιούχους.
Για τις μετεκλογικές
συνεργασίες απαντά ότι
«δεν είναι πρώτη
προτεραιότητα για τους
πολίτες ποιος θα πάει με
ποιον σε ένα υποθετικό
σενάριο πρόωρων
εκλογών, αλλά ποιος
είναι δίπλα του τώρα, με
προτάσεις και λύσεις».
Σχολιάζοντας σενάρια
για κυβέρνηση
με πρωθυπουργό
τεχνοκράτη, υπογραμμίζει
ότι «για εμάς δεν έχουν
έρεισμα τέτοια σενάρια
και σίγουρα δεν μας
περιλαμβάνουν», ενώ
όσον αφορά το αίτημα
των εκλογών απαντά ότι
για το ΚΙΝ.ΑΛΛ. θα έχει
βάση όταν «οι συνθήκες
το επιτρέψουν και η
κοινωνική και οικονομική
ζωή ομαλοποιηθεί».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι οι
εργαζόμενοι «ξέρουν πολύ καλά ότι
δεν μπορεί σήμερα ο κατώτατος
μισθός να πάει στα 800 ευρώ, γιατί το
αποτέλεσμα θα ήταν μία απότομη
αύξηση της ανεργίας. Θα έκλειναν
επιχειρήσεις». Συμφωνεί το Κίνημα
Αλλαγής μ’ αυτό;
Η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την εργασία ως
εμπόρευμα και την κοινωνική πολιτική ως φιλοδώρημα. Το απέδειξε μέσα στην καρδιά της
πανδημίας, εισάγοντας το δόγμα «μισή εργασία-μισός μισθός», με την υποβάθμιση των
προγραμμάτων επιδοτούμενης απασχόλησης,
τον εμπαιγμό της αύξησης του κατώτατου μισθού κατά 2%, τις απλήρωτες υπερωρίες και
τις ατομικές συμβάσεις, τη μετατροπή της Επιθεώρησης Εργασίας σε... ΜΚΟ. Αρνείται ο Κ.
Μητσοτάκης ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού είναι μέσο μείωσης των ανισοτήτων και
καταπολέμησης της φτώχειας. Οχυρώνεται
πίσω από παρωχημένες απόψεις που έχουν
εγκαταλείψει ακόμη και οι ομοϊδεάτες του. Η
σοσιαλδημοκρατική εμπειρία δείχνει ότι οι
συλλογικές διαπραγματεύσεις είναι η καλύτερη διαδικασία για να βελτιωθεί και η θέση του
εργαζόμενου, και να μην δημιουργηθεί αντικίνητρο προσλήψεων. Εμείς προτείνουμε άμεση αύξηση στα 751 ευρώ και εκκίνηση συλλογικών διαπραγματεύσεων για την περαιτέρω
αύξηση εντός των επόμενων μηνών.

Ο Κ. Μητσοτάκης σας κατηγόρησε για
«τσιτάτα χωρίς ουσία και
κοστολόγηση». Γιατί θεωρείτε ότι σας
επιτίθεται; Οι προτάσεις του κόμματός
σας είναι κοστολογημένες ή θα
οδηγήσουν σε... Μνημόνιο, όπως
συνηθίζει να απαντά η κυβέρνηση
αποκρούοντας κάθε πρόταση της
αντιπολίτευσης;
Πράγματι, η μέχρι πρόσφατα «υπεύθυνη αντιπολίτευση του Κινήματος Αλλαγής» διά στόματος πρωθυπουργού έχει μετατραπεί σε
«ασάφεια» και συντονισμένες επιθέσεις. Είναι
σαφές ότι απειλείται εκλογικά, όπως εξάλλου
και ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού έχουμε νέους κοινωνικούς συσχετισμούς και προσδοκίες που αλλάζουν το πολιτικό τοπίο. Θυμίζουμε στον Κ. Μητσοτάκη ότι η κυβέρνησή του διέθεσε ένα από
τα μεγαλύτερα πακέτα χρηματοδότησης στην
Ευρώπη για την πανδημία με πενιχρά αποτελέσματα για την κοινωνία, μετέτρεψε την Ελλάδα στη μόνη χώρα της Ε.Ε. όπου η ηλεκτροπαραγωγή αυξήθηκε κατά 24% και σε θλιβερή
πρωταθλήτρια στο γεγονός ότι οι ιδιώτες πάροχοι μετακυλίουν το σύνολο των αυξήσεων
του ρεύματος στον καταναλωτή. Επίσης, όσο
κόστισε η κατάργηση του συμπληρωματικού
ΕΝΦΙΑ για τη μεγάλη ιδιοκτησία, θα μπορούσε να εισαχθεί ένα νέο ΕΚΑΣ για 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους, όπως εμείς προτείνουμε.

Απορρίπτετε το αίτημα για πρόωρες
εκλογές λόγω της πανδημίας. Θα τις
ζητήσετε συνεπώς όταν υπάρξει
κάποια ομαλοποίηση της
υγειονομικής κρίσης;
Θα είχαμε κάθε λόγο να ζητάμε πρόωρες εκλογές όταν οι σημερινές δημοσκοπήσεις καταγράφουν υπερδιπλάσια ποσοστά από αυτά που
είχαμε προ τριμήνου. Δεν θα είμαστε όμως συνεπείς σε όσα υπερασπιζόμαστε κατά τη διάρκεια της πανδημίας και στη σημασία που δί-

νουμε στην προστασία της ανθρώπινης ζωής
και υγείας. Όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν
και η κοινωνική και οικονομική ζωή ομαλοποιηθεί, ένα τέτοιο αίτημα για εμάς θα έχει βάση
και θα πλαισιώνεται από εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις, όχι ένα απλό «φύγετε».

Ασκείτε σκληρή κριτική στην
κυβέρνηση, αλλά και στην
αξιωματική αντιπολίτευση, στον
ΣΥΡΙΖΑ. Σε περίπτωση που δεν
σχηματίζεται κυβέρνηση ούτε στις
δεύτερες κάλπες και εφόσον περνά και
από το χέρι σας, δεν θα συμβάλετε
για να φύγει αυτή η κυβέρνηση;
Αυτή η συζήτηση είναι παρελκυστική και μειωμένης πολιτικής σημασίας. Τα κόμματα κρίνονται από τις αξίες, τις ιδέες, τις προτάσεις
τους για τη ζωή των πολιτών - ιδιαίτερα σήμερα που παλεύουμε όλοι μέσα στον κυκεώνα
των επάλληλων κρίσεων και κυρίως της ακρί-

Κυβέρνηση τεχνοκρατών:
«Για εμάς δεν έχουν έρεισμα
τέτοια σενάρια και σίγουρα
δεν μας περιλαμβάνουν»

βειας. Δεν είναι πρώτη προτεραιότητα για τους
πολίτες ποιος θα πάει με ποιον σε ένα υποθετικό σενάριο πρόωρων εκλογών, αλλά ποιος
είναι δίπλα του τώρα, με προτάσεις και λύσεις
για το βουνό από υποχρεώσεις και προβλήματα που ορθώνεται μπροστά τους. Το δικό μας
ενδιαφέρον είναι να του δώσουμε ξανά ελπίδα
ότι μπορεί και αξίζει να ζήσει καλύτερα, χτίζοντας ένα κόμμα βάσης, αξιόμαχο και διεκδικητικό. Να είστε βέβαιος ότι η αντίληψη που θέλει την πολιτική μια διαρκή εκλογική σπέκουλα με στόχο μάλιστα να εγκλωβίσει στρατηγικά και να «κοντύνει» τις προοπτικές ενός κόμματος, όπως το ΠΑΣΟΚ, θα ηττηθεί στις επόμενες εκλογές από την ετυμηγορία των προοδευτικών πολιτών.

Διαβάζουμε το τελευταίο διάστημα
σενάρια που μιλούν για κυβέρνηση με
πρωθυπουργό τεχνοκράτη. Το
ΚΙΝ.ΑΛΛ. πώς τοποθετείται απέναντι
σε όλα αυτά;
Η δημοκρατική παράταξη και το ΠΑΣΟΚ δεν
είναι δεκανίκι κανενός. Για εμάς δεν έχουν
έρεισμα τέτοια σενάρια και σίγουρα δεν μας
περιλαμβάνουν. Ανασύρονται και προωθούνται εντός και εκτός συνόρων από πολιτικούς
κύκλους που αναζητούν σωσίβιο και θέλουν
να αναβιώσουν διχαστικές αντιπαραθέσεις
που κάποτε τους βόλευαν. Ο λαός θα αξιολογήσει τις πολιτικές και τη στάση όλων μας στις
επόμενες εκλογές τόσο απέναντι στα καθημερινά προβλήματα όσο και απέναντι στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στον σεβασμό των
πολιτικών αντιπάλων.

Επιτελική αριστεία
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ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Ε

ίναι καλοκαίρι του 2020 όταν ο ελληνικός Τύπος κατακλύζεται από
δημοσιεύματα που αποθεώνουν
τον πρόεδρο και CEO της ΔΕΗ
Γιώργο Στάσση, που κατάφερε, μέσα σε μερικούς μήνες από την ανάληψη των καθηκόντων του, να «εκτοξεύσει» την εταιρεία και
να παράξει υπερκέρδη. Η τιμή της μετοχής
της ΔΕΗ ανεβαίνει, τα κέρδη της εταιρείας
αυξάνονται και η διοίκησή της θέτει τους
στόχους των επόμενων ετών. «Κάνοντας τις
σωστές επιλογές, η εικόνα της εταιρείας θα
αλλάξει ριζικά στο μέλλον, επιτυγχάνοντας
μέχρι το 2024 λειτουργική κερδοφορία μεγαλύτερη του 1 δισ. ευρώ, μειώνοντας το
προσωπικό μας στους 11.500 εργαζόμενους
και αυξάνοντας την ισχύ των ΑΠΕ πάνω
από 1 GW» τόνιζε στην ετήσια γενική συνέλευση ο Γ. Στάσσης, που, όπως αποδείχτηκε, ήταν ανίκανος να προβλέψει τι θα ακολουθούσε στην παγκόσμια αγορά ενέργειας,
αλλά και αδιάφορος για τις επιπτώσεις στους
λογαριασμούς των νοικοκυριών.

Ο μάνατζερ που δεν προέβλεψε
τίποτα σωστά
Σε απόλυτη συμφωνία με την κυβέρνηση
και το στενό πρωθυπουργικό επιτελείο, η διοίκηση της ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι το μερίδιο
του λιγνίτη θα πέσει στο 8% το 2024, από το
37% το 2019, επισπεύδοντας τη διαδικασία
σε σχέση με ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Με δεδομένο ότι λόγω του lockdown
οι τιμές χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος
κυμαίνονταν μέχρι το τέλος του 2020 εξαιρετικά χαμηλά, η διοίκηση της ΔΕΗ ανακοινώνει ότι θα κλείσει νωρίτερα τα λιγνιτικά εργοστάσια, παρότι κανείς δεν μπορεί να
εγγυηθεί τη διατήρηση των χαμηλών τιμών
χονδρικής. Παράλληλα, ο Γ. Στάσσης δεσμεύει την πολιτική της εταιρείας με «πράσινα δάνεια» που διαθέτουν ρήτρα διοξειδίου του άνθρακα. Τα ομολογιακά δάνεια που
συνάπτει η ΔΕΗ εξασφαλίζουν στην εταιρεία ρευστότητα και βελτίωση των κερδών
της, προβλέπουν όμως ποινές και αύξηση
επιτοκίων αν διαπιστωθεί επιστροφή στον
λιγνίτη και στερούν από τη δημόσια εταιρεία
ηλεκτρισμού τη δυνατότητα να ασκήσει πιο
ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική.
Με τις τιμές του φυσικού αερίου να εκτοξεύονται στα ύψη από τον Σεπτέμβριο του
2021 (από 40-50 ευρώ ανά μεγαβατώρα
έφτασαν στα 230 ευρώ), προκύπτει ότι οι επιλογές του Γ. Στάσση μόνο σοφές δεν υπήρξαν και δύσκολα μπορεί κανείς να φανταστεί
μάνατζερ τόσο μεγάλης εταιρείας να παραμένει στη θέση του μετά από μια σειρά τόσο
λάθος εκτιμήσεων.
Τα δώρα Στάσση στον ανταγωνισμό
Την ίδια στιγμή, η απόφαση αυτή της διοίκησης της ΔΕΗ και του πρωθυπουργικού
γραφείου φέρνει χαμόγελα στους ιδιώτες
παρόχους και τους εισαγωγείς φυσικού αερίου, που αντιλαμβάνονται ότι ο βασικός
τους ανταγωνιστής αυτοχειριάζεται και
απεμπολεί το βασικό του στρατηγικό πλεονέκτημα. Οι ανταγωνιστές της ΔΕΗ διέθεταν στα τιμολόγιά τους εξαρχής τη ρήτρα
αναπροσαρμογής, καθώς πρόκειται για παρόχους και όχι παραγωγούς ενέργειας. Τον
Αύγουστο του 2021 η ΔΕΗ προχωρά στην
ένταξη της ρήτρας αναπροσαρμογής στην
τιμολογιακή της πολιτική, χωρίς μάλιστα όπως διαβεβαιώνουν άνθρωποι που γνωρίζουν την αγορά ενέργειας- να ζητηθεί κάτι
τέτοιο από την αρμόδια Ρυθμιστική Αρχή
(ΡΑΕ). Με αυτή την απόφαση το βάρος που
προκύπτει από την αύξηση της τιμής του
φυσικού αερίου περνάει στους καταναλωτές, ενώ η ΔΕΗ θα μπορούσε να το απορροφήσει, να διατηρήσει τις τιμές στα ίδια
επίπεδα και να αντλήσει πελάτες από τους

Μαξίμου και Στάσσης
στην υπηρεσία των
παρόχων ενέργειας
Πώς το golden boy της ΔΕΗ οδήγησε σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά

Golden boys της συμφοράς
Εντύπωση προκαλεί και η εκτίμηση που είχαν τα αρμόδια κυβερνητικά
στελέχη και η διοίκηση της ΔΕΗ για τις επιπτώσεις που θα είχε η επιβολή της
ρήτρας αναπροσαρμογής στα οικιακά και επαγγελματικά τιμολόγια. Τόσο ο Γ.
Στάσσης όσο και οι αρμόδιοι υπουργοί είχαν δημόσια διατυπώσει την
πρόβλεψη ότι η επιβάρυνση δεν θα ξεπεράσει τα 1-2 ευρώ σε κάθε
λογαριασμό, με τις αυξήσεις να αγγίζουν και το 250% σε κάποιες
περιπτώσεις. Τα goden boys και το Μαξίμου μέσα σε δυο χρόνια κατάφεραν:
να μην προβλέψουν τη διαφαινόμενη αύξηση της χονδρικής τιμής φυσικού
αερίου παγκόσμια, να εγκλωβίσουν τη ΔΕΗ σε λανθασμένη δανειακή
πολιτική, να απολέσει τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα έναντι του
ανταγωνισμού και να φέρουν σε απόγνωση χιλιάδες νοικοκυριά. Και μετά
από αυτά είναι ακόμη στη θέση τους...

ιδιώτες παρόχους. «Δύσκολη άσκηση» χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη κίνηση στελέχη της αγοράς, όχι όμως ακατόρθωτη.
Παράλληλα, αν δεν υπήρχαν οι δεσμεύσεις
εντατικής απολιγνιτοποίησης, θα μπορούσε να πέσει η ρήτρα αναπροσαρμογής στο
μισό, βάζοντας μπροστά ξανά τα λιγνιτικά
εργοστάσια, μέχρι να περάσει σε φάση ύφεσης η ενεργειακή κρίση.
Από τύχη, μάλιστα, γλιτώσαμε τα χειρότερα, καθώς τον Οκτώβριο του 2021 ο ΑΔΜΗΕ κατέθεσε στη ΡΑΕ μελέτη επάρκειας
του συστήματος για τον χειμώνα και αξιολόγησε την κατάσταση ως οριακή, που μπορεί να οδηγήσει σε μέτρα περικοπών ηλεκτροδότησης, εάν δεν προκύψει de facto
αναστολή της απολιγνιτοποίησης. Και όλα
αυτά με το καλοκαίρι να είναι μπροστά και
τους κινδύνους ανεπάρκειας του συστήματος να παραμένουν.

Οικονομία
Απειλή
φτωχοποίησης
για τους πολίτες
Η ακρίβεια πλήττει τα εισοδήματα
των νοικοκυριών, την ώρα που η
κυβέρνηση αρνείται να λάβει
μέτρα ενίσχυσης

Από το Κίεβο μέχρι
την Αθήνα
Πώς τα γεγονότα στην Ουκρανία
δημιουργούν φόβο για επιπλέον
πιέσεις στις ήδη υψηλές τιμές
και στην τροφοδοσία ενέργειας
στην Ελλάδα
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Μισθοί και τριετίες στα χέρια
του Χατζηδάκη
Του

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

Η ξεκάθαρη απόφαση
του ΣτΕ αναμένει τη
συμμόρφωση του ΣΕΒ
και των εργοδοτών
στην απόδοση των
τριετιών ή τη
νομοθέτηση του
υπουργού
για υποχρεωτική
καταβολή

Μ

ε την ακρίβεια να καλπάζει, τους μισθούς καθηλωμένους για τρία
χρόνια (τους τελευταίους 33 μήνες
δόθηκε μόνο η «συμβολική» αύξηση του 2%) και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων να υποχωρεί θεαματικά, πολύ πάνω
πλέον από το 13% που διαπίστωσε η έρευνα του
ΙΝΕ τον περασμένο Δεκέμβριο, η κυβέρνηση
πιέζεται πλέον αφόρητα να προχωρήσει σε μισθολογική ενίσχυση. Το αίτημα των συνδικάτων
είναι να ανέβει ο κατώτατος μισθός άμεσα στα
751 ευρώ. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει καταθέσει πρόταση, πριν το κύμα των δραματικών
ανατιμήσεων, ο κατώτατος μισθός να πάει στα
800. Στα αιτήματα αυτά προστίθεται τώρα και η
απόφαση του ΣτΕ που ανοίγει τον δρόμο να «ξεπαγώσουν» οι τριετίες για τους νέους (μετά το
2012) εργαζόμενους. Η μισθολογική ανάσα σε
περισσότερους από 1 εκατ. εργαζόμενους που
αμείβονται με τον κατώτατο μισθό και έχουν
λαμβάνειν (και) την προσαύξηση της προϋπηρεσίας τους είναι στα χέρια του υπουργού Εργασίας Κ. Χατζηδάκη. Ο οποίος, με πολύ νωπές
τις... προκλητικές αποφάσεις του για τις αμοιβές
των golden boys στη ΔΕΗ και τον ΕΦΚΑ, βρίσκεται σε εξαιρετικά δυσχερή θέση.

Τι σημαίνει η απόφαση
Η απόφαση του ΣτΕ είναι απόλυτα ξεκάθαρη
σε ένα σημείο. Οι τριετίες, όπου καταβάλλονταν,

θα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά. Πρόκειται για ποσό 10% επί του κατώτατου μισθού,
ανά 3 και έως 9 έτη, που δινόταν σε ανειδίκευτους
εργάτες και όσους ελάμβαναν τον κατώτατο μισθό, έως το 2012. Για τους νέους εργαζόμενους,
νόμος ορίζει ότι οι τριετίες θα «ξεπαγώσουν» εφόσον η ανεργία πέσει κάτω από το 10%.
Επομένως η πρώτη υποχρέωση του υπουργού Εργασίας είναι η συμμόρφωση του ΣΕΒ και
των εργοδοτών με την απόφαση του ΣτΕ για
τους παλιούς εργαζόμενους (πριν το 2012), καθώς σε αρκετές περιπτώσεις (οι εργοδότες) αυθαίρετα αρνούνταν μέχρι σήμερα να καταβάλουν τις τριετίες εκμεταλευόμενοι και την εκκρεμότητα της προσφυγής του 2019.
Το δεύτερο που θα μπορούσε να κάνει άμεσα
ο κ. Χατζηδάκης, από τη στιγμή που η απόφαση του ΣτΕ δεν αντιμετωπίζει αρνητικά την
εγκύκλιο της πρώην υπουργού Εργασίας, είναι
χωρίς καμία καθυστέρηση να νομοθετήσει την
υποχρεωτική καταβολή των τριετιών. Όπως
εκτιμούν νομικοί κύκλοι, η ευθύνη να επανέλθουν ή όχι οι τριετίες, τα επιδόματα προϋπηρεσίας δηλαδή, για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, τα οποία έχουν
καταργηθεί με έναν από τους μνημονιακούς
νόμους του 2012 (6η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου - ΠΝΠ) είναι στα χέρια του υπουργού Εργασίας. Ωστόσο ο κ. Χατζηδάκης από
την ημέρα που έγινε γνωστή η απόφαση (εκκρεμεί να δοθεί το πλήρες κείμενο) δεν έχει τοποθετηθεί επί της ουσίας, ενώ σιγή ιχθύος μέχρι τώρα τηρούν και οι βιομήχανοι.

Όπως εξηγούν νομικοί και εργατολόγοι, εάν
το ΣτΕ είχε δεχτεί την προσφυγή των βιομηχάνων και ακύρωνε την εγκύκλιο του 2019, χιλιάδες μισθωτοί -παλαιοί εργαζόμενοι- που δουλεύουν από το 2009 και παλαιότερα στον ίδιο
εργοδότη κινδύνευαν να χάσουν έως και 195
ευρώ τον μήνα.
Οι εκπρόσωποι του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών φορέων ζητούσαν ακύρωση της
σχετικής εγκυκλίου, με την οποία είχαν δοθεί
στις 18 Φεβρουαρίου 2019 σαφείς οδηγίες για
τον υπολογισμό των προσαυξήσεων προϋπηρεσίας επί του νέου, τότε, κατώτατου μισθού,
των 650 ευρώ. Ο ΣΕΒ, υπερασπιζόμενος τον
μνημονιακό νόμο του 2014 (σ.σ ως κατώτατος
μισθός νοείται «μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς»), ζητούσε να μην υπάρξουν προσαυξήσεις ακόμη και για μισθούς του 2012. Ζητούσε
και επιδιώκει διαρκώς τη διατήρηση του μνημονιακού νόμου του 2014. Να σημειώσουμε,
τέλος, ότι, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της μνημονιακής περιόδου -στις οποίες παραπέμπει η εγκύκλιος Αχτσιόγλου-, προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας έως και 30%, δηλαδή
έως και 195 ευρώ, δικαιούνται όσοι είχαν κατ’
ελάχιστον μία τριετία έως τις 14 Φεβρουαρίου
2012. Με τον μηχανισμό αυτό, οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές διαμορφώνονταν το 2019 έως
και σε 845 ευρώ τον μήνα. Όσοι συμπληρώνουν τριετίες προϋπηρεσίας μετά τις 14/2/2012
δεν δικαιούνται προσαύξηση, μέχρι η ανεργία
να πέσει κάτω από 10%.
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Το αίτημα για πολιτική αλλαγή
Εφη
Αχτσιόγλου
βουλευτής
Επικρατείας
και τομεάρχης
Οικονομικών
του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
Συνέντευξη στον

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Δριμεία επίθεση προς την
κυβέρνηση εξαπολύει η
βουλευτής και τομεάρχης
Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑΠ.Σ. μιλώντας στην ΑΥΓΗ
της Κυριακής και
αναφέροντας ότι η Ν.Δ.
αρνείται οποιαδήποτε από
τις κοστολογημένες
προτάσεις της αξιωματικής
αντιπολίτευσης για την
ακρίβεια «αφήνοντας την
κοινωνία έκθετη σε νέο
κύμα φτωχοποίησης».
Σχετικά με τις αυξήσεις
τιμών στην ενέργεια, η ίδια
σημειώνει ότι στις
σημερινές συνθήκες η
κρατική παρέμβαση και ο
δημόσιος έλεγχος στην
τιμολογιακή πολιτική
της ΔΕΗ είναι κάτι
παραπάνω από αναγκαία.
Επίσης, κάνει λόγο για μια
αποτυχημένη αλλά και
αλαζονική κυβέρνηση,
προσθέτοντας ότι
«το αίτημα για
πολιτική αλλαγή είναι
κοινωνική ανάγκη».
Σε ό,τι αφορά τον κατώτατο
μισθό, τονίζει ότι «το
βασικό ερώτημα, που
σχεδόν ποτέ δεν τίθεται
στον δημόσιο διάλογο,
είναι αν μπορούν να
αντέξουν οι εργαζόμενοι
της χώρας χωρίς
αυτή την αύξηση».
Τέλος, για το συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. δηλώνει ότι
«η εκλογή του προέδρου
και της Κ.Ε. από τα μέλη
του κόμματος μπορεί να
απαντήσει σε μια
γενικευμένη επιθυμία για
περισσότερη δημοκρατία
και περισσότερη
συμμετοχή».

Η αξιωματική αντιπολίτευση
ασκεί συνεχώς κριτική στην
κυβέρνηση για την άνοδο της
ακρίβειας και την ταυτόχρονη
μείωση των εισοδημάτων των
πολιτών. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
ήταν κυβέρνηση, ποια
συγκεκριμένα μέτρα θα
λάμβανε προκειμένου να
αντιμετωπιστεί το φαινόμενο;
Κατ’ αρχάς, να επισημάνουμε ότι η
κατάσταση λόγω της ακρίβειας είναι
οριακή για τη συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών - ιδιαίτερα
των χαμηλών, αλλά και των μεσαίων
εισοδημάτων. Ο πληθωρισμός Ιανουαρίου έφτασε στο 6,2%, αρνητικό ρεκόρ εικοσιπενταετίας, κι αν
δούμε βασικά αγαθά, είδη πρώτης
ανάγκης και τρόφιμα, όπου τα νοικοκυριά αυτά ξοδεύουν το μεγαλύτερο μέρος έως και το σύνολο του εισοδήματός τους, θα παρατηρήσουμε ότι η μείωση της αγοραστικής
τους δύναμης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από το -έτσι και αλλιώς πολύ
υψηλό- ποσοστό του πληθωρισμού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις: μείωση του
Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα
καύσιμα στα κατώτατα όρια της Ε.Ε.
και μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και
βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης
για όσο διαρκεί το κύμα ακρίβειας,
αύξηση τώρα του κατώτατου μισθού
στα 800 ευρώ, παρέμβαση για την
αποκλιμάκωση των τιμολογίων της
ΔΕΗ, έλεγχος της αγοράς ενέργειας
και προϊόντων για την πάταξη των
καρτέλ και της αισχροκέρδειας. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε από αυτές τις ενέργειες,
αφήνοντας την κοινωνία έκθετη σε
νέο κύμα φτωχοποίησης.

Αντέχουν τα δημοσιονομικά της
χώρας τέτοιες κινήσεις ή θα
μπορούσε να βρεθεί η χώρα και
πάλι προ Μνημονίων; Πόσο

σας ανησυχούν η αύξηση του
κόστους δανεισμού της
Ελλάδας και το υψηλό χρέος;
Τα μέτρα που προτείνουμε είναι κοστολογημένα και εντός των δυνατοτήτων της χώρας. Επίσης, βρισκόμαστε
σε περίοδο όπου οι δημοσιονομικοί
περιορισμοί έχουν ανασταλεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και η ίδια η Κομισιόν
έχει κάνει συστάσεις για λήψη μέτρων
προστασίας των πολιτών από την
ακρίβεια. Από κει και πέρα όμως, δεν γίνεται η κυβέρνηση να έχει προχωρήσει
σε απευθείας αναθέσεις ύψους 5 δισ., να
προτεραιοποιεί την ιδιωτικοποίηση της
επικουρικής ασφάλισης με κόστος 1,5
δισ. τον χρόνο για τις επόμενες δεκαετίες, να δαπανά 7 δισ. σε εξοπλιστικά
προγράμματα, να υλοποιεί φοροαπαλλαγές στα κέρδη μεγάλων επιχειρήσεων και στη συγκέντρωση κεφαλαίου, να
καταργεί τον φόρο στις γονικές παροχές
ανώτατων περιουσιών ύψους 1,6 δισ.
για δύο γονείς, να σπαταλά δεκάδες
εκατομμύρια στις λίστες Πέτσα κι όταν
πιέζουμε να παρθούν μέτρα προστασίας της κοινωνίας απέναντι στην ακρίβεια, να υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν
δημοσιονομικά περιθώρια. Αυτά είναι
προφάσεις εν αμαρτίαις.
Σας ανέφερα μόλις μερικά παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι δημοσιονομικός χώρος υπήρχε και
υπάρχει, αλλά οι προτεραιότητες της
κυβέρνησης είναι διαφορετικές. Το
πρόβλημα λοιπόν είναι πολιτικό.
Αναφορικά με την πορεία του χρέους και το κόστος δανεισμού, ασφαλώς είναι παράμετροι που λαμβάνονται υπόψη. Ωστόσο, υπενθυμίζω ότι,
χάρη στη ρύθμιση του χρέους που πέτυχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το καλοκαίρι του 2018, οι δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους είναι μειωμένες,
έχουν παραταθεί οι λήξεις των δανειακών υποχρεώσεων για μία δεκαετία
και τα επιτόκια των ομολόγων που
αφορούν το απόθεμα του χρέους
έχουν μετατραπεί από κυμαινόμενα σε
σταθερά, με αποτέλεσμα να μην επη-

Εν μέσω βαθιάς
ενεργειακής κρίσης,
η κυβέρνηση δόμησε
το ενεργειακό
σύστημα της χώρας
γύρω από την
ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΗ. Η δική μας
θέση είναι ότι η ΔΕΗ
πρέπει να υπηρετεί
τον δημόσιο
χαρακτήρα της,
να εκπληρώνει τον
κοινωνικό της ρόλο
με συγκρατημένο
κόστος ρεύματος για
τα νοικοκυριά και
τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.
Στις σημερινές
συνθήκες η κρατική
παρέμβαση και
ο δημόσιος έλεγχος
στην τιμολογιακή
πολιτική είναι κάτι
παραπάνω
από αναγκαία

ρεάζονται από αναταράξεις. Η αύξηση
του κόστους δανεισμού δύναται ωστόσο να επηρεάσει αρνητικά την αναχρηματοδότηση του χρέους. Πρόβλημα θα υπάρξει όταν το κόστος αναχρηματοδότησης ξεπεράσει τον ονομαστικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ. Γι’
αυτό η συζήτηση αυτή θα πρέπει να γίνεται σε συνδυασμό με τη συζήτηση
για τις προοπτικές της αναπτυξιακής
δυναμικής της ελληνικής οικονομίας.

Πριν λίγες μέρες αποφάνθηκε
το ΣτΕ για τις τριετίες, ενώ εσείς
χαρακτηρίσατε την απόφαση
αυτή ως νίκη των εργαζομένων.
Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι
συνεπάγεται για τους
εργαζόμενους κι αν όντως τη
στήριξε η κυβέρνηση, όπως
ισχυρίζεται ο Κ. Χατζηδάκης;
Τον Φεβρουάριο του 2019, επί ΣΥΡΙΖΑ, αυξήσαμε κατά 11% τον κατώτατο
μισθό, στα 650 ευρώ, και καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό με αύξηση
27% για τους νέους. Παράλληλα, εκδώσαμε εγκύκλιο η οποία διευκρίνισε
ότι στον νέο αυξημένο κατώτατο μισθό
θα υπολογίζονται και οι διαμορφωμένες έως το 2012 τριετίες. Άρα και η αύξηση για κάποιον που είχε διαμορφωμένες τριετίες μέχρι το 2012 ήταν 11%.
Ο ΣΕΒ προσέφυγε εναντίον αυτής
της εγκυκλίου -τότε γενικός διευθυντής του ήταν ο Ά. Σκέρτσος, το δεξί
χέρι σήμερα, του Κ. Μητσοτάκη- για
να ακυρωθεί η αύξηση στους εργαζόμενους που είχαν διαμορφωμένες
τριετίες μέχρι το 2012. Σύμφωνα με τα
ρεπορτάζ για την απόφαση -το πλήρες
κείμενο της οποίας δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί-, το ΣτΕ απέρριψε την αίτηση ακύρωσης του ΣΕΒ. Επομένως,
έπεσε στο κενό η προσπάθεια του ΣΕΒ
να αντιστρέψει ένα νομικό εργαλείο
που λειτουργούσε υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων. Δεν γνωρίζω κατά πόσο η σημερινή ηγεσία του
υπουργείου Εργασίας στήριξε την
εγκύκλιο. Το κρίσιμο είναι τι έκανε για
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είναι κοινωνική ανάγκη
να τηρηθούν όσα προέβλεψε η εγκύκλιος και τι κάνει και σήμερα στην
πράξη. Και επ’ αυτών δεν αισιοδοξούμε. Διότι είναι η κυβέρνηση της Ν.Δ.
που θέσπισε μέτρα κατάργησης του
οκταώρου και των συλλογικών συμβάσεων, επέβαλε απλήρωτες υπερωρίες και κατήργησε κάθε προστασία
από τις απολύσεις.

Εχετε εξαπολύσει δριμεία
επίθεση στην κυβέρνηση για την
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Αν
ξαναγίνετε κυβέρνηση, θα
προχωρήσετε σε κρατικοποίηση
της εταιρείας;
Εν μέσω βαθιάς ενεργειακής κρίσης, η
κυβέρνηση δόμησε το ενεργειακό σύστημα της χώρας γύρω από την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ. Επέλεξε να μην
κάνει καμία παρέμβαση στην τιμολογιακή πολιτική της, η ΡΑΕ δεν επιτήρησε την αγορά και η κυβέρνηση επέτρεψε αυξήσεις πέρα και πάνω από αυτές στη διεθνή αγορά, δηλώνοντας μάλιστα εμμέσως στους πολίτες ότι ήταν
και θα παραμείνουν απροστάτευτοι. Η
δική μας θέση είναι ότι η ΔΕΗ πρέπει
να υπηρετεί τον δημόσιο χαρακτήρα
της, να είναι ο ισχυρός, ασφαλής ενεργειακός πυλώνας της χώρας και ταυτόχρονα να εκπληρώνει τον κοινωνικό της ρόλο, με συγκρατημένο κόστος
ρεύματος για τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι
μια θέση αρχής που τηρήθηκε κατά τη
διάρκεια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Τα τιμολόγια όχι απλώς δεν αυξήθηκαν αλλά υπήρξε και μεσοσταθμική μείωση της τάξης του 10%. Στις
σημερινές συνθήκες η κρατική παρέμβαση και ο δημόσιος έλεγχος στην τιμολογιακή πολιτική είναι κάτι παραπάνω από αναγκαία. Ξεχνάμε συχνά
ότι η ΔΕΗ χρεώνει τους καταναλωτές
με βάση ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που
καθορίζεται νομοθετικά. Αλλά και
πέρα απ’ αυτό. Σήμερα επικρατούν ειδικές συνθήκες που επιβάλλουν ειδικές λύσεις. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, μεσούσης της κρίσης, ο Πρόεδρος
Μακρόν ανέστειλε τη λειτουργία του
Χρηματιστηρίου Ενέργειας και καθόρισε διοικητικά την τιμή του ρεύματος.
Μ’ αυτόν τον τρόπο μπλόκαρε την αισχροκέρδεια, μείωσε το περιθώριο
κέρδους των παραγωγών και προστάτευσε τους καταναλωτές συγκρατώντας τα τιμολόγια. Το ζήτημα λοιπόν
και εδώ είναι πολιτικού σχεδίου και
προτεραιοτήτων.

Ο πρωθυπουργός της χώρας
υποστήριξε πρόσφατα ότι
ακόμη και οι εργαζόμενοι
γνωρίζουν ότι δεν μπορεί να
αυξηθεί ο κατώτατος μισθός στα
800 ευρώ. Πώς το σχολιάζετε;
Θα άντεχαν οι μικρομεσαίες
επιχειρήσεις της χώρας μια
τέτοια αύξηση;
Το βασικό ερώτημα, που σχεδόν ποτέ
δεν τίθεται στον δημόσιο διάλογο, είναι αν μπορούν να αντέξουν οι εργαζόμενοι της χώρας χωρίς αυτή την αύ-

ξηση. Αν μπορούν να αντέξουν με τέτοια ακρίβεια, με ανατιμήσεις σε όλα
τα βασικά αγαθά, με τεράστια απώλεια
αγοραστικής δύναμης και με ένα
πολύ υψηλότερο επίπεδο τιμών που
θα έχει διαμορφωθεί ακόμα κι όταν ο
πληθωρισμός κάποια στιγμή σταματήσει να αυξάνεται.
Σε ό,τι αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι ίδιες γνωρίζουν καλύτερα ότι μια τέτοια αύξηση του κατώτατου μισθού θα δώσει ώθηση στην κατανάλωση και θα τονώσει την αγορά.
Εξάλλου, έχουμε πια ένα συγκεκριμένο δεδομένο. Όταν στις αρχές του
2019 αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό
κατά 11%, αυτό όχι απλώς δεν πίεσε τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά αντιθέτως η αναπτυξιακή δυναμική της οικονομίας ενισχύθηκε και η ανεργία
συνέχισε να μειώνεται.
Το πρόβλημα όμως δεν είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το πρόβλημα είναι ο Κ. Μητσοτάκης, που εξακολουθεί προκλητικά να εμπαίζει τους
εργαζόμενους και να χλευάζει τις ανάγκες τους. Οι λέξεις χάνουν το νόημά
τους μπροστά στον κυνισμό και στην
αλαζονεία που επιδεικνύει.

Εκτιμάτε πως έχει φτάσει η ώρα
να σταματήσουν τα
περιοριστικά μέτρα για την
πανδημία, καθώς πολλοί
υποστηρίζουν πως η οικονομία
δεν αντέχει άλλο;
Το ζήτημα των περιοριστικών και υγειονομικών μέτρων είναι θέμα που υποδεικνύεται από τους αρμόδιους επιστήμονες.Αυτό που εγώ διαπιστώνω
είναι ότι η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στη διαχείριση της πανδημίας
όχι λόγω στιγμιαίας ανεπάρκειας,
αλλά λόγω ιδεοληπτικής εμμονής. Το
ότι απέτυχε το αποδεικνύουν οι τραγικές καθημερινές απώλειες συνανθρώπων μας αλλά και το γεγονός ότι
σε πολλούς εξ αυτών δεν δόθηκε καν
η δυνατότητα να παλέψουν για τη ζωή
τους εξαιτίας της κατάστασης στην
οποία περιήλθε το δημόσιο σύστημα
Υγείας τόσο στην Αττική όσο και κυρίως στην περιφέρεια, όπως απέδειξε
η μελέτη Τσιόδρα-Λύτρα.
Η μη στήριξη του δημόσιου συστήματος Υγείας, η μη λήψη μέτρων σε μαζικούς εργασιακούς χώρους, μέσα μεταφοράς και σχολεία, η μη επίταξη
ιδιωτικών κλινικών συνιστούν ψηφίδες μιας πολιτικής που αποστρέφεται
καθετί δημόσιο και εξαιτίας αυτής της
αποστροφής καταντά επικίνδυνη σε
συνθήκες κρίσης. Αρκεί απλώς να θυμίσω τις αθλιότητες Μητσοτάκη περί
ίδιου κινδύνου για διασωληνωμένους
εντός ή εκτός ΜΕΘ για να αποφύγει να
αναλάβει το κόστος της επικίνδυνης
πολιτικής του. Αλλά και σε ό,τι αφορά
τις συνέπειες της πανδημίας στην
πραγματική οικονομία, αυτές θα μπορούσαν να είχαν αμβλυνθεί αν η κυβέρνηση υιοθετούσε κρίσιμα μέτρα,
όπως η ρύθμιση με κούρεμα των χρεών της πανδημίας ή η ένταξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις χρηματοδοτήσεις του ταμείου ανάκαμψης.

Ούτε αυτά όμως έγιναν, διότι δεν αποτελούν μέρος της στρατηγικής της Ν.Δ.

Ζητάτε άμεσα εκλογές, αν και η
Ν.Δ. διατηρεί δημοσκοπικό
προβάδισμα. Υπάρχουν
προϋποθέσεις για ανατροπή αυτής
της κατάστασης; Πώς κρίνετε την
αυξανόμενη επιρροή του
ΚΙΝ.ΑΛΛ. στις δημοσκοπήσεις;
Εχουμε απέναντί μας μια κυβέρνηση η
οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια για τη μεγάλη
πλειονότητα των πολιτών. Αυτό είναι
το ένα δεδομένο. Το δεύτερο δεδομένο είναι η λαϊκή οργή και αγανάκτηση
που διογκώνεται διαρκώς απέναντι σε
μια αποτυχημένη αλλά και αλαζονική
κυβέρνηση. Συνεπώς, το αίτημα για
πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική ανάγκη. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι οι εκλογές δεν είναι δημοσκόπηση. Εκείνη
την ώρα οι πολίτες δεν απαντούν σε
υποθετικά ερωτήματα, αλλά σε πραγματικά και κρίσιμα διλήμματα που
αφορούν τους όρους διαβίωσής τους.
Το ΚΙΝ.ΑΛΛ., όπως όλοι μας, θα μετρήσει τις πραγματικές του δυνάμεις
στις εκλογές. Το βέβαιο είναι ότι όση
δημοσκοπική δυναμική και να απολαμβάνει, δεν θα μπορεί επ’ αόριστον
να αποφεύγει να απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα: πρέπει η κυβέρνηση Μητσοτάκη να φύγει τώρα ή θεωρεί πως
μπορεί η κοινωνία να συνεχίσει υπό
αυτή τη διακυβέρνηση;

Πλησιάζοντας στο συνέδριο του
ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., πώς σχολιάζετε
τις προτεινόμενες καταστατικές
αλλαγές; Η εκλογή προέδρου
και Κ.Ε. από τα μέλη βαθαίνει τη
δημοκρατία και τη συμμετοχή ή
τις αποδυναμώνει;
Το ζήτημα είναι κατά τη γνώμη μου
ευρύτερο και έχει να κάνει με το μοντέλο λειτουργίας του κόμματος και το
κατά πόσο αυτό αντιστοιχεί στα σύγχρονα δεδομένα εργασίας, επικοινωνίας, συμμετοχής.
Ποια μορφή οργάνωσης αντιστοιχεί στη σημερινή κατάσταση πραγμάτων; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο
οφείλουμε να απαντήσουμε. Η εκλογή του προέδρου και της Κ.Ε. από τα
μέλη του κόμματος μπορεί να απαντήσει σε μια γενικευμένη επιθυμία
για περισσότερη δημοκρατία και περισσότερη συμμετοχή. Από μόνη της,
όμως, δεν είναι αρκετή. Αφενός χρειάζονται δικλίδες ασφαλείας, όπως για
παράδειγμα η ποσόστωση για τη συμμετοχή στελεχών της περιφέρειας στη
νέα Κ.Ε., αφετέρου απαιτούνται και
άλλες αλλαγές που θα βλέπουν, για
παράδειγμα, την ανάγκη ενίσχυσης
της παρέμβασής μας στους κοινωνικούς χώρους αλλά και την ανάγκη
αναβάθμισης της πολιτικής μας λειτουργίας. Με άλλα λόγια, στην απάντηση του «γιατί να γίνω μέλος» να
μπορεί κάποιος να δει τις δυνατότητες
επίτευξης σημαντικών αλλαγών για
συγκεκριμένες κοινωνικές δυνάμεις.
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3.043.869 άτομα

σε κίνδυ νο φτώχειας ή κοινωνικού αποκ λ εισμού

1.100.099 οι εγ γεγραμμένοι άνεργοι
τ ο ν Δ ε κ έ μ β ρ ι ο τ ο υ 2 0 21

Πτώση 3,4% σ το λιανεμπόριο τροφίμων
τ ον Ι α νο υ ά ρ ι ο τ ο υ 202 2

Στο 65% διαμορφώθηκε τον μήνα Ιανουάριο το ποσοσ τόό
Σ
τ ω ν κα τ α ν α λ ω τ ώ ν π ο υ δ η λ ώ ν ε ι ό τ ι « μ ό λ ι ς τ α β γ ά ζ ε ι π έ ρ α »

Μείωση 10,4% της αγορασ τικής δύναμης
όσων λαμβάνου ν κατώτατο μισ θό

Απώλεια 13,7% της αγορασ τικής δύναμης
των εργαζομένων σε μερική απασ χόλ ηση

Τα είδη διατροφής αποτελούν το 35,9%
% των συνολικών
μηνιαίων δαπανών των φτωχότ ερων νοικοκυριών

39,1%
% η α νε ρ γ ί α
σ τους νέους

67,1% το ποσοστό

μακ ροχ ρόνιας ανεργίας

Πτώση τζ ίρου 50% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
τ ο ν Ι α ν ο υ ά ρ ι ο, σ ε π ε ρ ί ο δ ο ε κ π τ ώ σ ε ω ν

Σε περιβάλλον φτωχοποίησης
εκατομμύρια πολιτών
Οι μετρήσεις της Nielsen δείχνουν μείωση 3,4%, σε σχέση με πέρυσι, στις πωλήσεις στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων,
στοιχείο που αποδεικνύει ότι οι πολίτες κάνουν περικοπές ακόμα και στα προϊόντα διατροφής λόγω μείωσης
εισοδημάτων. Την ίδια ώρα, η πραγματική ανεργία παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα

Του

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ

Σ

ε ένα περιβάλλον όπου σημειώνεται ρεκόρ πληθωρισμού εικοσιπενταετίας, οι πολίτες «βλέπουν»
τα εισοδήματά τους να μειώνονται, την ώρα που το ράλι των ανατιμήσεων συνεχίζεται. Δυστυχώς, η κατάσταση
αναμένεται να χειροτερεύσει. Παράγοντες
της αγοράς κάνουν λόγο για επερχόμενο
κύμα ανατιμήσεων σε ευρύ φάσμα αγαθών
και υπηρεσιών, που θα φτάσει έως 30%,
ενώ η Κομισιόν προβλέπει ότι ο πληθωρισμός του 2022 θα είναι πενταπλάσιος του
αντίστοιχου του 2021.

Περικοπές και ακρίβεια
Την ίδια ώρα, χιλιάδες πολιτών τα βγάζουν πολύ δύσκολα εις πέρας. Με βάση τις
πιο πρόσφατες μετρήσεις της NielsenIQ, οι
πωλήσεις σε αξία στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων τον Ιανουάριο φέτος παρουσίασαν αρνητική τάση (στο -3,4%) σε
σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2021. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβλέψεις των αρμόδιων αναλυτών δείχνουν ότι αναμένεται
να υπάρξει πτώση στις πωλήσεις (όγκος) για
το σύνολο της τρέχουσας χρονιάς, η οποία
θα φτάσει το 5%, κάτι το οποίο δείχνει ότι οι
πολίτες κάνουν περικοπές ακόμη και από
βασικά προϊόντα διατροφής, τα οποία ολοένα και ακριβαίνουν.
Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον
πληθωρισμό Ιανουαρίου, στα τρόφιμα η κατηγορία αρνί-κατσίκι αυξήθηκε κατά 17,6%,

τα νωπά λαχανικά κατά 14,4, το ελαιόλαδο
κατά 15,4%, άλλα βρώσιμα έλαια κατά
17,3%, οι πατάτες κατά 12,3% και τα νωπά
φρούτα κατά 8,4%.
Οξύ είναι και το πρόβλημα στις τιμές ενέργειας. «Πρωταθλήτρια» των αυξήσεων ήταν
και πάλι η τιμή στο φυσικό αέριο, η οποία εκτοξεύτηκε κατά 154,8%, ενώ ακολούθησε το ρεύμα με 56,7%, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης
σημειώνοντας άνοδο της τάξης του 36% και τα
καύσιμα-λιπαντικά με αύξηση 21,6%.

Μείωση εισοδήματος
Παράλληλα, στο λιανεμπόριο επικράτησε μείωση τζίρου -και μάλιστα σε περίοδο
εκπτώσεων-, η οποία έφτασε στο 50% για
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στις μεγάλες αλυσίδες, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, η μείωση ήταν της τάξης του
30%-35%. Τους κινδύνους στην οικονομία και το κλίμα αβεβαιότητας που δημιουργεί η ανάφλεξη της ακρίβειας αποτυπώνουν οι έρευνες του ΙΟΒΕ, σύμφωνα με
τις οποίες το 59% των καταναλωτών προέβλεψε ότι θα προβεί σε λιγότερες ή πολύ
λιγότερες δαπάνες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στοιχεία της
ΓΣΕΕ δείχνουν ότι οι απώλειες στον κατώτατο μισθό μόνο τον περασμένο Δεκέμβριο άγγιξαν το 10,4%, ενώ εργαζόμενοι σε καθεστώς
μερικής απασχόλησης απώλεσαν το 13,7%
του μέσου μισθού τους σε μόλις έναν μήνα.
Ράλι και στην ανεργία
Παράλληλα, περισσότερους από 500.000
ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στον

ΟΑΕΔ δεν καταμετρά η Ελληνική Στατιστική Αρχή, διευρύνοντας τον προβληματισμό για τη μεθοδολογία που ακολουθεί.
Παρουσιάζεται έτσι το οξύμωρο φαινόμενο να αυξάνονται οι άνεργοι, αλλά να μειώνεται το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, τον μήνα Δεκέμβριο 2021 ο αριθμός των ανέργων, που
αναζητούν εργασία, υποχώρησε και διαμορφώθηκε σε 596.067 άτομα και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,8%.
Ομως τον ίδιο μήνα, τον Δεκέμβριο του
2021, ο ΟΑΕΔ κατέγραψε 1.100.099
ανέργους, οι οποίοι επίσης αναζητούν εργασία. Μάλιστα, ο αριθμός τους είναι αυξημένος σε σχέση με τον προηγούμενο
μήνα, που οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν
1.081.622 άτομα.
Η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς η Ελλάδα κατέγραψε το γ’ τρίμηνο του 2021 τη δεύτερη χειρότερη επίδοση στη ζώνη του ευρώ όσον αφορά τη
μετάβαση από την ανεργία στην απασχόληση, ενώ κατέγραψε και το υψηλότερο
ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας, ήτοι
67,1%. Η δε ανεργία στους νέους έχει
σκαρφαλώσει στο 39,1%.

Κίνδυνος φτωχοποίησης για πάνω
από 3 εκατομμύρια πολίτες
Παράλληλα, η κατάσταση στην κοινωνία είναι ιδιαιτέρως προβληματική την
ώρα που το ράλι τιμών οδηγείται από το
ένα ρεκόρ στο άλλο, ροκανίζοντας τα εισοδήματα των πολιτών. Σύμφωνα με τα

στοιχεία της Έρευνας Εισοδήματος και
Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών
2020 της ΕΛΣΤΑΤ, o πληθυσμός της χώρας που βρίσκεται σε κίνδυνο φτώχειας ή
κοινωνικό αποκλεισμό ανέρχεται στο
28,9% (3.043.869 άτομα).
Το κατώφλι της φτώχειας ανέρχεται στο
ποσό των 5.266 ευρώ ετησίως ανά μονοπρόσωπο νοικοκυριό και σε 11.059 ευρώ για
νοικοκυριά με δύο ενηλίκους και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών.
Για το έτος 2020, το βάθος (χάσμα) κινδύνου φτώχειας ανήλθε σε 26,9% του κατωφλιού του κινδύνου φτώχειας, σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Με βάση το ποσοστό αυτό, εκτιμάται πως το 50% των φτωχών κατέχουν εισόδημα μικρότερο από το 73,1% του κατωφλιού του κινδύνου φτώχειας.
Οταν τα είδη διατροφής αποτελούν το
35,9% των συνολικών μηνιαίων δαπανών
των φτωχότερων νοικοκυριών, με βάση
τα στοιχεία της Έρευνας Οικογενειακών
Προϋπολογισμών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, οι ανατιμήσεις στα βασικά
προϊόντα τροφίμων γίνονται δυσβάσταχτες, την ώρα η κυβέρνηση δεν λαμβάνει
το παραμικρό μέτρο ανακούφισης των ευάλωτων νοικοκυριών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με την
έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ
για τον μήνα Ιανουάριο, το ποσοστό των
καταναλωτών που δηλώνει ότι «μόλις τα
βγάζει πέρα» διαμορφώθηκε στο 65%.
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Τι δεν κάνει η Ν.Δ.
που κάνουν οι άλλες
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις
Μείωση της φορολογίας, ρύθμιση λιανικών
και χονδρεμπορικών τιμών και επιδοτήσεις είναι
ορισμένα από τα μέτρα στήριξης των πολιτών
στα οποία έχουν προχωρήσει οι υπόλοιπες χώρες
της Ευρώπης σύμφωνα με το Ινστιτούτο Bruege
Των

ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΟΥΡΙΔΗ
και

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑ

Π

αρά τα τεράστια προβλήματα που έχει δημιουργήσει η ακρίβεια στους πολίτες, η κυβέρνηση έχει ξεκόψει κάθε συζήτηση
για λήψη ουσιαστικών μέτρων, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα
τρόφιμα και η αντίστοιχη του ΕΦΚ στα καύσιμα, σύμφωνα με
τα όσα προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση.
Πέραν αυτών, η κυβέρνηση αποφεύγει να προχωρήσει και σε παρεμβάσεις κατά των ολιγοπωλίων που δημιουργούνται στην αγορά, όπως η
ενεργοποίηση των ελεγκτικών οργανισμών των υπουργείων (π.χ., Γενική Γραμματεία Εμπορίου) για τον περιορισμό της αισχροκέρδειας και την
αύξηση των ελέγχων.
Επίσης, πολλοί υποστηρίζουν πως θα μπορούσε να προχωρήσει σε
στήριξη των ανεξάρτητων και ρυθμιστικών αρχών για τον έλεγχο των
ολιγοπωλιακών καταστάσεων στην αγορά, ώστε να ληφθούν άμεσα
μέτρα που θα εμποδίσουν σημαντικά τη δράση των καρτέλ (π.χ. ασφαλιστικά μέτρα) ή η διατίμηση/πλαφόν τιμής σε ορισμένα προϊόντα
ή/και μαζικές προμήθειες με πρωτοβουλία ή βοήθεια από το κράτος
ώστε να μειώνεται η τιμή.
Την ίδια στιγμή, άλλες χώρες της Ευρώπης έχουν προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα σύμφωνα με το Ινστιτούτο Bruegel. Από το σύνολο των
24 χωρών, οι 11 έχουν περιλάβει παρεμβάσεις σε επίπεδο μείωσης της
φορολογίας, 8 έχουν προχωρήσει σε ρύθμιση λιανικών τιμών, 5 σε ρύθμιση χονδρεμπορικών και 7 σε φορολογία/ρύθμιση για τα υπερκέρδη των
εταιρειών. Οι επιδοτήσεις, ως η πιο προσφιλής κατηγορία παρεμβάσεων,
συναντάται σε 17 χώρες της Ευρώπης.

Μέτρα σε 11 χώρες
Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχία, Εσθονία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία,
Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία εφαρμόζουν, πέραν των άλλων μέτρων
ελάφρυνσης των καταναλωτών, και πολιτικές μείωσης φόρων και τελών.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι πριν από λίγες ημέρες στο Βέλγιο ανακοινώθηκε μείωση ΦΠΑ στο ρεύμα στο 6%, από 21%, από τον Μάρτιο έως
τον Ιούλιο. Η Κύπρος προχώρησε σε μείωση του ΦΠΑ από τον Νοέμβριο και για έξι μήνες στο 5%, από 19%. Η Τσεχία εξαίρεσε το ρεύμα και
το αέριο από τον ΦΠΑ. Η Ιρλανδία εισήγαγε μείωση φορολογίας 30%
στα έξοδα για θέρμανση και ρεύμα. Η Ολλανδία προχωρά σε μείωση του
ενεργειακού φόρου για νοικοκυριά και επιχειρήσεις το 2022. Η Ιταλία
αποφάσισε μείωση ΦΠΑ χρήσης αερίου στο 5% για οικιακές και βιομηχανικές χρήσεις (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2021), έναντι ΦΠΑ έως 22%
που ίσχυε, μέτρο που επεκτείνει και για το 2022, ενώ ανακοίνωσε επικείμενη αύξηση των εταιρικών φόρων στις ενεργειακές εταιρείες που έχουν
επωφεληθεί από την αύξηση των ενεργειακών τιμών. Ο Ντράγκι μάλιστα
ετοιμάζει νέο πακέτο 7,5 δισ. ευρώ. Η Πολωνία από τον Νοέμβριο εφαρμόζει πακέτο φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ στις αρχές του έτους ανακοίνωσε επιπλέον μηδενισμό ΦΠΑ
σε αέριο, είδη διατροφής και λιπάσματα, μείωση ΦΠΑ στο 8% για πετρέλαιο-ντίζελ και στο 5% για θέρμανση για έξι μήνες.

Ξόρκια, ευχές και... θερμοσίφωνες!
Η κυβέρνηση έχει απωλέσει την επαφή της με την πραγματική οικονομία
και φροντίζει συχνά να επιβεβαιώνει την αναλγησία και την αδιαφορία
της για την πρωτοφανή ακρίβεια είτε με ανεπαρκή μέτρα είτε
με προκλητικές τοποθετήσεις, καταγγέλλοντας, την ίδια στιγμή,
όποιον τολμά να αμφισβητήσει το αφήγημα της «καταπληκτικής
ποιότητας ζωής» του πρωθυπουργού

Του

ΙΩΑΝΝΗ ΑΘ.
ΣΑΡΑΚΙΩΤΗ*

Τ

ον εύκολο, αλλά
ολισθηρό, δρόμο των
επικοινωνιακών
τεχνασμάτων έχει
επιλέξει η κυβέρνηση της Ν.Δ.
για την αντιμετώπιση των
ραγδαίων ανατιμήσεων σε όλα
τα βασικά αγαθά και στις
υπηρεσίες. Από τις αρχές του
2021, όταν κατέστησαν φανερές
οι πρώτες αυξήσεις στην
ενέργεια, στις πρώτες ύλες και
στο λεγόμενο «καλάθι της
νοικοκυράς», οι υπουργοί της
Ν.Δ. επέλεξαν να στρουθοκαμηλίζουν υποστηρίζοντας αρχικά
«ότι δεν υπάρχει πρόβλημα και
όλα είναι ‘προπαγάνδα’ του
ΣΥΡΙΖΑ», έπειτα αποδέχθηκαν
την πραγματικότητα αλλά
«έφταιγαν η Κίνα και η κλιματική
αλλαγή», στη συνέχεια τόνιζαν
με βεβαιότητα ότι «το φαινόμενο
είναι παροδικό και θα έληγε έως
το Δεκέμβριο του 2021»
και εσχάτως μας προτρέπουν
«να μην είμαστε μίζεροι
γιατί τα αγγουράκια παραμένουν
φθηνά» και «καλό θα ήταν
να μη ξεχνούμε τον
θερμοσίφωνα ανοιχτό»!
Η εν λόγω προκλητική ακολουθία
αδιαφορίας και παθητικότητας της
Ν.Δ. εξελίσσεται με θύματα τα
νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις,
που λαμβάνουν δυσθεώρητους
λογαριασμούς ηλεκτρικού
ρεύματος και φυσικού αερίου,
ενώ αδυνατούν να
αντεπεξέλθουν στις στοιχειώδεις
υποχρεώσεις τους. Είναι

ενδεικτικά τα στοιχεία της ΓΣΕΕ,
σύμφωνα με τα οποία οι απώλειες
στον κατώτατο μισθό μόνο τον
περασμένο Δεκέμβριο άγγιξαν το
10,4%, ενώ εργαζόμενοι σε
καθεστώς μερικής απασχόλησης
απώλεσαν το 13,7% του μέσου
μισθού τους σε ένα μόλις μήνα. Το
μείγμα καθίσταται ακόμη πιο
εκρηκτικό, λαμβανομένου υπόψιν
ότι η Ελλάδα κατέγραψε το γ’
τρίμηνο του 2021 τη δεύτερη
χειρότερη επίδοση στη ζώνη του
ευρώ όσον αφορά τη μετάβαση
από την ανεργία στην
απασχόληση, ενώ κατέγραψε και
το υψηλότερο ποσοστό
μακροχρόνιας ανεργίας, ήτοι
67,1%. Η δε ανεργία στους νέους
έχει σκαρφαλώσει στο 39,1%,
ενώ ηκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ την είχε
παραδώσει στο 35,2%.
Με τη ζοφερή πραγματικότητα,
που βιώνουν όλα ανεξαιρέτως τα
κοινωνικά στρώματα αλλά κυρίως
τα ευάλωτα, είναι σαφές ότι οι
οικογενειακοί και οι
επιχειρηματικοί προϋπολογισμοί
οδηγούνται σε αδιέξοδο. Η
σύγκριση των τιμών μεταξύ
Ιανουαρίου 2021 και 2022 είναι
χαρακτηριστική: Το φυσικό αέριο
παρουσιάζει αύξηση 154,8%, το
ηλεκτρικό ρεύμα 56,7%, το
πετρέλαιο θέρμανσης 36% και τα
καύσιμα 21,6%, τη στιγμή που η
κυβέρνηση αυξάνει -κατόπιν
ασφυκτικής πίεσης- τον κατώτατο
μισθό μόλις κατά 2%! Οι
υπουργοί της Ν.Δ. έχουν
απωλέσει προ πολλού την επαφή
τους με την πραγματική οικονομία
και φροντίζουν συχνά να
επιβεβαιώνουν την αναλγησία
τους τόσο με ανεπαρκή μέτρα
όπως το προαναφερθέν όσο και
με τοποθετήσεις όπως εκείνη του
αναπληρωτή υπουργού

Οικονομικών κ. Σκυλακάκη ότι
«δεν μειώνουμε τον φόρο στα
καύσιμα επειδή οι φτωχοί δεν
διαθέτουν αυτοκίνητο».
Στον αντίποδα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία,
συναισθανόμενος εγκαίρως τον
κοινωνικό αντίκτυπο του κύματος
των ανατιμήσεων, κατέθεσε μέσω
του προέδρου του Αλέξη Τσίπρα
στη ΔΕΘ μια συντεταγμένη και
κοστολογημένη πρόταση
αντιμετώπισης του φαινομένου.
Στο επίκεντρο της δέσμης μέτρων
βρέθηκε η αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 800 ευρώ, η μείωση
του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
στα καύσιμα στα κατώτατα όρια
που θέτει η Ε.Ε., η μείωση του
ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης
και η ρύθμιση του ιδιωτικού
χρέους που δημιουργήθηκε
κατά την πανδημία με «κούρεμα»
της βασικής οφειλής.
Ωστόσο, η κυβέρνηση επιμένει να
μη λαμβάνει καμία πρωτοβουλία
και απλά να «ξορκίζει το κακό»
καταγγέλλοντας οποιονδήποτε
τολμά να αμφισβητήσει το
προκλητικό αφήγημα της
«καταπληκτικής ποιότητας ζωής».
Μια ποιότητα ζωής που πράγματι
απολαμβάνουν τα γαλάζια
στελέχη της ΔΕΗ, του ΔΕΔΔΗΕ,
προσφάτως του ΕΦΚΑ, και οι
χιλιάδες μετακλητοί που έχουν
κατακλύσει τα υπουργεία και τον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, αλλά
όχι η συντριπτική πλειονότητα
του ελληνικού λαού.

* Ο Ιωάννης Αθ. Σαρακιώτης
είναι δικηγόρος, βουλευτής
Φθιώτιδας του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.,
αναπληρωτής τομεάρχης
Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ενεργειακή κρίση

16 Η ΑΥΓΗ OIKONOMIA

Ο καταναλωτής
πληρώνει τις κρίσεις
Αυξήσεις στις τιμές ενέργειας προκαλεί η νευρικότητα των αγορών,
εξαιτίας της έντασης στις σχέσεις Δύσης - Μόσχας, που αποτυπώνεται
στα διεθνή χρηματιστήρια με τις ανεξέλεγκτες αυξήσεις σε ρεύμα,
αέριο και υγρά καύσιμα
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Της

ΑΝΤΙΓΟΝΗΣ ΖΟΥΝΤΑ

Φ

όβους για επιπλέον πιέσεις στις ήδη υψηλές τιμές
και στην τροφοδοσία ενέργειας, ιδιαίτερα εκεί
όπου η εξάρτηση από εισαγόμενα καύσιμα είναι
μεγαλύτερη, έχει δημιουργήσει το ενδεχόμενο
στρατιωτικής εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία και η ένταση στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, με τελικό αποδέκτη και
πάλι τον καταναλωτή.
Το κλίμα αυτό όχι μόνο δεν βοηθά στην ομαλοποίηση των εδώ
και μήνες πολύ υψηλών ενεργειακών τιμών, αλλά δημιουργεί
νευρικότητα στις αγορές, που αποτυπώνεται στα διεθνή χρηματιστήρια και στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων τα οποία διαπραγματεύονται σε αυτά, με συνακόλουθες επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά και στους καταναλωτές, που ήδη ασφυκτιούν από
τις ανεξέλεγκτες ανατιμήσεις σε ρεύμα, αέριο και πλέον και στα
υγρά καύσιμα.
Στις αρχές της προηγούμενης εβδομάδας η ένταση αποτυπώθηκε στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου brent, που ξεπέρασε και
τα 96 δολάρια/βαρέλι, ενώ και το φυσικό αέριο είχε σκαρφαλώσει μέχρι τα 88 ευρώ/μεγαβατώρα (ολλανδική πλατφόρμα TTF),
με χαρακτηριστικό όλων των ημερών τις διακυμάνσεις τιμών, ανάλογα με τις εξελίξεις στο διπλωματικό και επικοινωνιακό πεδίο.
Τα σενάρια και οι αναλύσεις είναι πραγματικά δυσοίωνα, στην
περίπτωση που δεν εκτονωθεί η κρίση, κάνοντας λόγο για διεθνείς τιμές πετρελαίου ακόμη και πάνω από τα 100-120 δολάρια
και για εγχώριες τιμές πετρελαιοειδών που θα ξεπερνούν τα 2
ευρώ για μήνες.
Ωστόσο, πέρα από τις διεθνείς εξελίξεις, τα προβλήματα στη
λειτουργία των εγχώριων αγορών δεν είναι μόνο... εισαγόμενα,
αλλά προέρχονται και από τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης
και την ένταση της εξάρτησης από μη εγχωρίως παραγόμενα καύσιμα, που και πάλι αναδεικνύει η νέα κρίση.

Στα ύψη οι τιμές
Πάντως, αν και προς το τέλος της εβδομάδας που πέρασε οι
διεθνείς τιμές βρίσκονταν σε λιγότερο υψηλά επίπεδα, ιδίως στο
φυσικό αέριο, στην εγχώρια αγορά οι λιανικές τιμές των πετρελαιοειδών καλπάζουν, ενώ στο ρεύμα, παρά τις τάσεις αποκλιμάκωσης στην Ευρώπη, η Ελλάδα καταγράφει συνεχόμενες
«πρωτιές» ακρίβειας.
Ηδη από τις αρχές του μήνα τα υγρά καύσιμα στη λιανική βρίσκονται σε τροχιά ανόδου, καταρρίπτοντας ρεκόρ υψηλών τιμών
καθημερινά, κατάσταση που εντείνεται από τις έντονες διακυμάνσεις των διεθνών αγορών.
Οπως προκύπτει από το τελευταίο δελτίο του Παρατηρητηρίου
Τιμών Καυσίμων (18.2), η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης
βρίσκεται πλέον στο 1,880 ευρώ/λίτρο, έχοντας αυξηθεί σχεδόν
κατά 8% από τις αρχές του έτους, δηλαδή σε ενάμιση μήνα, ενώ
πληθαίνουν τα πρατήρια με τιμή στην αντλία που ξεπερνά τα 2
ευρώ. Αντίστοιχα υψηλές είναι και οι τιμές στο diesel, που ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 1,617 ευρώ/λίτρο, και στο πετρέλαιο θέρμανσης, που έφτασε στο 1,265 ευρώ/λίτρο πανελλαδικά.
Στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα η ακρίβεια διατηρείται, με τη
χώρα μας να είναι πρωταθλήτρια στο κόστος χονδρικής, και μάλιστα ενώ υποχωρούν οι ακραία υψηλές τιμές, ενώ βαρείς εκκαθαριστικοί λογαριασμοί καταφθάνουν προκαλώντας νέα... ηλεκτροσόκ στους καταναλωτές.
Επάρκεια αερίου
Ανησυχία, πάντως, προκάλεσε και μια ενδεχόμενη διαταραχή
στην τροφοδοσία των αγορών με ρωσικό αέριο στην Ε.Ε., η οποία
είναι εξαρτημένη από τις ρωσικές εισαγωγές πετρελαίου κατά
27% και κυρίως αερίου σε ποσοστό περίπου 40%, με χαμηλότερα αποθέματα έναντι της προηγούμενης πενταετίας.
Οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Ν.Δ. έχουν οδηγήσει τη
χώρα μας σε υψηλή εξάρτηση από εισαγόμενο αέριο, καθώς πλέον κατέχει τη μερίδα του λέοντος στην ηλεκτροπαραγωγή. Ποσοστό άνω του 40% των εισαγωγών καλύπτεται από ρωσικό αέριο, αν και η προμήθεια δεν γίνεται μέσω Ουκρανίας, αλλά από
ανατολάς διά του αγωγού Turkstream, μικρότερη ποσότητα καλύπτει το αζέρικο αέριο, ενώ σημαντικό μερίδιο έχουν οι προμήθειες με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) με δεξαμενόπλοια
από ΗΠΑ, Αλγερία, Κατάρ και Αίγυπτο.
Ωστόσο, οι δυνατότητες αποθήκευσης είναι συγκεκριμένες,
ενώ ως γνωστόν η αυξημένη ζήτηση σε LNG (κυρίως από την
Ασία) αναδείχθηκε το προηγούμενο διάστημα ρυθμιστής των
χρηματιστηριακών τιμών οδηγώντας την κούρσα ανόδου με
επιπτώσεις σε Ευρώπη και Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι οι ΗΠΑ εξήγαγαν το περισσότερο LNG τον Ιανουάριο στην Ευρώπη, καθώς έφτασε στο 63% των εξαγωγών της,
έναντι 31% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 6% εντός των
ΗΠΑ (S&P Global Platts).
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Το ντόμινο της καταστροφής
Του

ΣΤΑΘΗ ΣΧΙΝΑ

Η άνοδος των
αποδόσεων στα
δεκαετή ομόλογα
απειλεί τον
προϋπολογισμό,
την ικανότητα
δανεισμού της
χώρας και τις
τράπεζες

Ν

τόμινο αρνητικών επιπτώσεων σε βασικά μέτωπα της
οικονομίας προοιωνίζεται
ο υπερτριπλασιασμός των
αποδόσεων των ελληνικών κρατικών
ομολόγων, καθώς οι αποδόσεις είναι ο
σηματωρός για το επιτόκιο νέων ομολογιακών εκδόσεων από πλευράς του
Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου
Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Αν μάλιστα η άνοδος συνεχιστεί, σπάσει το όριο του 3%
και φτάσει στο επίπεδο του 3,5%-4%,
τότε πιθανώς να υπάρξουν εξελίξεις
που είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η έκτασή τους στην παρούσα φάση. Η πορεία
των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Κυριότεροι από αυτούς είναι
τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ),ο πληθωρισμός,
το ύψος του ελληνικού δημόσιου χρέους και οι δανειακές ανάγκες του Ελληνικού Δημοσίου, που σχετίζονται
ευθέως με το τρέχον (ετήσιο) έλλειμμα
του κρατικού προϋπολογισμού.

Ο τριπλασιασμός
Οπως προκύπτει και από το διάγραμμα που παραθέτουμε από το
Bloomberg, τον Ιούλιο του 2019, όταν
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ παρέδωσε στην
κυβέρνηση της Ν.Δ., η απόδοση των
δεκαετών ομολόγων είχε υποχωρήσει
στο 2,09%. Στη συνέχεια, με κυβέρνηση Ν.Δ. υποχώρησε στις αρχές του
2020 στο επίπεδο του 1%, καθώς
υπήρχε το «μαξιλάρι» των 37 δισ. και
δεν υπήρχαν άμεσες δανειακές ανάγκες, αφού ο προϋπολογισμός του
2019 που είχε ψηφιστεί τον Δεκέμβριο

του 2018 κινούνταν σχεδόν σε ισοσκελισμένη βάση και δεν υπήρχαν δανειακές ανάγκες. Η εκδήλωση της πανδημίας όμως στις αρχές Μαρτίου του
2020 οδήγησε σε έκρηξη των αποδόσεων σχεδόν στο 4%, καθώς οι αγορές
προεξόφλησαν τη δημιουργία έκτακτων δανειακών αναγκών. Η παρέμβαση της ΕΚΤ με τα ειδικά προγράμματα αγοράς και ελληνικών ομολόγων
εκτόνωσε την πίεση και σταδιακά οδήγησε σε καταβαράθρωση των επιτοκίων δανεισμού και των αποδόσεων
στην περιοχή του 0,83%.
Η κατάσταση αντιστράφηκε όταν
μετά το αποτέλεσμα των γερμανικών
εκλογών κυριάρχησε η εκτίμηση στις
αγορές πως δεν θα επεκταθεί πέραν
του Μαρτίου 2022 το πρόγραμμα αγοράς ελληνικών ομολόγων από την
ΕΚΤ. Η επιβεβαίωση αυτής της εκτίμησης από την ίδια την Κριστίν Λαγκάρντ στις αρχές Φεβρουαρίου οδήγησε σε εκτίναξη των αποδόσεων πολύ
ψηλότερα του 2,5% μέσα σε λίγες ημέρες, δηλαδή σε τριπλασιασμό σε διάστημα λίγων εβδομάδων.

Τρύπα στον προϋπολογισμό
Πρώτη συνέπεια; Η ελληνική κυβέρνηση, που προγραμμάτιζε να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού του 2022 με δανεισμό 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, πρόλαβε να «τραβήξει» περίπου 3 δισεκατομμύρια τον Ιανουάριο με επιτόκιο 1,83%.
Για τα υπόλοιπα 9 δισ. τηρείται στάση αναμονής, αν και το πιθανότερο είναι να χρησιμοποιηθεί τμήμα των ταμειακών διαθεσίμων, δηλαδή του «μαξιλαριού», και να παγώσει ο δανεισμός. Βεβαίως, η χρήση ταμειακών
διαθεσίμων κάνει πιο επισφαλή τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στις πιέ-

σεις των διεθνών αγορών. Αν τελικά
επιλεγεί η προσφυγή στις αγορές με
επιτόκια στην περιοχή του 3%, αυτό
σημαίνει τεράστια αύξηση του ποσού
των τόκων που θα καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση αυτού του τμήματος του χρέους αφενός
,και αφετέρου του στερείται η δυνατότητα υποκατάστασης παλιότερων και
ακριβότερων επιτοκιακά δανείων,
στρατηγική την οποία εφάρμοσε μέχρι
τώρα ο ΟΔΔΗΧ.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για
ένα δίλλημα που εντός του 2022 η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών θα
αντιμετωπίσει: ή αυξημένο κόστος εξυπηρέτησης του χρέους (για κάθε 1 δισεκατομμύριο με επιτόκιο 3% θα πληρώνει ετήσιο τόκο 30 εκατομμυρίων,
άρα στα 10 δισ. 300 εκατομμύρια, όταν
με βάση τα επιτόκια δανεισμού του
2021 πληρώνει για το ίδιο ποσό τόκους 85-100 εκατομμύρια ετησίως), ή
αφαίμαξη του μαξιλαριού με τις επιπτώσεις που ήδη προαναφέραμε.
Υπάρχει και η εκδοχή της έκτακτης
περικοπής δαπανών ή αύξησης της
φορολογίας, κάτι που όμως για ευνόητους λόγους δεν φαίνεται πιθανό.

Τρύπα και στις τράπεζες
Η άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων επηρεάζει όμως αρνητικά και
τις τράπεζες. Διότι η άνοδος των αποδόσεων οδηγεί και σε μείωση της αξίας
των ομολόγων που έχουν ήδη οι συστημικές τράπεζες στα χαρτοφυλάκιά
τους. Τον περασμένο Σεπτέμβριο υπολογίζονταν (σε ονομαστική αξία ) στα
20 δισ. περίπου. Πρόκειται βεβαίως για
παλιότερες χαμηλότοκες εκδόσεις που
είχαν αποφέρει μέχρι τότε σημαντικά
κέρδη. Όμως η προοπτική των ζημιών και λόγω της αδύνατης κεφαλαι-

ακής θέσης των ελληνικών τραπεζών
είχε επισημανθεί και από τον διοικητή
της ΤτΕ Γ. Στουρνάρα.
Στην έκθεση χρηματοοικονομικής
σταθερότητας του Ιουνίου 2021 είχε
επισημανθεί ο κίνδυνος της υψηλής
εξάρτησης του τραπεζικού συστήματος από την κεντρική κυβέρνηση εξαιτίας μιας απότομης προσαρμογής των
τιμών των ομολόγων. Με βάση τα
στοιχεία του τέλους του 2020, η εξάρτηση έχει αυξηθεί σε 21,4% ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού και
36,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ, έναντι
13,8% και 18,4% αντίστοιχα τον Ιούνιο
του 2018. Αυτό κατά την ΤτΕ ήταν
αποτέλεσμα:
• Πρώτον, της αύξηση των ομολόγων
του Ελληνικού Δημοσίου στα τραπεζικά χαρτοφυλάκια στα 26,7 δισ. ευρώ,
από 16,4 δισ. ευρώ το 2019.
• Δεύτερον, των εγγυήσεων που έχουν
δοθεί στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος εξυγίανσης των τραπεζών
από τη μη εξυπηρετούμενα δάνεια
(«Ηρακλής» κ.λπ.) (σ.σ.: το ύψος των
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου
για τα πακέτα των κόκκινων δανείων
εξαρτάται από τα γνωστά εκ τoυ παρελθόντος CDS, που διαμορφώνονται από
τα spreads, και αυτά από τις αποδόσεις).
Στην ίδια έκθεση επισημαίνεται η
αδύνατη κεφαλαιακά θέση των τραπεζών λόγω του αναβαλλόμενου φόρου,
που στην ουσία πρόκειται για virtual
ίδια κεφάλαια των τραπεζών, κάτι που
σε περίπτωση απότομης μείωσης των
αποτιμήσεων των χαρτοφυλακίων των
ομολόγων (που συμβαίνει λόγω της
απότομης μεγάλης αύξησης των αποδόσεων των ομολόγων, όπως τώρα για
παράδειγμα) θα οδηγούσε σε μεγάλα
προβλήματα κεφαλαιακής επάρκειας
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Επίθεση στην εργασία
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Προετοιμάζουν την παράδοση του
σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες
Διονύσης
Τεμπονέρας
δικηγόρος εργατολόγος
Συνέντευξη στον

ΑΝΔΡΕΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

Το νομοσχέδιο του κ. Χατζηδάκη, με την
είσοδο των ιδιωτών σε νευραλγικές και
διευθυντικές θέσεις, αντιμετωπίζει τον eΕΦΚΑ ως προβληματική επιχείρηση του
δημόσιου τομέα, εφαρμόζοντας το «μοντέλο»
της ΔΕΗ. Ποια είναι τα ζητήματα που
ανακύπτουν από την επιλογή αυτή και τι
σηματοδοτεί για τον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;
«Οι τοποθετήσεις
ημετέρων και golden
boys στον e-ΕΦΚΑ είναι
μόνο η αρχή. Είναι
ζήτημα χρόνου να δούμε
τοποθετήσεις, εκτός
δημοσιοϋπαλληλικής
ιεραρχίας, στην Υγεία,
στην Εκπαίδευση, στη
φορολογική διοίκηση,
γιατί όχι και στη
Δικαιοσύνη», τονίζει, στη
συνέντευξή του στην
ΑΥΓΗ της Κυριακής, ο
δικηγόρος - εργατολόγος
Διονύσης Τεμπονέρας και
προσθέτει: «Το
νομοσχέδιο Χατζηδάκη
είναι η πρώτη πράξη του
σχεδίου να παραδοθούν,
στο όχι μακρινό μέλλον,
τα δισεκατομμύρια
ευρώ των εσόδων
του ασφαλιστικού
συστήματος σε
ασφαλιστικές
εταιρείες και funds».

Ο νέος νόμος, πλέον, για τον e-ΕΦΚΑ δεν ήταν πράγματι «κεραυνός εν αιθρία». Είναι το αποτέλεσμα μακροχρόνιων νεοφιλελεύθερων πολιτικών, που στοχεύουν στην απαξίωση της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης, ώστε, στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον, να παραχωρηθεί στα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Τα δισεκατομμύρια ευρώ των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος τα «καλοβλέπουν» εδώ και χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες και τα funds. Πρόθεσή τους είναι να
βάλουν χέρι στον κόπο και στον ιδρώτα των εργαζομένων, για να αποκτήσουν υπερκέρδη «τζογάροντας» τις
εισφορές στα διεθνή χρηματιστήρια. Γι’ αυτό τον λόγο
δημιουργήθηκε το ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), γι’ αυτόν τον λόγο ακρωτηριάστηκε ο ΕΦΚΑ, με την παραχώρηση της έκδοσης
των συντάξεων σε ιδιώτες, γι’ αυτό τον λόγο αποκόπτεται, με τον νέο νόμο, από τον φορέα η ακίνητη περιουσία, μέσω της ίδρυσης της εταιρείας αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας. Ο e-ΕΦΚΑ με το νέο καθεστώς γίνεται ένας οργανισμός που έχει μόνο δαπάνες (συντάξεις, επιδόματα, λοιπές παροχές κ.λπ.), ενώ οι βασικές
διαχειριστικές λειτουργίες του εκχωρούνται σε ιδιωτικές δομές. Για να περάσει αυτό το αντικοινωνικό σχέδιο,
χρειάζονται τα γνωστά «golden boys» του παρασιτικού
κεφαλαίου, που θα τρέξουν το σχετικό project.

Όλα αυτά δεν αποτελούν σοβαρές
παραβιάσεις του συντάγματος;
Η κυβέρνηση δεν διστάζει να παρακάμψει το άρθρο
103 του συντάγματος, που ορίζει τον τρόπο πρόσλη-

ψης και λειτουργίας των δημοσίων υπαλλήλων, τοποθετώντας διευθυντές και γενικούς διευθυντές, για πρώτη φορά στην ιστορία της δημόσιας διοίκησης, από τον
ιδιωτικό τομέα, δίχως κρίσεις από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια. Δεν διστάζει να προβλέψει υπέρογκές αμοιβές, δήθεν για να προσελκύσει τα καλύτερα
στελέχη (μήπως τα ίδια στελέχη που εδώ και χρόνια
«έριξαν στα βράχια» και τη ΔΕΗ;). Δεν διστάζει να παρακάμψει τον ΑΣΕΠ και το Ενιαίο Μισθολόγιο, δημιουργώντας διευθυντικά στελέχη «δύο ταχυτήτων».
Πρόκειται για αντίληψη στρεβλή, που στηρίζεται στην
αναξιοκρατία και στην αδιαφάνεια, στον κομματισμό
και στο πελατειακό κράτος. Προφανώς o e-ΕΦΚΑ είναι μόνο η αρχή. Είναι ζήτημα χρόνου να δούμε τοποθετήσεις εκτός δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας στην
Υγεία, στην Εκπαίδευση, στη φορολογική διοίκηση,
γιατί όχι και στη Δικαιοσύνη. Η κυβέρνηση ξεκίνησε
την πορεία διάλυσης από αυτό που απεχθάνεται περισσότερο, το ίδιο το κοινωνικό κράτος.

Με ποια κριτήρια βγαίνει στο σφυρί η
τεράστια ακίνητη περιουσία του ΕΦΚΑ (400
κτήρια) που χτίστηκε από τις εισφορές
εκατομμυρίων εργαζομένων από τη δεκαετία
του 1930;
Αν εξετάσει κανείς με προσοχή τον νέο νόμο, θα διαπιστώσει ότι το μεγαλύτερο μέρος του αφορά την ίδρυση
μιας μονοπρόσωπης εταιρείας αξιοποίησης ακινήτων.
Η περιουσία του ΕΦΚΑ περιλαμβάνει 400 ακίνητα και
κοστολογείται στο 1 δισ. ευρώ. Η σύσταση μονοπρόσωπης εταιρείας ειδικού σκοπού (Εταιρεία Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-ΕΦΚΑ) και η λειτουργία
της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους για το δημόσιο συμφέρον. Χαρακτηριστικό είναι ότι η νέα εταιρεία που συστήνεται εγγράφεται στο ΓΕΜΗ, σαν να είναι μεσιτικό γραφείο, και
λειτουργεί σαν μια οποιαδήποτε Α.Ε.
Η μετοχοποίηση της νέας εταιρείας είναι το πρώτο
βήμα για την πλήρη παραχώρησή της σε ιδιωτικά συμ-

Πρόθεσή τους είναι
να βάλουν χέρι στον
κόπο και στον ιδρώτα
των εργαζομένων, για
να αποκτήσουν
υπερκέρδη
«τζογάροντας» τις
εισφορές στα διεθνή
χρηματιστήρια.
Γι’ αυτό τον λόγο
δημιουργήθηκε
το ΤΕΚΑ, γι’ αυτό
τον λόγο
ακρωτηριάστηκε
ο ΕΦΚΑ, με την
παραχώρηση της
έκδοσης των
συντάξεων σε
ιδιώτες, γι’ αυτό τον
λόγο αποκόπτεται
η ακίνητη περιουσία
μέσω της ίδρυσης
της εταιρείας
αξιοποίησης
ακίνητης περιουσίας
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ΕΦΚΑ
φέροντα. Η κυβέρνηση σπάει σε μετοχές τον κόπο και
τον ιδρώτα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.
Η κυβέρνηση υποθέτει (για να αποκλείσει κάθε λογοδοσία) ότι η υπό σύσταση νέα εταιρεία δεν αποτελεί
φορέα γενικής κυβέρνησης, νομοθετώντας υπό αίρεση! Αποστολή της εταιρείας είναι η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ Για τη διαχείριση της
ακίνητης περιουσίας που διοικεί και τις υποθέσεις τις
οποίες χειρίζεται, τις εν γένει εργασίες και υπηρεσίες
της, η εταιρεία (δηλαδή τα golden boys) δικαιούται
αμοιβή(!) από τον e-ΕΦΚΑ. Η διοίκηση και διαχείριση
της ακίνητης περιουσίας του e-ΕΦΚΑ εξαιρείται από
τις διατάξεις για τις προμήθειες και τις δημόσιες συμβάσεις. Τόση διαφάνεια!
Η νέα εταιρεία έχει πλήρη εξουσιοδότηση και δεν
υπόκειται σε ουσιαστικό έλεγχο για πράξεις ή παραλείψεις της. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σήμερα, ο ΕΦΚΑ
διαθέτει αρμόδια Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακινήτων,
που υπάγεται στη στενή οργανωτική του δομή, διοικούμενη από υπηρεσιακά στελέχη, που λογοδοτούν για
τις πράξεις και τις παραλείψεις τους και αμείβονται σαν
κανονικοί δημόσιοι υπάλληλοι και όχι με εξωπραγματικές αμοιβές όπως προβλέπει το νομοσχέδιο για τη νέα
εταιρεία, στην οποία συστήνονται σαράντα (40) θέσεις
προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και τρεις (3) θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή. Μέχρι τώρα η αντίστοιχη διεύθυνση αποτελούνταν από πολύ λιγότερους υπαλλήλους. Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται και πάλι εκτός
ΑΣΕΠ. Η απόσχιση της υπηρεσίας προφανώς έχει στόχο την ανάθεση της διοίκησης σε «εξωτερικά» ιδιωτικά
στελέχη, που θα κλείνουν τις δουλειές πιο «γρήγορα»
και κυρίως δεν θα δεσμεύονται από την πειθαρχική διαδικασία, που είναι ιδιαίτερα αυστηρή, και τη δημοσιοϋπαλληλική ιεραρχία. Είναι εξόφθαλμο ότι γνωστά
ιδιωτικά συμφέροντα, που θέλει να εξυπηρετήσει η κυβέρνηση, έχουν βάλει στο μάτι τα ακίνητα - φιλέτα του
ΕΦΚΑ. Η κυβέρνηση λειτουργεί για άλλη μια φορά ως
πλασιέ συμφερόντων.

Τι γίνεται με τις εκκρεμείς συντάξεις και το
φιάσκο με την πιστοποίηση ιδιωτών
δικηγόρων - λογιστών;
Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι θα έχει ξεμπερδέψει με το
ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων μέχρι τον Ιούνιο του
2022. Είναι η ίδια κυβέρνηση που δήλωνε, πριν ένα
χρόνο, ότι οι νέες συντάξεις από το 2022 θα εκδίδονται
με «το πάτημα ενός κουμπιού, σε λίγα δευτερόλεπτα».
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, οι εκκρεμείς κύριες
συντάξεις ανέρχονται σε 83.000 (ληξιπρόθεσμες), οι
επικουρικές σε 121.000, εκ των οποίων οι 90.000 είναι
σε αναμονή περισσότερο από 3 μήνες, ενώ τα εκκρεμή
εφάπαξ ανέρχονται σε 11.647, εκ των οποίων τα 5.930
είναι ληξιπρόθεσμα.
Σε αυτές τις εκκρεμότητες θα πρέπει να προσθέσουμε και τις 50.000 εκκρεμότητες στους εν αναμονή συνταξιούχους που έχουν παράλληλη ασφάλιση.
Ενώ η κυβέρνηση «πόνταρε» στη βοήθεια των πιστοποιημένων δικηγόρων και λογιστών για την επίσπευση της απονομής των συντάξεων, τα στοιχεία δείχνουν ότι, ενώ έχουν ανατεθεί μέχρι σήμερα 500 υποθέσεις, δεν έχει εγκριθεί ούτε μια απόφαση συνταξιοδότησης από τον e-ΕΦΚΑ, αποδεικνύοντας ότι οι σχετικές διαδικασίες είναι πολύπλοκες, έχουν ιδιαιτερότητες και δεν μπορούν να ανατίθεται σε ιδιώτες. Με
λίγα λόγια, η κυβέρνηση εξακολουθεί να κάνει «μια
τρύπα στο νερό». Τα προβλήματα της κοινωνικής
ασφάλισης αντιμετωπίζονται με την ενίσχυση με έμψυχο δυναμικό, με την αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των υλικοτεχνικών υποδομών
και με την έμπρακτη αναγνώριση της προσφοράς των
υπαλλήλων του e-ΕΦΚΑ.
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Πετσοκόβοντας τη (μακροχρόνια)
ανεργία
Γιατί το υπουργείο Εργασίας σκέφτεται να αλλάξει τα στατιστικά στοιχεία
και τη μηνιαία καταγραφή στον ΟΑΕΔ
Του
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ι σημαντικές αποκλίσεις που
παρουσιάζουν διαχρονικά τα
στοιχεία καταγραφής της
ανεργίας μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και
ΟΑΕΔ φαίνεται πως απασχολούν το
υπουργείο Εργασίας και είναι αρκετά πιθανό, σύμφωνα με πληροφορίες, να οδηγήσουν σε άμεσες παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις βέβαια δεν θα αφορούν την
ΕΛΣΤΑΤ, αλλά τον ΟΑΕΔ και τον τρόπο
καταγραφής της μηνιαίας ανεργίας, όπως
αυτή καταγράφεται στα δελτία του Οργανισμού. Στο υπουργείο κάνουν λόγο για τα
«παράδοξα» της ανεργίας που καταγράφει
ο ΟΑΕΔ σημειώνοντας ότι «την ώρα που
στο μητρώο του είναι εγγεγραμμένοι 1,1
εκατ. άνεργοι, οι επιχειρήσεις δηλώνουν
ότι δυσκολεύονται ή αδυνατούν να βρουν
εργαζομένους».
Αυτό όμως που ανησυχεί, και βέβαια
δεν το λέει το υπουργείο Εργασίας, είναι
το προφανές: ότι δηλαδή τα στοιχεία του
ΟΑΕΔ ακυρώνουν το κυβερνητικό αφήγημα, σύμφωνα με το οποίο έχουμε μια
διαρκή αποκλιμάκωση της ανεργίας (έχει
υποχωρήσει στο 13,%, όπως πανηγύριζε

στη Βουλή ο Κ. Χατζηδάκης), κάτι που για
την κυβέρνηση είναι άλλη μία απόδειξη
της καλής πορείας και της ανάκαμψης της
ελληνικής οικονομίας.
Ωστόσο, τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, που είναι εξαιρετικά δύσκολο να αμφισβητηθούν, όχι απλώς διαψεύδουν το συγκεκριμένο αφήγημα, αλλά παρουσιάζουν
μια αγορά εργασίας σε βαθιά κρίση, ιδιαίτερα μετά τα αλλεπάλληλα κύματα της
πανδημίας, με την ανεργία να παραμένει
σταθερά πάνω από το 20%.
Η κυβερνητική ανησυχία εντείνεται καθώς τον περασμένο Νοέμβριο η ΕΛΣΤΑΤ
ανακοίνωσε 624.858 ανέργους και ποσοστό 13,3%, ενώ ο ΟΑΕΔ ανακοίνωσε τον
ίδιο μήνα 1.109.366 ανέργους, δηλαδή
ποσοστό ανεργίας 24%. Η απόκλιση των
στοιχείων μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ είναι (διαχρονικά) χαώδης. Τα τελευταία
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ «χάνουν» περισσότερους από 500.000 ανέργους, τους
οποίους ωστόσο καταγράφει ο ΟΑΕΔ.
Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, όχι
βέβαια της πλημμελούς και δειγματολογικής έρευνας της ΕΛΣΤΑΤ, οι πληροφορίες λένε ότι το υπουργείο Εργασίας σκέφτεται να αποκόψει από τους καταλόγους
της μηνιαίας εγγεγραμμένης ανεργίας

τους μακροχρόνια ανέργους, αυτούς δηλαδή που παραμένουν άνεργοι για διάστημα περισσότερο των δώδεκα μηνών.
Με πρόσχημα τον... ισοσκελισμό των
στοιχείων των δύο υπηρεσιών, το υπουργείο Εργασίας θα επιχειρήσει να «κρύψει»
τους μακροχρόνια ανέργους επιβεβαιώνοντας τη γνωστή ρήση «αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το
χειρότερο για την πραγματικότητα». Γιατί
πραγματικότητα είναι οι 580.000 μακροχρόνια άνεργοι και μάλιστα αποτελούν το
52% του συνόλου της «εγγεγραμμένης
ανεργίας» που δημοσιοποίησε στο τελευταίο δελτίο του ο ΟΑΕΔ. Οσον αφορά, τέλος, το ζήτημα της διαφορετικής καταγραφής, να σημειώσουμε ότι η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα με τους διεθνείς ορισμούς, χαρακτηρίζει άνεργους τα άτομα τα οποία: α)
δεν εργάζονται, β) είναι άμεσα διαθέσιμα
να αναλάβουν εργασία και γ) εμφανίζονται να αναζητούν εργασία τις τελευταίες
τέσσερις εβδομάδες κατά τη διεξαγωγή
της έρευνας. Αντίθετα, στον ΟΑΕΔ οδηγούνται όσοι απολύονται και όσοι αναζητούν εργασία, ενώ η διαθεσιμότητα (για
εργασία) δηλώνεται κατά την εγγραφή.
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Κ ΥΡΙΑ Σ ΥΝΤΑ ΞΗ
Α σ θέ ν ε ι α σ ε χ ρ ή μ α
Ασ θένεια σε είδος
Ανεργία
ΕΤΕ ΑΕΠ Επικουρικό
Λο ι π ά

6,67

13,33

0,25
0,40
4,30
2,1
15
1,20
1,20
3,25
3,25
0,19
0,45

Σ ΥΝΟΛΟ
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εργοδότη
Εισφορά
εργαζόμενου

14,12

22,5
54

Δουλειά χωρίς δικαιώματα, μειωμένοι
μισθοί, τεράστια εισφοροδιαφυγή
Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ περιγράφουν τη χιονοστιβάδα αλλαγής των εργασιακών σχέσεων που προκαλείται μέσω
των «τίτλων κτίσης» και το απίστευτο αλαλούμ που εντοπίζεται μέσω των ΑΠΔ. Γιατί χάνουν οι εργαζόμενοι,
τι κερδίζουν οι εργοδότες. Η μαύρη τρύπα εισφοροδιαφυγής, με απρόβλεπτες συνέπειες για τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ
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ο τεράστιο πρόβλημα εισφοροδιαφυγής στον ΕΦΚΑ αλλά και
την ελλειπή ασφάλιση στον εργαζόμενο που προκαλούν η αμοιβή
και η ασφάλιση με «τίτλο κτήσης» σημειώνουν μιλώντας στην ΑΥΓΗ της Κυριακής
έμπειρα στελέχη του ταμείου. Οπως τονίζουν, η αμοιβή με «τίτλο κτίσης» προκαλεί
μια σειρά από σοβαρότατα προβλήματα
στον τομέα της ασφάλισης αλλά και του
ελέγχου, ενώ ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί τίποτα στην αγορά εργασίας. «Αν το φαινόμενο αυτό δεν εξαλειφθεί ή δεν περιοριστεί
δραστικά, θα αποτελέσει μια μεγάλη μαύρη
τρύπα εισφοροδιαφυγής, με απρόβλεπτες
συνέπειες για τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ και
την ορθή απεικόνιση της εκάστοτε ασφαλιστικής σχέσης» σημειώνουν σε υπόμνημά
τους προς τη διοίκηση του ΕΦΚΑ.

Τι αποκαλύπτουν οι ΑΠΔ
Οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, ελέγχοντας και
αντιπαραβάλλοντας ασφαλιστικά δεδομένα
μέσω των Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ), διαπιστώνουν ότι μια σειρά
επιχειρήσεων καταχωρούν σ’ αυτές έναν γενικό κωδικό με περιγραφή «Αμειβόμενοι με
παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών».
Είναι η επιβεβαίωση ότι υποκρύπτεται «σχέση εξαρτημένης εργασίας» και ο εργαζόμενος αμείβεται με «τίτλο κτήσης».
Στη συγκεκριμένη καταχώρηση δεν περιγράφονται άλλοι κωδικοί που να αντιστοιχούν στην ειδικότητα (π.χ., πωλητής, διανομέας, αναλυτής και ερευνητής προγραμμάτων, λογιστής κ.ο.κ.), αλλά κωδικοί που αναφέρονται στις συνθήκες σύμβασης των
αμοιβόμενων με «τίτλο κτήσης», προκαλώντας έτσι μια σειρά προβλήματα:
• Πρόβλημα καταχώρησης, καθώς ο οποιοσδήποτε μπορεί να καταχωρεί σε μια ΑΠΔ
τον συγκεκριμένο κωδικό και να συμπερι-

λαμβάνει αυθαίρετα οποιαδήποτε ειδικότητα που αντιστοιχεί σε μισθωτή εργασία.
• Πρόβλημα εισφοροδιαφυγής, μια και με
τον τίτλο κτήσης δεν καταβάλλονται καθόλου εργοδοτικές εισφορές και όλες οι εισφορές καταβάλλονται από τον εργαζόμενο. Υπολογίζεται ότι υπάρχει μεγάλη απώλεια εσόδων. Για παράδειγμα, οι εισφορές
στην κατηγορία τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σήμερα
ανέρχονται σε 36,66% (22,54% εργοδότης14,12% εργαζόμενος), ενώ οι εισφορές του
«τίτλου κτήσης» ανέρχονται σε 13,33% ή
20,28%, επιβαρύνοντας αποκλειστικά μόνο
τον εργαζόμενο.

Ούτε τα έξοδα κηδείας
• Πρόβλημα στην ανάλυση των κλάδων
ασφάλισης, καθώς ο «τίτλος κτήσης» δεν
εμπίπτει στον κλάδο ανεργίας και λοιπών
επιδομάτων και παροχών. Για να γίνει κατανοητό το πρόβλημα, το προηγούμενο διάστημα ένας εργαζόμενος σε delivery έχασε

τη ζωή του όταν οδηγός παραβίασε τον
ΚΟΚ. Η οικογένεια του εργαζόμενου δεν
έλαβε ούτε τα έξοδα κηδείας, γιατί ασφαλιζόταν με «τίτλο κτήσης»... Με λίγα λόγια, η
ζούγκλα στο απόγειό της!

Χωρίς δώρα και αποζημίωση
απόλυσης
Μέσω της αμοιβής με «τίτλους κτήσης», οι εργαζόμενοι έχουν συγκεκριμένες και σοβαρότατες μισθολογικές και
ασφαλιστικές απώλειες:
1. Μείωση των αποδοχών του εργαζόμενου
κατά 6,16% λόγω αυξημένων εισφορών.
2. Πλήρη κατάργηση της εργοδοτικής εισφοράς άρα και της ευθύνης εργοδότη σε
περίπτωση ατυχήματος, με δραματικό οικονομικό αποτέλεσμα για τα έσοδα του
ΕΦΚΑ. Παράλληλα, το ασφαλιστικό σύστημα στερείται το 22,54% που θα εισέπραττε από τον εργοδότη για κάθε σύμβαση
μισθωτών υπηρεσιών, όπως βέβαια είναι το
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Εργο Χατζηδάκη η υπονόμευση
της μισθωτής εργασίας

Oταν οι μισθωτοί
βαφτίζονται πάροχοι
άποψη

Πώς απλώνεται στην αγορά εργασίας η αμοιβή
με «τίτλο κτήσης». Η κερκόπορτα του άρθρου
69, από την e-food μέχρι τις τράπεζες και
τις ασφαλιστικές εταιρείες
Στα τέλη του περασμένου Σεπτεμβρίου, η e-food στέλνει ένα
ηλεκτρονικό μήνυμα σε 115 εργαζόμενους καλώντας
τους να επιλέξουν αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους ως
freelancers και δείχνοντας την έξοδο από την εργασία αν δεν
συμφωνήσουν. Μια κερδοφόρα επιχείρηση, που άνθισε την περίοδο της
πανδημίας, χωρίς να υπάρξει καμιά μεταβολή των καθηκόντων των
εργαζομένων μέχρι τότε, τους ζήτησε να «αυτοχαρακτηριστούν» ως
πάροχοι ανεξαρτήτων υπηρεσιών. Μετά την κατακραυγή, κυρίως στα
social media και ιδίως από τους χρήστες του Twitter, η εταιρεία δεν
αναιρεί την πρόταση αυτή αλλά «δίνει την επιλογή» στους
εργαζομένους της είτε να ανανεώσουν τις συμβάσεις τους είτε να
επιλέξουν να εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι.

Του

ΑΝΔΡΕΑ
ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ*

Για να έχουμε μια εικόνα για το τι επιδιώκουν,
ας δούμε με προσοχή το παρακάτω
απόσπασμα από μια σύμβαση «ανεξαρτήτων
υπηρεσιών διανομέα» μεταξύ του
εργαζόμενου, που με βάση τον νόμο
Χατζηδάκη ονομάζεται πάροχος, και της
σχετικής πλατφόρμας, που στη συγκεκριμένη
περίπτωση είναι η e-food:

Φωτογραφική διάταξη
Η εταιρεία βασίστηκε στον εργασιακό νόμο και το «φωτογραφικό»
άρθρο 69 (ν. 4808/2021) για να προβεί στις ενέργειες αυτές. Πριν τον
νόμο Χατζηδάκη, τέτοιες πρακτικές δεν υπήρχαν, χωρίς να σημαίνει
όμως αυτό ότι το πλαίσιο ήταν επαρκές και δεν υπήρχαν
καταστρατηγήσεις. Επιπλέον, με τα τέσσερα κριτήρια που εισάγει ο
νόμος η κυβέρνηση, δίνει έναν «οδηγό προς ναυτιλομένους», έναν
οδικό χάρτη για το πώς θα μπορούν ( οι πλατφόρμες, στη συγκεκριμένη
περίπτωση) να διασφαλίζονται και να αποχαρακτηρίζουν τις συμβάσεις
εργασίας εφεξής. Το άρθρο 69 ορίζει συγκεκριμένα αρνητικά κριτήρια.
Εφόσον πληρούνται σωρευτικά, τεκμαίρεται ότι η σύμβαση δεν είναι
εξαρτημένης εργασίας αλλά παροχής υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, το
άρθρο 69 του νόμου ορίζει ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες συνδέονται με
τους παρόχους υπηρεσιών με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ή
συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου. Με τον τρόπο αυτό
διευκρινίζεται ότι η σχέση των παρόχων υπηρεσιών προς
τις ψηφιακές πλατφόρμες μπορεί να λάβει τη συμβατική μορφή είτε
της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, είτε της σύμβασης
ανεξάρτητων υπηρεσιών/ έργου.

Τράπεζες, ηλεκτρονικό εμπόριο και πολιτισμός
Ελάχιστους μήνες μετά, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ καταγράφουν δεκάδες
χιλιάδες εργαζόμενους σε μια σειρά κλάδους, όπως οι τράπεζες, οι
ασφαλιστικές εταιρίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι λογιστικές εταιρείες,
ακόμα και εργαζόμενοι στον πολιτισμό, που υποχρεώνονται πλέον να
εμφανίζονται ως «πάροχοι», με συμβάσεις ανεξαρτήτων υπηρεσιών, και
αμειβόμενοι με «τίτλους κτήσης».

Ο «τίτλος
κτήσης» δεν
παρέχει ούτε
ασφαλιστικά
ούτε εργασιακά
δικαιώματα,
δεν παρέχει
υποχρέωση
για την όποια
Συλλογική
Σύμβαση
Εργασίας,
δεν έχει ανάγκη
από ελεγκτικούς
μηχανισμούς,
αφού δεν
υπάρχουν
ωράρια ή
υπερωρίες

Οι επιχειρήσεις καταχρηστικά υπογράφουν συμβάσεις παροχής
ανεξαρτήτων υπηρεσιών με υπαλλήλους τους, ακριβώς για να
«ξεφύγουν» από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που
προβλέπουν κατώτατο μισθό, ΣΣΕ, υπερωρίες, ασφάλιση, επιδόματα,
αποζημίωση απόλυσης, κάλυψη εργατικού ατυχήματος. Ο στόχος,
βέβαια, είναι προφανής: η συμπίεση του εργατικού κόστους και η
ελαστικοποίση των σχέσεων εργασίας.

σωστό και νόμιμο. Ή, αλλιώς, ο εργοδότης
κερδίζει το 22,54% ανά σύμβαση.
3. Πλήρη κατάργηση ειδικοτήτων άρα και
αυτοδίκαιη κατάργηση των συλλογικών
συμβάσεων.
4. Το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη
μετατρέπεται σε ανεξέλεγκτο δικαίωμα λύσης οποιαδήποτε στιγμή της «συνεργασίας», χωρίς φυσικά κανένα δικαίωμα από
την πλευρά του εργαζόμενου.
5. Σε περίπτωση λύσης της συνεργασίας δεν
γεννάται επ’ ουδενί δικαίωμα αποζημίωσης
απόλυσης. Επίσης, με «τίτλο κτήσης» καταργούνται de facto δώρα και επιδόματα (Χριστουγέννων, Πάσχα, αδείας κ.λπ.).
6. Ο αμειβόμενος με «τίτλο κτήσης» θα λάβει λόγω μειωμένων εισφορών μικρότερη
κύρια σύνταξη, παρ’ όλο που ως εργαζόμενος πληρώνει διπλάσια ποσοστά από έναν
κανονικά ασφαλισμένο.
7. Ο απασχολούμενος με «τίτλο κτήσης» δεν
δικαιούται επικουρικής σύνταξης ούτε και ειδικά επιδόματα, όπως τα βαρέα ανθυγιεινά.

• Στους υπαλλήλους των ασφαλιστικών εταιρειών όσον αφορά την
παραγωγή ασφαλιστικών προγραμμάτων ο εργοδότης μπορεί κάλλιστα
να εισαγάγει τον θεσμό της απόδοσης χωρίς συγκεκριμένο ωράριο, του
τύπου «θέλω 300 επαφές τον μήνα για ασφαλιστικά συμβόλαια
ανεξαρτήτως ωραρίου ή χώρου εργασίας».
• Στους εργαζόμενους μεταφορικών εταιρειών, από τη στιγμή που έχει
ήδη επιβληθεί στον τομέα του delivery.
• Στους υπαλλήλους τραπεζών, ιδιαίτερα στην παροχή υπηρεσιών
προϊόντων (ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά προγράμματα, παροχές
τραπεζικών επενδυτικών προγραμμάτων), που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα ανεξαρτητοποίησης ωραρίου
και χώρου παροχής της εργασίας ή, ακόμα χειρότερα, να μην
γίνονται από τις τράπεζες αλλά από θυγατρικές διαμεσολαβητικές
εταιρείες - εργολάβους.

Ανδρέας Πετρόπουλος

«11.2 Ρητά συμφωνείται ότι πέραν της
συμφωνούμενης αμοιβής ο συνεργάτης δεν
δικαιούται οποιασδήποτε άλλης αμοιβής ή
αποζημίωσης, ούτε έχει οποιαδήποτε
απαίτηση κατά της εταιρείας αναφορικά με
αποζημίωση αδείας, επιδόματα
Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, άδεια
ασθενείας, οφέλη συνταξιοδότησης,
κοινωνική ασφάλιση, αποζημίωση εργασίας,
επιδόματα ασθενείας ή ανικανότητας,
επιδόματα ανεργίας ή άλλες παροχές
εργαζομένου οποιουδήποτε είδους ή
δαπάνες μετακίνησης και γενικά οποιαδήποτε
έξοδα που αφορούν την παροχή των
υπηρεσιών του».
Αυτή η σύμβαση, με «τίτλο κτήσης»,
προτείνεται για υπογραφή από τις εταιρείες
αυτές παρά την απάντηση της αρμόδιας
υπηρεσίας του ΕΦΚΑ προς την ίδια εταιρεία
ότι η συγκεκριμένη μορφή σύμβασης και η
αντίστοιχη ασφάλιση δεν είναι νόμιμη. Ο
ΕΦΚΑ τον Ιούλιο του 2020 είχε απαντήσει σε
ερώτημα της e-food ότι: «Σύμφωνα με τα
ανωτέρω, οι όροι και οι προϋποθέσεις της
εργασίας που παρέχουν οι διανομείς
εστίασης έχουν όλα τα κριτήρια που τη
χαρακτηρίζουν εξαρτημένη εργασία. Το
έγγραφο αυτό ουδέποτε εμφανίστηκε στη
Βουλή από τον Κ. Χατζηδάκη».
Ο «τίτλος κτήσης» είναι η παλιά απόδειξη
επαγγελματικής δαπάνης, που
χρησιμοποιήθηκε για να απαλλάξει τους
εργοδότες από φορολογικές και ασφαλιστικές
δαπάνες. Το είχαμε παρατηρήσει σε εταιρείες
καλλυντικών και σε πλασιέ, το είχαμε
εντοπίσει σε δημοτικές επιχειρήσεις όπου
υποκαθιστούσαν σχέσεις εξαρτημένης
εργασίας. Τροποποιήθηκε το 2018, μόνο για
την πληρωμή συμπληρωματικών εργασιών
και όχι ως υποκατάστατο των σχέσεων
εξαρτημένης εργασίας και έτσι θα επανέλθει
από την επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
Γιατί ο «τίτλος κτήσης» δεν παρέχει ούτε
ασφαλιστικά ούτε εργασιακά δικαιώματα, δεν
παρέχει υποχρέωση για την όποια Συλλογική
Σύμβαση Εργασίας.

Μετά την εστίαση, η κερκόπορτα της αμοιβής με τίτλους κτήσης
επεκτείνεται πλέον ταχύτατα σε μια σειρά άλλους κλάδους.

Οι εργαζόμενοι στην εστίαση, οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες
ηλεκτρονικών πωλήσεων, σε νομικές και λογιστικές υπηρεσίες, ακόμα
και στους καλλιτεχνικούς κλάδους, στο θέαμα και ακρόαμα,
υποχρεώνονται από μισθωτοί να γίνονται «πάροχοι», ελεύθεροι
επαγγελματίες και συνεργάτες.

Τ

ο άρθρο 69 του εργασιακού νόμου
Χατζηδάκη (Ν. 4808/21), με το
οποίο οι μισθωτοί εργαζόμενοι στις
πλατφόρμες βαφτίζονται πάροχοι,
δεν αποτελεί τυχαία ρύθμιση. Η κυβέρνηση
και ο αρμόδιος υπουργός επιδιώκουν να
καταργήσουν τη μισθωτή εργασία. Ξεκινούν
με τη μέθοδο της σαλαμοποίησης: σήμερα
με τους διανομείς, αύριο με τους μεταφραστές, την επόμενη στον χώρο του πολιτισμού, μεθαύριο στον καθαρισμό και στις
εταιρείες σεκιούριτι και πάει λέγοντας. Γιατί
η στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης είναι
η ευελιξία και η ελαχιστοποίηση του κόστους
της εργασίας για τους εργοδότες.

* Ο Ανδρέας
Νεφελούδης
είναι πρώην γ.γ.
του υπουργείου
Εργασίας

Η εφαρμογή των «τίτλων κτήσης» ως
εργασιακό υποκατάστατο δεν έχει ανάγκη από
ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ο ελεγκτής δεν
έχει τι να ελέγξει, αφού δεν υπάρχουν ωράρια
ή υπερωρίες. Αυτός είναι ουσιαστικά ο
πόλεμος που έχει κηρύξει η κυβέρνηση
Μητσοτάκη απέναντι στη μισθωτή εργασία,
αυτές είναι οι ποιοτικές και καλά αμειβόμενες
θέσεις εργασίας που έταζαν προεκλογικά.

Γνώμες
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Ουάσινγκτον, Μόσχα, Πεκίνο, μια τριγωνική
σχέση μέσω Κιέβου
Γεωπολιτική και ιδεολογικές αναγνώσεις της ρωσο-ουκρανικής κρίσης στα αμερικανικά think tanks και τους διαδρόμους
της Ουάσινγκτον. Μήλον της έριδος οι σφαίρες επιρροής στην Ευρώπη, με το μάτι στραμμένο στον Ειρηνικό

Του

ΛΑΜΠΡΟΥ
ΑΘ. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑ

Ε

κεί που ο Μπάιντεν έδειχνε να
επικεντρώνει την προσοχή του
στον Ειρηνικό και τη στρατηγική
αντιπαλότητα με την Κίνα,
ξαφνικά μας προέκυψε η Ουκρανία, η
ένταση με τη Ρωσία και η επάνοδος των
ΗΠΑ στην Ευρώπη και μάλιστα την
ανατολική. Απότομη αλλαγή ρότας ή
κίνηση που γίνεται με το μάτι στραμμένο
στο Πεκίνο;
Ας συγκρατήσουμε δυο δηλώσεις, σε μια
προσπάθεια κατανόησης της αμερικανικής
οπτικής. «Αν δώσουμε ελευθέρας στον
Πούτιν (σ.σ. στην Ουκρανία), παραδίδουμε
επίσης την Ταϊβάν στον Σι Τζινπίνγκ»,
προειδοποίησε η Γουέντι Σέρμαν,
αναπληρώτρια υπουργός Eξωτερικών των
Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα, ο
τετράστερος απόστρατος στρατηγός Τζον
Άλεν, πρώην διοικητής των δυνάμεων του
ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και νυν πρόεδρος
του Ινστιτούτου Brookings, ένα από τα
σημαντικότερα think tanks των ΗΠΑ,
χαρακτήριζε τη Ρωσία «νεαρό εταίρο»
(partner junior) της Κίνας εκτιμώντας (σε
μια συνέντευξη στην Corriere della Sera)
ότι «αυτές οι δυο αυταρχικές κυβερνήσεις
εργάζονται, από κοινού και χωριστά» για
«να περιορίσουν την αμερικανική επιρροή
στον κόσμο».
Μάλιστα, ο Άλεν εκτιμούσε κάτι που
συμμερίζονται πολλοί στην Ουάσινγκτον:
Ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είχε ήδη
ξεκινήσει με τις κυβερνοεπιθέσεις κατά
του Κιέβου, τις οποίες οι ΗΠΑ εντάσσουν
στον ευρύτερο κυβερνοπόλεμο που
χρεώνουν στη Ρωσία (και την Κίνα) κατά
της Δύσης και της δημοκρατίας. «Δεν είναι
ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος», δήλωνε
κατηγορηματικά ο Άλεν υποδεικνύοντας
πως «οι στρατηγικές που θα επιλέξουν να
υιοθετήσουν οι δημοκρατίες θα είναι πάρα

πολύ σημαντικές στον 21ο αιώνα για να
προστατεύσουμε συλλογικά τον σεβασμό
μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την
ποιότητα ζωής των πολιτών μας, καθώς
και τη χρήση των τεχνολογιών προς
όφελος των πολιτών και όχι για να τους
παρακολουθούμε, να τους καταπιέζουμε ή
να τους φυλακίζουμε» - μια αρνητική
χρήση την οποία αποδίδει αποκλειστικά
τόσο στη Μόσχα όσο και στο Πεκίνο.
Σε αυτή τη θεώρηση, ας προσθέσουμε και
εκείνη του διάσημου Φράνσις
Φουκουγιάμα, που, θεωρώντας την
Ουκρανία «μια αληθινή φιλελεύθερη
δημοκρατία», υποστήριξε στο περιοδικό
American Purpose, στη συντακτική
επιτροπή του οποίου υπηρετεί, ότι ο
Πούτιν θέλει να εισβάλει στην Ουκρανία,

όχι μόνον επειδή τη βλέπει ως
αναπόσπαστο μέρος της Ρωσίας (κάτι που,
άλλωστε, έχει γράψει ο ίδιος ο Ρώσος
Πρόεδρος), αλλά κυρίως επειδή «φοβάται
τη δημοκρατία της, που μπορεί να
προτείνει ένα εναλλακτικό ιδεολογικό
μοντέλο για τον ρωσικό λαό».
Οι προαναφερθείσες δηλώσεις, που
αναδεικνύουν τον τρόπο που στις ΗΠΑ
συνδέουν τις κινήσεις Πούτιν με τις τις
επιδιώξεις του Σι Τζινπίνγκ και όλα αυτά
με φόντο τη διαμάχη (δυτικής)
δημοκρατίας - αυταρχικής (Ανατολής),
οδηγούν σε μια προειδοποίηση που
απηύθυνε η Νίνα Χρουστσόβα,
πολιτειολόγος και εγγονή εκείνου του
Χρουστσόφ που μαζί με τον Κένεντι
πρωταγωνίστησε στην κρίση των
πυραύλων στην Κούβα το 1962: «Σήμερα
φοβάμαι ότι ούτε οι Αμερικανοί ούτε οι
Ρώσοι είναι έτοιμοι να τα παρατήσουν
πρώτοι», δήλωσε στην Corriere della Sera.
«Γιατί, για τον Πούτιν, σε αντίθεση με τον
Χρουστσόφ, η ιστορία και η εθνική δόξα
είναι πιο σημαντικά από την ευημερία»,
είπε και αμέσως μετά, φωτίζοντας τον
τρόπο που σκέφτονται στις ΗΠΑ (η ίδια,
άλλωστε, διδάσκει στη Νέα Υόρκη στο
Πανεπιστήμιο The New School),
συμπλήρωσε πως «στην Αμερική (σ.σ.
δεν είναι έτοιμοι να κάνουν πρώτοι πίσω)
γιατί είναι ίσως πιο ιδεολόγοι από τον
Κένεντι, ιδιαίτερα μεταξύ των
συμβούλων του Μπάιντεν»...
Πέραν της ιδεολογικής διαμάχης, πάντως,
υπάρχει ο γεωπολιτικός πραγματισμός.
Στον ίδιο βαθμό που ο Πούτιν θέλει να
αφαιρέσει από τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ τις
χώρες του ανατολικού μπλοκ, που κάποτε
ανήκαν στη σφαίρα επιρροής του, ο

Μπάιντεν επιδιώκει να ενισχύσει την
παρουσία της χώρας του στην πιεζόμενη
μέσω του ρωσικού φυσικού αερίου
Ευρώπη, ώστε να ασχοληθεί
απερίσπαστος με την Κίνα στον Ειρηνικό.
Οι κινήσεις Μπάιντεν και η πρωτοφανής
στα διπλωματικά δεδομένα (ημι)επίσημη
διαρροή πληροφοριών για τις ρωσικές
κινήσεις στοχεύουν άλλωστε στην
υπέρβαση του προβληματισμού μιας
σειράς συμμάχων, που εξαρτώνται
ενεργειακά από τη Ρωσία. Όσο σκληραίνει
το παιχνίδι, τόσο περισσότερο, εκτιμούν
στις ΗΠΑ, οι εξελίξεις θα οδηγούν τους
Ευρωπαίους εταίρους να συνταχθούν με
το πλευρό της Αμερικής.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι πληροφορίες που
διοχετεύονται στον δυτικόΤύπο θέλουν να
έχει αναλάβει ρόλο διαπραγματευτή ένας
Αμερικανός που τη Ρωσία τη γνωρίζει
καλά: ο πρέσβης στη Μόσχα επί Ομπάμα,
Μίκαελ ΜακΦολ. Στόχος, ένα Ελσίνκι 2.
Αυτό τουλάχιστον είναι το σχέδιο των
περιστεριών στην Ουάσινγκτον. Γιατί τα
γεράκια επιμένουν πως κάθε
υπαναχώρηση έναντι του Πούτιν θα του
έδινε θάρρος να προχωρήσει και σε άλλες
διεκδικήσεις, προκειμένου να ανατρέψει
την υφιστάμενη ισορροπία δυνάμεων
στην Ευρώπη. Ο αντίλογος, πάντα στην
Ουάσιγκτον, απέναντι στην επιθετική
τακτική που εισηγούνται τα γεράκια είναι
ότι έτσι σπρώχνουν τη Ρωσία ακόμα
περισσότερο στην αγκαλιά της Κίνας.
Κάπως έτσι κλείνει -προς στιγμήν- ο
κύκλος που άνοιξε με τις δηλώσεις της
Σέρμαν για την Κίνα και την Ταϊβάν,
που παραμένει στο προσεκτικό
στόχαστρο του Πεκίνου.

Άποψη από το αεροδρόμιο της Κέρκυρας

Στο επίκεντρο της προσοχής μας η βέλτιστη
εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των επιβατών
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το 1ο Συνέδριο «Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης»

H

φορέων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες
πολιτικής αεροπορίας. Επίκεντρο των
ενεργειών όλων μας θα πρέπει να αποτελεί η
βέλτιστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του
τελικού χρήστη -δηλαδή του επιβάτη- και η
ασφαλής, ποιοτική και σύμφωνη με το
αντίστοιχο κόστος, αλλά και τα διεθνή βέλτιστα
πρότυπα, παροχή της εκάστοτε υπηρεσίας».

Fraport Greece, υπεύθυνη για τη
διαχείριση των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων της Ελλάδας,
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία και
σε συνεργασία με την Αρχής Πολιτικής
Αεροπορίας (ΑΠΑ) το πρώτο συνέδριο με
τίτλο «Διαχείριση Κανονιστικής Συμμόρφωσης
σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA)».
Το συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 15
Δεκεμβρίου, τίμησαν με την παρουσία τους ο
Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, διοικητής ΑΠΑ, ο κ.
Άγγελος Μπεληγιάννης, διευθυντής
Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, ο
κ. Ηλίας Μαραγκάκης, γενικός διευθυντής
Λειτουργιών της Fraport Greece, υψηλόβαθμα
στελέχη της Τεχνικής Διεύθυνσης και της
Διεύθυνσης Λειτουργίας της Fraport Greece,
καθώς και οι εσωτερικοί επιθεωρητές
της εταιρείας.
Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κ. Ιωάννα Κουρή,
διευθύντρια Διαχείρισης Συμμόρφωσης EASA
και υπεύθυνη εποπτείας της ομάδας των
εσωτερικών επιθεωρητών των 14
αεροδρομίων της Fraport Greece, ενώ
τίμησαν με τη συμμετοχή τους και τις
ενδιαφέρουσες ομιλίες τους τα στελέχη της
ΑΠΑ, κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, προϊστάμενος
γραφείου Διοικητή ΑΠΑ, κ.κ. Βασίλης
Βασίλαρος και Σαράντης Ψυκάκος, στελέχη
της Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας
και Αεροδρομίων.
Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκε η
αποτελεσματική εφαρμογή του Συστήματος
Διαχείρισης Συμμόρφωσης EASA της Fraport
Greece. Απώτερος στόχος του συστήματος
είναι να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο
ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης,
μέσω ενός εποπτικού μηχανισμού υψηλών

Ο κος Ηλίας Μαραγκάκης, γενικός
διευθυντής Λειτουργιών της Fraport
Greece δήλωσε σχετικά:

Από αριστερά: Ιωάννα Κουρή, διευθύντρια Διαχείρισης Συμμόρφωσης EASA Fraport Greece , Άγγελος
Μπεληγιάννης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Εποπτείας Αεροναυτιλίας και Αεροδρομίων, Αρχή
Πολιτικής Αεροπορίας, Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, διοικητής, Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, Ηλίας
Μαραγκάκης, γενικός διευθυντής Επιχειρησιακών Λειτουργιών Fraport Greece, Κώστας
Παπακωνσταντίνου, επικεφαλής Στρατηγικής Fraport Greece

προδιαγραφών, τόσο σε άρτια εκπαιδευμένο
προσωπικό όσο και σε σύγχρονα τεχνολογικά
εργαλεία. Το μοντέλο διαχείρισης της
κανονιστικής συμμόρφωσης της Fraport
Greece, εταιρείας η οποία χαρακτηρίζεται από
μια περίπλοκη αποκεντρωμένη διοικητική
δομή και με έντονη γεωγραφική διασπορά,
είναι πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά
αεροδρομιακά πρότυπα.

συνεχούς συμμόρφωσης. Τέλος, από πλευράς
της Fraport Greece, παρουσιάστηκε η
επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε από τα
στελέχη της EASA στο αεροδρόμιο της
Κέρκυρας «Ιωάννης Καποδίστριας», συνοδεία
στελεχών της ΑΠΑ, καθώς και τα
αποτελέσματα αυτής της επιθεώρησης,
η οποία στέφθηκε, κατά γενική ομολογία,
με επιτυχία.

Αναφορά έγινε ακόμα, από την Αρμόδια
Αρχή, στο κανονιστικό πλαίσιο, στον τρόπο με
τον οποίο η ΑΠΑ σχεδιάζει και εφαρμόζει το
πρόγραμμα εποπτείας των αεροδρομίων, ενώ
εκτενής παρουσίαση έγινε στην αντιμετώπιση
των ευρημάτων και των γενεσιουργών αιτίων,
από πλευράς του φορέα λειτουργίας του
αεροδρομίου, στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων

Ο Δρ. Χρήστος Τσίτουρας, διοικητής της ΑΠΑ,
ανέφερε: «Το ΥΠΥΜΕ και η ΑΠΑ έχουν
υπογράψει με την EASA ‘Συμφωνία
Συνεργασίας’ για τεχνική υποστήριξη, που
αφορά σε δράσεις που προσβλέπουν στην
ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας καθώς και
στο πεδίο της εποπτείας με μέτρα που
εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση παρόχων /

«Χαιρετίζουμε τα τέσερα χρόνια επιτυχημένης
συνεργασίας με την Αεροπορική Αρχή, η
οποία χτίστηκε με αμοιβαίο σεβασμό και
υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού. Έμπρακτο
παράδειγμα αποτελεί η πιστοποίηση των 14
αεροδρομίων σε χρόνο - ρεκόρ. Μέσα σε
λιγότερο από ένα χρόνο από την ημέρα που
αναλάβαμε τη λειτουργία των αεροδρομίων,
πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με τις
προδιαγραφές EASA 14 αεροδρόμια, όταν τα
υπόλοιπα ευρωπαϊκά αεροδρόμια την ίδια
υποχρέωση πραγματοποίησαν μέσα σε τρία
χρόνια. Επενδύουμε στη διατήρηση της
πιστοποίησης, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό,
όπως παρουσιάζουμε σήμερα την
πρωτοποριακή δομή, στελέχωση και
αποτελεσματική λειτουργία της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης
EASA της Fraport Greece, όσο και στις
υποδομές μας. Ως στέλεχος προερχόμενο
από την EASA, θεωρώ υψίστη προτεραιότητα
τη συμμόρφωση της εταιρείας με τους
κανονισμούς και ενισχύω κάθε ενέργεια και
δράση που προάγει την ασφάλεια και τη
συμμόρφωση ώστε να αποτελούν δομικό
στοιχείο της κουλτούρας της εταιρείας».
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Πολιτευτής της Ν.Δ.
μήνυσε βουλευτή
της Ν.Δ. στον Πειραιά

Γνώμες

Επιτελικές μεθοδεύσεις
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Σ

Ο στρατηγός Μανωλάκος έσβησε νησιά από τα όρια της ΑΣΔΕΝ(!)
για να μπορεί να είναι υποψήφιος, όπως υποστηρίζει
η υποψήφια βουλευτής
Του

ΓΙΑΝΝΗ Ζ.
ΔΡΟΣΟΥ

Του

ΚΩΣΤΑ ΠΟΥΛΑΚΙΔΑ

Α

πίστευτες ιστορίες και εσωκομματικές φαγωμάρες κατατρύχουν τη Ν.Δ.
τρία χρόνια έπειτα από την εκλογική
της νίκη, αλλά κυρίως ενόψει της
εκλογικής αναμέτρησης που θα βρει τη Βουλή
με λιγότερους γαλάζιους βουλευτές. Ενδεικτικές
των προεκλογικών μαχαιρωμάτων στο εσωτερικό της Ν.Δ. είναι οι μηνύσεις που έφτασαν στη
Βουλή και αφορούν τον νυν βουλευτή Νίκο Μανωλάκο, ο οποίος είναι απόστρατος αξιωματικός
και διετέλεσε διοικητής της Ανωτάτης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ). Τις μηνύσεις κατέθεσε η δικηγόρος Ζωή
Ρούσσου, η οποία ήταν η πρώτη επιλαχούσα στις
εκλογές του 2019 και ουσιαστικά τον κατηγορεί
ότι άλλαξε τα όρια της ΑΣΔΕΝ θέτοντας νησιά
εκτός των ορίων της προκειμένου να ξεπεράσει
το πρόβλημα εκλογιμότητας που (κατά τη μηνύτρια) αντιμετώπιζε! Τα αδικήματα για τα οποία
εγκαλείται ο Ν. Μανωλάκος από τη συνυποψήφιά του είναι α) πλαστογραφία (νόθευση) με
χρήση και β) ηθική αυτουργία σε ψευδή βεβαίωση κατά συρροή.

Αρση ασυλίας
Υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση συζητήθηκε
στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής την
περασμένη Τετάρτη και θα συζητηθεί αυτή την
εβδομάδα στην Ολομέλεια της Βουλής προκειμένου να αρθεί η ασυλία του Ν. Μανωλάκου.
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, η Επιτροπή
Δεοντολογίας εισηγείται να μην αρθεί η ασυλία
του Ν. Μανωλάκου.
Ο (μανιάτης στην καταγωγή) Ν. Μανωλάκος
πριν γίνει βουλευτής ήταν αξιωματικός του
Στρατού και διετέλεσε διοικητής της ΑΣΔΕΝ,
ενώ αποστρατεύθηκε με τον βαθμό του αντιστράτηγου. Η Ζ. Ρούσσου έχει καταθέσει δύο
μηνύσεις εναντίον του, στην πολιτική και στη

στρατιωτική Δικαιοσύνη (στις 7 Ιουλίου 2021
και στις 8 Ιουνίου 2021 αντίστοιχα). Σύμφωνα
με όσα ισχυρίζεται στις μηνύσεις της η Ζ. Ρούσσου, ο Ν. Μανωλάκος «τον Μάρτιο του 2020
παραποίησε στρατιωτικούς χάρτες μεταβάλλοντας σε αυτούς τα πραγματικά όρια ευθύνης
της ΑΣΔΕΝ, της οποίας διετέλεσε διοικητής
προ της εκλογής του. Ακολούθως στις 12 Μαρτίου 2020 έκανε χρήση των νοθευθέντων εγγράφων, καθώς τα επισύναψε και τα επικαλέστηκε στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο» όταν
εκδικάστηκε η ένσταση της Ζ. Ρούσσου κατά
της εκλογής του. «Τούτο», αναφέρεται στη μήνυση, «έπραξε με σκοπό να παραπλανήσει τους
δικαστές της σύνθεσης του ΑΕΔ σχετικά με τη
μη ύπαρξη κωλύματος της εκλογιμότητάς του
λόγω της προηγούμενης θητείας του σε δημόσια θέση ευθύνης εντός της συγκεκριμένης
εκλογικής περιφέρειας (αντιστράτηγος, διοικητής ΑΣΔΕΝ)». Έτσι, υποστηρίζει η Ζ. Ρούσσου, ο Ν. Μανωλάκος κέρδισε την υπόθεση
στο ΑΕΔ και σήμερα είναι βουλευτής.

Η Φαλκονέρα και ο Άγιος Γεώργιος
Στις μηνύσεις της υποψηφίας βουλευτή της
Ν.Δ. υποστηρίζεται πως ο Ν. Μανωλάκος «με
φορτικές προτροπές, παρακλήσεις και παραινέσεις» έπεισε συναδέλφους του στρατιωτικούς να
δηλώσουν ότι δεν ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της ΑΣΔΕΝ:
• Ο Άγιος Γεώργιος. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο νησί, το οποίο βρίσκεται στην έξοδο του
Σαρωνικού απέναντι από τον ναό του Σουνίου,
ανήκει στην Ύδρα και σήμερα έχει αιολικό πάρκο (της ΤΕΡΝΑ).
• Η Φαλκονέρα. Η νησίδα βρίσκεται στο Μυρτώο Πέλαγος, ανήκει στις Σπέτσες και είναι γνωστή επειδή στις 8 Δεκεμβρίου 1966 βυθίστηκε
εκει το επιβατηγό πλοίο «Ηράκλειον», ιδιοκτησία της εφοπλιστικής εταιρείας Τυπάλδου. Σημειώνεται ότι και τα δύο νησιά είναι ακατοίκητα,
δηλαδή, αν μη τι άλλο, δεν έχουν ψηφοφόρους…

τις 25 Ιουνίου 2020, ο Craig
Carpento, εισαγγελέας του New
Jersey, ο βοηθός γενικός
εισαγγελέας Brian A. Benczekowski
(Ποινικό Τμήμα) και ο ειδικός πράκτορας του
FBI Douglas Korneski ανακοίνωναν ότι η
Novartis Greece, ελληνική θυγατρική της
Novartis Α.Ε., συμφώνησε να καταβάλει 233
εκατομμύρια δολάρια ως ποινική κύρωση
λόγω του ότι μεταξύ του 2012 και 2015 και
του 2009 και 2010, για να αυξήσει τις
πωλήσεις της, δωροδοκούσε προσωπικό που
εμπλεκόταν σε παροχή υπηρεσιών Υγείας
στην Ελλάδα. Ειδικότερα, στο διάστημα
μεταξύ 2012 και 2015 η Novartis Greece
συνέπραξε με άλλους στην παραβίαση του
Ομοσπονδιακού Νόμου περί Πράξεων
Διαφθοράς εφαρμόζοντας ένα σχέδιο
δωροδοκίας υπαλλήλων ελληνικών
νοσοκομείων και κλινικών, κρατικών και υπό
κρατικό έλεγχο, με σκοπό να αυξήσουν τις
πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων της.
H Novartis Greece «πλήρωνε για να
ταξιδεύουν οι υπάλληλοι αυτοί σε διεθνή
ιατρικά συνέδρια, περιλαμβανομένων
εκδηλώσεων και στις ΗΠΑ, ως τρόπο
δωροδοκίας αυτών των λειτουργών σε
ανταλλαγή για την αύξηση του αριθμού των
συνταγών που έγραφαν για το Lucenis, ένα
συνταγογραφούμενο φάρμακο που
πουλούσε η Novartis Greece. [...] υπάλληλοι
της Novartis Greece μετέβαιναν στις ΗΠΑ και
διευκόλυναν την παροχή ανάρμοστων
ωφελειών σε παρόχους υπηρεσιών Υγείας
που είχαν προσληφθεί από το κράτος. [...] η
Novartis Greece παραδέχθηκε επίσης ότι
μεταξύ του 2009 και του 2010 προέβη σε
ανάρμοστες πληρωμές σε παρόχους
υπηρεσιών Υγείας συναφώς με μια
επιδημιολογική μελέτη, της οποίας σκοπός
ήταν η αύξηση των πωλήσεων ορισμένων
συνταγογραφούμενων φαρμάκων της. Η
επιδημιολογική μελέτη χρησιμοποιήθηκε ως
όχημα για να γίνουν ανάρμοστες πληρωμές
σε παρόχους υπηρεσιών Υγείας με σκοπό να
αυξήσουν τις πωλήσεις ορισμένων
συνταγογραφούμενων φαρμάκων της
Novartis και οι υπάλληλοι της Novartis Greece
παραδέχθηκαν ότι πολλοί από τους
μετέχοντες [στη μελέτη] πάροχοι Υγείας είχαν
την πεποίθηση ότι πληρώνονταν σε
αντάλλαγμα του ότι έγραφαν συνταγές για
φάρμακα της Novartis και όχι ότι παρείχαν
δεδομένα για μια επιδημιολογική μελέτη» (βλ.
Novartis Hellas S.A.C.I. and Alcon Pte Ltd
Agree to Pay over $233 Million Combined to
Resolve Criminal FCPA Cases | OPA |
Department of Justice).
Τα πρόστιμα και οι ημερομηνίες

* Ο Γιάννης
Ζ. Δρόσος
είναι ομότιμος
καθηγητής του
Συνταγματικού
Δικαίου στη
Νομική Σχολή
Αθηνών

Και όχι μόνο. Στις 8 Απριλίου 2011 η Johnson
& Johnson συμφώνησε να καταβάλει
πρόστιμο 21,4 εκατομμυρίων δολαρίων
παραδεχόμενη ότι παρέσχε «ανάρμοστες
πληρωμές» σε «κυβερνητικούς
αξιωματούχους» και ιατρικό προσωπικό του
ΕΣΥ στην Ελλάδα, την Πολωνία και τη
Ρουμανία (βλ. Johnson & Johnson Agrees to
Pay $21.4 Million Criminal Penalty to Resolve
Foreign Corrupt Practices Act and Oil for Food
Investigations | OPA | Department of Justice).
Στις 6 Φεβρουαρίου 2012 η Smith & Nephew
συμφώνησε να καταβάλει 16,8 εκατομμύρια
δολάρια πρόστιμο παραδεχόμενη ότι
δωροδόκησε ιατρικό προσωπικό του ΕΣΥ
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Πόλις ωνία
Δυο σημειώσεις για την υπόθεση Novartis και μια ανάμνηση από την Ιστορία

μεταξύ των ετών 1998 και 2009 (βλ. Medical
Device Company Smith & Nephew Resolves
Foreign Corrupt Practices Act Investigation |
OPA | Department of Justice).
Από τις ειδικότερες χρονολογίες
προσδιορίζονται εύκολα τα πρόσωπα που
επιδόθηκαν στην καταλήστευση του
ελληνικού λαού και συνέπραξαν σε αυτήν,
στη γιγαντιαία και γιγαντιαίας χυδαιότητας
απάτη εναντίον μιας Ελλάδας που βρισκόταν
στα χειρότερα χρόνια της κρίσης.
Συγκάλυψη
Οι παρακάτω σημειώσεις μου δεν αφορούν
την επίσης γιγαντιαία προσπάθεια των
ισχυρών του πολιτικού συστήματος, όχι να
διαλευκάνουν την ελληνική πτυχή του
σκανδάλου -με ονόματα, διευθύνσεις, ποσά
κ.λπ.- και να αναζητήσουν κάτι από τα
κλεμμένα, αλλά, προστατεύοντας τους
πολιτικά ένοχους εαυτούς τους και
τρομοκρατώντας δικαστικά και τιμωρώντας
με κάθε τρόπο όποιους δοκίμασαν να
κρατήσουν όρθια την τιμή της Ελλάδας ακόμη κι αν έκαναν αδέξιους χειρισμούς-, να
συγκαλύπτουν έτσι τη διαρκή κλοπή και να
δημιουργούν έδαφος για τη συνέχισή της στο
διηνεκές. Γι’ αυτά μια άλλη στιγμή.
Οι γιατροί δεν ήξεραν;
Πρώτα οι γιατροί. Αντέδρασαν υποκριτικά, με
την αλαζονική βεβαιότητα ότι κανείς δεν θα
αγγίξει κανέναν τους. Για τη Novartis, o
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αρκέστηκε να
ζητήσει «άπλετο φως». Ο Ιατρικός Σύλλογος

Αθηνών, φαρισαϊκά, επισήμανε την
«υποχρέωση και ευθύνη της Πολιτείας να
δημιουργήσει τις αναγκαίες ασφαλιστικές
δικλίδες προκειμένου να αποτρέπονται
παράνομες και επιζήμιες πρακτικές όπως
αυτές που οδήγησαν στο σκάνδαλο της
Novartis», διαμαρτυρήθηκε ότι «υπερβολικές
απόψεις» που ακούγονται συλλήβδην για τους
γιατρούς «αποτελούν πλήγμα για τη δημόσια
υγεία καθώς διαρρηγνύουν τη σχέση
εμπιστοσύνης του γιατρού με τον ασθενή»,
υπερασπίστηκε τα ιατρικά συνέδρια
καταγγέλλοντας ότι «γίνεται άκριτη
δυσφήμηση της διαδικασίας της
συνεχιζόμενης εκπαίδευσης που αποτελεί
καθήκον του γιατρού και προϋπόθεση ορθής
άσκησης του επιστημονικού του έργου» και
διαπίστωσε ότι «θα πρέπει να σταματήσει η
δυσφήμηση όλου του ιατρικού σώματος, να
εντοπιστούν όσοι εμπλέκονται σε παράνομες
πρακτικές και να τιμωρηθούν με όλες τις
διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος».Τίποτε
δεν ήξερε κανένας τους; Τίποτε για τα
«συνέδρια», τίποτε για τη «μελέτη»; Τζάμπα
πλήρωσαν οι Johnson & Johnson, Smith &
Nephew και Novartis εκατοντάδες
εκατομμύρια; Ούτε, έστω, μία, έστω εσωτερική,
στο πλαίσιο ενός, έστω, ιατρικού συλλόγου
διαδικασία αυτοκάθαρσης, έτσι, για να μείνει
αλέκιαστη η λευκή τους μπλούζα; Ομερτά;
Ούτε οι δικαστές για
τα μη πολιτικά πρόσωπα;
Το δικαστικό σύστημα και ιδίως οι ειδικότερα
αρμόδιες δικαστικές αρχές δεν ήξεραν;

Κατανοητή -βεβαίως, comprendre ce n’est
pas pardoner- η σπουδή για έρευνα
καταγγελιών για εμπλοκή
πολιτικών προσώπων.
Όμως γιατί καμία πρόοδος όσον αφορά τα
μη πολιτικά πρόσωπα; Πώς, π.χ., στην
περίπτωση Novartis, οι Αμερικανοί
δικαστικοί λειτουργοί ήδη από το 2018 ή
και νωρίτερα διαπίστωναν τις λαμογιές
Ελλήνων «παρόχων Υγείας» που είχαν
γίνει μόλις τρία χρόνια πριν και
προχωρούσαν σε διώξεις και εισέπρατταν
εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια
πρόστιμα, και οι δικοί μας, τρία χρόνια μετά
την ολοκλήρωση της έρευνας των
Αμερικανών, δεν κατάφεραν να ανοίξουν
καν τους ασφαλώς παχείς και πολύ
συγκεκριμένους φακέλους της
αμερικανικής Δικαιοσύνης; Και αυτό κατ’
επανάληψη; Πώς και ποιος να σεβαστεί, όχι
κατ’ όνομα και από φόβο, αλλά ουσιαστικά
την επιβλητική τήβεννό τους;
Μια όχι και τόσο αρχαία ιστορία
Η ιστορική μου παρατήρηση πάει πολύ πιο
πίσω. Το 113 π.Χ. ο βασιλιάς της Νουμιδίας
Ιουγούρθας βρισκόταν σε πόλεμο με τη Ρώμη.
Σε μια φάση του πολέμου, ο Ρωμαίος
αξιωματούχος που είχε σταλεί να τον
αντιμετωπίσει συνήψε μια ύποπτα ευνοϊκή για
το Ιουγούρθα συμφωνία. Στη Ρώμη
κατάγγειλαν τον Ιουγούρθα ότι δωροδόκησε
και, αφού έλαβε εγγυήσεις ότι δεν θα
συλληφθεί, τον κάλεσαν για να εξεταστεί
(ουσιαστικά να δικαστεί) για κατηγορίες ότι

δωροδοκούσε. Πριν ολοκληρωθεί η εξέτασήδίκη του όμως, το βέτο Ρωμαίου δημάρχου
απέτρεψε τη συνέχιση του ελέγχου και ο
Ιουγούρθας διατάχθηκε να εγκαταλείψει τη
Ρώμη. (Η ιστορία δεν αναφέρει να
κυνηγήθηκαν εκείνοι που ζήτησαν τη
διαλεύκανση της υπόθεσης. Σε κάτι τέτοιο
πρωταγωνιστούσαν είκοσι δύο αιώνες
αργότερα διάφοροι greaculi esurientes λιγούρηδες Γραικύλοι- κατά διατύπωση
γνωστότατου Λατίνου σατιρικού.)
Ο ιστορικός Σαλούστιος μας πληροφορεί ότι,
φεύγοντας αλώβητος ο Νουμίδιος βασιλιάς,
γύρισε μια-δυο φορές και κοίταξε και
χλεύασε τη Ρώμη ως «urbem venalem et
mature perituram, si emptorem invenerit»,
δηλαδή «πόλις ωνία -πολιτεία για πούλημα-,
καταδικασμένη σε γρήγορο χαμό, αν βρεθεί
κάποιος να την αγοράσει».
Ενθαρρυμένος από την έκταση αυτής της
απροσχημάτιστης διαφθοράς, ο Νουμίδιος
βασιλιάς συνέχισε τον πόλεμο και αρχικά
αντιμετώπισε δύο Ρωμαίους ύπατους, που
κι αυτούς μάλλον εξαγόρασε (κατά άλλη
εκδοχή, αγορασμένοι Ρωμαίοι πολιτικοί
έστειλαν δυο άσχετους που έχαναν τις
μάχες), ώσπου η Ρώμη, αφού σύρθηκε σε
έσχατο εξευτελισμό, έστειλε ικανούς και
αποφασισμένους που τον συνέτριψαν, τον
έσυραν σιδηροδέσμιο και τον διέσυραν
γυμνό στους δρόμους της και τέλος τον
πέταξαν σε ένα μπουντρούμι όπου
πέθανε από πείνα (κατ’ άλλους τον
στραγγάλισαν). Αυτά στη Ρώμη, πριν
από πολλά, πολλά χρόνια.

Γλυπτά του Jens
Galschiot

Ο πολιτισμός ως εργαλείο επανένταξης
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Ιωάννα Καρυστιάνη

Η συνάντηση μαζί
τους είναι άσκηση
ταπεινοφροσύνης
Εχω συναντήσει ποινικούς με σεβασμό
στους πολιτικούς κρατούμενους και πολιτικούς με σεβασμό στους ποινικούς. Για τους
τελευταίους ποτέ δεν άκουσα να μιλούν υποτιμητικά για προσωπικότητες του λαϊκού και
κομμουνιστικού κινήματος που πέρασαν
πολλά χρόνια πίσω από τα σίδερα και είχα
την τύχη να γνωρίσω, όπως ο Μανώλης Γλέζος, ο Λευτέρης Ηλιάκης, η Ελένη Βούλγαρη
και ο Μπάμπης Γκολέμας. Στις διαχρονικά
απάνθρωπες συνθήκες εγκλεισμού οι μεν
και οι δε μοιράζονται εξίσου τη βαναυσότητα,
την αθλιότητα και την παρανοϊκή εκδικητικότητα της Πολιτείας. Όπως και άλλοι συνάδελφοι στη λογοτεχνία και στις τέχνες γενικότερα, έχω συναντηθεί με κρατούμενους στις
ανδρικές και γυναικείες Φυλακές Κορυδαλλού, στις ανδρικές και γυναικείες της Θήβας,
στις Φυλακές Ανηλίκων Αυλώνα, στα Χανιά
και στις 15.10.2021 τα είπαμε διαδικτυακά με
κρατούμενους και εκπαιδευτικούς στις Φυλακές Τρικάλων. Συνήθως καλούμαι για τη
δουλειά μου σε ένα βιβλίο ή μια ταινία και η
συζήτηση επεκτείνεται. Στα Τρίκαλα με είχαν
φωνάξει για το μυθιστόρημα «Σουέλ» και για
το «Τελευταίο σημείωμα». Εκκρεμεί ακόμη
μία συνάντηση τουλάχιστον μαζί τους. Θέλουν να ακούσουν και τον Παντελή Βούλγαρη να τους πει γιατί δέθηκε τόσο βαθιά με
τον Ναπολέοντα Σουκατζίδη και τους συντρόφους του. Προσωπικά, μπορώ δεν μπορώ, έχω ή δεν έχω τον χρόνο και τα κότσια συμβαίνει κι αυτό…-, δεν μου πάει να κλείνω
την πόρτα σε όποιους με χρειάζονται κάπως
και δεν έχουν πολλές επιλογές. Το κάνω
επειδή κάθε τέτοια συνάντηση είναι προσγείωση στο αχανές εύρος της ανθρώπινης περιπέτειας και άσκηση ταπεινοφροσύνης. Επειδή οφείλω να προετοιμάζομαι ειδικά από μέρες πριν και έτσι να οδηγούμαι σε σκέψεις
που δεν θα προέκυπταν διαφορετικά. Επειδή
εκτιμώ απεριόριστα τους εκπαιδευτικούς και
γενικά τους υπαλλήλους, που, παρά τις απαισιόδοξες στατιστικές για τις προοπτικές μετά
την αποφυλάκιση, επιμένουν να μοχθούν στο
πλάι των κρατουμένων.
Στις συναντήσεις στην αρχή υπάρχει πολλή
αμηχανία, πολλή δυσπιστία, με κοιτούν με
συστολή ή με μισό μάτι. Όμως η συμμετοχή
στις λέσχες ανάγνωσης δεν είναι υποχρεωτική. Έχουν δηλώσει μόνοι τους κι αυτό σημαίνει πως ψάχνονται, δεν έχουν παραιτηθεί.
Έχω συναντήσει και κρατούμενους κινητές
βιβλιοθήκες, άλλους που γράφουν στίχους
για λαϊκά τραγούδια ή χιπ-χοπ. Συνήθως τα
βλέμματα συμπληρώνουν τα λιγοστά αλλά
καίρια λόγια τους ή τις σιωπές με τρόπο που
αποκαλύπτει -πιο σωστά, ξεμπροστιάζει- τις
ξεπερασμένες θεωρίες και πολιτικές. Θυμούμαι πάντα μια φράση ενός εισαγγελέα: «Πίσω
από ακραίες παραβατικές συμπεριφορές
κρύβονται ακραίες κοινωνικές αδικίες».
* Η Ιωάννα Καρυστιάνη είναι συγγραφέας

Οδοιπορικό στις φυλακές Τρικάλων και Κέρκυρας

Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας γ

Μόνο το 10% όσων παρακολουθούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μέσα στη φυλακή ξαναφ
όρο, που δείχνει ότι το 80% των κρατουμένων που αποφυλακίζονται τελικά επιστρέφει στις φυ
λόγο να στηριχθούν αυτά τα σχολεία, η χρηματοδότηση των οποίων μειώνεται, ειδικά την τελε

Της

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ

Ο

σες κι αν χτίζουν φυλακές, κι αν ο κλοιός στενεύει, ο νους
μας είν’ αληταριό κι όλο θα δραπετεύει» λέει ο τραγουδοποιός Θανάσης Παπακωνσταντίνου κι ο νους μου τρέχει
στη σκέψη και την ψυχή των φυλακισμένων όταν «στήνουν» γέφυρες με τον έξω κόσμο. Συγγραφείς, τραγουδοποιοί, σκηνοθέτες, ηθοποιοί, παραμυθάδες του «έξω κόσμου» ανταμώνουν με
τους «μέσα» είτε διά ζώσης είτε διαδικτυακά λόγω κορωνοϊού, «σπάζοντας» τον στιγματισμό, τον αποκλεισμό, την απομόνωση, την περιθωριοποίηση. Γονιμοποιούν την ελπίδα για κοινωνική επανένταξη.
Αυτές οι δράσεις που διοργανώνουν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) που λειτουργούν μέσα στις φυλακές είναι ο «μίτος της
Αριάδνης» για την επανασύνδεση με τη ζωή. Πολλές φορές βέβαια
ο μίτος σπάζει. Κι όταν η χρηματοδότηση αυτών των σχολείων συνεχώς μειώνεται, είναι βέβαιο ότι αυξάνονται οι πιθανότητες των
κρατουμένων να επιστρέψουν και πάλι στη φυλακή μετά την αποφυλάκισή τους.
Οι στατιστικές είναι «ομιλούσες»: το 80% των κρατουμένων που αποφυλακίζονται δυστυχώς επιστρέφουν στις φυλακές, ενώ μόνο το
10% όσων παρακολουθούν τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παραβατούν και ξαναφυλακίζονται. Αν ο σωφρονισμός δεν είναι εκδίκηση και τιμωρία, αξίζει όλοι εμείς οι «απέξω των τειχών» να διεκδικήσουμε τη λειτουργία αυτών των σχολείων και τη συνέχιση της κρατικής χρηματοδότησης. Είναι ανθρώπινο δικαίωμα, είναι καθρέφτης
του πολιτισμού μας.

Σχολεία σε δώδεκα σωφρονιστικά ιδρύματα
Φυλακές Τρικάλων: Παραβάτες για κάθε λογής έγκλημα, εκτός από αυτά της γενετήσιας ελευθερίας. Φυλακές Κερκύρας: Κέντρο
Κράτησης Β’ Τύπου, κρατούμενοι υψηλής παραβατικότητας. Προφανώς και οι προτεραιότητες των φυλακισμένων δεν είναι η εκπαί-

Κυριάκος Κωλέσης

Υπάρχουν δάσκαλοι και
δάσκαλοι. Μια μαρτυρία
Να σας διηγηθώ ένα περιστατικό. Η ΕΛΜΕ Κέρκυρας απευθύνει κάλεσμα για τη συγκέντρωση
χρημάτων προκειμένου να μεταβεί στο εξωτερικό μια μαθήτρια για σοβαρή οφθαλμολογική
επέμβαση. Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν από
τους εκπαιδευτικούς για την πρόσκληση αυτή.
Σύσσωμοι οι μαθητές έβγαλαν μέσα στην τάξη τις
«μάρκες» τους. Έγχρωμα πλαστικά κέρματα,
άτυπα νομίσματα με τα οποία προμηθεύονται τον
καφέ τους από το κυλικείο. Έδωσαν ό,τι δεν είχαν. Την επομένη επέστρεψαν φέρνοντας κι άλλες μάρκες από συγκρατούμενούς τους και ζήτησαν από τους αρμόδιους σωφρονιστικούς υπαλλήλους να τους ενημερώσουν για τις καταθέσεις
τους. Ήμασταν μάρτυρες στον εξής διάλογο:
«Έχεις στον λογαριασμό σου 5,18 ευρώ» ενημερώνει ο υπάλληλος. «Δώσε τα 5 για το παιδί»
απαντά ο κρατούμενος. Βαρυποινίτης. Οι έσχατοι
έσονται πρώτοι. Ο δάσκαλος κάνει τον μαθητή
και ο μαθητής τον δάσκαλο. Υπάρχουν δάσκαλοι
και δάσκαλοι.
* Ο Κυριάκος Κωλέσης είναι διευθυντής
του Σχολείου Φυλακών Κέρκυρας
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«Όταν έρχεστε μέσα, εμείς μυρίζουμε
κάθε μέρα κοινωνία» λέει μαθητής
στην Κέρκυρα υποδεικνύοντας τον
κοινωνικό ρόλο αυτού του σχολείου,
που σπάει τον νόμο
της φυλακής που
αναγνωρίζει «νονούς» και υποταγή.
Το να ξυπνά ο κρατούμενος και να
έχει έναν σκοπό, να
«δραπετεύει» έστω
για λίγες ώρες, είναι
μάθημα και εμπειρία ελευθερίας

για τη ζωή

φυλακίζονται. Συντριπτική η σύγκριση με τον γενικό μέσο
υλακές. Μια σύγκριση που δείχνει έναν σοβαρό
ευταία διετία

Σχολική αίθουσα στις Φυλακές της Κέρκυρας

δευση, αλλά οι δυσκολίες επιβίωσης, διαβίωσης, επικοινωνίας, ο φόβος της επανένταξης, ο φόβος των κυρίαρχων
ομάδων μέσα στις πτέρυγες, η απραξία, η πλήξη, οι άσχημες
σκέψεις, ο μαρασμός. Κι όμως, η δημιουργία και η λειτουργία στις φυλακές Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας είναι
ανθρωπιστικό καθήκον όχι μόνο για τους «μέσα» αλλά και
για τον πολιτισμό της κοινωνίας των «έξω». Αλλάζει το μικροκλίμα των φυλακών, όπως λέγεται στους διαδρόμους
μεταξύ των κρατουμένων. Σε δώδεκα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας λειτουργούν τέτοια σχολεία. Η στατιστική
αποδεικνύει την ωφέλεια του σχολείου: το 80% των αποφυλακισμένων επιστρέφουν στη φυλακή, ποσοστό που μειώνεται σε 10% αναφορικά με όσους φοίτησαν σε Σχολεία
Δεύτερης Ευκαιρίας.
Στα Τρίκαλα το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ιδρύθηκε
το 2008 (57 μαθητές σήμερα), ενώ στην Κέρκυρα το 2017 (50
μαθητές σήμερα). Η φοίτηση είναι διετής και το απολυτήριο ισοδυναμεί με αυτό του Γυμνασίου, όπως και στα έξω
ΣΔΕ. Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι ευέλικτο και εύκολα
προσαρμόσιμο στις εκάστοτε ανάγκες των κρατουμένων, ενώ ακολουθούνται οι διδακτικές τεχνικές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και τα πρότζεκτ που προβλέπονται στην
εκπαίδευση ενηλίκων. Λύκειο δεν υπάρχει μέσα στις συγκεκριμένες φυλακές, παρά μόνο στα Καταστήματα Κράτησης Νέων. Υπάρχουν όμως η δυνατότητα και η πρόβλεψη από τον νόμο για ίδρυση Δημοτικού, Λυκείου, ΕΣΚ ή ΙΕΚ.

Μαθητές από 18 έως 65 ετών
Βέβαια, κάποιοι κρατούμενοι-μαθητές δεν ολοκληρώνουν
την εκπαίδευσή τους είτε λόγω αποφυλάκισης είτε λόγω μεταγωγής σε άλλη φυλακή ή λόγω νόσησης. Οι ηλικίες κυμαίνονται από 18 έως 65 ετών. Μειοψηφία οι Έλληνες, ενώ
πλειοψηφία οι αλλοδαποί. Βασικός λόγος γι’ αυτό είναι ότι οι
περισσότεροι Έλληνες έχουν ήδη απολυτήριο Γυμνασίου.
Πολλές οι αιτήσεις, αρκετά λιγότερες οι εγγραφές, είτε λόγω
δυσκολίας στη γλώσσα είτε λόγω αδυναμίας προσκόμισης
απολυτηρίου Δημοτικού. Ευτυχώς, υπάρχει διευκόλυνση
στους κρατούμενους που προέρχονται από εμπόλεμες χώρες. Αλλού καλείται να αποφασίσει το συμβούλιο της φυλακής την προτεραιοποίηση των μαθητών κρατουμένων (Κέρκυρα) ή η αρμόδια σχολική επιτροπή (Τρίκαλα).
Πολυπολιτισμικότητα
Τάξεις Βαβέλ, καθώς οι ομιλούσες γλώσσες είναι πολλές.
Όμως ο πολυπολιτισμικός αυτός χαρακτήρας είναι ακόμη
ένα πλεονέκτημα για την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης και όχι εμπόδιο. Βρίσκονται πάντα οι γλωσσικές γέφυρες επικοινωνίας. Μαθητές με διαφορετική πολιτιστική
κουλτούρα, εθνολογικά στερεότυπα, μορφωτικό επίπεδο.
Χωρίς καμία επιθετική συμπεριφορά στον χώρο του σχολείου και με απίστευτη διάθεση συνεργασίας. «Σωσίβιο το
σχολείο μας σε έναν τρικυμισμένο ωκεανό που δεν πρέπει να
τρυπήσει» είναι το σχόλιο ενός κρατούμενου μαθητή από
την Κέρκυρα, ενώ η ευχή ενός μαθητή από τα Τρίκαλα, «μακάρι να ήταν έτσι και η κοινωνία, όπως το σχολείο μας»,
σκιαγραφεί τον φόβο για τη ζωή που τους περιμένει μετά την
αποφυλάκιση. Για τους κινδύνους, τους φόβους και τις δυσκολίες κοινωνικής επανένταξης.
Κοινωνική εμπειρία
Το κλίμα στο ΣΔΕ αποδεικνύει ότι ο σωφρονισμός δεν
πρέπει να είναι εκδίκηση και τιμωρία. Ο κρατούμενος μαθητής όταν βγαίνει από το κελί του, συναντά πέντε μέρες
της εβδομάδας καθημερινά στο πεντάωρό του πρόσωπα εκτός φυλακής. «Όταν έρχεστε μέσα, εμείς μυρίζουμε κάθε
μέρα κοινωνία» λέει μαθητής στην Κέρκυρα αναγνωρίζοντας τον κοινωνικό ρόλο αυτού του σχολείου μέσα στον
στρατωνισμό της φυλακής. Οι ισότιμες κοινωνικές σχέσεις
με τους άλλους, κόντρα στον νόμο της φυλακής που αναγνωρίζει «νονούς» και υποταγή, το να έχει ο κρατούμενος
έναν σκοπό κάθε πρωί που ξυπνά, να βγαίνει από τον εγκλεισμό τού κελιού και να «δραπετεύει» έστω για λίγες ώρες είναι μάθημα και εμπειρία ελευθερίας. Η γνώση είναι το
πρόσχημα ή ο σκοπός και οι διαθεματικές ενότητες και οι πολιτιστικές δράσεις το «όχημα». Το ωρολόγιο πρόγραμμα είναι ευέλικτο και ελεύθερο, με στόχους: να αποκτηθεί γνώση μέσω του βιώματος, να υιοθετηθεί ένα διαφορετικό αξιακό σύστημα από αυτό που τους οδήγησε στην παραβατική συμπεριφορά και να γίνει εξάσκηση στις κοινωνικές
δεξιότητες, όπως η ενσυναίσθηση, η συμπερίληψη, η συνεργασία, το γκρέμισμα των στερεοτύπων και η ισορροπία
να σταθεί κάποιος όρθιος στη ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν είναι και λίγα. Και όλα αυτά με την αυτοθυσία και τη γενναιότητα των εκπαιδευτικών, καθώς... το ταμείο είναι μείον.

Δημήτρης Μυστακίδης

Σωφρονισμός
ή εκδίκηση;
Η σχέση μου με τα σχολεία των φυλακών ξεκίνησε πριν από περίπου
δεκαπέντε χρόνια. Είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Η είσοδος και μόνο
σε έναν χώρο όπου το βασικό δεδομένο για την υπόσταση του ανθρώπου, αυτό της ελευθερίας, δεν
υπάρχει είναι από μόνη της αρκετή
για να νιώσεις ένα σφίξιμο στο στομάχι. Το μόνο που υπενθυμίζει ότι
αυτός ο χώρος φτιάχτηκε από ανθρώπους για να εξυπηρετήσει τις
ανάγκες του κοινωνικού συνόλου
είναι το σχολείο. Εκεί όλα αλλάζουν.
Ακόμη και τα χρώματα. Αυτό που
μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι ότι αυτά τα σχολεία υπάρχουν μόνο επειδή κάποιοι εκπαιδευτικοί πιστεύουν σ’ αυτά και κάνουν
τα πάντα για να τα υποστηρίξουν.
Κανένας θεσμός δεν τα στηρίζει και
καμία χρηματοδότηση δεν υπάρχει
για να καλύψει τις ανάγκες τους. Το
πρώτο ερώτημα που θα έρθει στο
μυαλό κάποιου που διαβάζει αυτές
τις γραμμές φαντάζομαι είναι το
εξής: Γιατί; Γιατί να στηριχθεί μια παροχή σε ανθρώπους που από μόνοι
τους έθεσαν τον εαυτό τους εκτός
κοινωνίας; Η απάντηση είναι γιατί
έτσι δείχνουμε τι κοινωνία θέλουμε
εμείς που είμαστε έξω. Θέλουμε οι
φυλακές να είναι αποθετήρια ανθρώπων ή σωφρονιστικά ιδρύματα;
Η απάντηση είναι πολύ δύσκολη, το
ξέρω. Οταν κάποια στιγμή πληροφορήθηκα ότι μέσα σ’ αυτούς που με
παρακολούθησαν σε μια συναυλία
ήταν και πέντε βιαστές, ένιωσα πολύ
άβολα. Είναι μια διαδικασία που σε
φέρνει αντιμέτωπο με τις πιο αρχέγονες ανθρώπινες αδυναμίες.
Τιμωρία ή μεγαλοθυμία;
Σωφρονισμός ή εκδίκηση;
Τις απαντήσεις σε όλα αυτά μου τις
έδωσε ο Κ. Δεν γράφω το όνομά
του, γιατί ξέρω ότι δεν θα θέλει. Ο Κ.
διδάσκει σε ένα από αυτά τα σχολεία. Παρ’ όλο που έχει δικαίωμα να
ξέρει για ποια αδικήματα κρατούνται οι μαθητές του, δεν έχει ανοίξει
ποτέ τον φάκελο. Όλοι ίδιοι, όλοι
άνθρωποι με δικαίωμα στο λάθος,
δικαίωμα και στην επανένταξη. Τα
σχολεία των φυλακών είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Και ο
Κ. ένα λαμπρό παράδειγμα για το
πώς ένας άνθρωπος μπορεί να
ενεργοποιήσει μια ολόκληρη κοινωνία και να της αλλάξει το τρόπο με
τον οποίο αντιμετωπίζει
τα με «παρεκκλίνουσα
συμπεριφορά» μέλη της.
*Ο Δημήτρης Μυστακίδης
είναι τραγουδοποιός

Ο πολιτισμός ως εργαλείο επανένταξης
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Στέγνωσε
η χρηματοδότηση

Μαρτυρία

Βλέπω φως
στο τούνελ
της ζωής μου

Το τεράστιο πρόβλημα των Σχολείων
Δεύτερης Ευκαιρίας είναι ότι, αν και
ενταγμένα σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ, δεν
υπάρχει χρηματοδότηση

Είμαι ο Α.Ι., 39 ετών, από Αθήνα.
Θα σας πω δυο λόγια, πώς και τι
είναι τα πράγματα ή, καλύτερα,
πώς τα βλέπω, τα ζω, από τα δικά
μου μάτια, γιατί η φυλακή
είναι(περίπου) ένα μικρό χωριό,
όπως και έξω, στην κοινωνία.

Δ

εν υπάρχει χρηματοδότηση: το τεράστιο
πρόβλημα όλων των ΣΔΕ την τελευταία
πενταετία, με κορύφωση τα δύο τελευταία
χρόνια, κι ας είναι ενταγμένα σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης το ΙΝΕΔΙΒΙΜ
(Ινστιτούτο Διά βίου Μάθησης). Απίστευτη ανασφάλεια για τους διευθυντές. Το αποτέλεσμα είναι να
βιώνουν καθημερινά μαθητές και εκπαιδευτικοί την
αγωνία της αναζήτησης γραφικής ύλης, των χαρτικών, των αναλώσιμων, των καθαριστικών, των ειδών
υγιεινής κ.λπ. Αναζητούνται συνεχώς χορηγοί και
αλληλέγγυοι. «Έχουμε γίνει οι γνωστοί επαίτες της
πόλης των Τρικάλων» δηλώνει η Μαρία Μουτσάκη,
διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων, δηλαδή του
ΣΔΕ των φυλακών.

Με προσφορές οι σόμπες και η γραφική ύλη
Με χορηγία οι σόμπες αλογόνου και η αναβάθμιση του δικτύου, προσφορές ειδών γραφικής ύλης από συγγενείς και φίλους, καθαριστικά, μάσκες, rapid
tests από το Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων («που,
χωρίς να είναι αυτονόητο, στηρίζει όλες μας τις πρωτοβουλίες»), μικρές χορηγίες από φιλανθρωπικές ομάδες και πάρα πολλές φορές κάλυψη των αναγκών
από τη διευθύντρια του σχολείου και τους μόνιμους
εκπαιδευτικούς.
Αυτοχρηματοδότηση
Στις Φυλακές Κέρκυρας το σχολείο αυτοχρηματοδοτήθηκε από περίπου πενήντα καλλιτεχνικές εκδηλώσεις που διοργάνωσε στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του για τα λειτουργικά έξοδα και τη διαμόρφωση ενός προσεγμένου χώρου. Να σημειωθεί ότι και στα δύο Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας μόνοι
τρεις εκπαιδευτικοί είναι μόνιμοι, ενώ οι ωρομίσθιοι
προσλαμβάνονται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
Προσλήψεις εκπαιδευτικών
τον Φεβρουάριο
Και εδώ είναι το δεύτερο τεράστιο πρόβλημα των
σχολείων αυτών. Φέτος η πρόσληψη των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών ξεκίνησε στα τέλη Δεκεμβρίου
και ολοκληρώθηκε αρχές Φεβρουαρίου, ενώ υπήρξαν και περίοδοι, όπως το σχολικό έτος 2016-2017,

Μαθητές-κρατούμενοι παρακολουθούν την προβολή της ταινίας
«Το τελευταίο σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη

Δεύτερο μεγάλο
πρόβλημα
αποτελεί
το γεγονός ότι οι
μόνιμοι καθηγητές
είναι λίγοι και
οι ωρομίσθιοι
προσλαμβάνονται
με πολύ μεγάλη
καθυστέρηση

που προσελήφθησαν τον... Μάιο. «Όλο αυτό το διάστημα το σχολείο υπολειτουργεί» δηλώνει η διευθύντρια του 2ου ΣΔΕ Τρικάλων. «Κάθε Δευτέρα οι εκπαιδευόμενοι ρωτούσαν αν ήρθαν οι δάσκαλοι κι εγώ ένιωθα ντροπή απέναντί τους και απέναντι σε όλα
αυτά που έχουμε σχεδιάσει μαζί και έχουμε υποσχεθεί.
Σ’ αυτόν τον χώρο παράγεις έργο μόνο όταν το αγαπάς.
Είναι πραγματικά κρίμα να υπονομεύεται όλη μας η
προσπάθεια από την έλλειψη πόρων και την υποστελέχωση. Ευτυχώς, βέβαια, που υπάρχει στήριξη από κάποιους ανθρώπους της Διεύθυνσης Διά Βίου Μάθησης της ΓΓΕΕΚΔΒΜ και του ΥΠΑΙΘ, που δείχνουν
έμπρακτα την αγάπη τους προς τον θεσμό των ΣΔΕ,
τουλάχιστον σε ό,τι τους αναλογεί. Οι εκπαιδευτικοί των
ΣΔΕ στις φυλακές δεν κουνάμε το δάχτυλο, δεν κάνουμε κήρυγμα, δεν γνωρίζουμε τα αδικήματα των
εκπαιδευομένων μας. Πέρα από τις γνώσεις και τις δεξιότητες, προσπαθούμε μέσα από την παρουσίαση ενός άλλου τρόπου αντίληψης να υποβάλουμε την επιθυμία για μια άλλη στάση ζωής, πιο φωτεινή. Και είναι τεράστια η ηθική ικανοποίηση που νιώθουμε από
την ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων μας».
Αλεξάνδρα Χριστακάκη

Θα σας γράψω για το σχολείο. Η
αλήθεια είναι ότι γράφτηκα για τα
μεροκάματα. Δεν πίστευα ότι θα
γνώριζα φανταστικούς ανθρώπους, τη διευθύντρια και τους καθηγητές, που σε κοιτάζουν στα
μάτια και πιστεύουν στον άνθρωπο και στις δεύτερες ευκαιρίες,
χωρίς να σε ξέρουν. Το μετά είναι
στο χέρι σου. Πλέον βλέπω φως
στο τούνελ της ζωής μου. Με το
που βγαίνω από το κελί και πάω
στο σχολείο, είναι λες και δεν είμαι πια φυλακή.
Είναι η πρώτη φορά μετά από
χρόνια που γράφω γράμματα
στον εαυτό μου και στην οικογένειά μου με σκέψη και συναίσθημα, συμβουλή που μου έδωσε η
Ιωάννα Καρυστιάνη μετά τη συνάντησή μας στη Λέσχη Ανάγνωσης.
Δεν μπορούσα να φανταστώ πόσο μπορεί να με λυτρώνει και να
με αποφορτίζει το γράψιμο. Αλλά
και για τους συγκρατούμενούς
μου, βλέπω ότι οι περισσότεροι
το σαββατοκύριακο στενοχωριούνται πιο πολύ και περιμένουν
να έρθει η Δευτέρα για να
πάμε σχολείο.
ΥΓ.: Λευτεριά στους ανθρώπους
που ζουν φυλακισμένοι στο ίδιο
τους το σώμα και στο μυαλό! Γιατί
η φυλακή δεν είναι μόνο ντουβάρια και σίδερα.
* Ο Α.Ι. είναι κρατούμενος-εκπαιδευόμενος 2ου ΣΔΕ Τρικάλων

Το θεατρικό παιχνίδι στις Φυλακές Τρικάλων
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«Ο Αϊ-Βασίλης στις Φυλακές Τρικάλων». Οι μαθητές-κρατούμενοι στους ρόλους, στο σενάριο και στη σκηνοθεσία

Ζωγραφίζουν, γράφουν, διαβάζουν,
σπάνε την ιεραρχία της φυλακής
Οι διαθεματικές και πολιτιστικές δράσεις μέσα στις φυλακές ανοίγουν ορίζοντες, δημιουργούν συνθήκες επανένταξης
και στο μεταξύ ανατρέπουν την «ομερτά» της φυλακής και την αποδοχή του νόμου των σκληρών
Της

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ

Η

τέχνη, οι εικαστικές δημιουργίες, το βιβλίο,
ο κινηματογράφος, το θέατρο, το βιωματικό
θεατρικό παιχνίδι και άλλα πολλά είναι τα εργαλεία του σχολείου στις φυλακές. Ψυχή όλων αυτών, οι ίδιοι οι μαθητές, οι οποίοι κατασκευάζουν έργα, ζωγραφίζουν, φωτογραφίζουν, γράφουν ιστορίες, σενάρια, τραγουδούν, σκηνοθετούν, υποδύονται θεατρικούς ρόλους, διαβάζουν βιβλία, αναλύουν, συζητούν, συνομιλούν με συγγραφείς, παρακολουθούν κινηματογραφικές ταινίες, στήνουν εφημερίδες, ξεναγούνται διαδικτυακά σε μουσεία και επιστημονικά εργαστήρια.
Στις Φυλακές Τρικάλων, με τη βοήθεια και οργάνωση της Βιβλιοθήκης της Καλαμπάκας (Πρόγραμμα «Λέσχη Ανάγνωσης»), «βρέθηκαν» το τελευταίο
διάστημα η Ιωάννα Καρυστιάνη όχι μόνο ως συγγραφέας μυθιστορημάτων, αλλά και με την ιδιότητα της σεναριογράφου της ταινίας του Παντελή
Βούλγαρη «Το τελευταίο σημείωμα», που παρακολούθησαν και δραματοποίησαν οι κρατούμενοι, ο
Γιάννης Καλπούζος, ο Διονύσης Σαββόπουλος, ο
Χρήστος Χωμενίδης, ο Μένιος Σακελλαρόπουλος.
Ταυτόχρονα, το σχολείο εισέρχεται αυτό τον καιρό
στο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση με θεατροπαιδαγωγικό εργαστήρι που στήνεται κάθε εβδομάδα από την ηθοποιό Αντονέλλα
Χήρα, ενώ προσεχώς ξεκινούν δράσεις Άσκησης
και Υγείας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εργαστήριο δημιουργικής γραφής.
Αλλες αξιόλογες δράσεις κατά τα τελευταία έτη: με
τη βοήθεια των δασκάλων και εξωτερικών συνεργατών-εθελοντών, οι κρατούμενοι μαθητές διασκεύασαν γνωστά παραμύθια και κατασκεύασαν κούκλες
και κουκλοθέατρο συγγράφοντας και παίζοντας το
έργο «Τα ‘θελες και τα ‘παθες», σε μια προσπάθεια ερμηνείας και γκρεμίσματος των στερεοτύπων. Εξάλλου, κάθε φορά που ξαναγίνεσαι παιδί, έχεις και μια

Η Ιωάννα Καρυστιάνη σε διαδικτυακή συζήτηση για το «Τελευταίο σημείωμα»
με μαθητές-κρατούμενους στις Φυλακές Τρικάλων

Αξιοποιώντας το
Τμήμα Πληροφορικής, οι κρατούμενοι
δημιούργησαν και
προσέφεραν 40
ασπίδες προσώπου
3D σε στέγες ασυνόδευτων ανηλίκων
προσφύγων,
στο Εθνικό
Ίδρυμα Κωφών
και στο νοσοκομείο
της Κέρκυρας

ευκαιρία να επανεκκινήσεις αλλιώς τη ζωή σου. Επίσης, διασκευάζοντας και δραματοποιώντας τον
«Ξένο των Χριστουγέννων», εξοικειώθηκαν με την
αποδοχή του ξένου, του διαφορετικού, κόντρα στον
ρατσισμό και στην ξενοφοβία. Ο αυτοσαρκασμός
και το γκρέμισμα του άγραφου νόμου της ιεραρχίας, της «ομερτά» και του νόμου του ισχυρού μέσα στις πτέρυγες ήταν το περιεχόμενο του έργου
«Ο Αϊ-Βασίλης στη Φυλακή Τρικάλων». Επίσης,
δημιούργησαν κολάζ για τον σεξισμό στη διαφήμιση και το πώς αναπαράγεται ο ρόλος της γυναίκας στα πιο δημοφιλή sites, δημιούργησαν περιοδικό (Εκ των έσω), διαμόρφωσαν με πράσινο τον
προαύλιο χώρο, κατασκεύασαν τοξωτά γεφύρια, έστησαν εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, γιατί οι γεύσεις γκρεμίζουν τα σύνορα, ξεναγήθηκαν διαδικτυακά στο CERN, στο Μουσείο της Ακρόπολης,
στην Αρχαία Ολυμπία, παρακολούθησαν μαθήματα πρώτων βοηθειών, μαθήματα ενσυναίσθησης,

έστησαν πολυπολιτισμικές εκδηλώσεις. Και έπεται
συνέχεια. Αν βέβαια συμφωνεί και το Ινστιτούτο
Διά Βίου Μάθησης…
Στις Φυλακές της Κέρκυρας οι δράσεις την πρώτη μέρα εκτυλίσσονται μέσα στο σχολείο, ενώ την
επόμενη μέρα έξω, σε πολιτιστικούς χώρους στο νησί, για την οικονομική ενίσχυση του εξοπλισμού και
των δράσεών του. Οι μαθητές-κρατούμενοι έγραψαν στίχους που μελοποίησε ο Δημήτρης Μυστακίδης και διοργάνωσαν συναυλία εντός και εκτός
των φυλακών, για τους «μέσα» και τους «έξω», με θέμα «Ρεμπέτικο και εγκληματικότητα». Επίσης, με αφορμή το θεατρικό έργο του Λέοντος Τολστόι «Ο
θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», οι μαθητές έγραψαν κείμενα που πραγματεύονται το θέμα της μνήμης του
θανάτου, απαλλαγμένο από αγκυλώσεις και βουτηγμένο στην ανάγκη της μνήμης και τη σκληρότητα της ζωής. Συζήτησαν με τη συγγραφέα Πέρσα
Κουμούτση, πρόβαλαν ταινίες μικρού μήκους που
δημιούργησαν κρατούμενοι από τον Κορυδαλλό,
ανέβασαν την παράσταση «Οι δώδεκα ένορκοι» του
Reginard Rose. Παρόντες κρατούμενοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι. Όλοι ωφελημένοι...

Η αλληλεγγύη σώζει
Παρόντες και στη μάχη κατά της Covid-19, προσφέροντας 40 ασπίδες προσώπου 3D σε στέγες ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων, στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών και στο νοσοκομείο της Κέρκυρας,
αξιοποιώντας το Τμήμα Πληροφορικής. Εδώ και
πέντε χρόνια το ΙΝΕΔΙΒΙΜ δεν έχει στείλει ούτε
ένα δείγμα γραφικής ύλης. Όμως η αλληλεγγύη
σώζει. Πανευρωπαϊκή πρωτοτυπία, η δημιουργία
στο νησί Συλλόγου Φίλων του Σχολείου Κέρκυρας, που στηρίζει, διαχέει στην κοινωνία και χρηματοδοτεί όλες τις πολιτιστικές δράσεις των κρατούμενων μαθητών.
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Οι αόρατοι πιστοί
του διπλανού υπογείου
Αυτοψία της ΑΥΓΗΣ της Κυριακής στον ανεπίσημο χώρο λατρείας των μουσουλμάνων
στα Πατήσια λίγες ημέρες μετά τη φασιστική βομβιστική επίθεση

Των

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
και

ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

«Δεν μπορούμε
να έχουμε νόμιμη
άδεια. Ξέρετε
τι μας ζητάνε; Για να
μπορεί να γίνει
συνάθροιση κοινού,
απαιτούνται τρεις
θέσεις πάρκινγκ,
δηλαδή πρέπει να
πληρώσουμε
15.000 ευρώ»

Λ

ίγο μετά την πλατεία Κολιάτσου, στέκει επιβλητικός ο ιερός Ναός του
Αγίου Λουκά. Ορατός
από την κεντρική οδό Πατησίων,
μονοπωλεί ταυτόχρονα με τους μεγάλους του κεραμιδένιους τρούλους τον ορίζοντα στενών της περιοχής. Σ’ ένα από αυτά, που το
βλέμμα φτάνει ώς τα Τουρκοβούνια, βρίσκεται ένας χώρος πίστης
πολύ λιγότερο αντιληπτός. Είναι
ένας δρόμος ήσυχος, με ισχυρές
αναφορές στο παρελθόν του, που
εντοπίζονται στις επιγραφές των καταστημάτων. Τίτλους μαγαζιών με
κεφαλαία γράμματα αυστηρά προσηλωμένους στις ορθογώνιες γραμμές τους και τηλέφωνα τα οποία δεν
ξεκινούν καν απ’ το 210. Έχουν απομείνει ανοιχτά ελάχιστα. Όπως ένα
εργαστήρι επισκευής τηλεοράσεων.
Στα κλειστά πάλι, οι αναγγελίες
ενοικίασης ή πώλησης δείχνουν το
χρονικό βάθος της αναζήτησης ενδιαφερόμενου, με τηλέφωνα που
επίσης δεν ξεκινούν απ’ τον σημερινό τηλεφωνικό κώδικα.
Σ’ ένα ανύποπτο σημείο του δρόμου, που κρύβει συνήθως ένα παρκαρισμένο αυτοκίνητο, η πόρτα του

υπόγειου οδηγεί σ’ έναν χώρο λατρείας ενός άλλου θεού. Έναν χώρο
που οι λέξεις κάνουν αντίλαλο κι
αδυνατούν να τον απορροφήσουν
τα χαλιά που έχουν στρωθεί απ’
άκρη σ’ άκρη στο γιγάντιο δάπεδό
του, τόσο όσο η επιφάνεια μιας πολυώροφης πολυκατοικίας με διαμερίσματα τόσο αριστερά όσο και δεξιά απ’ τη σκάλα που τους δίνει πρόσβαση. Ο χώρος αυτός είναι ένα αυτοσχέδιο τζαμί. Ένα απ’ τα δεκάδες
ανεπίσημα που υπάρχουν ανά τις
αθηναϊκές συνοικίες και καταφεύγουν οι πιστοί του Αλλάχ.
Είναι απόγευμα Παρασκευής και
περιμένουμε απ’ τον ιμάμη, Χαλίντ
Μπινούρι Χαντακάρα, ν’ ανοίξει
την πόρτα. Το μόνο που φαίνεται
αρχικά είναι μια σκάλα που οδηγεί
χαμηλότερα και ξύλινα ράφια για ν’
αφήσεις τα παπούτσια. Η σκάλα συνεχίζει φτάνοντας σ’ ένα ακόμη χαμηλότερο σημείο, όπου δίπλα υπάρχουν βρύσες για το πλύσιμο των πιστών. Κι ακολούθως μια τρίτη σκάλα οδηγεί σ’ έναν απέραντο χώρο με
καμάρες στους τοίχους και μπλε χαλιά κάτω, σημαδεμένα με τα σημεία
που πρέπει να σταθούν οι πιστοί για
να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας
απ’ την πανδημία. Η διαδικασία γίνεται πέντε φορές τη μέρα. Το απόγευμα εκείνο ωστόσο είναι που πηγαίνουν οι περισσότεροι. Στοιχισμένοι πίσω απ’ τον ιμάμη, τον άνθρω-

πο που ξέρει να διαβάζει καλά το
Κοράνι, τηρούν μία απ’ τις βασικότερες υποχρεώσεις τους απέναντι
στον θεό τους. Γονατίζουν, κοιτάζουν τη γη. Κι όσο περνά η διαδικασία βλέπουν ψηλότερα.

Στις σύγχρονες κατακόμβες
των Πατησίων
Στο τζαμί της Βυζαντίου συναντάμε κυρίως μετανάστες απ’ το
Μπαγκλαντές. Κάθε κοινότητα φαίνεται να προτιμά τον δικό της χώρο.
Οι κατηγορίες μουσουλμάνων,
όπως μας λένε άλλωστε, φτάνουν
τις 73. Είναι όμως ένας χώρος ανοιχτός σε όλους όσοι το θελήσουν.
Πριν ενοικιαστεί για τον σκοπό
αυτό, το 1999, στέγαζε βιβλιοδετείο
κι αργότερα γυμναστήριο. Επαρκής
χωρητικά για τις ανάγκες των προηγούμενων χρήσεων του, παγερός
για μια προσευχή που η βάση της είναι το έδαφος.
«Για να έχουμε έναν καλό χώρο
πρέπει να μας βοηθήσει το κράτος.
Κάνουμε 20, 30, 50 ευρώ μεροκάματο. Με αυτό ζούμε εμείς κι η οικογένειά μας κι απ’ αυτά τα λεφτά
μαζεύουμε ό,τι μπορεί ο καθένας για
να καλύψουμε τα έξοδα συντήρησης του χώρου. Γι’ αυτό μπορούμε
μόνο στα υπόγεια, εκεί που έχει χαμηλά ενοίκια. Δεν γίνεται διαφορετικά για μας», λέει ο Καβί Σεγιέντ,
που ζει στη γειτονιά και πηγαίνει τα-

κτικά. Σχεδόν όλα τα τζαμιά της ευρύτερης περιοχής περνάνε απαρατήρητα, ελάχιστα έχουν πρόσοψη
όπου κεφαλαία και φωτεινά γράμματα προσκαλούν τους πιστούς.
Στα κρυφά, από στόμα σε στόμα και
με προφυλάξεις προσέρχονται σε
αυτά -υπόγεια στη συντριπτική τους
πλειοψηφία- οι πιστοί των διαφόρων δογμάτων του Ισλάμ. Σαν τους
πρωτοχριστιανούς στις κατακόμβες
των υπόγειων στοών.
Πάντα, άλλωστε, οι πιστοί κάθε
θρησκείας βρίσκουν τρόπους και
χαραμάδες για να λατρέψουν τον
θεό τους. Βέβαια, εν έτει 2022, μια
τόσο πολυπληθής κοινότητα όπως
οι μουσουλμάνοι (υπολογίζονται σε
πάνω από 500.000 στη χώρα μας),
διαφόρων εθνικοτήτων και ρευμάτων, δεν μπορεί να μην έχει νόμιμους χώρους λατρείας, όπως όλα τα
θρησκευτικά δόγματα.
«Δεν μπορούμε να έχουμε νόμιμη
άδεια. Ξέρετε τι μας ζητάνε; Για να
μπορεί να γίνει συνάθροιση κοινού,
απαιτούνται τρεις θέσεις πάρκινγκ,
δηλαδή πρέπει να πληρώσουμε
15.000 ευρώ. Πολλά παράτυπα τζαμιά όπως αυτά κλείνουν γιατί δεν
έχουν άδεια. Δεν θέλουμε χρήματα
ή στήριξη για να ανοίξουμε τζαμί,
απλά να μην μας βάζουν τέτοια
εμπόδια», σημειώνει ο Κ. Σεγιέντ,
βλέποντας την κατάσταση να μην
αλλάζει καθόλου στα 23 χρόνια που
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Βόμβα στα 23 χρόνια συνύπαρξης
Ο συνήγορος των μεταναστών Δημήτρης Ζώτος μιλά στην ΑΥΓΗ για μια καταφανώς ρατσιστική επίθεση,
καλώντας την αστυνομία να στρέψει αποκλειστικά εκεί την έρευνά της

Των

ΤΑΣΟΥ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
και

ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Μ

βρίσκεται στην Ελλάδα. «Και το δημόσιο τέμενος στον Ελαιώνα;», ο
προφανής αντίλογος. Πέρασε από
χίλια κύματα, ακροδεξιές αντιδράσεις, πολιτική αβελτηρία αλλά τελικά ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του Νοεμβρίου του 2020
(ΑΥΓΗ, 21.11.21).
«Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε
εκεί, είμαστε πολύ μακριά. Χρειάζεσαι μία ώρα να πας και να γυρίσεις.
Μόνο εδώ τις Παρασκευές πριν
από την πανδημία μαζεύονται 200300 άνθρωποι και στον Ελαιώνα
χωράνε απλά λίγοι παραπάνω», μας
λένε οι πιστοί. Για να μην αναφερθούμε στις διαιρέσεις μεταξύ των
μουσουλμάνων: ένα μόνο τέμενος
σημαίνει ότι σιίτες και σουνίτες θα
πρέπει να προσεύχονται στον ίδιο
χώρο. Σαν να υποχρέωνες καθολικούς και ορθόδοξους χριστιανούς
να εκκλησιάζονται μαζί.
Το τέμενος του Ελαιώνα δεν μπορεί να είναι αρκετό για μια κοινότητα
όπως αυτή τον μουσουλμάνων, διασκορπισμένη σε όλη τη χώρα. Μόνο
στη Σκάλα Λακωνίας και στη Μανωλάδα ζουν κοντά στις 10 χιλιάδες
άνθρωποι μουσουλμανικού θρησκεύματος. Θα ακουγόταν αστεία η
προτροπή να έρχονται έστω κάθε
Παρασκευή (ημέρα λειτουργίας και
κηρύγματος για τους μουσουλμάνους) στο τέμενος της Αθήνας.

ετά την τελευταία προσευχή, ο ιμάμης πήγε
και κλείδωσε την πόρτα.
Κοίταξε μια τελευταία
φορά τον χώρο, έσβησε τα φώτα και
πήγε στο βάθος της αίθουσας, απέναντι απ’ τις σκάλες, στο δωμάτιο που
υπάρχει για να κοιμάται. Το δωμάτιο,
μας λέει, είναι τόσο μακριά, που βλέπει στον παράλληλο δρόμο της Βυζαντίου, που είναι η οδός Καυταντζόγλου. Στις 03.20, το ξημέρωμα της
23ης Ιανουαρίου, ακούστηκε ένας
δυνατός κρότος. Ο ιμάμης, λόγω της
απόστασης, δεν έδωσε σημασία. Οι
γείτονες όμως πετάχτηκαν έξω. «Αισθάνθηκα ότι βρέθηκα στη Βηρυτό.
Δεν ήταν απλά ένας θόρυβος που
έμοιαζε με τρακάρισμα. Ήταν ένα
μπουμ εκκωφαντικό, ευτυχώς δεν
ήταν κοντά στο φυσικό αέριο ώστε να
τιναχτεί όλη η πολυκατοικία στον
αέρα. Αν περνούσε κάποιος, θα τον
σκότωνε», περιγράφει η Σούλα Λούγαρη, διαχειρίστρια της πολυκατοικίας. Τα τζάμια της πόρτας έγιναν
θρύψαλα. Τα θραύσματα απ’ τον
εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί, όπως διαπιστώθηκε αργότερα, έφτασαν σε ύψος 7 μέτρων, κάνοντας λακούβες σε διάφορα σημεία του
μπαλκονιού στον πρώτο όροφο, ενώ
σοβαρές ζημιές υπέστησαν κι αυτοκίνητα που ήταν δίπλα. «Στο δικό μας
αμάξι έσπασαν όλα τα τζάμια, έχει ζημιές ύψους 1.000 ευρώ», προσθέτει
γειτόνισσα απ’ το ίδιο κτήριο. Η ενέργεια φάνηκε προμελετημένη, καθώς
έγινε λίγα λεπτά μετά το κλείσιμο του
απέναντι καφέ, του καταστήματος
που κλείνει τελευταίο.

Ηθελαν να σκοτώσουν
«Έχουμε ως δεδομένο ότι ο αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε βίδες, καρφιά και μεταλλικά αντικείμενα», τονίζει στην ΑΥΓΗ ο δικηγόρος Δημήτρης Ζώτος που έχει αναλάβει τη νομική υποστήριξη του ιμάμη καθώς και τουλάχιστον ενός από
τους κατοίκους της πολυκατοικίας. Η
υπόθεση βρίσκεται ακόμα στη φάση
της προανάκρισης, οι πολιτικώς ενάγοντες δεν έχουν πρόσβαση στη δικογραφία. Σύμφωνα με τον κ. Ζώτο, η
αστυνομία έχει πάρει υλικό από την
κάμερα που είναι τοποθετημένη σε
μαγαζί της οδού Στ. Βυζαντίου.
Ο κ. Ζώτος θεωρεί προφανή τα ρατσιστικά χαρακτηριστικά της επίθεσης. «Η αστυνομία πρέπει να πάψει να
εξετάζει, όπως διαβάζουμε στον
Τύπο, το ενδεχόμενο να πρόκειται για
αντιπαραθέσεις και αντιθέσεις μεταξύ
μουσουλμάνων, όλα αυτά είναι αποπροσανατολιστικά, η αστυνομία οφείλει να επικεντρωθεί στο ρατσιστικό κίνητρο και τις φασιστικές ομάδες», το
μήνυμα που στέλνει μέσω της ΑΥΓΗΣ.
Υποστηρίζει ότι οι φασίστες νομιμοποιούνται τρόπον τινά από το γεγονός ότι το ίδιο το κράτος εξωθεί

«Μπορεί να μην
μας άρεσε στην
αρχή που ο χώρος
αυτός έγινε τζαμί,
αλλά οι άνθρωποι
δεν μας ενοχλούν
σε τίποτα, είναι
πολύ συνεπείς
στις υποχρεώσεις
τους και περίπου
22 χρόνια τώρα
δεν μας έχουν
δημιουργήσει
πρόβλημα ποτέ»

τους μουσουλμάνους σε μια κατάσταση ημι-παρανομίας, ως προς την άσκηση των λατρευτικών τους καθηκόντων. Δεν είναι άλλωστε πρωτοφανές
το περιστατικό: λίγα χιλιόμετρα μακριά, πριν από 13 χρόνια, την εποχή
της ανόδου της Χρυσής Αυγής, μετανάστες σώθηκαν την τελευταία στιγμή
-οι πυροσβέστες τους έβγαλαν έξω τυλιγμένους με βρεγμένες κουβέρτεςμετά τον εμπρησμό τζαμιού στην οδό
Αγορακρίτου. Κανείς δεν είχε συλληφθεί, παρότι οι χρυσαυγίτες «υπέγραψαν» τη δολοφονική επίθεση με τα αυτοκόλλητα που άφησαν σε όλη τη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα.
Οι νεοναζί πάντα έψαχναν έρεισμα
στις υποβαθμισμένες περιοχές της
Αθήνας του κέντρου, πατώντας πάνω
στην ανασφάλεια που ενδεχομένως
ένιωθαν οι «παλιοί» κάτοικοι από την
προσέλευση μεταναστών. «Μπορεί να
μην μας άρεσε στην αρχή που ο χώρος
αυτός έγινε τζαμί, αλλά οι άνθρωποι
δεν μας ενοχλούν σε τίποτα, είναι πολύ
συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και
περίπου 22 χρόνια τώρα δεν μας έχουν
δημιουργήσει πρόβλημα ποτέ», ξεκαθαρίζει η Σ. Λούγαρη.
Ξέρει τα Πατήσια από τότε που ακόμα ανήκαν στις αριστοκρατικές γειτονιές της πρωτεύουσας. Βίωσε την αλλαγή μέρα με τη μέρα, επί 25 χρόνια.
Αλλά ξέρει ποιον δεν πρέπει να κατηγορήσει για την υποβάθμιση.
«Με τους μετανάστες συμβιώνουμε
τόσα χρόνια, εδώ απέναντι στο διαμέρισμα κατοικούν Πακιστανοί ας πούμε. Μπορεί να έχουν διαφορετικό τρόπο ζωής και διαφορετική κουλτούρα
αλλά συνυπάρχουμε και δεν έχουμε

καμία διάθεση να εκφραστούμε ρατσιστικά απέναντί τους».

«Ενας μουσουλμάνος πρέπει να
είναι πρώτα καλός χριστιανός»
Η κουβέντα για το περιστατικό έφτασε
και στα σκαλοπάτια της εκκλησίας του
Αγ. Λουκά. Μια κοπέλα που βρίσκεται
εκεί θεωρεί αυτονόητο πως οι επιθέσεις
στο όνομα της ορθοδοξίας ανήκουν σε
άλλη εποχή. «Άνθρωποι είναι κι αυτοί»,
λέει καθώς κοντοστέκεται μπροστά απ’
την είσοδο της εκκλησίας. Ενώ την ίδια
φράση είχε ακούσει κι απ’ τον ιερέα του
ναού. «Δεν υπάρχει διαφορά με τον χριστιανισμό. Ένας μουσουλμάνος πρέπει
να είναι καλός χριστιανός για να γίνει καλός μουσουλμάνος, γιατί πρέπει να πιστέψει όλους τους προφήτες για να πιστέψει και στον Μωάμεθ», λέει ο Κ. Σεγιέντ, ο οποίος είναι παντρεμένος με Ελληνίδα κι έχουν δύο παιδιά ανήλικα.
«Ένας άνθρωπος δεν γίνεται να κρίνεται
με βάση τη θρησκεία ή το δέρμα του»,
προσθέτει γελώντας σαρκαστικά η κοπέλα στην εκκλησία. Ανεβάζει λίγο το μανίκι απ’ τον καρπό της και δείχνει το δικό
της. «Ο πατέρας μου είναι απ’ την Τανζανία κι η μητέρα μου απ’ την Ελλάδα. Ο
πατέρας μου είναι μουσουλμάνος». Η
συνύπαρξη είναι ο πυρήνας της ζωής της
από τότε που γεννήθηκε. Και δεν περιορίζεται μέσα στο διαμέρισμα που μένει.
Ένα ζευγάρι λευκών που κάθεται στο παγκάκι απέναντι τη χαιρετά εγκάρδια. Κι
ενώ οι θρησκείες προτάσσουν η καθεμία
τη δική της ερμηνεία για την άυλη υπερδύναμη, η αλήθεια για την απτή πραγματικότητα προκύπτει ότι είναι μία. Ο κόσμος, είτε προσκυνά τον θεό του στα
υπόγεια είτε σε κτήρια που δηλώνουν εμφατικά την παρουσία τους, βλέπει βγαίνοντας τον ίδιο ουρανό.

Από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού έξω από το υπόγειο τζαμί
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Τσιμεντώνουν τον Ερασίνο,
το αρχαίο ρέμα της Αττικής
Μια εκτεταμένη παρέμβαση αντιπλημμυρικών έργων, που έρχεται να καταστρέψει το φυσικό τοπίο και να θάψει
τον αρχαίο ναό της Αρτέμιδας πίσω από τόνους μπετόν

Του

ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

Κ

ατά κάποιον τρόπο, το μέρος το
θεωρώ ρίζα μου. Αυτά είναι τα
παιδικά μου χρόνια. Ο πατέρας
μου με πήγαινε μες στο μουσείο κι
εγώ χάζευα μες στον βάλτο. Μου άρεσαν το
φως ανάμεσα στους καλαμιώνες και οι ήχοι
των πουλιών». Η αναδρομή στο παρελθόν
ανήκει στην Ανδριάνα. Μια γυναίκα 45
ετών, που θεωρεί τον ποταμό Ερασίνο και τα
υδάτινα σχήματά του αναπόσπαστο κομμάτι των παιδικών της αναμνήσεων. Όπως
υπήρξε αναπόσπαστη, έως πρότινος, η σχέση του ποταμού με το κομμάτι της αττικής
γης που διασχίζει από την αρχαιότητα, μένοντας ανέγγιχτη για αιώνες.
Η συνθήκη έπαψε να ισχύει από τα τέλη
του Νοεμβρίου του 2020, όταν στο όνομα
των έργων για την αντιπλημμυρική προστασία ξεκίνησε η διαδικασία εκτροπής του.
Πολλοί από τους καλαμιώνες κείτονται σήμερα σε σωρούς από μπάζα μαζί με αιωνό-

βιους κορμούς δέντρων που άδειασαν άχαρα οι τσουγκράνες των μηχανημάτων. Στην
πορεία προστέθηκαν και τα γνωστά σκουπίδια. Πλαστικά μπουκάλια, συσκευασίες από
φαγητά, τσαλακωμένα πακέτα τσιγάρα. Η
Ανδριάνα, μαζί με τη Μαρία και τον Σταμάτη, κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή, είναι οι
ξεναγοί στην επίσκεψή μου στον μικρό ποταμό Ερασίνο, που διαρρέει το Μαρκόπουλο και καταλήγει στον ρηχό όρμο της Βραυρώνας. Μέσα από τις πολυδαίδαλες διαδρομές του έχει δημιουργήσει έναν από τους
σημαντικότερους υγροτόπους της Ανατολικής Αττικής, συνιστώντας ένα από τα πιο σημαντικά καταφύγια άγριας ζωής, έναν τόπο
που τα σμήνη απαρτίζουν ερωδιοί και βρίσκεται σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων
από τα πλήθη των πολυκατοικιών.
Η δριμύτητα της παρέμβασης των αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται μετριέται πρώτα σε χιλιόμετρα. Δέκα, όσα είναι
η εναπομείνασα ανοιχτή κοίτη του ρέματος
που θα εγκιβωτιστεί. Και σε μέτρα. Όσο το
ύψος των υπό κατασκευή φαραωνικών
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φραγμάτων που θα αγγίζουν τα 13 και 19,5
μέτρα. Σκοπός τους; Να προστατεύσουν μια
περιοχή στην οποία, όπως τονίζουν δεκάδες
περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικότητες και φορείς, δεν έχουν καταγραφεί ιστορικές πλημμύρες «βάσει των Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος», παρά μόνο «τοπικές υπερχειλίσεις σε σημεία όπου έχουν εκτελεστεί άστοχα και ανεπαρκή τεχνικά έργα διέλευσης».
Κάπως έτσι, το κινηματογραφικό σκηνικό
που γραφόταν στα μάτια ενός παιδιού ως το
μελλοντικό του απάγκιο μετατρέπεται σε
ακόμη ένα παράδειγμα καταστροφής της
φύσης. Εκκρεμεί η χαριστική βολή. Σαν
αυτή που δόθηκε σε αρκετά πουλιά που έγιναν στόχος κυνηγών κατά τη φυγή τους από
τα δέντρα που φώλιαζαν όταν εκείνα ξεριζώθηκαν. Οι αναρίθμητοι κάλυκες στις γυμνές πλέον επιφάνειες από βλάστηση στοιχειοθετούν την οδυνηρή πραγματικότητα
που μας μεταφέρεται.
Περπατώντας πλάι στην κοίτη του ποταμού, περπατάμε πλάι και στη μακρά του ιστορία. Η τοποθεσία κατά την αρχαιότητα είχε
θεωρηθεί ιδανική. Όπως μας κατατοπίζει η
εκπαιδευτικός Τόνια Παντελαίου με άρθρο
της στην ΕΦ.ΣΥΝ. («Καταστρέφουν έναν
υγρότοπο για να μην... πλημμυρίσει»,
29.1.2022), το σημείο είχε θεωρηθεί κατάλληλο από τους αρχαίους Έλληνες για να δημιουργήσουν «έναν ολόκληρο οικισμό με λιμάνι, την Αρχαία Βραυρώνα, αξιοποιώντας
την εύφορη γη γύρω από τις εκβολές του ποταμού αλλά και τον προσήνεμο όρμο που
σχηματίζεται από αυτές». Κι ενώ το λιμάνι με
τα φθαρτά του υλικά πλέον δεν υφίσταται,
όπως και ο οικισμός, το Ιερό της Αρτέμιδας
συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για
το μέρος και αντιπροσωπευτικό δείγμα ενός
πολιτισμού που πέρασε, αλλά φέρει ακόμη
επιβλητικό το αποτύπωμά του μπροστά μας.
Ανάμεσα στις κολόνες του ιερού ναού
βλέπεις στο βάθος τα δέντρα από το δάσος
που το περιβάλλουν και περπατώντας περιμετρικά φτάνεις να αντικρίζεις το ποτάμι. Δίπλα στη ζωή που υπήρξε, οι ανάγλυφες και
ενημερωτικές πινακίδες που έχουν τοποθετηθεί σε ενημερώνουν για τη ζωή που υπάρχει τώρα: πράσινοι φρύνοι, νερόφιδα, νερόκοτες, ποταμοχελώνες, υφάντρες (είδος
πτηνού), ερωδιοί, λιβελούλες. Με φυτά αντίστοιχα σπάνια και μοναδικά για τη σημερινή
αττική φύση: ιτιές, αρμυρίκια, νεροκάλαμα,
ψάθες.

«Δεν θα βλέπουμε τα αρχαία,
αλλά αναχώματα»
Μεταξύ των βασικών σκοπών του έργου
είναι να βγει το ποτάμι από τον αρχαιολογικό
χώρο και να περνούν τα νερά του από διαφορετικό σημείο, στο οποίο όμως θα υπάρχει
από την πλευρά που βρίσκεται το μνημείο
ένα ψηλό ανάχωμα 3,5 μέτρων το οποίο θα
αποτρέπει την υπερχείλιση. Ενώ ακούγεται
πειστικό το επιχείρημα της προστασίας του
ναού από την περαιτέρω φθορά, στην πραγματικότητα φαίνεται να αντιμετωπίζει έναν
μεγαλύτερο κίνδυνο, που είναι η ακύρωση
του νοήματος κατασκευής του στο σημείο.
«Έχεις τη χαρά να έχεις ένα κομμάτι τοπίου να συνοδεύει έναν αρχαίο ελληνικό ναό.
Δεν έχει νόημα να το αποκόψεις, παύει να
υφίσταται κι ο ναός. Ο ναός υπήρξε σ’ αυτό
το σημείο για πολύ συγκεκριμένους λόγους.
Ποτέ δεν τοποθετούσαν κάτι τυχαία. Υπήρξε για να συνοδεύει το τοπίο και το τοπίο συνοδεύει αυτόν τον ναό. Μετά δεν έχει νόημα. Ας τον βάλουν σε ένα μουσείο μέσα να
τον κοιτάζουν» λέει η Ανδριάνα ενώ κοιτάζουμε το απείραχτο ακόμη τοπίο. Ως εικαστικός, πιστεύει ότι «ο πολιτισμός αφορά την
προσέγγιση της φύσης. Κι εμείς έχουμε μάθει να την παρατηρούμε σαν εξωτερικοί παράγοντες, δεν έχουμε καταλάβει ότι είμαστε
κομμάτι της τελικά».

Ο φιδαετός και η συνάντηση
με τον εργολάβο
Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών συνεχίζει απτόητο τις επεμβάσεις του, παρά την καταδίκη
από το Δικαστήριο της Ε.Ε. λόγω ανεπαρκούς προστασίας της περιοχής Natura
όπου εκτελούνται τα έργα. Aντιδράσεις οικολογικών οργανώσεων

Ε

ξωτερικά του αρχαιολογικού
χώρου, με φτυάρια στα χέρια,
μια ομάδα εργατών σκάβει τη
διαδρομή από την οποία θα
περνάει το νερό όταν ολοκληρωθούν
τα έργα. Το πλάτος της προσομοιάζει
σε εκείνο μιας μεγάλης λεωφόρου και
το ύψος των χωμάτων που έχουν
αφαιρεθεί ξεπερνάει το δικό τους μπόι.
Στο σημείο βγάζουμε φωτογραφίες
και λίγη ώρα μετά απομακρυνόμαστε.
Κατά την επιστροφή μας στο αυτοκίνητο, σταματάει δίπλα ο εργολάβος με
τον οδηγό του επιχειρώντας να μάθει
τον λόγο παρουσίας μας. Ρωτά να μάθει αν είμαστε αρχαιολόγοι, ομάδα
των οποίων επιχειρεί εργασίες σε κοντινή απόσταση ώστε να διασφαλιστεί
ότι η τσουγκράνα που σκάβει δεν θα
πετάξει στις σωρούς με τα μπάζα και
κομμάτια του πολιτισμού. «Εμείς είμαστε πιο οικολόγοι από εσάς» λέει ο
εργολάβος της Ελληνική Υδροκατασκευή Α.Ε., εταιρείας που έχει αναλάβει το έργο με αμοιβή 23 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας πίσω του ένα τοπίο αλλοιωμένο ανεπανόρθωτα.
Όπως εξηγεί ο Σταμάτης, μέλος επίσης της Πρωτοβουλίας για την Προστασία του Ερασίνου, το χώμα που
ανακάτεψαν «είναι χώμα χιλιάδων
χρόνων». Στα επιχειρήματα ότι τα
έργα γίνονται μέσα σε προστατευόμενες περιοχές, ο εργολάβος αντέτεινε
ότι υπάρχουν μελέτες, σχέδια, αποφάσεις του ΣτΕ και όλα εγκρίνουν τα
έργα. Ναι, η περιοχή είναι θεωρητικά
θωρακισμένη έχοντας χαρακτηριστεί
ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ)
του δικτύου Natura 2000 με τίτλο
«Βραυρώνα Παράκτια Θαλάσσια
Ζώνη». Κι αυτό γιατί στην περιοχή
απαντούν 18 τύποι οικοτόπων, 226
είδη πτηνών από τα συνολικά 456 που
έχουν καταγραφεί επίσημα στον ελλαδικό χώρο, απ’ τα οποία τα 75 είναι
προστατευόμενα είδη, 22 είδη ερπετών και αμφιβίων και ακόμα πολλά
σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας.
Παρά την καταδίκη του ωστόσο,
τον Δεκέμβριο του 2020, από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την ανεπαρκή προστασία των περιοχών του Δικτύου Natura 2000, το
ελληνικό κράτος, και στην προκειμένη περίπτωση το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που έχει την ευθύνη για την εκπόνηση του έργου, συνεχίζει απτόητο. Ενδεικτικό της νοοτροπίας που συνεχίζει να επικρατεί είναι ότι στη διαδρομή για τον αρχαιολογικό χώρο στη λεωφόρο Βραυβρώνος, όπου βρίσκεται σπίτι χτισμένο
πάνω στο ρέμα, προτιμάται, αντί να…
ενοχλήσουν την αυθαίρετη οικία, να
αλλάξουν την πορεία του ρέματος…
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η προστασία φτάνει να έχει και τριπλό χαρακτήρα, καθώς η επέμβαση γίνεται σε
χώρους που έχουν αναγνωριστεί πολλαπλώς προστατευόμενοι. Για παράδειγμα, τα έργα διευθέτησης κοντά

στις εκβολές του ποταμού γίνονται σε
περιοχή που είναι μέρος του Δικτύου
Natura, θεωρείται επίσης τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλους και ταυτόχρονα περιλαμβάνει το έλος της Βραυρώνας, που ανήκει στους υγροτόπους Α’
Προτεραιότητας της Αττικής. Τα έργα
όμως προχωράνε με τον… μπαμπούλα
της Μάνδρας, που λίγο έλειψε να επικαλεστεί και ο εργολάβος - «Καλά, άμα
σας έρθει καμιά πλημμύρα, θα τα πούμε!» Στην περιοχή όμως δεν υπάρχει
οικισμός σε κοντινή απόσταση, παρά
μόνο καλλιέργειες και φυσικά πλημμυρικά πεδία (βάλτοι κ.λπ.).
Οι συνέπειες για το οικοσύστημα,
όπως τονίζουν οι οργανώσεις που
τάσσονται ενάντια στο έργο και στις
οποίες εντοπίζουμε ακόμη την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την
ΑΝΙΜΑ, θα είναι δραματικές. «Η
πραγματοποίηση του έργου θα επιφέρει συρρίκνωση του υγροτόπου της
εκβολής κατακερματίζοντας την ακεραιότητά του άμεσα λόγω των εκτεταμένων εκσκαφών σε μεγάλο τμήμα
του και μακροπρόθεσμα λόγω της συγκράτησης από το φράγμα πλημμυρικού νερού και φερτών υλικών που
τροφοδοτούν και συντηρούν τον
υγρότοπο και την παράκτια ζώνη».
Και σ’ αυτές τις παρεμβάσεις προστίθεται ο εγκιβωτισμός. Μια αναχρονιστική πρακτική, η οποία περιλαμβάνει την τσιμεντοποίηση της
ανοιχτής κοίτης και την επένδυση των
πρανών με λιθοπληρωμένα συρματοκιβώτια (πέτρες τυλιγμένες με συρματόπλεγμα). «Στην ουσία το ποτάμι γίνεται ένας αγωγός ομβρίων, δηλαδή
το νερό πλέον ρέει γρήγορα προς τα
κάτω. Δεν έχει τη διάχυση που έχει το
νερό όπως είναι σε μια φυσική κοίτη,
που δημιουργεί και την παραρεμάτια
βλάστηση» τονίζει ο Σταμάτης.
Ακόμη και χέλια έχει δει να κολυμπούν στα νερά του Ερασίνου, μας
λέει διά τηλεφώνου ο Νίκος Στάππας,
μέλος του συλλόγου Πολίτες υπέρ

Χαρακτηριστικό
παράδειγμα της
κυβερνητικής
αδιαφορίας είναι
ότι προτίμησαν
να παρέμβουν
στη διαδρομή
για τον
αρχαιολογικό
χώρο και να
αλλάξουν τη ροή
του ρέματος,
παρά να
ενοχλήσουν
μια αυθαίρετη
κατοικία

των ρεμάτων -ΡΟΗ. Τα πέτυχε ένα
καλοκαίρι στην προσπάθειά του να
ανακαλύψει τις πηγές του Πύργου
της Βραυβρώνας, ενός επιβλητικού
φραγκικού κτίσματος που στέκει σχεδόν αναλλοίωτο εκεί από τον 13ο αιώνα. Συνηθέστερη είναι η συνάντηση με το ενδημικό αττικόψαρο, είδος
που απειλείται με εξαφάνιση. Η πλούσια υδρόβια βλάστηση του Ερασίνου
αποτελεί καταφύγιο για το ψάρι, ίσως
το τελευταίο του, ο εγκιβωτισμός
όμως θα την αφανίσει. «Την περιοχή
του υγροτόπου επισκέπτονται σε ετήσια βάση εκατοντάδες άτομα όλων
των ηλικιών» μας δηλώνει με τη σειρά της η Ρούλα Τρίγκου από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, που
υλοποιεί σε καθημερινή βάση, καθ’
όλη τη διάρκεια της χρονιάς, Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη συμμετοχή πάνω από 3.000
παιδιών κατ’ έτος με επίκεντρο τον
Ερασίνο και τη φύση που φιλοξενεί.
«Ένα πλήγμα στον υγρότοπο θα είναι
πλήγμα και σε όλους εμάς που απολαμβάνουμε τις πολύτιμες υπηρεσίες
που απλόχερα μας προσφέρει». Οι
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση
των όποιων προβλημάτων προκαλούνται χρειάζεται να είναι στοχευμένες και ηπιότερες, τονίζουν οι υπερασπιστές του Ερασίνου. «Στο κάτωκάτω, είναι και σπατάλη δημόσιου
χρήματος. Δεν χρειάζεται να ξεπατώσεις 10 χιλιόμετρα κοίτης κι ό,τι ζει
εκεί, ενώ μπορείς να περιοριστείς σε
μικρότερα αναχώματα και γέφυρες σε
δρόμους» σημειώνει ο Ν. Στάππας.
Λίγο πριν φύγουμε από τα εργοτάξια που κάνουν το ποτάμι αγνώριστο,
για μια στιγμή κοντοσταθήκαμε.
Ακούσαμε την Ανδριάνα να παρατηρεί: «Κοιτάξτε! Ένας φιδαετός!
Ήταν τρεις και φέτος έγιναν τέσσερις». Η φύση επιμένει, όπως πάντα,
με την παρουσία της. Όπως με ένα
λουλούδι που ξεφύτρωσε μες ετην
άσφαλτο της πόλης.

Covid-19 επί δεξιά
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Η συνολική υποβάθμιση της υγείας φέρνει
μείωση του προσδόκιμου ζωής
Χαμηλότερο το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της νότιας Ευρώπης.
Αυξημένο μόνο στις σκανδιναβικές χώρες, που είχαν δώσει έμφαση στο κοινωνικό μοντέλο και στα συστήματα Υγείας
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ι αλλαγές που έφερε η πανδημία δεν
περιορίζονται μόνο στους επιδημιολογικούς δείκτες ή στα περιοριστικά
μέτρα, αλλά αγγίζουν έμμεσα σχεδόν
όλες τις εκφάνσεις της ζωής, από την ψυχική
υγεία μέχρι τις καθημερινές συνήθειες. Σύμφωνα με έκθεση της Ε.Ε., στις αρχές Φεβρουαρίου,
το προσδόκιμο ζωής στην Ελλάδα το 2020 ήταν
81,2 έτη, χαμηλότερο σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες της νότιας Ευρώπης. Στην Ισπανία και την Ιταλία το προσδόκιμο είναι 82,4 έτη,
στη Γαλλία 82,3, στη Μάλτα 82,6 και στην Πορτογαλία 81,1. Επίσης, οι χώρες της δυτικής Ευρώπης έχουν μεγαλύτερο προσδόκιμο από της
Ελλάδας. Η μείωση του προσδόκιμου ζωής μεταξύ του 2019 και του 2020, πριν και μετά το ξέσπασμα της πανδημίας, όπως αποτυπώνεται στον
χάρτη, είναι κοινό χαρακτηριστικό στις περισσότερες χώρες, με εξαίρεση τις σκανδιναβικές, που
είχαν δώσει έμφαση στο κοινωνικό κράτος και τα
συστήματα Υγείας.
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Η μεγάλη μείωση δεν οφείλεται πάντως αποκλειστικά στον κορωνοϊό, καθώς οι 4.957 θάνατοι από Covid-19 το 2020 αντιστοιχούν στο 3,7%
των συνολικών θανάτων στην Ελλάδα. Σίγουρα
όμως η πίεση της πανδημίας στο ΕΣΥ αποτελεί
σημαντική αιτία, όπως και οι χαμηλές δαπάνες
για την υγεία. Περιγράφοντας τους λόγους για τη
μείωση του προσδόκιμου ζωής στη χώρα μας και
κατά πόσο η πανδημία επηρεάζει το σύνολο της
νοσηρότητας, η ειδικευόμενη γενικής χειρουργικής στο «Ιπποκράτειο» Θεσσαλονίκης Φαίη Λιαρετίδου κάνει λόγο για τέσσερις αιτίες.
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Στο περιθώριο οι υπόλοιπες ασθένειες
Πρώτον, επικεντρωθήκαμε στον κορωνοϊό και
αφήσαμε πίσω όλη την υπόλοιπη νοσηρότητα.
Ακόμα και τώρα που θεωρητικά έχουν μειωθεί οι
σκληροί δείκτες, τα χειρουργεία δεν γίνονται στη
συντριπτική τους πλειοψηφία, τονίζει στην
ΑΥΓΗ της Κυριακής η Φ. Λιαρετίδου. «Αυτή η
καθυστέρηση μεταβάλει και το προσδόκιμο και
την πρόγνωση», υπογραμμίζει και προσθέτει ότι
πολλά περιστατικά ήταν σιωπηλά, καθώς δεν
πρόλαβαν να έχουν έγκαιρη αντιμετώπιση. «Τα
καρδιολογικά είναι η πρώτη αιτία θανάτου γενικά στη χώρα και ήταν σαν να χάθηκαν τα εμφράγματα ξαφνικά». Επίσης, δεν είναι μόνο οι
non-Covid ασθενείς, αλλά και οι ασθενείς κορωνοϊού, που κινδυνεύουν από άλλες επιπλοκές, οι
οποίες δεν αντιμετωπίζονται σε σωστό χρόνο.
Παράλληλα, για πολλά χρόνια υπάρχει πρόβλημα στην Πρωτοβάθμια. Επί ΣΥΡΙΖΑ είχαν
γίνει βελτιώσεις, όπως οι ΤΟΜΥ. Μετά όμως
αφέθηκαν και δεν στελεχώθηκαν. «Δυστυχώς
στην Ελλάδα όλα τα περιστατικά τα επωμίζονται
τα τριτοβάθμια νοσοκομεία. Δεν πάει έτσι η αλυσίδα. Δεν υπάρχει Πρωτοβάθμια χωρίς γενικούς
γιατρούς. Η Δευτεροβάθμια είναι υποστελεχωμένη», εξηγεί. Την ίδια ώρα, επιτάσσονται ιδιώτες, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ιδέα από όσα
χρειάζεται μια παθολογική κλινική, επομένως η
φροντίδα είναι κακή.
Ελλιπέστατη εκπαίδευση
για τους νέους γιατρούς
Δεύτερον, η εκπαίδευση των γιατρών είναι ελλιπέστατη τα χρόνια της πανδημίας, ειδικά τα τελευταία έτη της - τα βασικότερα στην Ιατρική. «Τώρα
μπαίνουμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε ειδικότητα με λίγη πρακτική κλινική και, φυσικά, μας πηγαίνουν στα Covid τμήματα χωρίς να έχουμε καμία
εκπαίδευση σε αυτό», αναφέρει η Φ. Λιαρετίδου.
Διαιωνίζονται οι ελλείψεις στο ΕΣΥ
Τρίτον, το προσωπικό στα νοσοκομεία είναι
πολύ λίγο, ειδικότερα στις μικρότερες μονάδες.
«Τα μεγάλα νοσοκομεία έχουν να αντιμετωπίσουν περιστατικά από την περιφέρεια, που είναι
σε πολύ αργότερα στάδια», επισημαίνει η γιατρός
του «Ιπποκράτειου». Μάλιστα, η έλλειψη αποτυπώνεται και στις προσωπικές περιπτώσεις.
«Έχουμε βιώσει να μην υπάρχουν κρεβάτια ή ο
άνθρωπός σου να μην είναι προτεραιότητα. Εκεί,
όταν είσαι και γιατρός λες ‘έχουμε διαλυθεί τελείως’. Και αυτό γίνεται τώρα, όχι στην αρχή της
πανδημίας. Διαιωνίζεται η κατάσταση».
Επιπλέον μείωση του προσδόκιμου
τα επόμενα έτη
Τέταρτον, αναλαμβάνουν ευθύνη εργαζόμενοι
που δεν θα έπρεπε, όπως οι ειδικευόμενοι. Όταν
δε ο συγκεκριμένος έχει τρία χρόνια να χειρουργήσει -λόγω Covid-, πολλαπλασιάζεται ο κίνδυνος. Μάλιστα, είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο
στο μέλλον αυτό να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα, που θα επηρεάσει τη φροντίδα των ασθενών και κατ’ επέκταση τις συνοσηρότητες, τις επιπλοκές και τελικά το προσδόκιμο. Επομένως,
στην επόμενη ευρωπαϊκή μελέτη του 2021, το
προσδόκιμο θα είναι εξίσου επηρεασμένο. Από τη
στιγμή μάλιστα που το πρώτο κύμα του 2020 ήταν
ηπιότερο και ακολούθησαν οι δύο καταστροφικές περίοδοι μέσα στο 2021.

Εξαρση σε καρκίνους έφερε
η αποδιοργάνωση του ΕΣΥ
Η Εύη Ορφανού, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας,
αποκαλύπτει στην ΑΥΓΗ της Κυριακής έρευνα σε δείγμα 2.354
ογκολογικών ασθενών που έδειξε ότι μέσα στην πανδημία το 24,8%
ακύρωσαν κάποιο ραντεβού και το 22% είχαν πρόβλημα επικοινωνίας
με τον γιατρό. «Θα έχουμε ουσιαστικά μια αύξηση των ποσοστών
των υποτροπών για τους καρκινοπαθείς και τις χρόνιες παθήσεις»

Του

ΑΝΤΩΝΗ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τ

ην εμπειρία της από τις
επιπτώσεις της πανδημίας στη λοιπή νοσηρότητα μεταφέρει η Εύη Ορφανού, πρόεδρος του Συλλόγου
Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή»
και αντιπρόεδρος στην Ένωση
Ασθενών Ελλάδας. Μιλώντας
στην ΑΥΓΗ της Κυριακής, τόνισε
ότι ο κορωνοϊός έφερε μια αποδιοργάνωση της εξατομικευμένης
παρακολούθησης σε ασθενείς,
τόσο γι’ αυτούς με χρόνιες παθήσεις
όσο και για καρκινοπαθείς.

Καμπανάκι ΠΟΥ
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο
Οργανισμό Υγείας, η πανδημία
οδήγησε σε διακοπή παροχής υπηρεσιών κατά 42%. Μάλιστα, μόνο
στο Ηνωμένο Βασίλειο αναβλήθηκαν ή καθυστέρησαν 2,1 εκατομμύρια εξετάσεις και διάγνωσης
καρκίνου! Παράλληλα, έρευνα της
Ένωσης Ασθενών Ελλάδας σε
δείγμα 2.354 ογκολογικών ασθενών έδειξε πως εν μέσω πανδημίας
το 24,8% ακύρωσαν κάποιο ραντεβού και το 22% είχαν πρόβλημα
στην επικοινωνία με τον γιατρό.
Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε
απώλεια και σημαντική καθυστέρηση των νέων διαγνώσεων διάφορων ασθενειών, των κρίσιμων
χειρουργείων και των ραντεβού
παρακολούθησης.
Ειδικά στον καρκίνο, όταν ένα
νέο περιστατικό δεν έχει έγκαιρη
διάγνωση, σημαίνει ότι θα φανεί σε

προχωρημένο στάδιο. «Ένας καρκινοπαθής που δεν έκανε έλεγχο,
ενδέχεται να είχε μια εξέλιξη στον
καρκίνο και τελικά να τον βρούμε
σε μια αλλαγή σταδίου. Επομένως,
θα έχουμε ουσιαστικά μια αύξηση
των ποσοστών των υποτροπών.
Αυτό ισχύει και για τους καρκινοπαθείς και για τις χρόνιες παθήσεις
φυσικά», υπογραμμίζει η Εύη Ορφανού. Όπως εκτιμά η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα να αναμένεται έξαρση σε
καρκίνους και χρόνιες παθήσεις με
τη λήξη της πανδημίας, καθώς είχαν μείνει αδιάγνωστες ή καθυστέρησε η παρακολούθησή τους, άλλαξαν στάδια και χειροτέρεψαν.

Καμία στήριξη από
την Πολιτεία
Παράλληλα, υπάρχουν πολλοί
ασθενείς που προσπαθούν να
εμπιστευτούν τον ιδιωτικό τομέα,
καθώς φοβούνται την επίσκεψη σε
νοσοκομείο του ΕΣΥ λόγω κορωνοϊού. Εξάλλου, πολλά δημόσια
νοσοκομεία έγιναν αποκλειστικά
Covid. «Αυτό όμως που έχουμε
μάθει από πολλούς ασθενείς είναι
ότι αρκετοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν τη
συμμετοχή των εξετάσεων στα
ιδιωτικά κέντρα», δηλώνει η Εύη
Ορφανού και συμπληρώνει πως η
Πολιτεία δεν έφερε μέτρα για τη
στήριξη των ευπαθών ομάδων.
«Εφόσον υπάρχει πρόβλημα στη
δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία
του ΕΣΥ, θα μπορούσαν να είχαν
απαλλάξει κάποιες κατηγορίες
ασθενών από τη συμμετοχή ώστε

να μπορούν να στραφούν στον
ιδιωτικό τομέα και να απορροφήσει το κράτος το κόστος» προτείνει
η πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Σπανίων Παθήσεων
Ν. Έβρου «Μαζί για Ζωή». Έτσι θα
υπήρχε διευκόλυνση για τον πολίτη ώστε να μπορεί να κάνει έλεγχο
χωρίς κανένα άγχος.

Επιτακτική ανάγκη
η αναβάθμιση της ΠΦΥ
Σύμφωνα με την Εύη Ορφανού,
είναι επιτακτική η αναβάθμιση του
ρόλου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, καθώς είναι η αρμόδια για την πρόληψη. «Η Πρωτοβάθμια είναι το Άλφα και το
Ωμέγα. Ο ασθενής πρέπει να ξέρει
ότι θα στραφεί εκεί την κρίσιμη περίοδο, δεν θα έχει καθυστέρηση
και θα νιώθει ασφαλής», επισημαίνει και τονίζει το όφελος του
ελέγχου έναντι της μικρής πιθανότητας να κολλήσει ο εξεταζόμενος
κορωνοϊό. «Κατανοούμε τον
φόβο, αλλά μην αμελείτε τις εξετάσεις. Διότι για τον κορωνοϊό υπάρχουν μέτρα προστασίας, αλλά η
ακύρωση μιας προληπτικής εξέτασης και το να μείνει αδιάγνωστος
κάποιος είναι πολύ μεγαλύτερο
φορτίο», διευκρινίζει.
Τέλος, επειδή η ζωή συνεχίζεται
και στη μετά-Covid εποχή, η Εύη
Ορφανού καταλήγει ότι είναι αναγκαίο να στραφούμε στην Πρωτοβάθμια, να υπάρχουν εξατομικευμένα προγράμματα πρόληψης
ανάλογα με τον καθένα, αλλά και
να αναπτυχθεί ο ηλεκτρονικός φάκελος ασθενών και να έχουν όλοι
οι γιατροί πρόσβαση σε αυτόν.
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Η εμμονή του Αυγενάκη με την ΕΠΟ
Της

ΑΛΕΚΑΣ ΖΟΥΜΗ

Η οπαδική βία έχει άμεση
σχέση με την κουλτούρα
και το πνεύμα διοίκησης
στην ΕΠΟ (!) τόνισε ο
αρμόδιος υφυπουργός,
σημειώνοντας ότι με το
νέο αθλητικό νομοσχέδιο
θα υπάρξουν δραστικές
αλλαγές στη διοίκηση
της Ομοσπονδίας

Σ

τα σκαριά βρίσκεται από την κυβέρνηση νέο αθλητικό νομοσχέδιο, το
οποίο θα έχει στόχο να καταπολεμήσει αποτελεσματικά την οπαδική
βία. «Ωραία, άμεση η αντίδραση της κυβέρνησης», θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος, και
πολύ σωστά, εάν η κυβέρνηση που καλείται
να νομοθετήσει για το συγκεκριμένο ζήτημα
είχε μια έστω κάποια επαφή με την πραγματικότητα και φρόντιζε να ενισχύσει τη γνώση
της, ανοίγοντας, παράλληλα, έναν κοινωνικό
διάλογο για την ουσιαστική αντιμετώπιση του
προβλήματος. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει, δεν μπορεί να το υποστηρίξει ούτε ο

πλέον καλόπιστος. Αξίζει κανείς να ρίξει μια
ματιά στις εξαγγελίες και δηλώσεις των τελευταίων ημερών τόσο του πρωθυπουργού
Κυριάκου Μητσοτάκη όσο και του αρμόδιου
υφυπουργού Λευτέρη Αυγενάκη.
Ο πρώτος αναφέρθηκε στη δολοφονία του
19χρονου Άλκη σε συνέντευξη που παραχώρησε και απέδειξε ότι έχει παντελή άγνοια
για το ζήτημα: «Έχουμε δυνατότητες για να
μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τέτοια φαινόμενα βίας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα:
πολύ εύκολες αναστολές στις ποινές οι οποίες δίνονται - πολύ συχνό φαινόμενο. Προτιμώ κάποιος να μην παίρνει αναστολή και να
μπαίνει λίγο μέσα, παρά να παίρνει αναστολή, να είναι έξω και να κάνει πάλι τα ίδια. Αν
κάποιοι λίγοι χούλιγκαν είναι στα κάγκελα...

ξίδι! Λυπάμαι. Δεν είναι αυτό το ελληνικό ποδόσφαιρο» ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού. Οσο για τον Λευτέρη Αυγενάκη, αφού
επανέλαβε ότι ήταν αυτός που επανέφερε το
ιδιώνυμο και ήταν αυτός που κατάφερε να
μην υπάρχουν επεισόδια σε... άδεια λόγω
Covid-19 γήπεδα, επισήμανε πως για όλα
φταίει... η ΕΠΟ. Ναι, πολύ καλά διαβάσατε.
Για τη βία στα γήπεδα, σύμφωνα με τον υφυπουργό αρμόδιο για τα θέματα αθλητισμού,
φταίει (και) η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, και αυτός είναι ο λόγος που το νέο
αθλητικό νομοσχέδιο θα αφορά και τον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.
«Θα υπάρξουν δραστικές αλλαγές και
στον τρόπο διοίκησης της Ελληνικής Ποδο-

Εκτός από πρωταθλητές, είναι και άνθρωποι
Πρωταγωνιστές και στον αγώνα της ζωής οι Σαντιό Μανέ και Λιούις Χάμιλτον
Του

ΚΩΣΤΑ ΜΑΡΟΥΝΤΑ

Δ

ύο πολύ δημοφιλείς και πετυχημένοι άνθρωποι του
σύγχρονου αθλητισμού, ο
Σενεγαλέζος ποδοσφαιριστής Σαντιό Μανέ και ο Βρετανός πιλότος της Formula 1 Λιούις Χάμιλτον, είναι δύο πρόσωπα που βρίσκονται στο
επίκεντρο του ενδιαφέροντος λόγω του
φιλανθρωπικού τους έργου.
Ο 29χρονος επιθετικός της Λίβερπουλ Σαντιό Μανέ ήταν βασικός πρωταγωνιστής της επιτυχίας της Σενεγάλης, που κατέκτησε το πρόσφατο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, αφού εξελέγη
πολυτιμότερος παίκτης, ενώ ευστόχησε
και στο τελευταίο πέναλτι του τελικού με
την Αίγυπτο δίνοντας τη νίκη στην ομάδα του. Στη διάρκεια της διοργάνωσης
προσφέρθηκε να πληρώσει τα νοσήλια
ενός παιδιού από το Καμερούν που κινδύνευε η ζωή του. Το ύψος του ποσού,
περίπου 600 ευρώ, δεν ήταν τίποτα για
έναν ακριβοπληρωμένο ποδοσφαιριστή, ωστόσο ήταν σημαντικό για μια

φτωχή οικογένεια από το Καμερούν.
Πριν από λίγους μήνες ο Μανέ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Σενεγάλης
Μάκι Σαλ και του ανακοίνωσε ότι προτίθεται να χτίσει και να λειτουργήσει ένα
ολόκληρο νοσοκομείο για τους άπορους
συμπατριώτες του!
Στο παρελθόν, όταν σχολιάστηκε δηκτικά το γεγονός πως το κινητό του είχε
σπασμένη οθόνη, ο Μανέ είχε δώσει
αποστομωτική απάντηση: «Όταν ήμουν
μικρός, η οικογένειά μου πεινούσε.
Έπρεπε να δουλέψω στα χωράφια για
να ζήσουμε και περάσαμε δύσκολες
στιγμές για να επιβιώσουμε. Ακόμη και
ποδόσφαιρο, μικρός, έπαιζα ξυπόλυτος.
Γιατί να έχω δέκα Ferrari, είκοσι διαμαντένια ρολόγια ή δύο ιδιωτικά τζετ; Προτιμώ με τα χρήματά μου να χτίσω σχολεία, ένα γήπεδο, να προσφέρω ρούχα,
παπούτσια και τροφή σε ανθρώπους
που είναι φτωχοί».
Αντίστοιχα, γνώρισμα της παρουσίας
του επτά φορές πρωταθλητή της
Formula 1 Λιούις Χάμιλτον είναι η έντονη φιλανθρωπική δράση. Ο 37χρονος
Βρετανός έχει ιδρύσει έναν οργανισμό,

το Mission 44, που αποσκοπεί να καταπολεμήσει τις ανισότητες που υπάρχουν
στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν τις ευκαιρίες τους άνθρωποι που προέρχονται από κοινωνικές ομάδες που θεωρούνται αποκλεισμένες. Ο Χάμιλτον είπε σχετικά ότι «η
κατανόηση και η επίλυση προβλημάτων
που οδηγούν τους νέους ανθρώπους να
αποκλείονται από το σχολείο είναι πολύ
σημαντικές για μένα. Έχοντας βιώσει κι
εγώ άδικους αποκλεισμούς στα σχολικά
μου χρόνια, καταλαβαίνω πόσο ανησυχητικό και αγχωτικό μπορεί να είναι κάτι
τέτοιο». Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ίδιος, όπως ο χωρισμός των γονιών του όταν ήταν μόλις 2 ετών, αλλά
και η εγκεφαλική παράλυση από την
οποία πάσχει ο αδερφός του, όχι μόνο
δεν τον απέτρεψαν από το να πετύχει
στη ζωή του, αλλά αντίθετα κατάφερε να
γίνει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες
προσωπικότητες του παγκόσμιου αθλητισμού, αποτελώντας παράδειγμα προς
μίμηση για όλους εκείνους τους ανθρώπους που θέλει ο ίδιος στο σήμερα να
βοηθήσει, με όποιο τρόπο μπορεί.

Από τη συνάντηση
του Σαντιό Μανέ με
τον Πρόεδρο της
Σενεγάλης Μάκι Σαλ
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σφαιρικής Ομοσπονδίας, διότι η οπαδική
βία έχει άμεση σχέση με την κουλτούρα και
το πνεύμα διοίκησης στην ΕΠΟ» είπε ο
υφυπουργός σε ένα άνευ προηγουμένου...
λογικό άλμα.
«Κύριε Αυγενάκη, σεβαστείτε το Κοινοβούλιο και τους πολίτες. Όταν εμπλέκετε
συνειδητά το τραγικό συμβάν με την ΕΠΟ,
δηλώνετε συνειδητά ότι είστε εκτός πραγματικότητας, διακατέχεστε από εμπάθεια
και προφανώς έχετε άλλους σκοπούς» ανέφερε στην απάντησή της η ΕΠΟ και έσπευσε να ενημερώσει τις FIFA και UEFA για
τις προθέσεις του υφυπουργού, ζητώντας
«την εκπλήρωση του αιτήματός μας για την
άμεση παρέμβαση των FIFA και UEFA
όσον αφορά την πολυεπίπεδη, βάναυση και
πέραν πάσης δεοντολογίας παρέμβαση του
υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού
στην αυτονομία και το αυτοδιοίκητο του ελληνικού ποδοσφαίρου διά των νομοθετικών παρεμβάσεών του».
Η αλήθεια είναι, βέβαια, πως ακόμη κι αν
δεν έχει καμία λογική η σύνδεση της ΕΠΟ
με την οπαδική βία, ο Λευτέρης Αυγενάκης
δεν θα αφήσει να πάει χαμένη μια ευκαιρία
ώστε να... εισχωρήσει στα της ομοσπονδίας,
σε μια προσπάθεια που ενδεχομένως να
φτάνει μέχρι και την αλλαγή της εκλογικής
διαδικασίας. Πώς αντιδρούν μέχρι στιγμής
οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας; Ενδεικτικές οι δηλώσεις του μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής Δημοσθένη Κουπτσίδη:
«Θα γίνεται σεισμός και ο υφυπουργός
Αθλητισμού θα λέει ότι φταίει η διοίκηση
της ΕΠΟ. Τραγικά πράγματα. Αυτά τα έκανε ο Ασλανίδης κάποιες άλλες εποχές. Αυτά
ονειρεύεται; Είμαστε νόμιμα εκλεγμένη διοίκηση. Ο υφυπουργός Αθλητισμού λειτουργεί με εμμονή πρωτοφανή. Το 2014
που χάθηκε η ζωή του φιλάθλου του Εθνικού πήγαινε μάρτυρας υπέρ του Ηρόδοτου.
Θέλησε ως παράγοντας του Ηρακλείου να
βοηθήσει την ομάδα του Ηρακλείου. Τότε
δεν τον ενδιέφερε η βία;».

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
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Από τη Σιμόν Μπάιλς
στην Καμίλα Βαλιέβα
Ψυχρός πόλεμος και στον αθλητισμό, με αφορμή την τιμωρία ή όχι της 15χρονης
κορυφαίας Ρωσίδας αθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάζ

Του

ΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ

Τ

ο 2016 ομάδα Ρώσων χάκερ απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία του
Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) και ανέδειξε ότι
κορυφαίοι αθλητές των ΗΠΑ, με πρώτη την
πολυνίκη του Ρίο στην ενόργανη γυμναστική, τη Σιμόν Μπάιλς, είχαν πάρει απαγορευμένες ουσίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Σύμφωνα με τα έγγραφα που είχαν δει τότε το φως της δημοσιότητας, η Σιμόν Μπάιλς είχε κάνει χρήση ψυχοδιεγερτικών φαρμάκων αλλά και αμφεταμινών,
που είναι στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών, με την έγκριση όμως της WADA για
φαρμακευτικούς λόγους. Την καταγγελία
των Ρώσων επιβεβαίωσε και η ίδια η
Μπάιλς, που παραδέχθηκε πως για μεγάλο
διάστημα έπαιρνε φάρμακο για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής - Υπερκινητικότητας (ΔΕΠ-Υ). Τότε ο Ρώσος κυβερνητικός εκπρόσωπος Ντμίτρι Πεσκόφ είχε δηλώσει πως «δεν συζητείται καν» ότι το
Κρεμλίνο ή οι μυστικές υπηρεσίες της χώρας είχαν οποιαδήποτε ανάμειξη με την επίθεση των χάκερ.
Αυτή την περίοδο, και με την υπόθεση της
τιμωρίας ή όχι της 15χρονης κορυφαίας
αθλήτριας του καλλιτεχνικού πατινάζ Καμίλα Βαλιέβα, οι Αμερικανοί φαίνεται πως
θέλουν να πάρουν το αίμα τους πίσω. Εκτός
από το «διπλωματικό μποϊκοτάζ» τους, που
έχει ως στόχο την κυβέρνηση του Πεκίνου,
έτσι κι αλλιώς η υπόθεση της Βαλιέβα αποτελεί πλέον κηλίδα για μια εξαιρετική διοργάνωση, όπου οι Κινέζοι έχουν δώσει τον
καλύτερό τους εαυτό ώστε να πετύχουν οι
24οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες.
Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο
(CAS), χωρίς να εξετάσει την ουσία της υπόθεσης, επιβεβαίωσε την άρση της προσωρινής αναστολής της 15χρονης Ρωσίδας ολυμπιονίκη, που αποφάσισε στις 8 Φεβρουαρίου η ρωσική υπηρεσία αντιντόπινγκ
(Rusada), όταν, με καθυστέρηση 40 και πλέον ημερών, έγινε γνωστό από το εργαστήριο
της Στοκχόλμης ότι βρέθηκε θετική η Βαλιέβα στη διεγερτική ουσία τριμεταζιδίνη,
που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της
στηθάγχης και έχει απαγορευθεί από τον
WADA από το 2014, καθώς βελτιώνει την
κυκλοφορία του αίματος.
«Η αποτροπή της αθλήτριας από το να
αγωνισθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα
της προκαλούσε ανεπανόρθωτη ζημιά»
έκριναν οι δικαστές του CAS, κάτι που δεν
άρεσε καθόλου στους Αμερικανούς. «Είμαστε απογοητευμένοι με το μήνυμα που
έστειλε αυτή η απόφαση. Οι αθλητές έχουν
το δικαίωμα να γνωρίζουν ότι αγωνίζονται
με ίσες πιθανότητες. Δυστυχώς σήμερα
αυτό το δικαίωμα έχει στερηθεί. Αυτό φαίνεται να είναι ένα νέο κεφάλαιο συστημικής
και εκτεταμένης περιφρόνησης της Ρωσίας
για καθαρό αθλητισμό» έγραψε σε δήλωσή
της η πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής
των ΗΠΑ (USOPC) Σάρα Χίρσλαντ.
Βέβαια, οι ΗΠΑ είχαν και έχουν έννομο
συμφέρον στο να τιμωρηθεί η Βαλιέβα, καθώς θα ακυρωνόταν το αποτέλεσμα όλης
της ρωσικής ομάδας στο ομαδικό και το

χρυσό θα πήγαινε στους δικούς τους αθλητές και αθλήτριες, που είχαν καταταγεί στη
δεύτερη θέση.
Μάλιστα, οι Αμερικανοί δεν σταμάτησαν
να ψάχνουν στοιχεία για την υπόθεση, στην
προσπάθειά τους να κάνουν ακόμη πιο δύσκολη της ζωή της 15χρονης Ρωσίδας, που
μέσα σε τρομερή συναισθηματική φόρτιση
και βάζοντας τα κλάματα στο φινάλε νίκησε
και στο ατομικό του καλλιτεχνικού πατινάζ,
με εκπληκτική και πάλι εμφάνιση (αξίζει κάποιος να την αναζητήσει στο Youtube), παρότι δεν έπιασε την απόδοση που είχε στο
πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όταν
είχε κάνει και παγκόσμιο ρεκόρ.
Δημοσίευμα των Νew York Times αναφέρει ότι το εργαστήριο της Στοκχόλμης,
που ανέλυσε δείγμα της Βαλιέβα, βρήκε επίσης στοιχεία από δύο άλλα φάρμακα καρδιάς, που δεν είναι στη λίστα των απαγορευμένων ουσιών (hypoxen και L-Carni-

tine) και ο διευθύνων σύμβουλος της Υπηρεσίας Αντιντόπινγκ των Ηνωμένων Πολιτειών Τράβις Τάιγκαρτ έβγαλε το συμπέρασμα ότι τα οφέλη ενός τέτοιου συνδυασμού
«φαίνεται ότι στοχεύουν στην αύξηση της
αντοχής, στη μείωση της κόπωσης και στην
προώθηση της μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας στη χρήση οξυγόνου».
Οι Αμερικανοί θυμήθηκαν και την περίπτωση της σπρίντερ Σακάρι Ρίτσαρντσον,
που είχε νικήσει στα 100 μέτρα στους αγώνες πρόκρισης της χώρας τους για τους
Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, αλλά τιμωρήθηκε και δεν αγωνίσθηκε στη μεγάλη
διοργάνωση γιατί βρέθηκε θετική σε χρήση
μαριχουάνας, μιλώντας «για δύο μέτρα και
δύο σταθμά». Μάλιστα, η ίδια η Ρίτσαρντσον το πήγε ακόμη πιο μακριά, αναφέροντας σε ανάρτησή της πως αυτή τιμωρήθηκε γιατί είναι μαύρη, ενώ η Βαλιέβα τη γλίτωσε επειδή είναι λευκή!
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Η Αθήνα, ανέτοιμη, αμήχανη,
ξορκίζει τον πόλεμο
Της

ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Ο Μητσοτάκης
βλέπει μεν την
Ελλάδα ως
προκεχωρημένο
φυλάκιο της Δύσης,
στέλνει ωστόσο τον
Δένδια στη Μόσχα
να επαναλάβει ότι η
Ρωσία είναι
αναπόσπαστο
μέρος της
ευρωπαϊκής
αρχιτεκτονικής
ασφαλείας

Ο

σο συνεχίζεται το σκωτσέζικο ντους της ουκρανικής κρίσης, με τις
πληροφορίες περί ρωσικής εισβολής στις 16 Φεβρουαρίου να έχουν μεν διαψευσθεί στην
πράξη, αλλά με τα τζαρτζαρίσματα
στο Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία να διαδέχονται τις όποιες κινήσεις αποκλιμάκωσης, τόσο περισσότερο συνειδητοποιεί η ελληνική κυβέρνηση πόσο ανέτοιμη είναι να την αντιμετωπίσει. Είναι εξίσου ανέτοιμη με άλλες, λιγότερο...
επιτελικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, που εξαρτώνται από το ρωσικό φυσικό αέριο και που βεβαίως
δεν έχουν ούτε τον χρόνο ούτε τις
υποδομές να ισοφαρίσουν την πιθανή έλλειψή του με το ακριβό
LNG που επιθυμούν διακαώς να
πουλήσουν οι Αμερικανοί στην Ευρώπη. Όπως είναι και εξίσου αμήχανη, παρά τις ακατανόητα υπερήφανες δηλώσεις του Κυριάκου
Μητσοτάκη ότι η Ελλάδα αποτελεί
«το τελευταίο φυλάκιο» της Δύσης
προς ανατολάς, διότι αυτό επιτάσσει «η Ιστορία, ο πολιτισμός και η
γεωγραφία μας», με εκείνες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που έχουν
κατανόηση και για τις απόψεις της
Μόσχας, πλην όμως δεν τολμούν
να το ξεστομίσουν ευθαρσώς μπροστά στους Αμερικανούς, αλλά και
στους Ανατολικοευρωπαίους της
Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ που φοβούνται
τη «ρωσική αρκούδα».
Επιπλέον, η Ελλάδα έχει και την
ιδιαιτερότητα να διαθέτει ομογένεια στην Ουκρανία, στην περιοχή
της Μαριούπολης, σχεδόν πάνω
στη γραμμή «επαφής». Μάλιστα,

τον τελευταίο μήνα, ο αριθμός των
ομογενών αυξάνεται συνεχώς, με
κάθε νέα αναφορά του υπουργού
Εξωτερικών. Ξεκίνησε από τις
100.000, μία μέρα πριν βρεθεί ο Νίκος Δένδιας στη Μαριούπολη, για
να φτάσει στις 150.000 στις ομιλίες
του στο Ελσίνκι και το Όσλο, στα
μέσα της εβδομάδας που πέρασε.
Αυτούς τους ανθρώπους, όσοι και
να είναι, έχει υποχρέωση να τους
προστατεύσει η μητέρα πατρίδα,
εάν και εφόσον το ζητήσουν. Βέβαια, για την ώρα, σχεδόν κανείς
δεν θέλει να αφήσει το σπίτι του,
πλην όμως οι ελληνικές αρχές θα
πρέπει να έχουν στα συρτάρια τους
κάποια σχέδια εκκένωσης. Άλλωστε, ο Μητσοτάκης τζούνιορ θα θέλει να μετρηθεί με την περιβόητη
επιχείρηση «Χρυσόμαλλο Δέρας»
του πατρός, το μακρινό 1993, όταν
το ελληνικό κράτος είχε καταφέρει
να εκκενώσει από την Αμπχαζία
τους άμαχους ομογενείς που το ζήτησαν. Βέβαια, εκεί ο ελληνικής καταγωγής πληθυσμός ήταν πολύ μικρότερος από αυτόν της Μαριούπολης, ενώ και εκείνη η σύγκρουση
δεν ήταν μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ,
έστω μέσω αντιπροσώπων.

Χαμόγελα με τον Λαβρόφ
Στην ουκρανική κρίση η Ελλάδα
δεν είναι με το μέρος των γερακιών,
παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις
του πρωθυπουργού ότι είναι αξιόπιστος και δεδομένος σύμμαχος της
Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Γι’
αυτό και τόσο ο Μητσοτάκης όσο
και ο Δένδιας δεν ξεχνούν ποτέ να
προσθέσουν ότι «θεωρούμε τη Ρωσία ως βασικό και αναπόσπαστο
κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφαλείας». Κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα, μάλιστα, ο Δέν-

διας φρόντισε να τονίσει, στο πλάι
του οικοδεσπότη Σεργκέι Λαβρόφ,
πως η Ελλάδα «ακούει με προσοχή
τις αιτιάσεις της Ρωσίας για την
ασφάλειά της», πριν επαναλάβει ότι
η Ε.Ε. είναι ενωμένη και μιλάει με
μια φωνή. Κάτι που προφανώς δεν
ισχύει, εάν αντιπαραβάλει κανείς το
τι είπε -και τι δεν είπε- προχθές στη
Μόσχα ο Δένδιας με το τι λένε τα γεράκια εντός της Ένωσης.
Αυτό που υπογράμμισε ο
υπουργός Εξωτερικών στον Ρώσο
συνομιλητή του ήταν ότι η Ελλάδα
θεωρεί απαραίτητη την άμεση
αποκλιμάκωση στην περιοχή, καθώς και την πλήρη εφαρμογή των
Συμφωνιών του Μινσκ από όλες
τις πλευρές. Το λες και τήρηση
ίσων αποστάσεων μεταξύ Μόσχας
και Κιέβου. «Μια σύγκρουση στην
Ουκρανία δεν θα έχει κανέναν νικητή» ήταν η κατακλείδα του Δένδια στη Μόσχα.

Το αγκάθι της
Αλεξανδρούπολης
Οταν η κυβέρνηση υπέγραφε το
2021, με πολλά ταρατατζούμ, την
αναθεωρημένη συμφωνία για τις
βάσεις με τις ΗΠΑ -με την οποία
παραχωρεί επ’ αόριστον στις αμερικανικές δυνάμεις ελληνικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και ειδικά
το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης-,
προφανώς δεν είχε σκεφτεί ότι θα
έβαζε την Ελλάδα στην πρώτη
γραμμή μεγάλων ΝΑΤΟ-ρωσικών
εντάσεων. Ή δεν το είχε αξιολογήσει ως προβληματικό ο πιστός σύμμαχος Μητσοτάκης. Για την ώρα, οι
Αμερικανοί δεν κάνουν χρήση αυτής της διευκόλυνσης - κάτι που
ανακουφίζει το υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες να μην χαλάει την

καρδιά της Ρωσίας. Ωστόσο, εάν
επιβεβαιωθούν τα χειρότερα σενάρια για την Ουκρανία, η Αλεξανδρούπολη θα μπει στο κόλπο, με
όποιες αρνητικές συνέπειες θα έχει
αυτό στις παραδοσιακά καλές σχέσεις της χώρας με τη Ρωσία. Για την
ώρα, πάντως, η κυβέρνηση θέλει να
πιστεύει ότι το ενδεχόμενο μιας
θερμής σύγκρουσης θα αποφευχθεί - και συνεπώς δεν θα αναγκαστεί η Ε.Ε. να επιβάλει «επώδυνες»
κυρώσεις στη Ρωσία. Κυρώσεις
που θα είναι εξίσου επώδυνες για
την ευάλωτη ελληνική οικονομία.
Την Παρασκευή, ο Λαβρόφ διαβεβαίωνε μπροστά στις κάμερες τον
Δένδια ότι η Ρωσία είναι ένας αξιόπιστος εμπορικός εταίρος για την
Ελλάδα, στέλνει κανονικά το συμπεφωνημένο φυσικό αέριο και είναι πρόθυμη να ανταποκριθεί σε
κάθε περαιτέρω παραγγελία. Αυτό
που δεν είπε -αλλά τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται- ήταν ότι
ναι μεν οι Ρώσοι θέλουν να κρατήσουν τις στρόφιγγες ανοιχτές, αλλά
αυτό εξαρτάται από τη στάση των
Ευρωπαίων - και των Ελλήνων.
Τουλάχιστον, έκανε τη χάρη στον
Έλληνα ομόλογό του να δηλώσει
ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να βοηθήσει για τη διευθέτηση των διαφορών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας
στη βάση του διεθνούς δικαίου.
Αλλά στο «καρφί» του Δένδια ότι η
Τουρκία έχει ανεβάσει το τελευταίο
διάστημα το επίπεδο των προκλήσεων έναντι της Ελλάδας εκμεταλλευόμενη το γεγονός ότι η προσοχή
όλων είναι στραμμένη στην Ουκρανία, η έμμεση απάντηση του
Λαβρόφ ήταν: τα παράπονά σου
στους Δυτικούς συμμάχους σου
«που φουσκώνουν τη φασαρία για
τα δικά τους συμφέροντα».

Κόσμος

Ουκρανικό: Ενα επικίνδυνο
μπρα ντε φερ για γερά νεύρα

Γαλλικοί τίτλοι
τέλους στο Μάλι

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων στις ρωσόφωνες
περιοχές, οι γεωπολιτικές κινήσεις, ο αμερικανορωσικός
διπλωματικός πυρετός και η απούσα Ευρώπη. Ο ρόλος
των δυτικών ΜΜΕ, αλλά και πώς η ρωσική κοινή γνώμη
βλέπει την κρίση. Παπαδημούλης: Τα τύμπανα πολέμου
και η αφωνία της Ε.Ε. Τριγάζης: Διπλωματία των λαών

Αρνητικός ο
απολογισμός για τη
Γαλλία, που αποχωρεί
χωρίς να πετύχει
κανέναν από τους
στόχους της

Του

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Α

υτές τις ημέρες ζούμε μια από τις
μεγαλύτερες εκστρατείες παραπληροφόρησης, fake news με τη
σημερινή ορολογία, που μας έκανε να αναπολούμε τον Τζορτζ Μπους και τον
Τόνι Μπλερ ως μαθητευόμενους μάγους, γιατί τα ψεύδη τους για τα μαζικά όπλα του Σαντάμ φαίνεται να ωχριούν μπροστά στην αναμενόμενη εισβολή της ρωσικής αρκούδας
στην Ουκρανία.
Οι ΗΠΑ της μετα-Τραμπ εποχής φαίνεται
ότι προσπαθούν να διαμορφώσουν για τις επόμενες δεκαετίες νέα σενάρια στην Ευρώπη και
τη νοτιοανατολική Ασία, όπου οι αμυντικοί
εξοπλισμοί θα βρίσκονται στην ημερησία διάταξη, με έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, που πίσω
από τους αγωγούς και τα εμπορικά κοντέινερ
θα κρύβει τη μάχη ανάμεσα στις αναδυόμενες

και παρακμάζουσες αυτοκρατορίες, αυτές που
στα λατινικά ονομάζονται imperium, από την
οποία προέρχεται και η ξεχασμένη πλέον λέξη
ιμπεριαλισμός.
Ο Τζο Μπάιντεν μας έδειξε ότι η κυβέρνησή του και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις αποτελούν μεγάλο κίνδυνο για την παγκόσμια ειρήνη και την ασφάλεια των Ευρωπαίων και
όχι μόνο πολιτών και μεγάλο κίνδυνο για τη
δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης
και της ανεξάρτητης ενημέρωσης. Γιατί μάλλον θα πρέπει να βρούμε στο μικροσκόπιο τις
διαφορές ανάμεσα στις ελεγχόμενες ελευθερίες στις αυταρχικές δημοκρατίες και σ’ αυτό
που βιώνουμε στη Δυτική και κοινοτική Ευρώπη, χωρίς να ξέρουμε ακόμη πόσο κοντά
φτάσαμε στο χείλος ενός πολέμου στις πόρτες
μας, εάν όχι μέσα στο σπίτι μας.
O Αμερικανός Πρόεδρος και τα γεράκια
του ΝΑΤΟ σήκωσαν για άλλη μια φορά τη
σημαία της ελευθερίας και της δημοκρατίας

υποστηρίζοντας ότι η κάθε χώρα είναι ελεύθερη να επιλέξει σε ποια συμμαχία θα ανήκει
και ότι η Ρωσία δεν μπορεί να απαγορεύσει
στην Ουκρανία ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα
να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.
Ένας άλλος Δημοκρατικός Πρόεδρος, το
1962, οδήγησε επί 13 ημέρες τον κόσμο στο
χείλος ενός παγκόσμιου πυρηνικού πολέμου,
γιατί η Κούβα είχε κάνει την ίδια επιλογή που
επικαλείται ο Τζο Μπάιντεν, αποφασίζοντας
να τοποθετήσει σοβιετικούς πυραύλους λίγες
δεκάδες χιλιόμετρα από τις ακτές της Φλόριντα, ως απάντηση στην τοποθέτηση αμερικανικών πυραύλων κυρίως στην Τουρκία. Ως
γνωστόν, ο Χρουστσόφ απέσυρε τους πυραύλους και οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να μην εισβάλουν στο νησί της Επανάστασης και να αποσύρουν τους αμερικανικούς πυραύλους από
την Τουρκία. Θα ήταν κρίμα να παραλληλίσει
κανείς τον Τζον Κένεντι με τον Βλαντίμιρ
Πούτιν, αλλά στην πράξη ο Πούτιν ζητάει από

τον Μπάιντεν να αναγνωρίσει στη Ρωσία αυτό
που οι ΗΠΑ θεωρούν αναφαίρετο δικαίωμά
τους για την ασφάλεια της δικής τους χώρας.
Η κρίση των πυραύλων της Κούβας μάς
έδειξε επίσης ότι το μεγαλύτερο κόστος το πληρώνει όποιος βρίσκεται στη μέση και στη συγκριμένη περίπτωση η Ευρώπη - και δεν αφορά μόνο την αύξηση του πληθωρισμού και τις
ανατιμήσεις από την αύξηση του ενεργειακού
κόστους. Δυστυχώς όμως, η Ευρώπη απέδειξε για άλλη μια φορά όχι μόνο ότι αποτελεί
έναν πολιτικό νάνο, ότι ότι έχει ξεχάσει τους
δύο παγκόσμιους πολέμους που ξεκίνησαν
στο έδαφός της και ότι έχει μια πλήρως αφερέγγυα πολιτική ηγεσία, που δεν μπορεί να
προασπίσει τα συμφέροντα των λαών της, χωρίς καμία απολύτως τάση αυτογνωσίας από τις
πρόσφατες ήττες του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν
και τη δική της ήττα στο απόμακρο Μάλι.
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Από τη φιλανδοποίηση και τη Συμ
του Μινσκ στη διαρκή ειρήνη
Το ουκρανικό ζήτημα αφορά κυρίως τις γεωπολιτικές και οικονομικές ισορροπίες στην Ευρώπη τις αμέσως επόμενες δεκαετίες.
Κανέναν Ευρωπαίο πολίτη δεν συμφέρει ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος, η προσπάθεια πλήρους ΝΑΤΟποίησης της Ευρώπης
ή ο αποκλεισμός της Ρωσίας, γι’ αυτό και ο μόνος δρόμος προς την ειρήνη είναι η επιστροφή στις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις,
εξετάζοντας και δύο συγκριμένες διεξόδους, τη φιλανδοποίηση της Ουκρανίας και την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ

Του

ΑΡΓΥΡΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Ε

υτυχώς για την ειρήνη στην Ευρώπη, διαψεύστηκαν οι κινδυνολόγοι για εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία, αλλά δυστυχώς ξεκίνησε μια νέα αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ουκρανία και τους ρωσόφωνους αυτονομιστές, που περιορίζει τις ελπίδες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε όλες
τις πλευρές το αμέσως επόμενο διάστημα.
Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το πρόβλημα δεν είναι το Ντονμπάς αλλά οι γεωπολιτικές και οικονομικές ισορροπίες στην Ευρώπη τις αμέσως επόμενες δεκαετίες και ότι ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος, η προσπάθεια πλήρους ΝΑΤΟποίησης της Ευρώπης
ή ο αποκλεισμός της Ρωσίας δεν συμφέρει
κανέναν Ευρωπαίο πολίτη. Εάν λοιπόν επιστρέψουμε στην κοινή λογική και τον δρόμο ουσιαστικών διαπραγματεύσεων, που αποτελεί μονόδρομο, θα πρέπει κανείς να εξετάσει και δύο συγκριμένες διεξόδους, τη φιλανδοποίηση της Ουκρανίας και την εφαρμογή των Συμφωνιών του Μινσκ.

Η φιλανδοποίηση
Η φιλανδοποίηση της Ουκρανίας αποτελεί, στην πράξη, μια πρόταση σκληρής γεωπολιτικής ουδετερότητας και μιας ανεξάρτητης εσωτερικής πολιτικής, οικονομικής
και κοινωνικής πολιτικής, στα πρότυπα της
Φιλανδίας μετά το τέλος δύο παγκοσμίων
πολέμων που συγκρούστηκε με τη Ρωσία και
την ΕΣΣΔ. Οι Δυτικογερμανοί δημιουργοί
του όρου αναφέρονταν στην απόφαση μιας
χώρας να μην αμφισβητήσει έναν πιο ισχυρό γείτονα στην εξωτερική πολιτική, διατηρώντας παράλληλα την εθνική κυριαρχία
της, παραβλέποντας ότι δεν αφορά μόνο τη
Φιλανδία και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, γιατί παραπέμπει στην πολιτική της
Δανίας έναντι της Γερμανίας από το 1871 έως το 1945 και της ελβετικής κυβέρνησης έναντι της ναζιστικής Γερμανίας.
To Σχήμα της Νορμανδίας
Το «Σχήμα της Νορμανδίας» (Format
Normandie) δημιουργήθηκε από την πρώτη
συνάντηση των ηγετών της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ρωσίας και της Ουκρανίας στις 6
Ιουνίου του 2014 στο Σατό ντε Μπενουβίλ,
στη Νορμανδία, στο περιθώριο των εορτα-

σμών για την 70ή επέτειο της απόβασης. Από
τότε καθιερώθηκε ως βασικός μηχανισμός
για τις διαπραγματεύσεις για την κρίση στην
Ουκρανία και αποτέλεσε για τον Εμανουέλ
Μακρόν το βασικό όχημά του για τις διαπραγματεύσεις από την ανάληψη της γαλλικής προεδρίας της Ε.Ε. και μεσούσης της
προεκλογικής εκστρατείας στη Γαλλία, ενώ ιδιαίτερα θετικός είναι και ο Ρώσος Πρόεδρος.

Η Συμφωνία του Μινσκ
Η Συμφωνία του Μινσκ αποτέλεσε ίσως
τον μεγάλο καρπό του «Σχήματος της Νορμανδίας». Σε αυτήν συμμετείχαν στις 11 Φεβρουαρίου του 2015 ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Γάλλος Πρόεδρος
Φρανσουά Ολάντ, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και ο Πρόεδρος της
Ουκρανίας Πέτρο Ποροσένκο, αλλά, παρ’
όλο που επιτεύχθηκε μετά από δεκάμηνη αιματοχυσία, δεν εφαρμόστηκε ποτέ πλήρως.
Η Μινσκ 2, η πρώτη αφορά την επίλυση της
σύγκρουσης Αρμενίων και Αζέρων το 1992,
υπεγράφη από εκπροσώπους της Ρωσίας,
της Ουκρανίας, των αυτονομιστών ηγετών
και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη
Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ). Στη συ-

νέχεια, εγκρίθηκε από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Τι προβλέπει
Η συμφωνία προέβλεπε την κατάπαυση
του πυρός, την απόσυρση του βαρέος οπλισμού από τις πρώτες γραμμές, τον έλεγχο
της πρώτης γραμμής από τον ΟΑΣΕ, τις ΗΠΑ και τον Καναδά, τον διάλογο για τη διεξαγωγή τοπικών εκλογών σε περιοχές που
καταλαμβάνονται από φιλορώσους αντάρτες, την πλήρη αποκατάσταση των οικονομικών και κοινωνικών δεσμών μεταξύ των
δύο πλευρών, ώστε, για παράδειγμα, να καταβάλλονται οι συντάξεις, την αποκατάσταση του έλεγχου της Ουκρανίας στα σύνορα
με τη Ρωσία, την αποχώρηση όλων των ξένων
δυνάμεων και μισθοφόρων, τη συνταγματική μεταρρύθμιση που θα παρείχε κάποια αυτονομία στις περιοχές του Ντονμπάς.
Τα αγκάθια της Συμφωνίας
Η λέξη «Ρωσία» δεν εμφανίζεται πουθενά στο κείμενο, επιτρέποντας στο Κρεμλίνο να ισχυρίζεται ότι αποτελεί παρατηρητή
και ότι πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και των ανταρτών, με τους

ΚΟΣΜΟΣ Η ΑΥΓΗ 61

Κυριακή 20 Φεβουαρίου 2022

ανία
α

ί

0
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Ρωσία, πρόκειται σαφώς για ένα παιχνίδι ισορροπιών. Μια λεπτή αντιστάθμιση μεταξύ του
οικονομικού κινήτρου της διατήρησης της ροής των ενεργειακών προμηθειών προς την Ευρώπη και
της γεωπολιτικής επιδίωξης να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ
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οποίους όμως αρνείται να συνομιλήσει το
Κίεβο. Επίσης η Ουκρανία θέλει να ανακτήσει των έλεγχο των συνόρων με τη Ρωσία πριν τις τοπικές εκλογές στις ρωσόφωνες περιοχές και ζητάει να αποχωρήσουν
οι ρωσικές δυνάμεις, με τη Μόσχα να αρνείται κατηγορηματικά την ύπαρξή τους.
Αντίθετα, η Μόσχα υποστηρίζει τη διεξαγωγή των τοπικών εκλογών πριν το Κίεβο
αποκτήσει τον έλεγχο των συνόρων. Επιπλέον η Ουκρανία ισχυρίζεται ότι οι περιοχές του Ντονμπάς θα πρέπει να έχουν
την ίδια αυτονομία που έχουν οι περιφέρειες στο πλαίσιο της ομόσπονδης δομής
της Ουκρανίας, ενώ η Ρωσία υποστηρίζει ότι η Συμφωνία του Μινσκ αναφέρεται στο
«ειδικό καθεστώς ορισμένων περιοχών του
Ντόνετσκ και Λουχάνσκ», ερμηνεύοντας
ότι μπορούν να έχουν δική τους αστυνομία, δικαστήρια και άλλες αρμοδιότητες. Παράλληλα, η Ρωσία έχει προσφέρει
διαβατήρια σε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες του Ντονμπάς, στοχεύοντας, σύμφωνα
με το Κίεβο, να επηρεάζει με την εκλογή
τους το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας σε σημαντικές αποφάσεις, όπως για την είσοδο
της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε.

Ουκρανία αποτελεί βασικό τερματικό σταθμό για το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα αλλά ο ρόλος της έχει
αποδυναμωθεί το τελευταίο διάστημα.
Στη δεκαετία του 1990, το μεγαλύτερο μέρος του
φυσικού αερίου που εξήγαγε η Ρωσία στην Ευρώπη διέσχιζε την Ουκρανία. Έκτοτε, η Μόσχα
έχει διαφοροποιήσει τις διαδρομές μέσω του αγωγού Yamal - Europe που διέρχεται απ’ τη
Λευκορωσία προς την Πολωνία, των αγωγών Blue Stream και TurkStream προς την
Τουρκία και του αγωγού Nord Stream 1 προς
τη Γερμανία (υπενθυμίζεται ότι λόγω της γεωπολιτικής έντασης η έναρξη λειτουργίας
του Nord Stream 2 εκκρεμεί). Αυτές οι εναλλακτικές οδοί μείωσαν τη διαμετακόμιση φυσικού αερίου μέσω Ουκρανίας κατά 70% στο διάστημα 1998- 2021.

Διαχειρίσιμη κρίση
Οι νέοι ρωσικοί αγωγοί μείωσαν τον αριθμό
των χωρών που εξαρτώνται από τις προμήθειες μέσω της ουκρανικής επικράτειας. Σήμερα,
η Ουκρανία είναι κατά κύριο λόγο διάδρομος
διαμετακόμισης για το φυσικό αέριο που ρέει
προς τη Σλοβακία και από εκεί στην Αυστρία
και την Ιταλία. Ο ENTSOG, ο οργανισμός που
συντονίζει τους φορείς εκμετάλλευσης εθνικών συστημάτων μεταφοράς φυσικού αερίου
της Ευρώπης, σε μια πρόσφατη ανάλυσή του
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι θα μπορούσαν
να αντιμετωπιστούν οι όποιες επιπτώσεις της
διακοπής του εφοδιασμού της Ουκρανίας, με
την προϋπόθεση ότι η αγορά λειτουργεί ομαλά
και ότι υπάρχει περιφερειακή συνεργασία.
Σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται
το Energy Monitor, και οι τρεις αυτές χώρες
έχουν εναλλακτικές επιλογές για να διαχειριστούν πιθανά προβλήματα στην τροφοδοσία
τους. Δεδομένης της πρόσβασής της στη θάλασσα, η Ιταλία έχει τις περισσότερες. Μια διατάραξη της ροής θα έπληττε επίσης την Πολωνία, αλλά κι αυτή διαθέτει Plan B σε περίπτωση κρίσης. Η Μολδαβία θα βρισκόταν σε δυσκολότερη θέση, παρά το ότι οι εισαγωγές της
προέρχονται από διαφορετική αρτηρία. Εν κατακλείδι, το εάν θα διακοπεί η ροή φυσικού αερίου σ’ αυτές τις χώρες θα εξαρτηθεί από το είδος και τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το εάν οι
συγκεκριμένες χώρες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές προμηθειών θα
εξαρτηθεί από τις συνθήκες στην παγκόσμια αγορά αλλά και την ποσότητα των αποθεμάτων
που έχουν αποθηκευτεί στην Ευρώπη.
Το σενάριο να διακοπεί η παροχή ύστερα από μια καταστροφή στις υποδομές της Ουκρανίας στο πλαίσιο μιας πολεμικής σύγκρουσης,
είτε σκόπιμα είτε από λάθος, δεν αποκλείεται, όμως εκείνο που ανησυχεί ιδιαίτερα τους αναλυτές είναι η πιθανότητα να χρησιμοποιηθεί το
αέριο ως μοχλός πίεσης προς τη Δύση. Η Ρωσία θα μπορούσε να κλείσει εντελώς τις στρόφιγγες του αερίου και του πετρελαίου προς την
Ευρώπη, σ’ ένα ενδεχόμενο που τρομάζει κυβερνήσεις και οικονομικούς αναλυτές.
Σενάρια και εναλλακτικές
Στην πραγματικότητα, πολλές πλευρές, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Οργανι-

σμού Ενέργειας, θεωρούν ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί ήδη το φυσικό αέριο ως γεωπολιτικό
όπλο εμποδίζοντας τις προμήθειες, παρά τις τιμές - ρεκόρ στην Ευρώπη. Η ήπειρος εξαρτάται
από τη Ρωσία για την κάλυψη περίπου του 40%
των εισαγωγών της σε φυσικό αέριο και του
25% σε πετρέλαιο. Η οικονομική δεξαμενή σκέψης Bruegel συμφωνεί με τον ENTSOG ότι η Ε.Ε. θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια
βραχυπρόθεσμη διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου αλλά κάτι τέτοιο θα είχε
«βαριές οικονομικές συνέπειες» και θα απαιτούσε πρόσθετες εισαγωγές LNG (υγροποιημένου φυσικού αερίου) και έκτακτα μέτρα για
τον περιορισμό της βιομηχανικής παραγωγής,

μεταξύ αυτών και κλείσιμο εργοστασίων.
Για τη Ρωσία, πρόκειται σαφώς για ένα παιχνίδι ισορροπιών. Μια λεπτή αντιστάθμιση
μεταξύ του οικονομικού κινήτρου της διατήρησης της ροής των ενεργειακών προμηθειών προς την Ευρώπη και της γεωπολιτικής επιδίωξης να διασφαλιστεί ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ. Οι
αναλυτές θεωρούν ότι οι Ρώσοι βλέπουν
τους εαυτούς τους σε αρκετά ευνοϊκή θέση.
Κι ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι η Ευρώπη προσπαθεί να κάνει βήματα για να απομακρυνθεί από τα ορυκτά καύσιμα αλλά στο μεταξύ
το αέριο έχει γίνει το βασικό καύσιμο στη φάση της μετάβασης αυτής.
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Επικοινωνιακός πόλεμος
με πραγματικά πυρά
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Αυτό που δεν θέλει ο
Πούτιν είναι ένα
ισχυρότερο ΝΑΤΟ στα
πλευρά του, είπε ο
Αμερικανός υπουργός
Άμυνας και εκεί μάλλον
βρίσκεται και η ουσία της
αντιπαράθεσης. Είναι μια
κρίση που αφορά κυρίως
την κληρονομιά του
μεταψυχροπολεμικού
κόσμου. Παρακολουθούμε
έναν πόλεμο νεύρων, στον
οποίο κάθε πλευρά
δοκιμάζει τις αντοχές της
άλλης, αλλά πρόκληση
στην πρόκληση το παιχνίδι
ολοένα και χοντραίνει

Τ

ον Αύγουστο του 2008, όταν τα γεωργιανά στρατεύματα εισήλθαν
στη Νότια Οσετία, χρειάστηκε μόλις
ένα 24ωρο στον ρωσικό στρατό για
να εισβάλει στη Γεωργία. Οι χώρες της Δύσης υποστηρίζουν σήμερα ότι η Ρωσία είναι
έτοιμη να κάνει κάτι ανάλογο στην Ουκρανία. Προετοιμάζοντας όμως, για κάποιο περίεργο λόγο, εδώ και μήνες την εισβολή μπροστά στα μάτια ολόκληρου του πλανήτη.
Ζηλεύοντας τη δόξα κάποιων θρησκευτικών αιρέσεων, που κάθε λίγο και λιγάκι προβλέπουν το τέλος του κόσμου, οι αμερικανικές
υπηρεσίες πληροφοριών δεν δίστασαν να ανακοινώσουν πριν από λίγες μέρες και την
ημερομηνία εισβολής. Η Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου τελικά πέρασε δίχως να συμβεί
το παραμικρό. Αντιθέτως, η Μόσχα, σε μια επίδειξη μιλιταριστικού χιούμορ, επέλεξε εκείνη ακριβώς τη μέρα για να αποσύρει ορισμένες μονάδες της από τα σύνορα της Ουκρανίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν επιμένει ότι όλα αυτά αποτελούν μέρος ενός επικοινωνιακού παιχνιδιού και εμφανίστηκε βέβαιος ότι η εισβολή θα συμβεί
«μέσα στις επόμενες ημέρες», μια εκτίμη-

ση την οποία συμμερίστηκε αμέσως και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. Η Μόσχα αναζητεί απλώς «πρόσχημα» για να επιτεθεί, συμφώνησαν.
Το ανησυχητικό είναι ότι το «πρόσχημα» έκανε σχεδόν αυτομάτως την εμφάνισή του.
Από την Πέμπτη, οι ρωσόφωνοι αντάρτες,
που εδώ και οκτώ χρόνια έχουν καταλάβει το
μεγαλύτερο μέρος των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουχάνσκ στην ανατολική Ουκρανία, άρχισαν και πάλι να ανταλλάσσουν πυρά με τις ουκρανικές δυνάμεις, που βρίσκονται
στην άλλη πλευρά της διαχωριστικής γραμμής που καθόρισαν οι συμφωνίες του 2015.
Κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιος
ήταν εκείνος που ξεκίνησε τις εχθροπραξίες. Το
ρωσικό πρακτορείο Ιντερφάξ μετέδωσε ότι οι
ρωσόφωνες περιοχές δέχτηκαν το πρωί της
Παρασκευής καταιγισμό πυρών από τον ουκρανικό στρατό, ενώ η Ουκρανία κατήγγειλε συνολικά 60 παραβιάσεις της εκεχειρίας.
To απόγευμα της ίδιας μέρας, οι ρωσόφωνοι άρχισαν να εκκενώνουν μαζικά περιοχές τους, δίνοντας έτσι την εντύπωση ότι περίμεναν επίθεση του ουκρανικού στρατού. Ρωσικά ΜΜΕ μετέδιδαν επίσης το βράδυ πληροφορίες για «μεγάλη έκρηξη» στην
πόλη του Ντονέτσκ. Η κλιμάκωση των συγκρούσεων θα μπορούσε επομένως να δώ-

σει στη Μόσχα την αφορμή που, σύμφωνα με
τη Δύση, επιζητεί για να εισβάλει. Κατά την
οπτική του Κρεμλίνου, βέβαια, η εικόνα είναι πλήρως αντεστραμμένη: πρόκειται απλώς για την κορύφωση των προκλήσεων σε
βάρος της Ρωσίας με στόχο να παρασυρθεί σε μια σύγκρουση που θα την απομονώσει ακόμη περισσότερο διεθνώς.
Είναι ένας πόλεμος νεύρων, στον οποίο κάθε πλευρά δοκιμάζει τις αντοχές της άλλης θέλοντας παράλληλα να δείξει ότι η ίδια ούτε επιζητεί ούτε φοβάται την αναμέτρηση. Πρόκληση στην πρόκληση όμως, το
παιχνίδι ολοένα και χοντραίνει. Από τους όλμους που, στα μέσα της εβδομάδας, διέσχιζαν
τη γραμμή της εκεχειρίας φτάσαμε, το Σάββατο, στους πυραύλους Κρουζ που εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια ασκήσεων του ρωσικού στρατού κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία παρουσία του ίδιου του Πούτιν.
Για ψυχροπολεμικές τακτικές και απαιτήσεις κατηγόρησε τη Ρωσία η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ πριν από την έναρξη της συνόδου ασφαλείας του Μονάχου. Ο Αμερικανός υπουργός Αμυνας Λόιντ Όστιν το έθεσε κάπως πιο ωμά. «Αυτό που δεν θέλει ο κ. Πούτιν είναι ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ στα πλευρά
του και αυτό ακριβώς έχει σήμερα» τόνισε,
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Τα «τύμπανα πολέμου» στην Ουκρανία
και η αφωνία της Ε.Ε.
Η ανάφλεξη της κατάστασης στην Ουκρανία επαναφέρει ξανά στο προσκήνιο την
ανάγκη για μια πιο ισχυρή γεωπολιτικά και ενωμένη Ευρώπη

Η
Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗ*

* Ο Δημήτρης
Παπαδημούλης
είναι αντιπρόεδρος
του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου,
επικεφαλής της
ευρωομάδας του
ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική
Συμμαχία

ουκρανική κρίση
καταδεικνύει για μια ακόμη
φορά ότι η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει ρόλο ουραγού
και αμήχανου παρατηρητή των
γεωπολιτικών εξελίξεων στην
παγκόσμια σκηνή. Αν και οικονομικός
γίγαντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση
εξακολουθεί να παραμένει πολιτικός
νάνος, ακόμη και για κρίσεις που
διαδραματίζονται στη γειτονιά της.
Αυτή τη στιγμή το επίκεντρο είναι η
Ουκρανία, αλλά η κρίση δεν αφορά
την Ουκρανία. Είναι εμφανές ότι όσο
λανθασμένη ήταν η επιλογή του Πούτιν να εισβάλει στην Κριμαία, άλλο τόσο και ακόμα περισσότερο επικίνδυνη
είναι η δυναμική της απόφασης των
ΗΠΑ να διευρύνουν το ΝΑΤΟ μέχρι «τη
μύτη του Πούτιν», στην Ουκρανία. Αυτή η επιλογή φαίνεται ικανή «να ανοίξει
τον ασκό του Αιόλου» και σε καμία περίπτωση δεν παράγει ασφάλεια σε
ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, καθώς τροφοδοτεί μια αχρείαστη και επι-

ζήμια αναζωπύρωση μιας ψυχροπολεμικής δυναμικής.
Εν μέσω ενεργειακής κρίσης και κατακόρυφης αύξησης του πληθωρισμού
στην Ε.Ε., το ενδεχόμενο πολεμικής
σύρραξης φαντάζει εφιαλτικό. Σε μια
τέτοια περίπτωση μάλιστα, «θα έπαιρνε
φωτιά ολόκληρος ο πλανήτης». Το
συμφέρον της Ευρώπης και φυσικά και
της Ελλάδας είναι ο δρόμος της διπλωματίας και της σταδιακής αποκλιμάκωσης. Για να κλείσει οριστικά η «πόρτα
του φρενοκομείου» και να υπάρξει μια
συμφωνία που θα διασφαλίζει και θα
εγγυάται την ασφάλεια όλων: Ευρωπαίων, Ουκρανών και Ρώσων.
Ωστόσο, η ανάφλεξη της κατάστασης
στην Ουκρανία επαναφέρει ξανά στο
προσκήνιο την ανάγκη για μια πιο ισχυρή γεωπολιτικά και ενωμένη Ευρώπη.
Για όσους επιθυμούμε μια Ευρώπη με
σημαντική διεθνή επιρροή και ενιαία
θέση που θα προασπίζει τα συμφέροντα όλων των Ευρωπαίων και όχι μόνο

του εκάστοτε γαλλογερμανικού άξονα,
χρειάζεται να γίνουν ουσιαστικά βήματα για την προώθηση μιας κοινής εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας.
Τέλος, ζητούμενο και συνάμα βασική
πρόκληση για την οποία η Ευρωπαϊκή
Ένωση οφείλει να αναλάβει συντονισμένη δράση είναι η στάση απέναντι
στον Βλαντίμιρ Πούτιν. Όσο κι αν το
αυταρχικό και συγκεντρωτικό πρότυπο διακυβέρνησης του Ρώσου Προέδρου δεν βρίσκει καμία αντιστοιχία με
τις ευρωπαϊκές αξίες περί δημοκρατίας και κράτους δικαίου, οφείλουμε
να συνυπολογίσουμε τη μεγάλη εξάρτηση που έχουμε ως Ευρώπη από το
φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Χωρίς
να υιοθετούμε σε καμία περίπτωση
μεθόδους και πρακτικές Πούτιν, πρέπει να βρούμε ένα modus vivendi
ασφάλειας και ειρηνικής συνύπαρξης
και με τη Ρωσία. Κάτι τέτοιο δεν είναι
μόνο προς το συμφέρον της Ευρώπης
αλλά εξυπηρετεί και το εθνικό συμφέρον της Ελλάδας.

Διπλωματία των λαών
Ψεύτικο και εντελώς παρωχημένο το δίλημμα «Ουάσιγκτον ή Μόσχα»
στη μεταψυχροπολεμική Ευρώπη των ποικίλων αλληλεξαρτήσεων και
των πολλαπλών κρίσεων. Μορατόριουμ στην περαιτέρω διεύρυνση
του ΝΑΤΟ προς ανατολάς ως αναγκαίος συμβιβασμός. Πανευρωπαϊκή
χάρτα ενεργειακής ασφάλειας, με πρωτοβουλία της Ε.Ε.

κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του
στην Βαρσοβία η οποία συνοδεύτηκε, σημειωτέον, από την πώληση άλλων 250 τανκς Έιμπρααμς στον πολωνικό στρατό.
Εκεί μάλλον βρίσκεται και η ουσία της αντιπαράθεσης. Γιατί, πέρα από τις άλλες, σοβαρές διαστάσεις,όπως ο έλεγχος των ενεργειακών οδών, η κρίση αφορά κυρίως την
κληρονομιά και τις διευθετήσεις του μεταψυχροπολεμικού κόσμου. Η Δύση αρνείται να
αναγνωρίσει στη Ρωσία το δικαίωμα δικής της
«ζώνης επιρροής» πλησίον των συνόρων της.
Η Ρωσία βλέπει, από την άλλη, όλες τις εγγυήσεις που είχε λάβει τη δεκαετία του 1990 να
έχουν πεταχτεί στα σκουπίδια και το ΝΑΤΟ
να φτάνει πια στο κατώφλι της.
Η Μόσχα, μαζί με το Πεκίνο, καταγγέλλονται από τη Δύση ως «αναθεωρητικές» δυνάμεις που επιδιώκουν την ανατροπή του σημερινού στάτους κβο. Τις δύο χώρες συνδέει, σύμφωνα με τη Financial Times, όχι μόνο ο «αυταρχισμός» αλλά και η «κλίση προς
τη βία». Λες και ήταν εκείνες, και όχι το
ΝΑΤΟ, που τα τελευταία 30 χρόνια έχουν
ξεκινήσει πολέμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη περικυκλώνοντας, από την άλλη, τους
αντιπάλους τους με στρατιωτικές συμμαχίες.

Α
Του

ΠΑΝΟΥ
ΤΡΙΓΑΖΗ*

ν επανέρχεται στο
προσκήνιο ένα σύνθημα
του πρωτόγνωρου
φιλειρηνικού κινήματος
της δεκαετίας του 1980, αυτό είναι
«Ειρήνη η μόνη επιλογή Αφοπλισμός - Ανάπτυξη - Ζωή». Η
άκρως επικίνδυνη ουκρανική κρίση
δεν έχει μόνο γεωπολιτική διάσταση,
αλλά και άλλες, που άπτονται
προβλημάτων της καθημερινότητας
των κοινωνιών της Ευρώπης.
Στον βαθμό που αυτός ο δεσμός δεν
αναδεικνύεται με πρωτοβουλία των
αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων, η «διπλωματία των λαών» δεν θα
αποκτήσει τον δυναμισμό που είχε
όταν ο όρος αυτός πέρασε στο διεθνές
πολιτικό λεξιλόγιο.

* Ο Πάνος
Τριγάζης είναι
μέλος της Κ.Ε.
του ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ.
και σύμβουλος
του Διεθνούς
Γραφείου
Ειρήνης

Θυμίζω ότι το ευρωπαϊκό κίνημα ειρήνης, κυρίως το αντιπυρηνικό, υπερέβη
πρώτο τα εθνικά σύνορα στην ήπειρό
μας, οργανώνοντας διεθνείς πορείες
είτε από την Κοπεγχάγη στο Παρίσι είτε
από το Ελσίνκι μέσω Λένινγκραντ, Μόσχας και Κιέβου στη Βιέννη. Πώς αλλιώς θα πείθαμε την βαθύτατα ανήσυχη για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου

κοινή γνώμη ότι θέλαμε το γκρέμισμα
των τειχών και αποπυρηνικοποιημένη
Ευρώπη, από τον Ατλαντικό
μέχρι τα Ουράλια;
Με την έννοια αυτή, το προ τεσαρακονταετίας διεθνές κίνημα ειρήνης έκανε
πολλά περισσότερα, κατά την Λουτσιάνα Καστελίνα, για την προώθηση
της ευρωπαϊκής ιδέας, σε σχέση με
ηγέτες που αυτοπροσδιορίζονταν ως
πούροι ευρωπαϊστές. Παράλληλα,
έκανε διάλογο με τη Μόσχα που έπιασε τόπο, καθώς το 1985 ο Γκορμπατσόφ συμπεριέλαβε πολλές από τις
ιδέες του κινήματος στη ΝΠΣ της περεστρόικα. Ιδέες σαν την ισορροπία συμφερόντων αντί της στρατιωτικοστρατηγικής ισορροπίας, της αμυντικής επάρκειας και της πολυδιάστατης κοινής
ασφάλειας, που ανήκει στο «πνεύμα
του Ελσίνκι», δηλαδή στη διαδικασία
της ΔΑΣΕ, σήμερα ΟΑΣΕ. Διαδικασία
που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλο ρήγμα στον Ψυχρό Πόλεμο, με την πολύτιμη βοήθεια της «οστπολιτίκ» του Βίλλυ
Μπραντ, η οποία παραμένει
στο DNA και της σημερινής
Γερμανίας του Σολτς.
Ψεύτικο και εντελώς παρωχημένο το

δίλημμα «Ουάσιγκτον ή Μόσχα» στη
μεταψυχροπολεμική Ευρώπη των ποικίλων αλληλεξαρτήσεων και των πολλαπλών κρίσεων. Δίλημμα που σε καμιά περίπτωση δεν αντιστοιχεί στο
«ΗΠΑ ή ΕΣΣΔ» του Ψυχρού Πολέμου,
γιατί σήμερα η πρόκληση για τους λαούς είναι μια πραγματικά ενωμένη Ευρώπη, ειρηνική, στη βάση μιας νέας
σχέσης με τη Ρωσία. Γι’ αυτό και ως κίνημα ειρήνης ζητήσαμε από τον Ιανουάριο διά του τιμημένου με Νόμπελ Διεθνούς Γραφείου Ειρήνης (ΙΡΒ) μορατόριουμ στην περαιτέρω διεύρυνση του
ΝΑΤΟ προς ανατολάς ως αναγκαίο
συμβιβασμό, προτείνοντας επίσης
«πανευρωπαϊκή χάρτα ενεργειακής
ασφάλειας, με πρωτοβουλία της Ε.Ε.».
Η Ελλάδα, χώρα ευρωπαϊκή και βαλκανική, που συμμετέχει και στη Συνεργασία της Μαύρης Θάλασσας, έχει
πολλούς λόγους δυναμικής παρουσίας στο πεδίο των διπλωματικών
πρωτοβουλιών για ειρηνική λύση στο
ουκρανικό, αλλά με κυβέρνηση Μητσοτάκη, δυστυχώς, αυτό δεν συμβαίνει. Άλλωστε, νωπή είναι η βιτριολική
αντίθεση της Ν.Δ. στην ιστορική Συμφωνία ειρήνης των Πρεσπών.
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Ειρηνοποιός με το στανιό
Στο έπακρο προσπαθεί να αξιοποιήσει το χαμηλό προφίλ του ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς
για μια επιτυχημένη διαμεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου

Της

ΚΑΚΗΣ ΜΠΑΛΗ

Ο

νέος Γερμανός καγκελάριος έχει
ένα πλεονέκτημα - κοινό με την
προκάτοχό του Άνγκελα Μέρκελ. Δεν είναι ο άντρας ο πολλά
βαρύς, που πρέπει συνεχώς να αποδεικνύει στους ψηφοφόρους του την πυγμή του.
Ειδικά στα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Γι’
αυτό αντέχει την ακροβασία με την ουκρανική κρίση - και τις εκατέρωθεν πιέσεις. Δεν
έπαιξε ούτε τα βλέφαρά του όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωνε ορθά-κοφτά
μπροστά του ποιες κυρώσεις θα επιβάλει,
θέλει δεν θέλει η Γερμανία, στη Ρωσία ή όταν ο Ρώσος Πρόεδρος του θύμιζε μπροστά
στις κάμερες ότι ο προηγούμενος Σοσιαλδημοκράτης στην καγκελαρία, ο Γκέρχαρντ Σρέντερ, είναι τώρα υπάλληλός του.
Εδώ, όμως, τελειώνουν τα πλεονεκτήματα του Όλαφ Σολτς. Δεν έχει ούτε το θάρρος που είχε ο Σρέντερ το 2003 να πει όχι
στη σταυροφορία του Μπους τζούνιορ ε-

νάντια στο Ιράκ, ούτε την ισχύ που είχε η
Μέρκελ το 2015 μαζί με τον τότε Γάλλο
Πρόεδρο Ολάντ να φέρει στο τραπέζι τον
Πούτιν και τον τότε Πρόεδρο της Ουκρανίας και να υπογράψουν τη Συμφωνία (ειρήνης) του Μινσκ. Όχι ότι το βασικό είναι
η προσωπικότητα του Σολτς. Οι συνθήκες
στην καρδιά της Ευρώπης το 2022, μετά από μια μακρά ευρωκρίση, μετά από δύο χρόνια πανδημίας, μετά τη λαίλαπα Τραμπ, μετά την ισχυροποίηση της Κίνας και με πανταχού παρούσα την κλιματική κρίση, είναι
διαφορετικές - και δυσμενείς για το καλομαθημένο στις εξαγωγές Βερολίνο.
H Γερμανία του 2022 δεν τολμάει να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι τα
συμφέροντα της βιομηχανίας της θίγονται
κατάφορα από το σκληρό πρέσινγκ που της
κάνουν οι Αμερικανοί. Η εξάρτησή της από
το σχετικά φθηνό ρωσικό αέριο είναι μεγάλη, ενώ από τη λειτουργία του -αμφιλεγόμενου και εντός της Ε.Ε.- αγωγού Nord Stream
2 φιλοδοξούσε να καλύψει ένα μέρος από τις
ενεργειακές ανάγκες της μέχρι να καταφέ-

ρει να περάσει στη μετά τους υδρογονάνθρακες εποχή. Όσο κρατάει όμως η κρίση
στην Ουκρανία, οι στρόφιγγες θα μείνουν
κλειστές - με βαρύ κόστος για τη βιομηχανία
και τα νοικοκυριά. Παράλληλα, η Γερμανία
δεν μπορεί να αγνοήσει τις πιέσεις από τις
χώρες της ανατολικής Ευρώπης - αυτές που
φαγώθηκε να εντάξει στην Ε.Ε.- να ενισχυθεί το ΝΑΤΟ στο έδαφός τους ως ασπίδα
προστασίας στη Ρωσική Αρκούδα.
Η ουκρανική κρίση και οι σχέσεις με τη
Ρωσία διχάζουν τη νέα γερμανική κυβέρνηση συνασπισμού. Ένα μεγάλο μέρος των
Σοσιαλδημοκρατών -αλλά όχι όλοι- θεωρεί
απαραίτητες τις καλές σχέσεις με τη Μόσχα
και επιδιώκει τον… εκσυγχρονισμό της
Ostpolitik, αλλά η πλειοψηφία των συγκυβερνώντων Πράσινων και Φιλελευθέρων
είναι ατλαντιστές, ενώ κάποιοι λίγοι ιδεολόγοι θεωρούν πως η Δύση έχει την υποχρέωση να βάζει όρια σε αυταρχικούς ηγέτες τύπου Πούτιν. Για την ώρα πάντως, τόσο ο Σολτς -που έρχεται από την παράδοση
της Ostpolitik- όσο και η Πράσινη υπουργός

του των Εξωτερικών Ανναλένα Μπέρμποκ,
η οποία προεκλογικά είχε ταχθεί κατά της
λειτουργίας του Nord Stream 2, καταφέρνουν να κρατούν τις ενδοκυβερνητικές ισορροπίες. Εν μέρει επειδή τους το έκανε
λίγο πιο εύκολο ο Βλαντίμιρ Πούτιν, ο οποίος φρόντισε να επιδείξει την πρόθεσή του
για αποκλιμάκωση μόλις πήγε ο Σολτς στη
Μόσχα. Βοηθάει και η επιμονή των Αμερικανών να μιλάνε για επικείμενη εισβολή θυμίζοντας την προπαγάνδα τους για τα όπλα
μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσεΐν
που δεν βρέθηκαν ποτέ. Βοηθάει ακόμη και
η επίγνωση ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πλασάρουν το δικό τους -ακριβό- υγροποιημένο
αέριο στην Ευρώπη, όσο κι αν γι’ αυτό δεν
μιλάει κανείς στη γερμανική κυβέρνηση. Αντιθέτως, προσπαθεί να αξιοποιήσει στο έπακρο το χαμηλό προφίλ του Σολτς για μια
επιτυχημένη διαμεσολάβηση μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Μήπως αποφευχθεί ο πόλεμος - και μήπως λειτουργήσει κάποτε ο
Nord Stream 2…
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Πολεμικές μπίζνες
με συνταγή Ταϊβάν
Με την εκλογή του, ο Τζο Μπάιντεν υποσχέθηκε πρωτίστως την
επιστροφή των ΗΠΑ στη νοτιανατολική Ασία με στόχο τη διαμόρφωση
μιας αντικινεζικής συμμαχίας σε αμυντικό, πολιτικό και οικονομικό
επίπεδο. Η πιο εμβληματική φάση αυτής της πολιτικής μέχρι σήμερα
είναι η συμφωνία AUKUS, που υπογράφηκε ανάμεσα στην Αυστραλία,
τη Βρετανία και στις ΗΠΑ και προβλέπει και την αγορά από την
Αυστραλία 8 πυρηνοκίνητων επιθετικών υποβρυχίων αμερικανικής
και βρετανικής κατασκευής και την ακύρωση του συμβολαίου της
Αυστραλίας με τη Γαλλία για την αγορά 12 συμβατικών υποβρυχίων
αξίας 90 δισ. δολαρίων ή 55 δισ. ευρώ, που προκάλεσε πολύμηνη
ρήξη στις σχέσεις της Γαλλίας με τις τρεις αγγλοσαξονικές χώρες.
Παράλληλα, οι Αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας και η
αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επισκέφθηκαν τις χώρες της νοτιανατολικής
Ασίας ζητώντας συμμάχους και ναυτικές βάσεις, αλλά δεν έτυχαν
μεγάλης ανταπόκρισης από τις χώρες της περιοχής, με εξαίρεση τις
Φιλιππίνες του Ροντρίγκο Ντουτέρτε, που βιάστηκαν να ανανεώσουν
τις συμφωνίες τους με την Ουάσιγκτον. Η Κάμαλα Χάρις έφθασε
μάλιστα να ζητά μπροστά από το άγαλμα του Χο Τσι Μιν τη συμμετοχή
του Βιετνάμ στην αντικινεζική συμμαχία προσφέροντας ως δώρο 1
εκατομμύριο δόσεις εμβολίων. Οι Βιετναμέζοι ευχαρίστησαν τη Χάρις
για το δώρο και τη συνόδευσαν στο αεροσκάφος της.
Για να γίνει πιο πιστευτή η επιθετικότητα της Κίνας στην περιοχή,
τροφοδοτήθηκαν εκ νέου οι παλιές αντιπαραθέσεις για την κυριαρχία
στη Θάλασσα της Κίνας με την Ιαπωνία και η κινδυνολογία για
επικείμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν το όχι και τόσο μακρινό
2025, μια κλιμάκωση που παρουσιάζει πολλά κοινά προπαγανδιστικά
χαρακτηριστικά με την υποτιθέμενη εισβολή της Ρωσίας στην
Ουκρανία. Οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ταϊβάν από
κινεζικά αεροσκάφη, γεγονός που συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες, με
το Πεκίνο να επιμένει στη ρητορική για ενοποίηση της χώρας,
οδήγησε στην αύξηση των αμυντικών δαπανών της Ταϊβάν στα 16,89
δισ. δολάρια για το 2022, ενώ μετά τη συμφωνία AUKUS μεταξύ ΗΠΑ,
Αυστραλίας και Βρετανίας για τη νοτιοανατολική Ασία και τον
Ειρηνικό αυξήθηκαν επιπλέον κατά 8,69 δισ. δολάρια
για την επόμενη πενταετία.
Δεν είναι όμως μόνο οι χώρες της νοτιανατολικής Ασίας που κρατούν
αποστάσεις από τις ΗΠΑ, εκτιμώντας ίσως ότι η Ουάσιγκτον δεν θα
αντέξει τον ανταγωνισμό με την Κίνα στην περιοχή. Στη Κεντρική και
Λατινική Αμερική πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων η τόσο
διαφορετική Αργεντινή του Φερνάντες και η Βραζιλία του
Μπολσονάρου, επέλεξαν τον Πούτιν από τον Μπάιντεν,
χρησιμοποιώντας ως προμετωπίδα τους την εθνική ανεξαρτησία και
κυριαρχία τους από τις ΗΠΑ. Ο νέος ψυχρός πόλεμος ίσως
αποδειχθεί μπούμερανγκ για τις ΗΠΑ, παρά το ότι που θα δώσει
μια ώθηση στην αμυντική βιομηχανία τους, που έμεινε ορφανή
χάνοντας το Αφγανιστάν.
Αργύρης Παναγόπουλος

Της εβδομάδας

Μια τρύπα... στο Μάλι
Ο Μακρόν ανακοίνωσε ότι οι γαλλικές δυνάμεις αποχωρούν
από το Μάλι. Η Γαλλία αναγκάζεται να αποχωρήσει έχοντας
χάσει 53 στρατιώτες, χωρίς να επιτευχθεί ο στόχος εξάλειψης
των τζιχαντιστών και με την τοπική χούντα να βρίσκεται
υπό την προστασία της Μόσχας. Δεν τον λες και θετικό
τον απολογισμό για το Παρίσι

Της

ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΕΡΕΖΟΛΕ

Τ

ίτλους τέλους της γαλλικής στρατιωτικής αποστολής στο Μάλι έριξε επισήμως την Πέμπτη, από τις
Βρυξέλλες, ο Εμανουέλ Μακρόν.
Λίγο πριν από την επίσημη ανακοίνωση της
νέας προεδρικής του υποψηφιότητας ο Γάλλος Πρόεδρος επέλεξε να βάλει τέλος σ’ αυτό που μπορεί να χαρακτηριστεί το «Αφγανιστάν» ή το «Βιετνάμ» της Γαλλίας, προφανώς για να μην καταλήξει σε μια ήττα τύπου
Ντιέν Μπιέν Φου (την εμβληματική μάχη
που σηματοδότησε το τέλος της αποικιοκρατικής παρουσίας της Γαλλίας στην Ινδοκίνα).
Εννέα χρόνια μετά από την απόφαση του
τότε Προέδρου της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ να προχωρήσει σε στρατιωτική επέμβαση στο Μάλι, στις 11 Ιανουαρίου 2013, αποδεχόμενος σχετικό αίτημα των αρχών της
φτωχής αφρικανικής χώρας για βοήθεια
στον αγώνα τους κατά των ένοπλων τζιχαντιστών, ο σημερινός Πρόεδρος σφύριξε τη
λήξη του παιχνιδιού. Έβαλε έτσι τέλος και
στη γαλλική στρατιωτική αποστολή 2.500
ανδρών και σε εκείνη των ευρωπαϊκών ειδικών δυνάμεων (την επονομαζόμενη «Τακούμπα»), αποτελούμενη από 800 άνδρες.
Το Παρίσι επέρριψε αφενός τις ευθύνες στο
δικτατορικό καθεστώς του Μάλι και αφετέρου επιχείρησε να δώσει σ’ αυτή την απόφασή του έναν μανδύα πολυμερούς (σε επίπεδο ευρωπαϊκό και αφρικανικό) διπλωματίας.
Ωστόσο, ο απολογισμός είναι αρνητικός
για τη Γαλλία, που αναγκάζεται να αποχωρήσει έχοντας χάσει 53 στρατιώτες και μην
μπορώντας να ελέγξει τον συσχετισμό δυνάμεων μεταξύ της τοπικής χούντας και του
προκατόχου της. Από το 2015, μετά από δύο
πραξικοπήματα, πάνω από 10.000 κάτοικοι
έχουν χάσει τη ζωή τους στον άτυπο εμφύλιο
σε ένα υπό κατάρρευση, διεφθαρμένο κράτος.
Και όλα με φόντο τη ρωσική παρουσία στην
περιοχή μέσω της μισθοφορικής εταιρείας
Βάγκνερ... «Δεν μπορούμε να παραμείνουμε

στρατιωτικά δεσμευμένοι στο πλευρό Αρχών που δεν συμμεριζόμαστε ούτε τη στρατηγική ούτε τους στόχους που αποκρύπτουν» έλεγε ο Μακρόν την Πέμπτη, ενώ η
γαλλική διπλωματία είχε ήδη σπεύσει να κατηγορήσει την ντόπια δικτατορία ότι, «έχοντας γαντζωθεί στην εξουσία», «βρίσκεται σε
τροχιά ρήξης με τους διεθνείς εταίρους της»,
καταφεύγοντας στους μισθοφόρους της Βάγκνερ, που έχουν «πολύ βίαιες μεθόδους»...
Από την πλευρά τους, οι χώρες της αποστολής «Τακούμπα» (την οποία συντόνιζε
η Γαλλία), ο Καναδάς και χώρες της ανατολικής Ευρώπης και της Βαλτικής, σε ανακοίνωσή τους εξηγούσαν ότι «πλέον δεν
πληρούνται οι προϋποθέσεις για την αποτελεσματική συνέχιση της σημερινής στρατιωτικής δέσμευσης στο Μάλι», αποφασίζοντας την αποδέσμευσή τους με «ίδια μέσα».
Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί άλλη μία διπλωματική αστοχία του Παρισιού και μάλιστα σε περίοδο που ασκεί την προεδρία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχε προηγηθεί η
αμφιλεγόμενου αποτελέσματος συνάντηση
Μακρόν-Πούτιν στη Μόσχα για την Ουκρανία. Και στην περίπτωση του Μάλι καταλυτικός παράγοντας ήταν η ρωσική παρουσία. Η αποστολή «Τακούμπα» αποτελούνταν από χώρες της κεντρικής Ευρώπης
και της Βαλτικής και λειτουργούσε συμπληρωματικά της γαλλικής αποστολής. Η
αλληλεγγύη τους ήταν το αντίτιμο της υπόσχεσης του Παρισιού να τις στηρίξει στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ απέναντι σ’
αυτό που οι χώρες αυτές αντιλαμβάνονται
ως ρωσική απειλή. Έτσι, για τις χώρες αυτές ήταν αδιανόητη η παραμονή τους από
την άφιξη της Βάγκνερ στο Μάλι.
Το τέλος της αποστολής έχει φέρει τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα. Ο στόχος να μην
μετατραπεί το Μάλι σε κοιτίδα τζιχαντιστών
δεν επιτεύχθηκε - οι τζιχαντιστές επηρεάζουν
τις εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η Μόσχα έχει υπό
την προστασία της την τοπική δικτατορία και
το μέλλον της σπαρασσόμενης από εμφύλιες
συρράξεις και κοινωνικές συγκρούσεις χώρας παραμένει πιο αβέβαιο από ποτέ.
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H ουκρανική κρίση σπρώχνει
Ρωσία και Κίνα πιο κοντά

Π

Ο εντεινόμενος
κίνδυνος πολέμου
στην Ουκρανία
επιταχύνει μια
μείζονα γεωπολιτική
ευθυγράμμιση
ωθώντας τη Μόσχα
και το Πεκίνο
σε στενότερο
εναγκαλισμό.
Η σινορωσική
επαναπροσέγγιση
είναι φιλόδοξη,
παρά όμως τις
κοινές διακηρύξεις
των δύο πλευρών,
δεν είναι
«χωρίς όρια»

αρ’ όλο που πολλοί δυτικοί ηγέτες
έμειναν μακριά από την τελετή έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών
Αγώνων του Πεκίνου την προηγούμενη εβδομάδα, ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κατόρθωσε να προσελκύσει έναν ιδιαίτερα προβεβλημένο επισκέπτη: τον Πρόεδρο της
Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν.
Μετά τη συνάντηση και το δείπνο που είχαν,
δόθηκε στη δημοσιότητα από τους δύο ηγέτες μια
κοινή διακήρυξη με περισσότερες από 5.000 λέξεις, η οποία κατήγγελλε τις αμερικανικές παρεμβάσεις στις υποθέσεις τους και εξέφραζε την αντίθεση των δύο χωρών στην περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ - το υπ’ αριθμόν ένα αγκάθι της
Ρωσίας σε ό,τι αφορά τις σχέσεις της με τη Δύση.
Η συνάντηση έδειξε πως ο εντεινόμενος κίνδυνος πολέμου στην Ουκρανία επιταχύνει μια
μείζονα γεωπολιτική ευθυγράμμιση ωθώντας
τη Μόσχα και το Πεκίνο σε στενότερο εναγκαλισμό. Η Ρωσία θα στραφεί στην Κίνα για να
ανακουφίσει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων που ενδέχεται να ακολουθήσουν μια επίθεση στην Ουκρανία. Η Κίνα θα ζητήσει τώρα
τη ρωσική υποστήριξη στις δικές της περιφερειακές φιλοδοξίες για την Ταϊβάν και αλλού.
Ενας κρίσιμος ενοποιητικός παράγοντας στη
σχέση τους είναι οι υδρογονάνθρακες. Η Ρωσία
διαθέτει άφθονο πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακα -προς το παρόν τουλάχιστον-, όπως και
στρατιωτικές τεχνολογίες που η Κίνα δεν έχει.
Το Πεκίνο έχει κεφάλαια, μηχανήματα και άλλα
είδη τεχνολογίας που έχει ανάγκη η Μόσχα.
Το Πεκίνο αγοράζει ακόμα ένα ελάχιστο ποσοστό από το φυσικό αέριο που η Ρωσία πουλά στην Ευρώπη. Το γεγονός όμως ότι τώρα
υπάρχουν αγωγοί, έπειτα από αμοιβαία καχυ-

ποψία που μπλόκαρε εδώ και χρόνια παρόμοια
έργα, δείχνει πόσο έχουν ενισχυθεί οι δεσμοί
μεταξύ των δύο πλευρών.
Δεν αποτελεί σύμπτωση ότι το τριακονταετές
συμβόλαιο αξίας 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την παροχή φυσικού αερίου στην Κίνα
ανοίγοντας τον δρόμο για την κατασκευή ενός
αγωγού που θα συνδέει τις δύο χώρες υπογράφηκε λίγες εβδομάδες μετά την προσάρτηση της
Κριμαίας από τη Ρωσία, το 2014, την εξέλιξη δηλαδή η οποία άνοιξε το χάσμα με τη Δύση.
Η εντεινόμενη συνεργασία των δύο πλευρών
αντανακλά έκτοτε τη σύγκλιση συμφερόντων
μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου. Πρόκειται για δύο
αυταρχικά κράτη που καταγγέλλουν από κοινού τόσο τον «μονοπολικό» κόσμο και την κυριαρχία των ΗΠΑ όσο και τις δυτικές προσπάθειες διάδοσης της φιλελεύθερης δημοκρατίας.
Αμφότεροι πιστεύουν ότι πρόθεση της Αμερικής είναι να τους υπονομεύσει. Η Μόσχα βλέπει το χέρι της Ουάσιγκτον πίσω από τη φιλοδυτική επανάσταση του 2014, ενώ το Πεκίνο
κατηγορεί «ξένες δυνάμεις» για την ενορχήστρωση των κινητοποιήσεων υπέρ της δημοκρατίας στο Χονγκ Κονγκ το 2019. Αμφότεροι
οραματίζονται μια παγκόσμια τάξη που θα
αντανακλά καλύτερα τα συμφέροντά τους.
Αμφότεροι επίσης αντιστέκονται όλο και
πιο σθεναρά στην αμερικανική επιρροή. Η
Κίνα αντιτίθεται εδώ και χρόνια στην επέκταση των στρατιωτικών συμμαχιών. Όμως η κοινή διακήρυξη που υπέγραψε ο Σι μαζί με τον
Πούτιν, τονίζοντας ότι οι δύο χώρες «αντιτίθενται στην περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ»,
ήταν περισσότερο σαφής από ποτέ άλλοτε.
Δείχνοντας ασυνήθιστη αποφασιστικότητα
για ένα θέμα έξω από την περιφέρεια της Κί-

νας, το κείμενο εξέφραζε επίσης τη «συμπάθεια και υποστήριξη» του Πεκίνου προς της
ρωσικές προτάσεις για νομικά δεσμευτικές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ευρώπη.
Ωστόσο εδώ η φιλία σκόνταψε στους εγγενείς περιορισμούς της. Παρότι η Ρωσία επαναβεβαίωσε ότι η Ταϊβάν παραμένει μέρος της
Κίνας, το κείμενο δεν περιείχε σαφείς αναφορές στην Ουκρανία.
Το Πεκίνο, που έχει αναδείξει τον σεβασμό
για την εδαφική ακεραιότητα σε βασική αρχή
της εξωτερικής του πολιτικής και έχει συνάψει
εμπορικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Ουκρανία, δεν έχει συμφέρον σε μια ρωσική στρατιωτική επέμβαση που θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια κρίση και να χαλυβδώσει το
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Η σημερινή διελκυστίνδα,
αντιθέτως, ταιριάζει καλύτερα στην Κίνα.
Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι αποτελούν σήμερα γεωπολιτικούς εταίρους, η πιθανότητα η
Κίνα και η Ρωσία να συμμαχήσουν πλήρως
στρατιωτικά -συνάπτοντας σύμφωνο αμοιβαίας υποστήριξης- παραμένει ισχνή.
Οι δύο χώρες ανταγωνίζονται ακόμη για
επιρροή στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της
κεντρικής Ασίας. Το Πεκίνο κρατά μια εμμονική μυστικότητα για τα συμφέροντα ασφαλείας
του. Η Μόσχα διστάζει να γίνει ο αδύναμος
εταίρος στη συνεργασία με μια χώρα με πληθυσμό και οικονομία με δεκαπλάσιο μέγεθος από
το δικό της. Η σινορωσική επαναπροσέγγιση είναι φιλόδοξη και ο υπόλοιπος κόσμος θα πρέπει να ασχοληθεί μαζί της σοβαρά. Δεν είναι
όμως, παρά τις κοινές διακηρύξεις των δύο
πλευρών, «χωρίς όρια».
* Εντιτόριαλ των «Financial Times»

ΚΟΣΜΟΣ Η ΑΥΓΗ 67

Κοσμοδρόμιο

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Ρωσία-Ουκρανία

Κοιτώντας πίσω από το παραπέτασμα

Σ

τη Δύση, ο θόρυβος για την Ουκρανία είναι πολύ
δυνατός και προκάλεσε την περασμένη εβδομάδα πανικό. Η είδηση ότι χιλιάδες ρωσικά στρατεύματα αναπτύσσονται κατά μήκος των ρωσοουκρανικών συνόρων έχει αιχμαλωτίσει τα παγκόσμια
πρωτοσέλιδα εδώ και εβδομάδες. Όμως το ενδεχόμενο
ενός πραγματικού, γενικευμένου πολέμου που θα μπορούσε να προκαλέσει έως και 50.000 θανάτους και να μετατρέψει πολλούς περισσότερους ανθρώπους σε πρόσφυγες, σύμφωνα τουλάχιστον με τις εκτιμήσεις των ΗΠΑ, γεννά ανησυχία. Θα μπορούσε η Ευρώπη να βρεθεί σε αχαρτογράφητα νερά για πρώτη φορά μετά τέλος του Δεύτερου
Παγκοσμίου Πολέμου; Αν αυτό είναι μια ρεαλιστική πιθανότητα, τότε είναι αναπόφευκτο η λογική ανησυχία να μετατραπεί σε ενστικτώδη φόβο.
Τα χρηματιστήρια βυθίστηκαν, οι συζητήσεις για οικονομία και ανάκαμψη μετά την πανδημία πάγωσαν. Η ενεργειακή τάξη πραγμάτων βρέθηκε να σαρώνεται πάλι από
τους ανέμους της αβεβαιότητας. Η κλιμάκωση της ρητορικής των προειδοποιήσεων προς τη Μόσχα είχε ψυχολογικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη, που ύστερα από πολλές δεκαετίες ξύπνησε την περασμένη Δευτέρα έχοντας μπροστά της τον εφιάλτη της πιθανότητας μιας
σοβαρής πολεμικής σύγκρουσης σε ευρωπαϊκό έδαφος.
Ομως, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν στην «από δω» πλευρά, λίγα είναι γνωστά για το τι συμβαίνει στην άλλη. Για το
τι πιστεύει η ρωσική κοινή γνώμη για την κρίση στην Ουκρανία, για το πώς αντιδρούν τα ρωσικά ΜΜΕ στα όσα διαδραματίζονται στα ανατολικά της χώρας.

Επιμέλεια: Nίκος Κυριακίδης

Ιστορικές παραπομπές
Τον Δεκέμβριο του 2021, σχεδόν το 40% των Ρώσων πίστευε ότι ένας πόλεμος με την Ουκρανία είναι «πολύ πιθανός» σύμφωνα με σφυγμομέτρηση του ανεξάρτητου δημοσκοπικού κέντρου Levada. Αν και τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δεν έχουν πάψει να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για μια πιθανή ρωσική εισβολή στην Ουκρανία από
τα μέσα Ιανουαρίου, τα ρωσικά κρατικά ΜΜΕ παρουσιάζουν τα γεγονότα αρκετά διαφορετικά.
Τα φιλοκυβερνητικά μέσα έχουν «προτρέψει» τον Βλαντίμιρ Πούτιν να χρησιμοποιήσει τακτικές ισχυρών ανδρών
προκειμένου να μην επιτρέψει η Ρωσία να πέσει θύμα του
εκφοβισμού της Δύσης. Κατά τη δική τους αφήγηση, καθώς
το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς τα ανατολικά κατά παράβαση
των διεθνών συμφωνιών, η Ρωσία πρέπει να επιδείξει πυγμή ώστε να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην παγκόσμια σκηνή.
Οι ηλικιωμένοι Ρώσοι είναι πιο πιθανό (σε ποσοστό 61%)
να πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ και τα μέλη του ΝΑΤΟ ευθύνονται για την κλιμάκωση της κρίσης στην ανατολική Ουκρανία από ό,τι οι νεότεροι (24%), όπως έδειξε η δημοσκόπηση του Levada.

Ρώσοι αξιωματούχοι και φιλοκυβερνητικοί δημοσιογράφοι κάνουν συχνά αναφορές στην Ιστορία της Ρωσίας
στρέφοντας τα πυρά τους κατά της Δύσης. Στην πλατφόρμα Telegram, ο Ρώσος πολιτικός επιστήμονας, μέλος της
Δούμας και πρώην σύμβουλος των κυβερνήσεων Γκορμπατσόφ, Γιέλτσιν και Πούτιν, ο Βιατσεσλάβ Νικόνοφ, εγγονός του υπουργού Εξωτερικών του Στάλιν, του Βιατσεσλάβ Μολότοφ, έκανε μνεία στο «ένδοξο παρελθόν» της
Ρωσίας και απείλησε τον Πρόεδρο Μπάιντεν με «κρύο
ντους» αν οι ΗΠΑ αποπειραθούν ευθεία σύγκρουση με τη
Ρωσία. Η φράση «ένδοξο παρελθόν» παραπέμπει σαφώς
στον αποφασιστικό ρόλο που διαδραμάτισε η Σοβιετική
Ένωση στη συμμαχική νίκη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο
Πόλεμο. Έμμεσες πλην ξεκάθαρες αναφορές στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία κατέχει κορυφαία θέση
στο συλλογικό υποσυνείδητο του ρωσικού λαού, έχουν επίσης υπάρξει και σε άλλα μέσα ενημέρωσης, ενώ η πολεμική ρητορική είναι πανταχού παρούσα στις αφηγήσεις των
ΜΜΕ που απηχούν τις θέσεις της κυβέρνησης.
Καθώς ωστόσο ο κοινωνικός και οικονομικός ιστός της Ρωσίας βιώνει τις συνέπειες του άτυπου αποκλεισμού της Δύσης,
με αποτέλεσμα να αυξάνεται η δυσαρέσκεια και να συρρικνώνεται η δημοτικότητα του Πούτιν, σήμερα είναι λιγότεροι αυτοί που υποστηρίζουν το είδος εκείνο της πολεμικής ρητορικής που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσάρτηση της Κριμαίας το 2014, σημειώνει χαρακτηριστικά το Global Voices.

Catch-22
Ορισμένοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι ο Πούτιν και οι
συνεργάτες του στον ρωσικό στρατό έχουν παγιδευτεί σε
μια «κατάσταση Catch-22». Ο όρος παραπέμπει στη σατιρική αντιπολεμική νουβέλα της δεκαετίας του 1960 του
Αμερικανού συγγραφέα Τζόζεφ Χέλερ και υποδηλώνει ότι
η μοναδική λύση που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα αποκλείεται από μια προϋπόθεση εγγενή στο πρόβλημα, ένα
αδιέξοδο δηλαδή. Για παράδειγμα, κάποιος χάνει ένα αντικείμενο. Η λύση στο πρόβλημά του είναι να ψάξει μέχρι να
βρει το χαμένο αντικείμενο. Αν όμως αυτό που έχασε είναι,
π.χ., τα γυαλιά του της μυωπίας, είναι αδύνατον να τα βρει,
καθώς δεν έχει πλέον ευκρινή όραση.
Με άλλα λόγια, οι Ρώσοι ηγέτες δεν θέλουν να αρχίσουν
έναν πραγματικό πόλεμο αναλογιζόμενοι ότι το κόστος θα
είναι υψηλό και οι κυρώσεις που θα επέλθουν άκρως επιζήμιες, όμως δεν ξέρουν και πώς να αποκλιμακώσουν την
κρίση. Δεν αποκλείεται το αδιέξοδο αυτό να αφορά και τον
Πούτιν, που, πιθανότατα έως σίγουρα, δεν θέλει έναν πόλεμο με την Ουκρανία, αλλά παράλληλα φοβάται ότι αν κάνει πίσω, θα χάσει τη φήμη του ισχυρού ηγέτη.
Υπάρχει βέβαια και η πεποίθηση, η οποία αφορά ένα σχετικά σημαντικό μέρος της ρωσικής κοινής γνώμης, ότι η
κρίση στα ρωσοουκρανικά σύνορα δεν είναι τίποτα περισ-

σότερο από μια ιστορία μυθοπλασίας που κατασκευάστηκε από τη Δύση. Πρόσφατα, σχολιαστές φιλικοί στον Πούτιν υποστήριξαν πως η Ρωσία δεν είχε ποτέ καμία πρόθεση να εισβάλει στην Ουκρανία και ότι η κρίση επινοήθηκε
και τροφοδοτήθηκε από τη Δύση, και συγκεκριμένα από τις
Ηνωμένες Πολιτείες.
Ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι επιμένουν ότι δεν θα
υπάρξει εισβολή στην Ουκρανία εκτός κι αν την προκαλέσει η Δύση, δηλαδή αν το ΝΑΤΟ δεν λάβει υπόψη του το αίτημα της Ρωσίας να σταματήσει την επέκτασή του προς τα
ανατολικά. Γι’ αυτούς η μετακίνηση ρωσικών στρατευμάτων στη μεθόριο με την Ουκρανία είναι μια εσωτερική υπόθεση της Ρωσίας, ενώ η κρίση είναι αποτέλεσμα της υστερίας που τροφοδοτείται από τα δυτικά μέσα ενημέρωσης.

Η τρίτη άποψη
Ο Ντμίτρι Πεσκόφ, ο γραμματέας Τύπου του Πούτιν,
σε συνέντευξή του πριν μερικές ημέρες στην εφημερίδα
Κομσομόλσκαγια Πράβντα είπε χαρακτηριστικά ότι οι
ΗΠΑ κατασκεύασαν την ουκρανική κρίση. Υποστήριξε
ότι τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης «δημοσιεύουν έναν
πολύ μεγάλο όγκο μη επαληθευμένων, διαστρεβλωμένων και εσκεμμένα ψευδών και προκλητικών πληροφοριών για το τι συμβαίνει στην Ουκρανία και γύρω από αυτήν τους τελευταίους μήνες».
Υπάρχει βέβαια και η άποψη ότι η Ρωσία δεν πρέπει επ’
ουδενί να εισβάλει στην Ουκρανία, αν και αντικειμενικά
αυτή δεν είναι τόσο εύκολο να εκφραστεί και να διαδοθεί.
Ρώσοι ακτιβιστές στον τομέα των πολιτικών δικαιωμάτων, διανοούμενοι, πολιτικοί, ακόμη και απόστρατοι
στρατιωτικοί πιστεύουν ότι η Ρωσία δεν πρέπει να αναλάβει στρατιωτική δράση κατά της Ουκρανίας σε καμία περίπτωση. Όμως οι θέσεις τους δυσκολεύονται να βρουν
χώρους για να διαδοθούν.
Ως γνωστόν, το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στη Ρωσία είναι πολύ περιορισμένο. Τα περισσότερα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια και τα μέσα έντυπου και ηλεκτρονικού
Τύπου είτε ανήκουν στο κράτος είτε ελέγχονται από κρατικές οντότητες. Αν μη τι άλλο, τα περισσότερα ανεξάρτητα
μέσα ενημέρωσης έχουν να αντιμετωπίσουν και τη νομοθεσία για τους «ξένους πράκτορες», γεγονός που λειτουργεί εκ των πραγμάτων περιοριστικά για την εμβέλειά τους.
Στα κοινωνικά μέσα, τουλάχιστον σύμφωνα με τις αναφορές των δυτικών ΜΜΕ, η κατάσταση δεν είναι καλύτερη, καθώς πολλοί χρήστες αποφεύγουν για ευνόητους λόγους να εκφράσουν ανοιχτά τις απόψεις τους. Οι δημόσιες
δηλώσεις, οι αναφορές και οι παρεμβάσεις παραμένουν
πάντα ένα σημαντικό εργαλείο συλλογικής δράσης για τη
ρωσική αντιπολίτευση, αλλά, δεδομένων των συνθηκών,
η παρουσία διαφορετικών απόψεων στα social media περιορίζεται για την ώρα σε… μιμίδια.

Προσυνεδριακός διάλογος
Σκέψεις για τον δρόμο προς το συνέδριο
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χουμε και εμείς τον δικό μας
ελέφαντα στο δωμάτιό μας.
Έναν ελέφαντα τον οποίο
καμωνόμαστε ότι δεν βλέπουμε
ή προσπαθούμε να τον παρακάμψουμε: ο
ΣΥΡΙΖΑ έχει δυσανάλογη πολιτική
επιρροή σε σχέση με την οργανωτική του
δομή. Το αποτέλεσμα; Το 31% των
εκλογών του 2019 δεν μεταφράζεται σε
ανάλογα βήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στα κοινωνικά κινήματα, στις
συλλογικές δράσεις. Αν δεν θεραπεύσουμε αυτή τη δυσαναλογία, ο ΣΥΡΙΖΑ
κινδυνεύει. Και μαζί του κινδυνεύει και η
δυνατότητα μιας πραγματικής πολιτικής
αλλαγής στη χώρα.
Το πρόβλημα αυτό δεν σχετίζεται με
κάποια αδυναμία της κομματικής
λειτουργίας. Αντιθέτως, αντανακλά τη
γενικευμένη τάση της αποστασιοποίησης
των πολιτών από τα πολιτικά κόμματα,
τάση η οποία ανατροφοδοτείται από την
επιλογή των συστημικών ελίτ να
παρουσιάζουν την πολιτική ως
αποκλειστικό πεδίο δράσης κάποιων

«ειδικών». Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση
παραπέμπει σε αυτό: οι πολίτες ψηφίζουν,
αλλά οι αποφάσεις ανήκουν σε μια
απόμακρη τεχνοκρατική εξουσία.
Απέναντι στον δύσκολο γρίφο που έχουμε
μπροστά μας, οι αλληλοκατηγορίες περί
κομματικών μπράβων ή ΠΑΣΟΚοποίησης
δεν έχουν μεγάλη αξία. Αξία έχει η
παραγωγική ενασχόληση με το πρόβλημα:
πώς ο ΣΥΡΙΖΑ ως το μεγαλύτερο κόμμα
της ευρωπαϊκής Αριστεράς μπορεί να
συνθέσει δύο ιστορικά ρεύματα -του
ριζοσπαστισμού και του μεταρρυθμισμούσε έναν ριζοσπαστικό μεταρρυθμισμό (όχι
πραγματιστικό και χωρίς όραμα
μεταρρυθμισμό) και την ίδια στιγμή να
εμπνεύσει τη συμμετοχή των πολλών στην
πολιτική που τους αφορά, με προοπτική
τον σοσιαλισμό. Πώς δηλαδή η
οργανωτική ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ θα
συμβάλει στην πολιτικοποίηση της
κοινωνίας με στόχο την ενίσχυση της
συμμετοχής, τη διασφάλιση της
αντιπροσωπευτικότητας και την εμπέδωση
ενός οργανισμού που θα λειτουργεί
δημοκρατικά και συντονισμένα. Πώς
εντέλει θα γίνει συνείδηση στους πολλούς
ότι «δεν υπάρχει καμία εγκαθίδρυση των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς το τέλος
της εκμετάλλευσης, δεν υπάρχει τέλος
της εκμετάλλευσης χωρίς την
εγκαθίδρυση των ανθρωπίνων

δικαιωμάτων» (Ernst Bloch). Η μέχρι τώρα
συζήτηση γύρω από την πρόταση Τσίπρα
κινείται σε δίπολα με άξονα το ζήτημα της
δημοκρατίας: δημοκρατία της
αντιπροσώπευσης ή δημοκρατία των
μελών, έμμεση ή συμμετοχική
δημοκρατία. Κατά τη γνώμη μου, η
συζήτηση απλοποιεί το ζήτημα της
δημοκρατίας και τη δημιουργική ένταση
που συχνά αναπτύσσεται ανάμεσα στις
αντιπροσωπευτικές και συμμετοχικές
μορφές της. Τα δεδομένα και τα
ερωτήματα είναι πιο σύνθετα.
Άρση της διάκρισης λίγων
«ειδικών» και πολλών
Καταρχάς, δεν κινούμαστε σε λευκή
σελίδα: η ιστορική και συγχρονική

Θέλουμε ένα κόμμα που θα
«ακούει» την κοινωνία που
παλεύει, ένα κόμμα που θα
συνδέει τις μάχες της
κοινωνίας για την οποία
παλεύουμε: ανοιχτό,
συμμετοχικό και δημοκρατικό

εμπειρία από αριστερά / προοδευτικά
κόμματα προσφέρει μια μεγάλη γκάμα
οργανωτικών υποδειγμάτων. Κανένα
υπόδειγμα από μόνο του δεν προσφέρει
μια μαγική λύση ή αντισώματα σε
στρεβλώσεις και προβλήματα. Το
ζητούμενο είναι το πώς το όποιο
οργανωτικό μοντέλο συμβάλλει στην
άρση της διάκρισης μεταξύ λίγων
«ειδικών» και πολλών που οφείλουν να
ακολουθούν τις επιλογές των πρώτων. Η
διάκριση αυτή είναι που εν τέλει
υπονομεύει την αντιπροσωπευτική
δημοκρατία. Σε εποχές όπου τα κόμματα
ήταν πολιτικές κοινότητες εν μάχη με
αντίστοιχη οργανωτική δομή, τέτοιες
διχοτομήσεις αναιρούνταν στη μάχη.
Σήμερα δεν βρισκόμαστε εκεί.
Βρισκόμαστε στην επικράτεια των
κρίσεων και του φόβου, του ατομικισμού
και της ιδιώτευσης, της απουσίας ενός
παρηγορητικού αφηγήματος για τη μάχη
εργατικής τάξης και κεφαλαίου. Άρα, το
κρίσιμο είναι να δούμε το πώς οι
πολλαπλές ταυτότητες και οι έως τώρα
κατακερματισμένες αντιστάσεις θα
συναντηθούν σε ένα πληθυντικό μοντέλο
που θα εγγυάται και θα προωθεί τη
δημοκρατική συμμετοχή των πολλών. Για
να μπορέσουν οι πολλοί να συγκροτήσουν
εκ νέου μια ριζοσπαστική πολιτική
κοινότητα που θα τη νιώθουν δική τους.
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Για να φτάσουμε εκεί, θα πρέπει να
δουλέψουμε πάνω σε αυτό που έχουμε. Και
να συγκρουστούμε με τις συνήθειες και τις
αδράνειές μας. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει την
εικόνα ενός κόμματος που καθορίζεται από
«ηχηρές φωνές» ορισμένων
προσωπικοτήτων. Ανεξάρτητα από την τάση
όπου ανήκουν ή την προσωπική τους
διαδρομή, οι «ηχηρές φωνές» (όπως και οι
χαμηλόφωνοι ψίθυροι) δεν βοηθούν τη
δημοκρατική μας λειτουργία. Το αντίθετο. Η
δημοκρατία καταντάει δημοκρατία των
ορατών απέναντι στους αόρατους. Πρόκειται
για μια συνθήκη που αντιστρατεύεται τον
πυρήνα της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ:
εμείς θέλουμε ένα κόμμα που θα ακούει και
θα συνομιλεί με τους πολλούς, ακριβώς
επειδή πιστεύουμε ότι οι πολλοί πρέπει να
πρωταγωνιστούν στις μεγάλες αλλαγές που
χρειάζεται η χώρα. Μόνο έτσι αλλάζουν
συνειδήσεις: όταν το κόμμα δεν είναι απλά
χώρος εκπροσώπησης αλλά ισχυρός πόλος
καθοδήγησης, μέσα στη μάχη όμως.
Θέλω να γίνω συγκεκριμένη εδώ. Δείτε το
παράδειγμα του κινήματος στον πολιτισμό. Σε
αυτό το κίνημα το κόμμα μας λειτούργησε
υποδειγματικά: μέλη και στελέχη του
κόμματος μπήκαν στη μάχη, έσπασαν το
«αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο», άκουσαν και
συνομίλησαν με το αναπτυσσόμενο κίνημα
προσφέροντας ιδέες και πρακτικές. Κυρίως
όμως ήμασταν εκεί. Δεν το
παρακολουθήσαμε μέσα από την τηλεόραση
και δεν το «καθοδηγήσαμε» μέσα από το
Facebook. Και όποτε είμαστε «εκεί», εκεί που
συντελούνται κοινωνικές και πολιτικές
διεργασίες, μόνο κερδισμένοι είμαστε. Όχι με
τον στενό εκλογικό τρόπο. Κυρίως επειδή
διευρύνεται η οπτική μας, οξύνονται τα

αντανακλαστικά μας και ανανεώνεται η
σκέψη μας με πραγματικά ερωτήματα της
πραγματικής ζωής που ωστόσο
πολιτικοποιούνται και συνδέονται
με άλλα ερωτήματα.
Η εκλογή προέδρου - Κ.Ε.
και οι ασφαλιστικές δικλίδες
Ο τρόπος εκλογής του προέδρου και της
Κεντρικής Επιτροπής από τα μέλη δεν
καθιστά από μόνος του το κόμμα συστημικό ή
μη συστημικό. Το θέμα είναι πώς
νοηματοδοτείται πολιτικά και ιδεολογικά ο
τρόπος εκλογής. Η απευθείας εκλογή του
προέδρου από τα μέλη στη βάση των
αποφάσεων του συνεδρίου είναι δεσμευτική
και για τα μέλη. Δεσμεύονται από αυτές τις
αποφάσεις, συνομολογούν με την εκλογή
του προέδρου ότι δεν αναθέτουν παθητικά
αλλά αγωνίζονται για τις θέσεις του
κόμματος, συνάπτουν ένα συμβόλαιο δράσης
από την επόμενη κιόλας μέρα. Ο πρόεδρος
δεν είναι ένα πρόσωπο, είναι ο κατεξοχήν
φορέας των αποφάσεων του συνεδρίου,
δεσμεύεται από αυτές και δεσμεύει τα μέλη
με αυτές. Οι αποφάσεις του συνεδρίου
λοιπόν είναι το κρίσιμο, αυτές θα ορίσουν το
πεδίο του «συναγωνίζεσθαι».
Η εκλογή της Κεντρικής Επιτροπής από τα
μέλη καθιστά το σώμα πιο αντιπροσωπευτικό,
πιο ισχυρό και γι’α αυτό πιο δημοκρατικό. Η
ένσταση ότι το κόμμα γίνεται αρχηγικό λόγω
της εκλογής του προέδρου από τη βάση
αμβλύνεται από μια Κ.Ε. ισχυρό όργανο
λογοδοσίας και αντιπροσώπευσης, που
εκλέγεται και αυτό από τη βάση.
Για να έχει αυτό τον ρόλο όμως η Κ.Ε.
χρειάζεται να προβλεφθούν κρίσιμες
ασφαλιστικές δικλίδες, με κύρια την
παρουσία νέων ανθρώπων, στελεχών που
δίνουν μάχες σε περιφερειακή, κινηματική ή
συνδικαλιστική κλίμακα, μελών που
πρωταγωνιστούν σε κινήματα και φέρνουν
μαζί τους εμπειρία και όρεξη για τη μεγάλη
πρόκληση που βρίσκεται μπροστά μας. Είναι
κρίσιμο να περιοριστεί στην πράξη η
κυριαρχία των «ειδικών», η μονοσήμαντη
ορατότητα των «ηχηρών φωνών», των κάθε
είδους «οπλαρχηγών» και τάσεων. Είναι, άρα,
κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι η εκλογή της Κ,Ε,
από τα μέλη δεν θα μετατραπεί σε μια
πανελλαδική αντιπαράθεση πολιτικοπροσωπικών δικτύων. Μια τέτοιου τύπου
αντιπαράθεση δεν θα βοηθήσει τη
δημοκρατία. Τα αριστερά κόμματα, ήδη από
τον 19ο αιώνα, άνοιξαν νέους
δημοκρατικούς δρόμους ακριβώς γιατί
κατάργησαν την εσωκομματική «δημοκρατία
των προυχόντων», στη βάση της οποίας
λειτουργούσαν τα αστικά κόμματα.
Θέλουμε ένα κόμμα που θα «ακούει» την
κοινωνία που παλεύει, ένα κόμμα που θα
συνδέει τις μάχες της κοινωνίας για την
οποία παλεύουμε: ανοιχτό, συμμετοχικό και
δημοκρατικό. Και αυτό το κόμμα είναι που
μπορεί να δώσει νικηφόρα τη μάχη που
χρειάζεται ο τόπος μας. Τη μάχη για την
ανατροπή μιας αντικοινωνικής κυβέρνησης.
Τη μάχη για μια Νέα Αρχή.
* Η Σία Αναγνωστοπούλου είναι βουλευτής
Αχαΐας, τομεάρχης Πολιτισμού της Κ.Ο.
του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ.

Μάχη για τις
καθημερινές ανάγκες
των ανθρώπων

T

Το αίτημα για
πολιτική
αλλαγή και
προοδευτική
διακυβέρνηση
δεν είναι κενό
γράμμα. Είναι
μάχη για τις
ανάγκες των
ανθρώπων, για
τη δημοκρατία
και την
κοινωνική
συνοχή

ο ρεκόρ εικοσιπενταετίας που κατέγραψε ο
πληθωρισμός στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένα
στατιστικό στοιχείο το οποίο καταγράφηκε
κάποια στιγμή στον ιστορικό χρόνο. Ο τρόπος με
τον οποίο επηρεάζει τις τιμές στην ενέργεια, στις
μεταφορές, στα τρόφιμα και στη στέγαση αποδεικνύει ότι
πρόκειται για μια κατάσταση που εξελίσσεται ταχύτατα σε
κρίση ικανοποίησης βασικών αναγκών της
καθημερινότητας. Κάθε μέρα που περνάει το εισόδημα
των εργαζόμενων ροκανίζεται, το καλάθι του σούπερ
μάρκετ αδειάζει, η θέρμανση λειτουργεί λιγότερες ώρες.
Μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν το
φάσμα του λουκέτου. Αγρότες δυσκολεύονται να
καλλιεργήσουν τη γη τους. Νέοι άνθρωποι αδυνατούν να
«ξεφύγουν» από το σπίτι των γονιών και να χτίσουν
τη δική τους ζωή. Αν υπάρχει μια κουβέντα που
περιγράφει το πώς στέκεται η κυβέρνηση Μητσοτάκη
απέναντι στο πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη
από αυτή του Άδ. Γεωργιάδη σε πρόσφατη συνέντευξη:
«Ήρθε κρίση ενέργειας. Τι να κάνουμε τώρα;». Για
κάποιον που αρνείται το πρωτείο της πολιτικής, τη
σημασία των δημόσιων παρεμβάσεων, υπάρχει μια
εύκολη απάντηση: «Έτσι είναι η ζωή». Εδώ εντοπίζεται η
ρίζα του προβλήματος. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. προσπαθεί
να εμφανίσει την ακρίβεια ως μια φυσική καταστροφή.
Την ώρα, όμως, που μας λέει ότι δεν έχουμε και πολλά
περιθώρια δράσης, λειτουργεί η ίδια ως επιταχυντής της
κρίσης με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, την ανεξέλεγκτη
λειτουργία των καρτέλ και τη μεταφορά οικονομικών
πόρων μονίμως προς τα πάνω, με την υπόσχεση πάντα
ότι κάποια στιγμή θα δει το όφελος όλη η κοινωνία.

* Ο Στέργιος
Καλπάκης είναι
αναπληρωτής
εκπρόσωπος
Τύπου του
ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική
Συμμαχία

Σε συνθήκες απότομης μείωσης του βιοτικού επιπέδου
ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος διάρρηξης της κοινωνικής
συνοχής. Να χάσουν οι άνθρωποι την πίστη τους σε
οτιδήποτε συλλογικό, την ελπίδα τους για μια καλύτερη
ζωή και να μετατραπεί η κοινωνία σε ένα πεδίο όπου όλοι
θα είναι εναντίον όλων. Χρέος της Αριστεράς είναι να
διοχετεύσει την απογοήτευση και την ανασφάλεια σε
πολιτική κατεύθυνση δημοκρατική και προοδευτική. Σ’
αυτό το πλαίσιο κινούνται οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑΠροοδευτική Συμμαχία για αύξηση του κατώτατου
μισθού στα 800 ευρώ, μείωση του Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης στα καύσιμα και του ΦΠΑ σε βασικά
τρόφιμα, όπως και οι παρεμβάσεις για αποκλιμάκωση στα
τιμολόγια της ΔΕΗ. Το αίτημα για πολιτική αλλαγή και
προοδευτική διακυβέρνηση δεν είναι κενό γράμμα. Είναι
μάχη για τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, μάχη
για τη δημοκρατία και την κοινωνική συνοχή.

Του

ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΚΑΛΠΑΚΗ*

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Στη μνήμη της αγαπημένης μας συζύγου και μητέρας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΠΙΤΣΙΜΕΑ, νοσηλεύτριας και αγωνίστριας σε
όλη της τη ζωή για τα εργατικά, κοινωνικά και δημοκρατικά
δικαιώματα, προσφέρουμε στην ΑΥΓΗ το ποσό των 200 ευρώ.
Γεράσιμος Μπιτσιμέας, Νίκος Μπιτσιμέας, Κατερίνα Σταυρούλα
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Απόψεις

σε πρώτο πρόσωπο

τι είπες τώρα
Γυαλιά καρφιά
στη Νεοδουάλη

Κερδίζονται εκλογές
με ομπρελομαχίες;
Στην πολιτική, όπως και στην ορχήστρα, οι φάλτσες νότες ακούγονται
και τότε το κοινό παραλείπει να σφυρίζει...
διευθετήσεις και λαϊκίστικα μέτρα... εκλογικού χαρακτήρα στο κυβερνών κόμμα.
Tου

Π

ΝΙΚΟΥ ΤΣΑΓΚΡΗ

άμε... εκλογές; Έτσι φαίνεται,
αλλά αυτό δεν σημάνει ότι
έτσι είναι. Οι εκλογές δεν
επιβάλλονται από το κόμματα
της αντιπολίτευσης, ούτε καν της
αξιωματικής: «Προφανώς και δεν
μπορούμε να τις επιβάλουμε. Δεν θα
καταλύσουμε το πολίτευμα και το
σύνταγμα» είπε προ ημερών ο
πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Αλέξης
Τσίπρας. Όμως, «ζητάμε να γίνουν
εκλογές για να σωθούν ανθρώπινες
ζωές», καθώς η κυβέρνηση Μητσοτάκη
«έχει αποτύχει απολύτως στη διαχείριση
της πανδημίας - είναι διαχειριστής
‘της συμφοράς’» πρόσθεσε.
Αλλά δεν είναι μόνο ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύσσωμο το πολιτικό και παραπολιτικό σύμπαν -κόμματα, πολιτικοί, δημοσκόποι, εκλογολόγοι, πολιτικοί αναλυτέςβλέπει κάλπες μέσα στο 2022 και, ανεξάρτητα αν το ομολογεί ή όχι, δουλεύει
ήδη γι’ αυτές: πρώτη και καλύτερη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, επανεξετάζει το σενάριο των διπλών εκλογών
εντός του τρέχοντος έτους: ακόμα και πριν
από τις καλοκαιρινές διακοπές, κατά το
τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου, «με στόχο τον
αιφνιδιασμό του ευρισκομένου σε συνεδριακή εσωστρέφεια ΣΥΡΙΖΑ». Το πιθανότερο αμέσως μετά, «κατά τη διάρκεια του
φθινοπωρινού τριμήνου»: όταν η τουριστική βιομηχανία θα έχει αποδώσει τους
καρπούς της και τα κεφάλαια του ταμείου
ανάκαμψης θα συνεχίζουν να ρέουν.
Και πάντως πριν το 2023, κατά τη διάρκεια
του οποίου, λόγω της επαναφοράς του
Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
της Ε.Ε., ο δημοσιονομικός χώρος θα στενέψει ασφυκτικά για τη χώρα. Αφήνοντας
ελάχιστα περιθώρια για ρουσφετολογικές

Είναι κοινός τόπος ότι οι εκλογές είναι η
μόνη δημοκρατική διέξοδος από αυτή την
κατάσταση πολιτικής, οικονομικής και υγειονομικής αθλιότητας που βιώνουμε ως
λαός και ως χώρα· ωστόσο, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκφράζει ανοιχτά και καθαρά
τη διάθεση μιας οργανωμένης αμφισβήτησης της κυβέρνησης Μητσοτάκη ζητώντας
την πτώση της και την αντικατάστασή της:
«Ζητάμε εκλογές γιατί δεν πάει άλλο. Γιατί
κάθε ημέρα που περνάει πεθαίνουν δεκάδες αβοήθητοι συνάνθρωποί μας. (...) Θέλουμε και επιδιώκουμε το αίτημά μας αυτό
να συναντηθεί με την κοινωνική αγανάκτηση σε ένα κίνημα απαλλαγής και αλλαγής
που θα επιβάλει την προσφυγή στις κάλπες...» ήταν μία από τις τελευταίες σχετικές
παρεμβάσεις του Αλ. Τσίπρα.
Πολύ σωστά. Αλλά αρκεί η επαναλαμβανόμενη έκφραση της διάθεσης μιας οργανωμένης αμφισβήτησης της κυβέρνησης (ακόμα κι αν μεταφέρει την ξεχωριστή δυναμική μιας πολιτικής προσωπικότητας, όπως αυτής του πρώην πρωθυπουργού και σημερινού προέδρου του
κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα) για να προκαλέσει την
πτώση της, την προσφυγή στις κάλπες και
την αντικατάστασή της;
Ασφαλώς όχι, αν λάβουμε υπόψη την εν
γένει οργανωτική, ιδεολογική και πολιτική
κατάσταση και στάση των κομμάτων της
αντιπολίτευσης, μηδέ του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.
εξαιρουμένου: η αποσταγμένη κοινοβουλευτική εμπειρία δεκαετιών διδάσκει ότι
μια καλά οργανωμένη αμφισβήτηση πρέπει να κατευθύνεται από ένα κόμμα
ή από σύνολο κομμάτων που συνιστούν
μια συμπαγή αντιπολίτευση...
«Στην πολιτική, όπως και στην ορχήστρα,
οι φάλτσες νότες ακούγονται και το κοινό
παραλείπει να σφυρίζει» μας θυμίζει -χω-

ρίς απαραιτήτως να αναφέρεται στον... ΣΥΡΙΖΑ- ένας εξπέρ της κοινοβουλευτικής
λειτουργίας των κομμάτων*. Εξάλλου, ο
Ναπολέων, που γνώριζε την τέχνη της πολιτικής όσο και την τέχνη του πολέμου, συνήθιζε να λέει ότι «καταστρέφει κανείς καλά μόνο εκείνο που αντικαθιστά».
Φυσικά, στις σύγχρονες κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, τα παιχνίδια είναι ηπιότερα, αλλά παραμένει αδήριτη η αλήθεια
ότι τους αμφισβητούντες τους παίρνουν
στα σοβαρά όταν φαίνονται ικανοί να
αντικαταστήσουν τους αμφισβητούμενους: μόνο μια καλά οργανωμένη και συμπαγής πολιτική δύναμη μπορεί να αντικαταστήσει μια καλά οργανωμένη και συμπαγή πολιτική δύναμη.
Θεωρίες, θα μου πείτε. Ωστόσο, πάμε...
εκλογές με μια αίσθηση αβεβαιότητας για
την εκλογική δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.,
που οφείλεται και στις διάφορες περί
όνου σκιάς προσυνεδριακές... ομπρελομαχίες εντός του. Οι οποίες, σε συνδυασμό με τη συνήθη εσωστρέφεια που εμφιλοχωρεί στα αριστερά κόμματα, ιδιαίτερα κατά τις παρατεταμένες προσυνεδριακές περιόδους, προκαλούν και διασπείρουν στον χώρο της δημοκρατικής παράταξης αναπάντητα ερωτήματα για τη δυναμική του κόμματος της αξιωματικής
αντιπολίτευσης ως οργανωμένης-συμπαγούς πολιτικής δύναμης που μπορεί να
υπερκεράσει και να αντικαταστήσει την
κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Ας ελπίσουμε ότι τα συγκεκριμένα ερωτήματα θα απαντηθούν θετικά από το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που, όπως υποσχέθηκε
ο Αλέξης Τσίπρας «δεν θα είναι ούτε συνέδριο χειροκροτητών, ούτε αρένα μηχανισμών. Αλλά μια πλούσια, βαθιά ανταλλαγή ιδεών, προβληματισμού, αυτοκριτικής και πάνω απ’ όλα αφετηρία αγώνα
και κινητήρια δύναμη δράσης».
* Ο Γάλλος πολιτικός επιστήμων
Αντρέ Οριού στη «Μικρή Πολιτική
Εγκυκλοπαίδεια»

Της

ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ΜΠΡΕΓΙΑΝΝΗ
Είμαστε πλούσιοι και δεν λέμε να το καταλάβουμε. Τι άλλο να κάνει πια η κυβέρνηση για να πειστούμε; Ξεκάθαρα το
είπε ο Άδ. Γεωργιάδης, αλλά κάνουμε
πως δεν ακούμε ότι «οι καταθέσεις στις
τράπεζες αυξήθηκαν» (ΑΝΤ1).
«Το εισόδημα όλων των Ελλήνων έχει ανέβει
κατά 5,5% με 6%» είπε και ο Γ. Οικονόμου
(ΣΚΑΪ). Απορώ γιατί ανησυχούν τόσο πολύ οι
πολίτες με την ακρίβεια και θεωρούν κατά
82,5% ανεπαρκή τα μέτρα της κυβέρνησης,
σύμφωνα με τη Marc.
«Πόσα να δώσουμε;». «Θα καταρρεύσουν τα δημόσια οικονομικά» είπε
ο Μ. Βορίδης τρομοκρατώντας, για να
μην σας μπαίνουν ιδέες ότι η κυβέρνηση
μπορεί να έχει καμιά πρόθεση να στηρίξει τους πολίτες στην ενεργειακή
κρίση (ΑΝΤ1).
Ιδιωτικοποίησε τη ΔΕΗ, συνεχίζει με τον ΕΦΚΑ. Όπου πάει ο Superman Χατζηδάκης, το
Δημόσιο φτωχαίνει και τα golden boys κάνουν
πάρτι. Λύθηκε η απορία για τους υπέρογκους
μισθούς των 8.500 τον μήνα. Aυτοί είναι οι ειδικοί που χρειαζόμαστε στο Δημόσιο.
Στην αγορά τόσα παίρνουν, σύμφωνα
με τον Μ. Βορίδη.
Ευτυχώς, δηλαδή, που μας έκαναν
τη χάρη και δέχτηκαν...
Βγήκε και ο Κ. Σκρέκας μαζί με τους λογαριασμούς του (ΣΚΑΪ). Κάνει έκπτωση, λέει, 200
ευρώ στη μεσαία κατανάλωση. Θα πληρώναμε 500 και τώρα μόλις 300. Ευτυχώς δεν είναι
μόνο 2 ή 3 ευρώ πάνω, όπως έλεγε τον Σεπτέμβριο, και όλοι ησυχάσαμε...
Αν δεν το αντιληφθήκατε, οι νέοι κακοποιοί είναι οι γιαγιάδες μας που δεν
έχουν να φάνε. Ύποπτες, όπως και να
‘χει, αφού δεν φροντίζουν με τις συντάξεις τους να πληρώνουν δάνεια, φάρμακα, λογαριασμούς...
Ο Γεωργιάδης δεν τσιμπάει σε φτηνούς λαϊκισμούς και υπερασπίστηκε τα Lidl μέχρι κεραίας. Ο ίδιος άλλωστε απέκρουσε τις ερωτήσεις
της Καλογεροπούλου για την ακρίβεια με γνήσιο ακροδεξιό τραμπουκισμό live στον ΑΝΤ1.
Ο ένοχος δεν διαψεύδει. Διαγράφει.
Οπότε ούτε ο Κύρτσος γλίτωσε τον χαρακτηρισμό του κρυφοσυριζαίου ανθέλληνα, που τόλμησε να συνταχθεί με τους
«σκευωρούς» και να πει σκάνδαλο τη
Novartis ρεζιλεύοντας τη χώρα.
Οταν δεν διχάζουν τον «εθνικό κορμό» ψάχνοντας για προδότες, αλληλοκαρφώνονται.
Κύρτσος και Μπογδάνος κάρφωσαν το «δεξί
χέρι»... ο ένας για τις σχέσεις με την Ακροδεξιά, ο άλλος με την ΤΕΡΝΑ... Όλο και συχνότερα ακούγεται το όνομα του Γεραπετρίτη αλλά
αυτός αγέρωχος χαμογελά από το πλευρό του
πιο άριστα αποτυχημένου πρωθυπουργού.
Και η πανδημία, κύριε;
Η κυβέρνηση σφύριξε τη λήξη με σχεδόν 100
νεκρούς τη μέρα. Ποιος ακούει τους ειδικούς;
Πάμε για καλοκαίρι... οι τουρίστες έρχονται και
ο Κικίλιας τρέχει να τους αγκαλιάσει... Ελπίζουμε όχι έναν προς έναν.
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πράσινα και αριστερά

Κακές μαθήτριες
Της

ΡΕΝΑΣ
ΔΟΥΡΟΥ*

Ο

Του ΒΑΓΓΕΛΗ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ

Αγοράζεις όπλα;
Είσαι πατριώτης, τελεία και παύλα
Δεν έχει σημασία αν η χρεοκοπία σε κάνει υπόδουλο, αν η οικονομία σου συρρικνώνεται,
αν ο πληθυσμός σου φθίνει συνεχώς και οι νέοι μεταναστεύουν διαρκώς

Του

Ο

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΧΡΗΣΤΟΥ

ποιος αμφισβητεί
τις αγορές οπλικών
συστημάτων για την
υπεράσπιση της
ανεξαρτησίας της χώρας είναι
εθνομηδενιστής, έως και προδότης.
Κάπως έτσι πάει το πράγμα
στην Ελλάδα, η οποία είναι,
για την ασφάλειά της, παλαιόθεν
μέλος του ΝΑΤΟ.
Και η Ελλάδα αγοράζει για να αποφύγει
την επίθεση από την Τουρκία, που και
αυτή, παλαιόθεν μέλος του ΝΑΤΟ, αγοράζει για να αποτρέψει πιθανή επίθεση
από την Ελλάδα! Υπάρχει άρθρο στο καταστατικό του ΝΑΤΟ που λέει ότι αν δύο
μέλη του εμπλακούν σε πόλεμο, ο οργανισμός νίπτει τα χείρας του; Και αν δεν
υπάρχει, γιατί δεν έχει φροντίσει τόσα
χρόνια να ξεκαθαρίσει τα πράγμα ως
αμυντικό σύμφωνο;
Τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται,
λέει η ρήση, και τα εννοούμενα είναι ότι
αν πηγαίνουν καλά οι πωλήσεις όπλων
από τις δυτικές βιομηχανίες σε Ελλάδα
και Τουρκία, δεν υπάρχει λόγος να περιοριστούν, καθώς οι πωλήσεις, για να αυξάνονται, χρειάζονται πάντα μπαμπούλα.
Ετσι κρύβουμε τις τεράστιες ευθύνες
των εγχώριων ελίτ και των προστάτιδων
δυνάμεων, που παρακολουθούν την οικονομική υποδούλωση της χώρας μας
δανείζοντάς την σε βαθμό που να μην
μπορεί να αποπληρώσει τα χρέη της,
ώστε να αναγκαστεί να εκχωρεί περιουσιακά στοιχεία και να υπακούει αδιαμαρτύρητα στις άνωθεν εντολές.

Ακόμα και στον τομέα της εγχώριας παραγωγής στρατιωτικού εξοπλισμού, η
ελληνική πολεμική βιομηχανία συρρικνώθηκε μέχρι εξαφάνισης, υπονομεύοντας και τη βραχυπρόθεσμη ικανότητα
των Ενόπλων Δυνάμεων να ανταποκριθούν στις όποιες απαιτήσεις έκτακτων
συνθηκών. Η σύγκριση με την
αντίστοιχη ανάπτυξη του κλάδου
της Τουρκίας είναι τρομακτική.
Το 2002 η τουρκική πολεμική βιομηχανία
ήταν υπεύθυνη για 62 προγράμματα,
ενώ τώρα για 700. Οι εταιρείες έχουν αυξηθεί από 56 σε 1.500 και ο κύκλος εργασιών ανέβηκε από το 1 δισ. δολάρια
στα 10,8 δισ. Μαζί, οι εξαγωγές έσπασαν
το φράγμα των 3 δισ., δεκαπλασιάζοντας
σε αξία την αντίστοιχη επίδοση του 2002.
Σύμφωνα με το Defense News, επτά
τουρκικές εταιρείες φιγουράρουν στη λίστα με τις 100 μεγαλύτερες παγκοσμίως.
Από αυτές, μία είναι ιδιωτική (FNSS), μία
τελεί υπό κοινοπραξία Τουρκίας - Κατάρ
(BMC) και πέντε ανήκουν στο τουρκικό
Δημόσιο (Aselsan, TAI, Roketsan, STM,
Havelsan). Η στροφή της Τουρκίας στην
εγχώρια βιομηχανία έχει μειώσει την
εξάρτησή της από ξένους προμηθευτές
στο 30% και στόχος είναι αυτό το ποσοστό να μηδενιστεί έως το 2023.
Αντίστοιχα, στην Ελλάδα οι δημόσιες πολεμικές βιομηχανίες βρίσκονται στα πρόθυρα πτωχεύσεων,ενώ τα μεγαλύτερα
ναυπηγεία, μετά από πολυετή παραμέληση, δεν είναι πλέον ελκυστικά για να εξαγοραστούν ακόμα και ως καρνάγια, με
τον κίνδυνο χρεοκοπίας να πλησιάζει.
Πόσο ισχυρή θα είναι μια χώρα όταν ο
πληθυσμός της συρρικνώνεται δραματικά, με τους νέους να μεταναστεύουν για
σπουδές και επιστημονική εξέλιξη και να
μένουν μακριά από την πατρίδα τους;
Πόσο αξιοσέβαστη και ανεξάρτητη μπο-

ρεί να είναι μια χώρα με φθίνουσα
παραγωγική και τεχνολογική βάση,
εξαρτώμενη όλο και περισσότερο
από τις εισαγωγές;
Αναλογίστηκε κανείς γιατί δύο χώρες
όπως η Γερμανία και η Ιαπωνία, που μετέχουν στις συνδιασκέψεις των επτά
ισχυρότερων χωρών του κόσμου, δεν
διαθέτουν καν ένοπλες δυνάμεις και η
ισχύς τους είναι αποτέλεσμα οικονομικής και τεχνολογικής ισχύος; Με όπλα
και πολεμικές συγκρούσεις καταφέρνει
η Κίνα να φτάνει και να προσπερνά σύντομα την ισχύ επιρροής των ΗΠΑ;
Δυστυχώς, οι εγχώριες ελίτ αλλά και το
υπόδουλο σε αυτές κυρίαρχο πολιτικό
σύστημα ποτέ δεν διατύπωσαν όραμα
για την πρόοδο της χώρας. Μιας χώρας
ζηλευτής για τα φυσικά της πλεονεκτήματα και την Ιστορία της. Μιας χώρας
που θα μπορούσε με την ιστορική της
προίκα να δημιουργήσει την καλύτερη
μορφή δημοκρατίας της σύγχρονης
εποχής και να την δείχνουν όλοι
ως παράδειγμα προς μίμηση.
Μιας χώρας ελκυστικής στους νέους της
Ευρώπης για ανθρωπιστικές - φιλοσοφικές σπουδές σε κείμενα Θαλή, Αριστοτέλη
και Πλάτωνα, επιστημονικά συνέδρια
στους τόπους όπου θεμελίωσαν την ιατρική ο Ιπποκράτης και ο Ασκληπιός, τα μαθηματικά ο Ευκλείδης και ο Πυθαγόρας.
Εμείς όμως ζούμε στη χώρα με τους χαμηλότερους μισθούς, τις υψηλότερες τιμές αγαθών και υπηρεσιών, με παραπαίουσα δημόσια Υγεία, με Παιδεία περιορισμένης κοινωνικής αγωγής, με Δικαιοσύνη άσ’ τα να πάνε, ανεξάρτητες αρχές
υποδουλωμένες και καλπάζουσα διαφθορά! Ζήτω η πατρίς μας, λοιπόν!

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας κρούει ξανά
και ξανά, τεκμηριωμένα, τον κώδωνα του
κινδύνου για την ανάγκη βαθιών και ριζικών
αλλαγών στον τομέα της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα - μόνο πέρσι η
παραγωγή της αυξήθηκε κατά 9%, οδηγώντας σε
επίπεδα ρεκόρ τις τιμές και τις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου. Φωνή βοώντος... Σοβαρές ΜΚΟ με
μελέτες και έρευνές τους φέρνουν στο φως ένα κοινό
μυστικό. Ότι δηλαδή, παρά τις μεγαλόφωνες υποσχέσεις,
τις δεσμεύσεις για «πράσινες» επενδύσεις απέναντι στον
ΟΗΕ αλλά και στην κοινωνία των πολιτών, παρά τον
πολλαπλασιασμό των ακραίων καιρικών φαινομένων
στον πλανήτη, οι μεγάλες τράπεζες επιμένουν
«βρόμικα». Επιμένουν σε τεράστιες χρηματοδοτήσεις
των βιομηχανιών των ορυκτών καυσίμων.
Οι αριθμοί, αδιάψευστοι μάρτυρες, προκαλούν ίλιγγο. Η
έρευνα της ΜΚΟ ShareAction, που αγωνίζεται για «υπεύθυνες επενδύσεις», αφορά 25 ευρωπαϊκές τράπεζες, από
τις οποίες οι 24 ανήκουν στο δίκτυο, υπό την αιγίδα του
ΟΗΕ, της Τραπεζικής Συμμαχίας για μηδενικές εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, για την επίτευξη το 2050 ουδετερότητας άνθρακα. Και αποδεικνύει ότι οι πράξεις τους βρίσκονται σε πλήρη αντίθεση με τις υποσχέσεις τους: πέρσι
χρηματοδότησαν με 55 δισ. δολάρια εταιρείες παραγωγής
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ενώ στη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών αυτά τα ποσά αγγίζουν τα 400 δισ. δολάρια, συμβάλλοντας έτσι στην επέκταση του τομέα της
ορυκτής ενέργειας! Η ΜΚΟ τονίζει στην έκθεσή της ότι η
χρηματοδότηση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα, σύμφωνα με τα οποία «δεν υπάρχει
κανένα περιθώριο για επενδύσεις σε νέα πετρελαϊκά πεδία
και πεδία φυσικού αερίου αν ο κόσμος θέλει να περιορίσει
την υπερθέρμανση στους 1,5 βαθμούς Κελσίου».
Η συγκεκριμένη έρευνα στηρίχθηκε στα ποσά των χρηματοδοτήσεων αυτών των τραπεζών «προς 50 επιχειρήσεις
που έχουν μεγάλα σχέδια πετρελαϊκής ανάπτυξης και ανάπτυξης του φυσικού αερίου, μεταξύ τους οι Exxon Mobil,
Saudi Aramco, Shell και BP». Μάλιστα, είναι πολύ πιθανόν
αυτά τα ποσά να είναι και μεγαλύτερα! Κι αυτό γιατί, σύμφωνα με τους ειδικούς, σε πολλές περιπτώσεις λόγω της
φύσης των δραστηριοτήτων αυτών ένα μέρος των χρηματοδοτήσεων παραμένει στο σκοτάδι... «Καλές μαθήτριες»
είναι μόλις τρεις τράπεζες που «έχουν αρχίσει να περιορίζουν τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου»
σύμφωνα με τη ΜΚΟ, η οποία εξηγεί ότι η χρηματοδότηση
πετρελαίου και φυσικού αερίου είναι «σενάριο lose-lose και
για τις τράπεζες, και τους επενδυτές τους».
Και η ShareAction δεν είναι η μόνη ΜΚΟ που χτυπά συναγερμό. Την Τρίτη 15 Φεβρουαρίου,δύο ΜΚΟ, οι Urgewald και
Reclaim Finance, δημοσιοποίησαν ανάλυσή τους (που συμβαδίζει με έρευνες και άλλων ΜΚΟ) σύμφωνα με την οποία οι
εμπορικές τράπεζες διοχέτευσαν 1,5 τρισ. δολάρια στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων από τον Ιανουάριο του 2019 έως
πέρσι τον Νοέμβριο. Τονίζοντας μάλιστα ότι ένας μικρός αριθμός χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από μια χούφτα χωρών
(ΗΠΑ, Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, Καναδάς, Βρετανία) παίζει δυσανάλογα μεγάλο ρόλο στη στήριξη της βιομηχανίας άνθρακα, χρηματοδοτώντας πάνω από το 80% των σχετικών επενδύσεων!

«Αυτά τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να στοχοποιηθούν από όλες τις πλευρές: από τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τις ρυθμιστικές αρχές, τους πελάτες και
τους προοδευτικούς επενδυτές» παρατήρησε η Κάτριν
Γκανσγουίντ, επικεφαλής έρευνας της Urgewald, προσθέτοντας: «Αν δεν βάλουμε τέλος στη χρηματοδότηση του άνθρακα, ο άνθρακας θα βάλει τέλος σε εμάς»...
* Η Ρένα Δούρου είναι μέλος της Π.Γ. του ΣΥΡΙΖΑ - Π.Σ., εκπρόσωπος για θέματα Κλιματικής Αλλαγής
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Η μόρφωση και όχι
η φυγοπονία, η παραγωγή
και όχι το επίδομα
Του

ΔΗΜΗΤΡΗ
ΣΕΒΑΣΤΑΚΗ

Η

Αριστερά, όλων των παραδόσεων, πάντοτε ταύτιζε τη
δυσφορία του κόσμου με την πολιτική του
ριζοσπαστικοποίηση. Θεωρούσε ότι όταν ο κόσμος
στριμώχνεται ή και καταρρέει οικονομικά, συγχρόνως
πλησιάζει όλο και περισσότερο την Αριστερά ή, έστω, γίνεται
καλύτερος ακροατής της. Έφτασε (η Αριστερά) να ταυτίζει τον
εαυτό της με τον κοινωνικά εκμηδενισμένο. Η Αριστερά, λοιπόν,
είναι η παράταξη μόνο των αφανισμένων, των χαμένων; Είναι μόνο
παρηγορητικός ο ρόλος της; Η Ιστορία το διαψεύδει. Μεγάλες
μάζες πάμφτωχων πολιτών γίνονταν τα πιο πιστά και φανατικά
όργανα της σκληρής Δεξιάς. Οι παρακρατικοί ανασύρονταν και
στρατολογούνταν από τον πολιτιστικό βυθό της κοινωνίας. Πολλοί
εγκατέλειπαν τον αριστερό υπερασπιστή τους στο άψε-σβήσε. «Τι
να κάνουμε; Είμαστε φτωχοί άνθρωποι. Πρέπει να ζήσουμε».

Του TAΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

a la καρτ

Εφ’ όπλου σκούπα

Του

ΘΑΝΑΣΗ
ΚΑΡΤΕΡΟΥ

Ε

ίναι καιρός για τον ΣΥΡΙΖΑ και για όσους
προσβλέπουν στην πρόοδο να αρχίσουν να
σκέφτονται πολύ σοβαρά την επόμενη μέρα.
Γιατί όλα τα σημάδια δείχνουν ότι διανύουμε
τη χειρότερη περίοδο της χειρότερης κυβέρνησης
από τη Μεταπολίτευση - την αποδρομή της. Και δεν
έχουμε να κάνουμε με τον Καραμανλή, που
αποχώρησε από τη διακυβέρνηση όταν διαπίστωσε
ότι δεν μπορούσε να διαχειριστεί τον κατήφορο της
οικονομίας. Ούτε με τον Τσίπρα, που προκήρυξε
πρόωρες εκλογές, αν και ήξερε ότι θα τις χάσει, όταν
οι ευρωεκλογές έδειξαν αλλαγή στους συσχετισμούς.
Έχουμε να κάνουμε με τον Μητσοτάκη.
Τι εστί Μητσοτάκης το έχουν καταλάβει όλοι,
ακόμα και πολλοί από τους δικούς του, στα χρόνια της
απολυταρχικής του διακυβέρνησης. Χρόνια φθοράς,
διαφθοράς, κοινωνικής δήωσης, ντελίβερι,
ανικανότητας, αναξιοκρατίας - βάλτε όσους χαρακτηρισμούς θέλετε εδώ, μέσα θα είστε. Αλλά κυρίως χρόνια
που απέδειξαν ότι ο ολίγιστος αυτός, που οι βαρόνοι
φούσκωσαν ως αλύγιστο μέχρι Μαξίμου, δεν έχει
κανενός είδους συναίσθηση ευθύνης, ενσυναίσθηση,
εθνική ευαισθησία. Αντιμετωπίζει και σχεδιάζει ήδη την
απόδρασή του, όπως περίπου κάποιοι δικτάτορες της
Λατινικής Αμερικής σε παλιότερες δεκαετίες.

Τι κάνει, δηλαδή; Πρώτον, φροντίζει τον εαυτούλη του,
μην τυχόν και κακοπέσουν αυτός, τα παιδιά, τα εγγόνια,
η σύζυγος, τα πεθερικά, τα ανίψια, τα μικρανίψια,
οι μέλλοντες πρωθυπουργοί. Πέντε, τρία, δύο,
είναι ο αλγόριθμος του Μαξίμου. Και η βιασύνη
να χρεωθούμε όλοι την απρόσκοπτη συνέχεια της
πολυτελούς του διαβίωσης είναι ένα από τα κίνητρα
των deals που διαπράττει με ρυθμούς φαστ τρακ.
Εξοπλισμοί, ιδιωτικοποιήσεις, εξυπηρετήσεις, σχολιάζουν την αρχαία διαβεβαίωση: Άμμες δε γ’ εσόμεθα
πολλώ κάρρονες. Στα βήματα του αείμνηστου πατρός
κι ακόμα καλύτερος στη σχετική τέχνη ο γιος.
Το δεύτερο όμως είναι το χειρότερο. Μιλάμε
για το τρίπτυχο: Ρημάζει - βολεύει - υπονομεύει.
Ρημάζει την οικονομία και την κοινωνική συνοχή - αυτό
δεν θέλει επιχειρήματα. Βολεύει τα καθεστωτικά βιογραφικά άνετου βίου στη ΔΕΗ, στις δημόσιες επιχειρήσεις, στο κράτος. Όπου υπάρχει χρήμα ανοίγει τρύπα να
χωθούν. Και υπονομεύει την επερχόμενη προοδευτική
κυβέρνηση με όλους τους δυνατούς τρόπους.
Θα της παραδώσει μια οικονομία έτοιμη για κραχ,
μα κοινωνία έτοιμη να εκραγεί, μια εμπιστοσύνη στο
πολιτικό σύστημα κάτω του μηδενός. Μια Ελλάδα
εξουθενωμένη οικονομικά, κοινωνικά και ηθικά.
Θα της παραδώσει τον Στουρνάρα, τα golden boys
δεμένα με πανάκριβες συμβάσεις, τη ΔΕΗ δεμένη
χειροπόδαρα, το ΕΣΥ ρημαγμένο, την Παιδεία
κεραμιδαριό, τη Δικαιοσύνη θου Κύριε, τα ιλιγγιώδη
χρέη από εξοπλιστικά και αρπακτικά. Ένα σύμπαν διεφθαρμένο και βίαιο. Και βέβαια τη λούμπεν κατσαρόλα.
Γερούν, γερά, χάσαμε τον παρά. Εστέ έτοιμοι και εφ’
όπλου σκούπα, λοιπόν. Οι εκλογές είναι μόνο η αρχή…

Αιρετικός
«Έχετε μείνει στην Ιστορία με αυτά τα οποία κάνατε εκεί
και υπολειπόμεθα ό,τι και να κάνουμε μετά από αυτή την εποποιία»
( Όρμπαν προς Μητσοτάκη)

Δεν μιλάω για τους φοβισμένους και σιωπηλούς, αλλά γι’ αυτούς που
πλειοδοτούσαν. Οι παλιοί το γνωρίζουν: άλλο «δηλωσίας» (μερικές φορές γιατί υπήρχαν τεράστιες οικογενειακές υποχρεώσεις), άλλο βασανιστής, προσχωρήσας, διώκτης και χαφιές. Το μετεμφυλιακό βίωμα διδάσκει. Αποκαλύπτει όλες τις σκοτεινές πλευρές της πολιτιστικής τερατωδίας. Αλλά το μεταδικτατορικό παραπλανά. Ακόμα. Νόμος είναι το δίκιο
του φτωχού (για να το γενικεύσω). Όντως; Μήπως θα ‘πρεπε να γίνει το
δίκιο του παραγωγικού, του φίλεργου, του διεκδικητή της εργασιακής δικαιοσύνης και όχι μόνο της εργασιακής «απασχόλησης»;
Η παράταξη της Αριστεράς έχει καθήκον να στηρίζει και να υπερασπίζεται
όχι μόνο την οικονομική σωτηρία του αδύναμου, αλλά επιμόνως την καλλιέργεια, τη μόρφωσή του. Την πολιτιστική του «σωτηρία». Το μέγιστο μέτωπο δεν είναι μόνο για να στηριχθεί η οικονομία του φτωχού, αλλά για
το σχολείο του φτωχού (μέχρι να αρθεί η ίδια η ταξική έννοια). Ένα εύρωστο, ανοιχτό γνωστικά, δημοκρατικό, έξυπνο, πολυμερές, ισορροπημένο
σχολείο του φτωχού. Η Αριστερά δεν υπερασπίζεται κάποιο αφηρημένο
δίκαιο του φτωχού ούτε η ποσοτική βελτίωση των οικονομικών του τελευταίου αποτελεί και την τελική δικαίωσή του. Η ψυχική, ιδεολογική και
διανοητική πληρότητα είναι κάτι διαφορετικό, ευρύτερο και βαθύτερο.
Πολλές πλευρές της Αριστεράς, έχοντας εγκλωβιστεί σε έναν οικονομισμό, θεωρούν ότι το καθήκον τους το εκπληρώνουν αν ο φτωχός αποσπάσει μια μεγαλύτερη αύξηση, ένα επίδομα, αν του χαριστεί κάποιο
χρέος. Το μόνο που τον δεσμεύει στην πλευρά της κριτικής αναθεώρησης της ίδιας της ζωής του και ίσως της ριζοσπαστικοποίησης προς τα
αριστερά είναι το μορφωτικό βίωμα, όχι το επίδομα.
Ο μεταδικτατορικός πολίτης όσο πλούτιζε τόσο αδρανοποιούταν πολιτικά
και πνευματικά. Τεράστιες λαϊκές μάζες πειθαρχούσαν στον στρατό των
fashion victims. Τους θυμάστε τους προλετάριους με (μαϊμού) γνωστές
μάρκες ρούχων, να γλείφουν τον πορτιέρη του μεγακλάμπ; Να τρέχουν
με σάλια πίσω απ’ την «ξεβλαχεμένη» υποκουλτούρα; Ο τύπος που λιγώνεται στα ριάλιτι, στα διαδικτυακά λιντσαρίσματα, ο τύπος μιας «γυαλιστερής» χαρμανιάς, όσα επιδόματα και να πάρει, ούτε κερδίζεται ούτε
συγκροτεί το κοινωνικό υπόδειγμα. Η ανθρωπιστική πολιτική, η βοήθεια
είναι οριζόντια, δεν στοχεύει σε πολιτιστικά προφίλ, αλλά γενικά στους
κατατρεγμένους. Σωστό. Ο σχεδιασμός όμως της πολιτικής δεν εξαντλείται εκεί. Τα έχω γράψει πολλές φορές: παραγωγικός πολίτης, παραγωγική επανάσταση, αλλαγή πολιτιστικού προτύπου.
Ενας γονιός που θέλει να «εκβιάσει» την έγκριση του παιδιού του, που εκπαιδεύει το παιδί του να τσαμπουκαλεύεται και όχι να αγωνίζεται για τον
βαθμό (κι εκεί να λήγει ο ριζοσπαστισμός του) ούτε έχει ελπίδες να κερδίσει τον αυτοσεβασμό ούτε έχεις ελπίδες να σε ευγνωμονεί εκλογικά. Ο
δεξιός, άλλωστε, την ξέρει τη δουλειά: «Να τους θυμίζετε ότι τους διορίσαμε. Ο καθένας να φέρει να ψηφίσει άλλον έναν τουλάχιστον» νουθετούσε ο καθοδηγητής τους κομματικούς υφισταμένους του πριν λίγες μέρες στο βίντεο που κυκλοφόρησε. Η μόνη βιώσιμη εγγραφή και διείσδυση των αξιών της Αριστεράς είναι η μόρφωση, η καλλιέργεια. Και ένα από
τα σημαντικότερα μέτωπα αναδεικνύεται το μέτωπο του σχολείου.

Πολιτισμός

Το τραγούδι
που με
σφράγισε

Σήμερα γράφει
ο Κώστας Καλδάρας

Μια κρυφή
σύγχρονη τραγωδία

Το μπούλινγκ στο θέατρο
δεν είναι άγνωστη λέξη

«Η μηχανή του Τούρινγκ»
στο Νέο Θέατρο Κατερίνας
Βασιλάκου

Ο Γιάννης Στάνκογλου μας μιλάει
για το «Killer Joe», το θέατρο, την
πανδημία, το MeToo

Κάτω απ’ το στίγμα του Μολιέρου
Της

ΑΘΗΝΑΣ ΚΕΦΑΛΑ

Συμπληρώνονται
φέτος 400 χρόνια
από τη γέννηση του
αναμορφωτή του
σύγχρονου θεάτρου

Η

φετινή χρονιά, το 2022, είναι η χαρά του θεάτρου,
γιορτάζουμε τα 400 χρόνια από τη γέννηση του
Μολιέρου και η τέχνη τιμά τον αναμορφωτή του σύγχρονου θεάτρου.
Στα θέατρα όλου του κόσμου τα έργα
του, οι ταινίες, τα αναλόγια και οι συζητήσεις έχουν τον πρώτο λόγο. Καταγγέλλει τα λάθη, τα ελαττώματα
και τις υπερβολές των αστών σε μια
περίοδο που η ελεύθερη έκφραση
ήταν υπό τον έλεγχο του βασιλιά και
του κλήρου. Ο φορμαλισμός και η
φάρσα στα έργα του είναι η νέα πνοή
που φέρει στο παγκόσμιο θέατρο, είναι η αρχή του μοντερνισμού και έως
σήμερα έχει τεράστια απήχηση στο
κοινό. Στις 15 Ιανουαρίου 1622 γεννιέται στο Παρίσι ένα αγοράκι από
πατέρα ταπετσιέρη του βασιλιά και
μια αξιολάτρευτη μαμά, που τον προέτρεψε να μορφωθεί. Έτσι, το παιδί
πήγε από μικρό σε καλά σχολεία, ενώ
γρήγορα εκδήλωσε ενδιαφέρον για
την commedia dell’arte. Το όνομα
αυτού, Ζαν-Μπατίστ Ποκλέν - και το
ψευδώνυμο Μολιέρος.

Ο Μολιέρος ξεκίνησε τις ανώτερες σπουδές του στη Νομική Σχολή,
άλλα σύντομα την εγκατέλειψε και
έφυγε για τη Λυών, όπου συνάντησε
μια οικογένεια θεατρίνων που περιόδευε σε επαρχίες κι αμέσως κατάλαβε ότι αυτός ήταν ο κόσμος του.
Έγινε μέλος της ομάδας τους, ερωτεύτηκε τη νεαρή ηθοποιό Μαντλέν
και το θέατρο.
Ετσι γεννήθηκε ο σπουδαίος δραματουργός, συγγραφέας, σκηνοθέτης και ηθοποιός που έγινε παγκόσμιος και φέτος στα γενέθλιά του παραστάσεις των έργων του πλημμυρίζουν όλες τις σκηνές όπου έπαιξε,
στις Βερσαλλίες, στο Παλέ Ρουαγιάλ,
στην Κομεντί Φρανσέζ και σε όλες τις
μεγάλες σκηνές του κόσμου. Τα έργα
του κατακεραυνώνουν τους απατεώνες, τους ψεύτες, τους κρατικούς λειτουργούς, τους κληρικούς. Ο Μολιέρος είχε έναν μοναδικό τρόπο να σατιρίζει τον κόσμο με μαγεία και ποίηση, έπαιρνε καθημερινές καταστάσεις και τις μετέτρεπε σε δραματικές
με μαεστρία. Ήταν ουμανιστής και
έδινε κέρδη από τη δουλειά του σε φιλανθρωπίες. Όλη του τη ζωή πάλευε
ενάντια στους «απαίσιους ανθρώπους», όπως τους αποκαλούσε, ενά-

ντια στην ασχήμια και την αδικία.
Μπήκα κι εγώ στον κόσμο του μέσα
από τη γνώση των δασκάλων μου
Αντουάν Βιτέζ και Μισέλ Μπουκέ.
Μου έμαθαν ότι τα έργα του είναι
τραγωδίες και κωμωδίες φάρσας μπαλέτο. Μου έμαθαν να μιλώ και να
παίζω σωστά τον αλεξανδρινό στίχο,
τον έμμετρο λόγο του Μολιέρου.
Άλλοτε ο στίχος του είναι δωδεκασύλλαβος κι άλλοτε οκτασύλλαβος,
ώστε να σπάει η μονοτονία της ομοιοκαταληξίας. Ο ηθοποιός πρέπει να
αποφεύγει την απαγγελία. Όταν κατακτήσει τη σωστή εκφορά, ο λόγος
του γίνεται κέντημα. Για να το καταφέρει, πρέπει να μάθει να μετρά και
να μιλά, και τότε η ποίηση ρέει και η
ομορφιά της διαπερνά το κοινό. Ο
Βολταίρος έγραψε: «Ο Μολιέρος κατάφερε να δώσει στην ανθρώπινη έκφραση ρυθμό».
Οι ήρωές του είναι τραγικοί, από
την τραγικότητά τους απορρέει η
φάρσα, τα κωμικά σημεία σε κομβικές
στιγμές των έργων, όπως οι μεταμφιέσεις που συχνά συναντάμε - χαρακτηριστική είναι η μεταμφίεση της
Τουανέτας (υπηρέτρια) σε γιατρό
προκειμένου να προστατεύσει το αφεντικό της από επιτήδειους που τον

βλέπουν ως πηγή εισοδήματος στο
τελευταίο έργο του Μολιέρου «Ο
κατά φαντασίαν ασθενής». Το μπαλέτο στις παραστάσεις του έχει διαμεσολαβητικό ρόλο μεταξύ κοινού και
σκηνής, γίνεται ένα υπερθέαμα που
σατιρίζει κοινωνικές καταστάσεις με
άριστη αισθητική - είναι τα ιντερμέδια
που ξεκουράζουν τους θεατές.
Ο Μολιέρος άντλησε την έμπνευσή του από θεατρικές οικογένειες
που φιλοξενούσε ο Λουδοβίκος ΙΔ΄
στο παλάτι του, όπως ο ιταλικός θίασος του Ντομένικο Μπιανκονέλι,
ενώ ο ίδιος ενέπνευσε πολλούς μεταγενέστερους, από τον Μαριβό μέχρι τον σύγχρονό μας Παζολίνι. Ο
τελευταίος, βαθιά επηρεασμένος
από τον Ταρτούφο, σκηνοθετεί το
εμβληματικό «Θεώρημα», με τον
όμορφο νέο που εισβάλλει στην οικογένεια με δόλιο τρόπο και την καταστρέφει - η ομορφιά είναι εξουσία
και έχει νύχια.
«Ζω κάτω απ’ το στίγμα του Μολιέρου» είπε ο Παζολίνι. Και, όπως
φαίνεται, το ίδιο ισχύει και για το θέατρο εν γένει.
* Η Αθηνά Κεφαλά είναι ηθοποιόςσκηνοθέτιδα

Αυτοδιαχείριση
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Την ελληνική μουσική, τα πνευματικά
δικαιώματα των δημιουργών και τα μάτια μας
Παραμένουν τα ερωτήματα για την Αυτοδιαχείριση μετά την έκθεση οικονομικού ελέγχου της εταιρείας ορκωτών λογιστών
Ernst & Young που αποκαλύψαμε την περασμένη Κυριακή. Έντονα προβληματισμένοι οι Έλληνες δημιουργοί

Το
Τ
ο αδιανέμητο (οφειλόμενο
σ τους δημιουργούς-μέλη
της Αυτοδια χείρισης) ποσό
του 1.741.855 ευρώ για το 2019

Α μ ο ι βέ ς π ρ
ρώην
προέδρου Δ.Σ.
(με τα αρχικά Ι.ΓΓ..)
της Αυτοδια χείρισης

Οι ό ρ ο ι
του δανείου
της Cisac

Ο ι δ α π ά νε ς γ ι α
νομικά έξοδα της
Αυτοδια χείρισης
το 2019, όπως
καταγράφον ται
σ την έκθεση
της Ernst & Young
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Της

ΠΟΛΥΣ ΚΡΗΜΝΙΩΤΗ

Ε

ντονα προβληματισμένοι
είναι οι Έλληνες δημιουργοί, και όχι μόνο, μέλη της
Αυτοδιαχείρισης με τα στοιχεία που κατέγραψε η έκθεση της
Ernst & Young μετά τον οικονομικό
έλεγχο που πραγματοποίησε στον
Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης
για την περίοδο 2018-2019, τα οποία
δημοσιεύσαμε την προηγούμενη Κυριακή. Καταγράφοντας την οικονομική κατάσταση του συγκεκριμένου
Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης, η έκθεση διαπιστώνει μεγάλες
καθυστερήσεις στην καταβολή πνευματικών δικαιωμάτων στους δημιουργούς-μέλη της Αυτοδιαχείρισης,
υπέρβαση των διοικητικών και διαχειριστικών εξόδων πέρα από τα προβλεπόμενα από τον νόμο όρια, τη σύναψη δανείου ύψους 1.000.000
ευρώ με την Παγκόσμια Συνομοσπονδία Οργανισμών Συλλογικής
Διαχείρισης CISAC με επαχθείς
όρους, αλλά και υψηλές αμοιβές του
πρώην προέδρου και νυν μέλους του
Δ.Σ. του Οργανισμού Γιάννη Γλέζου.

Αδιάψευστοι μάρτυρες
οι αριθμοί
Σε ό,τι αφορά τα οφειλόμενα στους
δημιουργούς, η έκθεση διαπιστώνει
ότι με βάση τα έσοδά της από πνευματικά δικαιώματα του 2019, η Αυτοδιαχείριση έπρεπε να διανείμει στα
μέλη της 3.815.146 ευρώ. Αντ;i αυτών, οι δημιουργοί έλαβαν 2.569.545
ευρώ μέχρι τον Μάρτιο του 2021. Τα
1.245.601 ευρώ ερευνάται τι απέγιναν. Για το 2018, σύμφωνα με την έκθεση, οφείλονται στους δημιουργούς
33.974 ευρώ.
Σε ό,τι αφορά την υπέρβαση των
διοικητικών και διαχειριστικών εσόδων, η Αυτοδιαχείριση για το 2018
εμφανίζει έσοδα 1.778.712 ευρώ και
δαπάνες 1.037.693 ευρώ. Προκύπτει
υπέρβαση εξόδων 601.672 ευρώ,
φτάνει δηλαδή στο 58% των εσόδων
της. Αντίστοιχα, το 2019 τα έσοδα
ανέρχονται στα 7.062.533 ευρώ και
οι δαπάνες στα 2.809.771 ευρώ, με
την υπέρβαση να φτάνει στο ποσό
των 1.277.201 ευρώ και να ανέρχεται
στο 39,78% των εσόδων της. Κι αυτό
την ώρα που ο νόμος για τα πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα του
2017 προβλέπει ως ανώτατο όριο διοικητικών δαπανών το 22% των εσόδων ενός Οργανισμού Συλλογικής
Διαχείρισης.
Επιπλέον, η έκθεση διαπιστώνει
ότι για το δάνειο ύψους 1.000.000
ευρώ που έλαβε η Αυτοδιαχείριση
από τη CISAC χορήγησε «όλη την
περιουσία της ως εξασφάλιση για τη
χρηματοδότηση που της παρέχει»,
ενώ στους δανειακούς όρους προβλέπεται αφενός η «συμμετοχή ενός
εκπροσώπου της CISAC στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. ως επιτηρητή, χωρίς δικαίωμα ψήφου» και από την
άλλη ότι η αποπληρωμή των ετήσιων
δόσεων «πρέπει να καταβάλλεται
πριν από την καταβολή μερισμάτων
στα μέλη της». Δηλαδή, αν δεν αποπληρώνεται το δάνειο, οι δημιουργοί
της Αυτοδιαχείρισης δεν εισπράττουν πνευματικά δικαιώματα. Την
ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση, ο
πρώην πρόεδρος και νυν μέλος της

Αυτοδιαχείρισης το 2018 έλαβε ως
αμοιβή το ποσό των 69.059 ευρώ,
ποσό που ανέρχεται στο 10% των συνολικών εισπράξεων από τα πνευματικά δικαιώματα όλων των δημιουργών-μελών του Οργανισμού, που για
το ίδιο έτος ανέρχονται στις 695.000
ευρώ και τα οποία ακόμα δεν έχουν
καταβληθεί.

Νομικά έξοδα
Σε σχέση με τα νομικά έξοδα, σημειώναμε την περασμένη Κυριακή
ότι, ενώ το 2018 τα νομικά έξοδά της
για αμοιβές δικηγόρων ήταν 70.000
ευρώ, το 2019 εκτινάχθηκαν στις
265.000 ευρώ για «νομική υποστήριξη και νομικές γνωμοδοτήσεις από
καθηγητές πανεπιστημίου στη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Οργανισμού και της ΕΥΕΔ» και «δικαστικά
έξοδα και νομικές υπηρεσίες σχετικά
με το ζήτημα της ανάκλησης λειτουργίας του οργανισμού».
Επειδή φαίνεται ότι κάποιοι μπερδεύτηκαν με τους αριθμούς και έχασαν το μέτρημα, όπως δείχνει και ο πίνακας της έκθεσης που παραθέτουμε
σήμερα (μαζί με τους υπόλοιπους πίνακες που είχαμε δημοσιεύσει την
προηγούμενη Κυριακή), το 2019 δαπανήθηκαν για αμοιβές νομικών
συμβούλων 165.235 ευρώ. Το ίδιο
έτος δαπανήθηκαν επίσης για αμοιβές νομικών συμβούλων με πάγια
αντιμίσθια επιπλέον 100.595 ευρώ.
Συνολικά, δηλαδή, για το 2019 δαπανήθηκαν για νομικά έξοδα πάνω από
265.000 ευρώ, για την ακρίβεια εκτινάχθηκαν στα 265.830 ευρώ.
Αξιοσημείωτη επίσης είναι η διαπίστωση της έκθεσης ότι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Αυτοδιαχείρισης «δεν έχουν εξεταστεί από τις
φορολογικές αρχές για τις χρήσεις
μετά το 2012». Ως εκ τούτου, όπως
σημειώνεται, η Αυτοδιαχείριση «δεν
έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων
που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο».

Αμείλικτα ερωτήματα

Γιατί το υπουργείο
Πολιτισμού εξακολουθεί
να σιγεί, κρατώντας
εδώ και έναν χρόνο
την έκθεση της Ernst &
Young στα συρτάρια του
και γιατί, δεδομένης
της έκθεσης, δεν έχει
ασκήσει και εξακολουθεί
να μην ασκεί τις
ελεγκτικές του
αρμοδιότητες, όπως
προβλέπει η ελληνική
νομοθεσία; Εχει άραγε
σκοπό να λάβει σοβαρά
μέτρα για την εξυγίανση
της Αυτοδιαχείρισης και
εν γένει να προστατεύσει
επί της ουσίας την
ελληνική μουσική και
τους ανθρώπους της,
όπως οφείλει;

Τα ερωτήματα εξακολουθούν να
είναι αμείλικτα. Ποιος πληρώνει τον
βαρκάρη αναρωτιόμασταν την προηγούμενη Κυριακή, δεδομένου ότι οι
δημιουργοί, ιδιαίτερα σ’ αυτή την
κρίσιμη περίοδο της πανδημίας, δεν
εισπράττουν τα οφειλόμενα από τον
ΟΣΔ τους τα οποία έχουν καταβάλει
οι χρήστες.
Ποιος πληρώνει τον βαρκάρη
αναρωτιόμαστε και σήμερα, δεδομένου ότι, παρά τα αδιάσειστα στοιχεία της έκθεσης, σιγή ασυρμάτου
τηρεί το υπουργείο Πολιτισμού,
που κρατά στα συρτάρια του την έκθεση εδώ και έναν χρόνο, από τον
Μάρτιο του 2021, που την παρέδωσε η εταιρεία ορκωτών λογιστών.
Γιατί το υπουργείο Πολιτισμού
εξακολουθεί να σιγεί κρατώντας
εδώ και έναν χρόνο την έκθεση της
Ernst & Young στα συρτάρια του
και γιατί, δεδομένης της έκθεσης,
δεν έχει ασκήσει και εξακολουθεί να
μην ασκεί τις ελεγκτικές του αρμοδιότητες, όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία; Έχει άραγε σκοπό
να λάβει σοβαρά μέτρα για την εξυγίανση της Αυτοδιαχείρισης και εν
γένει να προστατεύσει επί της ουσίας την ελληνική μουσική και τους
ανθρώπους της, όπως οφείλει;
Σε μια περίοδο που η πλειονότητα αντιλαμβάνεται πλέον την ανάγκη της ύπαρξης ενός κραταιού Οργανισμού Συλλογικής Διαχείρισης
των πνευματικών δικαιωμάτων,
όπως άλλωστε συμβαίνει κατά κανόνα στο εξωτερικό και όπως προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, ποιοι
και γιατί επιμένουν σ’ αυτόν τον διαμοιρασμό των δυνάμεων αντιδρώντας στη συγχώνευση; Και επαναλαμβάνουμε, τι ακριβώς εξυπηρετούν όταν και ξένοι οργανισμοί
ενεργοποιούνται στη διαχείριση
των δικαιωμάτων για ίδιον όφελος
αλλά και, γιατί όχι, ορίζουν το πόσα
και ποια ελληνικά τραγούδια θα
ακούμε;

Το ταπεινό τραγούδι μας,
το οξυγόνο μας
Σε μια περίοδο τόσο κρίσιμη σαν
τη σημερινή, με την πανδημία να δείχνει το σκληρό της πρόσωπο στον
πολιτισμό και ειδικά στον χώρο της
μουσικής, με το ψηφιακό τοπίο να
κυριαρχεί στις ζωές και τις δραστηριότητές μας, με πολυεθνικούς κολοσσούς να εισβάλλουν δυναμικά σε
όλα τα πεδία της τέχνης, ειδικά της
μουσικής δημιουργίας, και με τα
πνευματικά δικαιώματα να αποτελούν σημείο αιχμής στον διαδικτυακό κόσμο, οι προκλήσεις είναι μεγάλες. Ωστόσο, υπάρχουν παράμετροι
που δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει
ούτε να παρακάμψει.
Η ελληνική μουσική, το ελληνικό
τραγούδι διατηρούν την ακμάδα και
τη δυναμική τους καθιστώντας τη
χώρα μας προνομιακό τοπίο σ’ αυτό
το πεδίο. Αποτελούν ταυτοτικό στοιχείο μας και γι’ αυτό θα έπρεπε να
τυγχάνουν εθνικής φροντίδας. Από
την άλλη, το ταπεινό τραγούδι είναι ο
πρώτος κρίκος μιας μεγάλης παραγωγικής αλυσίδας που με τη δέουσα
φροντίδα μπορεί να δράσει πολλαπασιαστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία της χώρας.
Με λίγη περισσότερη φροντίδα
μπορεί να καταστεί ένα από τα πολύτιμα-πολύχρωμα διαβατήρια του
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού
στη μονοχρωμία του σημερινού μας
κόσμου. Με μόνο λίγη φροντίδα.
Ίσως πολύ λιγότερη απ’ αυτή που
πρόσφερε και προσφέρει ο Έλληνας
δημιουργός και καλλιτέχνης στην
κοινωνία μας και της δίνει το σθένος
και το κουράγιο για να υπερβεί το
αντίξοο παρόν. Το οξυγόνο, δηλαδή,
για να μπορεί να τοποθετείται στην
εποχή της και να προετοιμάζει τα βήματά της για το μέλλον.
Αυτή την κρίσιμη και δύσκολη περίοδο η ευθύνη είναι μεγάλη. Την ελληνική μουσική, τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών και τα μάτια μας!

30 Η ΑΥΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μια ζωή μουσική

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Ενας φυσικός μελωδός
Μάρκος, Χιώτης, Ζαμπέτας, Νέο Κύμα, Χατζιδάκις, Ξαρχάκος, μαζί με Nat King Cole, Louis Armstrong
ή τον άλλο μεγάλο απόντα, τον Μίκη, υπήρξαν τα πρώτα μουσικά ερεθίσματα του Θανάση Βαλσαμή

Φ

Του

Επιμέλεια: MΑΡΩ ΚΑΒΑΛΙΕΡΟΥ

ΙΛΑΝ

τάνοντας στην Ιταλία για
σπουδές, είδε το «Αγαπημένο Ημερολόγιο»
(Caro diario) του Nanni
Moretti. Κάνοντας βόλτες με τη vespa
του στους έρημους καλοκαιρινούς
δρόμους της Αιώνιας Πόλης, αυτός ο
απολαυστικός Ιταλός σκηνοθέτης
φτάνει σ’ ένα προάστιο της Ρώμης.
Εκεί, σ’ ένα άθλιο οικόπεδο, σκότωσαν οι φονιάδες τον Pier Paolo
Pasolini. Στο background ακουγόταν
το ψυχοτρόπο «Κοντσέρτο της Κολωνίας» του Keith Jarrett.
Ακούγοντάς το, ο Θανάσης συνειδητοποίησε το πώς μπορεί κάποιος να
κάτσει μπροστά σ’ ένα πιάνο και να παίξει, χωρίς προσχεδιασμό, χωρίς παρτιτούρες, όσα βγαίνουν μέσα από την
ψυχή του. Τότε, ο εκκολαπτόμενος πιανίστας ανακάλυψε τη σύγχρονη τζαζ.
Το τζαζ πιάνο, αυτό καθεαυτό, προκάλεσε το ενδιαφέρον του, ενώ το
piano trio του «πρίγκηπα της cool
τζαζ», του πιανίστα Bill Evans, συνδέθηκε με τον κόσμο του κλασικού πιάνου που σπούδαζε μέχρι τότε, από
Debussy έως και Ravel. Του έδωσε την

ελευθερία της αναζήτησης της αρμονίας, αυτοσχεδιαστικά.

Από τον Λάντσια στο Ιόνιο
Στις παραστάσεις του «Ξενοδοχείου» του Σαββόπουλου στο «Μετρό»,
στου Γκύζη, πιάνο έπαιζε ο τζαζ πιανίστας και ενορχηστρωτής Σταύρος Λάντσιας. Ο Θανάσης τον πλησίασε κι
από τότε άνοιξε ένας νέος μουσικός
κόσμος για τον αναδυόμενο τζαζ πιανίστα. Από τον Λάντσια διδάχτηκε την
τεχνική του τζαζ πιάνου, τον αυτοματισμό των «φωνών» των συγχορδιών.
Ένιωσε μπροστά του έναν «ωκεανό
μουσικής», όπως χαρακτηριστικά λέει
ο Ισραηλινός πιανίστας Shai Maestro.
Μια νέα «μουσική ήπειρο»!
Ελάχιστα χρόνια μετά, απόφοιτος
της Νομικής πια, ο Θανάσης έμαθε ότι
ιδρύθηκε στην Κέρκυρα το Τμήμα
τζαζ σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου. Στο τέλος της προσπάθειάς του,
στην πτυχιακή του συναυλία, ήρθαν
με το αεροπλάνο όλοι όσοι τον πίστεψαν. Όπως και δεκαπέντε χρόνια νωρίτερα, όταν έπαιρνε το πτυχίο του από
τη Νομική Σχολή της Αθήνας. Ο Θα-

νάσης έκανε μεταπτυχιακές σπουδές
στο University of Southampton, συνέχισε το κλασικό πιάνο με τις κυρίες
Ελίζα Μαρδικιάν και Νίκη Στίνιου,
θεωρητικά (πτυχίο ειδικής Αρμονίας)
με τον Άλκη Παπαδόπουλο στο Εθνικό Ωδείο και τζαζ πιάνο με τον Σταύρο Λάντσια.

Το κρυφό σχολειό της jazz
Παρά το ότι η τζαζ μουσική εκπαίδευση, σε πανεπιστημιακό επίπεδο, είναι υπόθεση μόλις δύο δεκαετιών στην
Ελλάδα, η προσπάθεια που γίνεται και
το όραμα που υπάρχει για την τζαζ στο
Ιόνιο έχει αποδώσει καρπούς με τους
καθηγητές Δήμο Δημητριάδη, Γιώργο
Κοντραφούρη και Στέφανο Ανδρεάδη.
Δεκάδες αξιόλογοι μουσικοί έχουν
αποφοιτήσει από το Τμήμα Μουσικών
Σπουδών του Ιονίου και σήμερα ακολουθούν σημαντική καλλιτεχνική πορεία. Εχοντας ήδη την εμπειρία του
ωδείου Athenaeum, όπου ο Σύλβιος
Σύρρος του δίδαξε μουσικά σύνολα
μαζί με τον σαξοφωνίστα Γιάννη Παπαναστασίου, ο Βαλσαμής μελέτησε τα
διάφορα στυλ του τζαζ πιάνου στην

Κέρκυρα, όπου συνάντησε κάθε είδους μουσικούς. Εκεί ο μαέστρος Μίλτος Λογιάδης δίδασκε διεύθυνση ορχήστρας και ο Θανάσης συμμετείχε
στη χορωδία τραγουδώντας έργα μπαρόκ ή κλασικά. Τζαζίστες και παραδοσιακοί έρχονταν σε επαφή με όλα τα
είδη και στυλ μουσικής.
Το 2017 αποφοίτησε από το Τμήμα
τζαζ σπουδών του Ιονίου, με δάσκαλους, αρχικά, τον Δημήτρη Καλαντζή
και μετά τον πιανίστα Γιώργο Κοντραφούρη. Με την οικονομική κρίση να
επιβάλλει τότε τους όρους της, ο Κοντραφούρης επέστρεψε από τη Φινλανδία, όπου έπαιζε και δίδασκε στο
Ινστιτούτο Sibelius. Η προσωπική σχέση μαθητή και δάσκαλου αναπτύχθηκε και ο Θανάσης Βαλσαμής συνδέθηκε με την παράδοση της τζαζ, με πολλά μαθήματα και τα πολύτιμα παραδείγματα απ’ τις ακροάσεις της πλούσιας δισκοθήκης του Κοντραφούρη.

Επιρροές και εμπειρίες
Σημαντική στιγμή για τον Θανάση
στη διάρκεια των μεταπτυχιακών
σπουδών του ήταν η sold out συναυ-
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λία του Standards Trio του Keith
Jarrett στο Royal Festival Hall του
Λονδίνου, το 2003. Πριν ακόμα παίξουν μια νότα, το κοινό χειροκροτούσε όρθιο για είκοσι λεπτά. Σκέφτηκε τη σπανιότητα της στιγμής,
καθώς αυτό δεν συμβαίνει ούτε στην
απονομή ενός βραβείου Nobel. Το
κοινό, όπως συνέβαινε σε κάθε συναυλία του σπουδαίου αυτοσχεδιαστή πιανίστα, σέβεται τους κανόνες
που ο Jarrett επέβαλε έως και πρόσφατα στο ακροατήριό του, στέλνοντας τους όρους του μέσω ενός ιδιαίτερα απαιτητικού e-mail!
Στο καλοκαιρινό τζαζ φεστιβάλ
και τα workshops της μεσαιωνικής
Ιταλικής πόλης της Siena, με τους
δεκάδες Ευρωπαίους και Αμερικανούς σπουδαίους μουσικούς να συνυπάρχουν παίζοντας στις πλατείες
σ’ ένα υπέροχο κοινό και σ’ ένα φεστιβάλ όπου είναι όμορφη η μουσική, οι μουσικοί και η ίδια η πόλη,
είδε την αμερικανική τζαζ να «παντρεύεται» την ευρωπαϊκή. Ο Θανάσης Βαλσαμής συμμετείχε για
τρία ή τέσσερα καλοκαίρια μαζί με
άλλους τζαζ πιανίστες από όλον τον
κόσμο και στα διεθνή δεκαπενθήμερα σεμινάρια με τους πιανίστες
Aaron Parks, Shai Maestro, Kenny
Werner και Stefanο Battaglia, παίζοντας live στις πλατείες της πόλης.
Από εκεί γεννήθηκε το άλμπουμ
«Area Libera» ως ιδέα, αλλά και ως
concept.
Αλλη καθοριστική επιρροή ήταν η
μεγάλη συναυλία της Ελένης Καραΐνδρου στο Ηρώδειο, στην οποία
συμμετείχε ο σαξοφωνίστας Jan
Garbarek. Ο ήχος του σήμανε πολλά
για το Θανάση. Όλες αυτές οι εμπειρίες είναι ένα κίνητρο κάθε πρωί,
πριν από τη δουλειά, να κάθεται για
λίγα λεπτά στο πιάνο.

Συνθέσεις και διαθέσεις
Ο Θανάσης Βαλσαμής, από τις
αρχές του νέου αιώνα, άρχισε να καταγράφει μουσικές ιδέες του στα
synths και τα sequencers, έως ότου
ένιωσε ότι όλοι αυτοί οι «εικονικοί»
μουσικοί ήταν μια μοναχική επιλογή. Όταν ο φίλος του βιολονίστας
Γιάννης Ζαρίας τού πρότεινε να γίνει πιανίστας σ’ ένα γκρουπ το
οποίο έπαιζε bossa nova, τότε ανακάλυψε την ομορφιά και τη μοναδικότητα του αυτοσχεδιασμού μαζί με
άλλους μουσικούς που παίζουν φυσικά όργανα. Με το γκρουπ αυτό
μπήκε στον κόσμο της βραζιλιάνικης μουσικής του Joao Gilberto και
του Tom Jobim.
Αυτοσχεδιάζοντας στο πιάνο,
ηχογραφούσε σ’ ένα κασετόφωνο
κάποιες ιδέες. Αυτές, μετά την καταγραφή και οργάνωσή τους σε παρτιτούρες καθώς και την παρουσίασή
τους σε συναυλίες, «ωρίμασαν» με
τα χρόνια. Κάπως έτσι άρχισαν να
συγκεντρώνονται συνθέσεις που
εμπλουτίστηκαν απ’ τους κορυφαίους τζαζ μουσικούς του «Area
Libera». Μετά από μια ηχογράφηση
κάποιων κομματιών στο studio της
Irida Music, οι μουσικές του Βαλσαμή ηχογραφήθηκαν ξανά στο Sierra,
τον Ιανουάριο του 2020.
Σήμερα, ο Θανάσης Βαλσαμής
ολοκληρώνει το μεταπτυχιακό του
στην τζαζ και στις νέες τεχνολογίες
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και
παίζει πιάνο, με εκλεκτή τζαζ συντροφιά, κάθε δεύτερη Παρασκευή,
στο Zatopek Book Cafe.

Λεωνίδας Σαραντόπουλος - φλάουτο, Θανάσης Βαλσαμής - πιάνο, Ανδρέας Πολυζωγόπουλος - τρομπέτα

Με αυτοσχεδιαστική ελευθερία
«Area Libera» είναι η πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Θανάση Βαλσαμή.
Περιλαμβάνει 14 τζαζ συνθέσεις του, που δημιουργούν ένα ιδιαίτερα
λυρικό και ατμοσφαιρικό σκηνικό

Η

πρώτη προσωπική δισκογραφική
δουλειά του Θανάση Βαλσαμή έχει
τον τίτλο «Area Libera» και κυκλοφορεί από την Irida Jazz. Περιλαμβάνει
14 συνθέσεις του, που προσεγγίζουν τον ήχο της
σύγχρονης ευρωπαϊκής τζαζ και δημιουργούν
ένα ιδιαίτερα λυρικό και ατμοσφαιρικό σκηνικό.
Ο τίτλος του δίσκου «Area Libera» είναι
εμπνευσμένος από μια σημείωση στο τέλος της
παρτιτούρας της σύνθεσης «Round a Turn» του
Ιταλού μουσικού της jazz Paolo Damiani. Το
Improvisazione intorno alla propria linea verso
un area piu libera e rarefatta σημαίνει: «Αυτοσχεδιασμός γύρω από τη δοσμένη γραμμή με κατεύθυνση προς μια περιοχή περισσότερο ελεύθερη και αραιή». Η ίδια ιδέα αντανακλάται και στη
σύνθεση των κομματιών και στην παραγωγή της
μουσικής. Στη λιτή απόδοση των θεμάτων και
των μελωδικών μοτίβων, όπως αυτά ενυπάρχουν
στα soli και στον ομαδικό αυτοσχεδιασμό, σε
αραιή ή ανοιχτή φόρμα. Στο «Area Libera» συμμετέχουν οι: Λεωνίδας Σαραντόπουλος (φλάουτο), Ανδρέας Πολυζωγόπουλος (τρομπέτα),
Γιώργος Βεντουρής (κοντραμπάσο) και ο Βαγγέλης Κοτζάμπασης στα τύμπανα.
Από αυτή τη μουσική ιδέα γεννήθηκε ο αισθητικός πυρήνας, η κατεύθυνση ενός δίσκου που
ηχογραφήθηκε στα studio Sierra, με ηχολήπτη

λίζει τη γέννηση και τον θάνατο. Την αρχή και το τέλος του ταξιδιού της ζωής. Η ζωή, οι βιωματικές
εμπειρίες του Θ. Βαλσαμή με το λιμάνι, τον Πειραιά, όπου ζει από τη γέννησή του και δουλεύει εκεί
βλέποντας από το παράθυρο τα πλοία να φεύγουν.

Λάθος συναγερμός

τον τεχνίτη Γ. Καρυώτη. Στο ομώνυμο κομμάτι
(το «Area Libera»), τα πνευστά και το πιάνο παίζουν ελεύθερα, χωρίς καμία πρότερη οδηγία, με
απόλυτη αυτοσχεδιαστική ελευθερία, πάνω μόνο
σε μια προσυνεννοημένη τονικότητα.
Ο «Απόπλους» αποκαλύπτει ένα αρχετυπικό
ηχοτοπίο, βασικό για τον ψυχισμό της δημιουργίας. Μια διαδικασία η οποία θυμίζει το τελετουργικό της αναχώρησης ενός πλοίου: η αναμονή
στην προκυμαία, η επιβίβαση, οι στιγμές του απόπλου, το σφύριγμα του φουγάρου κι ο ίδιος ο
πλους, το ταξίδι. Ο «Απόπλους» μπορεί να συμβο-

Μια άλλη χαρακτηριστική στιγμή τού «Area
Libera» είναι το «False Alarm», που έχει να κάνει
με την «παραφωνία» που όλοι μας έχουμε μέσα
μας, ζώντας στο αστικό περιβάλλον μιας μεγαλούπολης και τους ρυθμούς της, υφιστάμενοι ένα
καθεστώς συναγερμού. Άλλοτε πραγματικού,
προϊούσης της οικονομικής κρίσης, και άλλοτε
εικονικού, βασισμένου στην προσωπική μας δυσανεξία στα εξωτερικά ερεθίσματα.
Το «False Alarm» προέρχεται από το ποίημα
«Dover Beach» του Matthew Arnold, το οποίο
αναφέρεται μεταξύ άλλων και σε μια νυχτερινή
απόβαση των Αθηναίων στην παραλία των Συρακουσών στη διάρκεια της Σικελικής Εκστρατείας εναντίον των εξεγερμένων υπηκόων τους.
Το σκοτάδι της νύχτας και ο φόβος τούς έκαναν
να σκοτώνουν ο ένας τον άλλο, χωρίς να διακρίνουν εχθρό από σύντροφο. Κάτι που συμβαίνει
και στη σημερινή κοινωνία, με το φως της μέρας,
όταν ο ένας σκοτώνει τον άλλο χωρίς καμία αιτία.
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Συνέντευξη

Άνθρωποι στην πόλη
Γιάννης
Στάνκογλου
ηθοποιός, σκηνοθέτης
Συνέντευξη στον

Φωτογραφίες για την ΑΥΓΗ Παύλος Παρασκευάς

ΧΡΗΣΤΟ ΤΖΙΦΑ

Συναντηθήκαμε με τον Γιάννη
Στάνκογλου στο κέντρο της Αθήνας.
Επέλεξε να κάνουμε τη συνέντευξη
στην πλατεία Κουμουνδούρου,
στη γειτονιά που ζει τα τελευταία
είκοσι χρόνια. Σκηνοθετεί και
πρωταγωνιστεί στην παράσταση
«Killer Joe» στο Θέατρο Εμπορικόν,
έχει καθημερινά πολύωρα γυρίσματα
για τη νέα τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ
«Όρκος», όπου πρωταγωνιστεί, αλλά
καταφέρνει να ζει και να περπατάει
στην πόλη. Έχει άποψη για ό,τι
συμβαίνει γύρω του και τη λέει χωρίς
φόβο και πάθος. Πέρασε την
πανδημία διαβάζοντας και
κολυμπώντας, αγαπάει την Αθήνα κι
ας μην αντέχει τη βρομιά της.
«Μπορεί τελικά ένας σκηνοθέτης να
μην είναι εξουσιαστικός» μας λέει
κάθετα και τουλάχιστον στην πρώτη
του αυτή σκηνοθετική απόπειρα, στη
συνεργασία του με τους ηθοποιούς το
είχε στον νου του από την αρχή και τα
κατάφερε, τα κατάφεραν. Δεν
σταματάει ποτέ, γιατί μετά και το
τέλος του «Killer Joe» και το τέλος
των γυρισμάτων θα ξεκινήσει μια
μεγάλη περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
Αυτοί είναι οι ρυθμοί του, αυτές
είναι οι λέξεις του, αυτός είναι
ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ναι, ένας σκηνοθέτης μ
να μην είναι εξουσιαστι
Ηταν κάτι σαν
κατεστημένο στον
χώρο του θεάτρου το
να είσαι σκληρός, να
σκληραγωγηθείς, να
φας ψυχολογικό
μπούλινγκ,
ψυχολογική βία από
τους ανώτερούς σου,
είτε ήταν αυτός ο
σκηνοθέτης ή
κάποιος παλιός
πρωταγωνιστής. Έτσι
γαλουχηθήκαμε κι
εμείς, τουλάχιστον
μέχρι τη δική μου τη
γενιά. Πιστεύω ότι
κάπως θα αλλάξουν
τα πράγματα, γιατί
όλα αυτά μας
έφεραν σε ένα
μεγάλο αδιέξοδο

Πώς είναι να σκηνοθετείς
πρώτη φορά;
Είναι δύσκολο, αλλά την ίδια στιγμή και πολύ δημιουργικό. Δεν περίμενα ότι θα μου αρέσει τόσο
πολύ να σου πω την αλήθεια. Θα το ξανακάνω.
Απλώς νομίζω πως δεν θα παίζω στο επόμενο
έργο που θα σκηνοθετήσω, γιατί ήταν αρκετά δύσκολο. Επειδή έχεις την ευθύνη για όλα τα πράγματα, κάτι αφήνεις πίσω. Τουλάχιστον με τον χαρακτήρα μου, μέχρι να κάνουμε πρεμιέρα, δεν
ασχολήθηκα τόσο όσο θα ήθελα, όσο συνήθως
ασχολούμαι όταν παίζω σε μια παράσταση. Βέβαια, το ψάξιμο του χαρακτήρα το είχα ήδη κάνει
θεωρητικά όταν έψαχνα το έργο, όταν έψαχνα τι
θέλω να πω και να κάνω μέσω του έργου. Έχει
να κάνει και με τους συνεργάτες που έβλεπαν τον
σκηνοθέτη μπροστά, που πρέπει να σκέφτεται
διαρκώς πράγματα γύρω-γύρω. Τελικά όμως,
αφού ανέβηκε και μετά, άρχισε να γίνεται αυτό
που έπρεπε να γίνει.

Σκηνοθετείς πρώτη φορά μέσα στην
πανδημία. Τελικά η πανδημία είναι
πεδίο έμπνευσης ή ασφυξίας;
Θα έλεγα ασφυξίας. Εντάξει, μου δόθηκε η δυνατότητα να διαβάσω περισσότερο, κάτι για το

οποίο δεν είχα τον χρόνο πριν, έγινα χειμερινός
κολυμβητής για να ξεσκάσω, αλλά νομίζω πως
ήταν ασφυκτικό όλο αυτό και δεν θα ήθελα να το
ξαναζήσω. Δηλαδή, αν θέλω να αποτραβηχτώ για
λίγο και να είμαι στον δικό μου κόσμο, προτιμώ
να το κάνω μόνος μου, με έναν τρόπο πιο ελεύθερο, που δεν θα είναι και όλη η κοινωνία μέσα σ’
αυτό αναγκαστικά.

Τι είναι το «Killer Joe»
που σκηνοθετείς;
Είναι ένα αμερικανικό έργο, πολύ σύγχρονο
κατά τη γνώμη μου. Έχει γραφτεί το 1993 από τον
Τρέισι Λετς, που ήταν ηθοποιός, ο οποίος έχει γίνει και θεατρικός συγγραφέας και έχει πάρει πολλά βραβεία. Έχει κάνει πολλά έργα και κάποια
από αυτά έχουν μεταφερθεί και στον κινηματογράφο. Το «Killer Joe» είναι το πρώτο του έργο,
ένα έργο δύσκολο, σκληρό, με κοφτερό χιούμορ
και πολύ γρήγορο ρυθμό. Θυμίζει Τενεσί Ουίλιαμς, Ευγένιο Ο’ Νιλ, Ταραντίνο, αδελφούς
Κοέν. Μου άρεσε εξαρχής αυτό. Όταν το έγραψε,
δεν το ανέβαζε κανένας παραγωγός. Το θεωρούσαν αντιεμπορικό. Τελικά ανέβηκε με τεράστια
επιτυχία στην Αμερική και μετά το πήρε και ο Ορλάντο Μπλούμ στο West End στο Λονδίνο και το
έχει κάνει και ταινία ο Μάθιου ΜακΚόναχι.
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που πρέπει να περάσεις ντε και καλά. Η αλήθεια είναι ότι ήταν κάτι σαν κατεστημένο
στον χώρο του θεάτρου το να είσαι σκληρός,
να σκληραγωγηθείς, να φας ψυχολογικό
μπούλινγκ, ψυχολογική βία από τους ανώτερούς σου, είτε ήταν αυτός ο σκηνοθέτης ή
κάποιος παλιός πρωταγωνιστής. Έτσι γαλουχηθήκαμε κι εμείς, τουλάχιστον μέχρι τη
δική μου τη γενιά. Πιστεύω ότι από δω και
πέρα κάπως θα αλλάξουν τα πράγματα.

Τηλεοπτική επιστροφή με τον
«Όρκο» στην ΕΡΤ. Τι σε κέρδισε
στη σειρά αυτή;
Είναι μια σύγχρονη σειρά. Ένα ωραίο σενάριο της Τίνας Καμπίτση. Μου άρεσε πολύ η
ιστορία. Ένας μεγαλογιατρός που χάνει τη
γυναίκα του και το παιδί του, μετά από ένα
διάστημα που πέρασε στο βουνό, επιστρέφει
και μπλέκεται με την Ιατρική του Δρόμου.
Δηλαδή ακόμα και το κοινωνικό μήνυμα που
περνάει η σειρά με απασχολούσε. Γιατί τα
βλέπουμε μπροστά μας αυτές τις δύσκολες
μέρες που περνάμε τα τελευταία δώδεκα χρόνια σ’ αυτή τη χώρα. Βλέπεις πολλούς άστεγους, κόσμος πεινάει, περνάει δυσκολίες και
πέρα απ’ αυτό, το σενάριο έχει ανατροπές, οι
συνεργάτες είναι εξαιρετικοί. Από τον σκηνοθέτη, τον Σπύρο Μιχαλόπουλο, τους τεχνικούς και τους συναδέλφους μου, που τους
εκτιμώ πολύ, και ήταν αδύνατον να πω όχι.

Πιστεύεις ότι επιστρέφει η
μυθοπλασία στην τηλεόραση ή
είναι ένα προσωρινό φαινόμενο;
Πιστεύω ότι ναι, αλλά από κει και πέρα είναι
και θέμα χρημάτων, παραγωγής και το πώς
μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τηλεόραση.
Γιατί ναι μεν σταμάτησε λόγω κρίσης, αλλά
σταμάτησε και επειδή είχε κορεστεί η τηλεόραση ως μέσο. Είχε πέσει σε ευκολίες. Πάμε
να το κάνουμε γρήγορα, να κάνουμε τηλεθέαση. Δεν αναλάμβανε κανείς το ρίσκο να κάνει μια σειρά με αρχή, μέση, τέλος και να βλέπεις από πίσω μια ωραία παραγωγή και πια
το ελληνικό κοινό είναι εκπαιδευμένο και
λόγω Netflix, οπότε γίνεται πιο απαιτητικό
και θέλει να δει κάτι καλό και ποιοτικό.

μπορεί
ικός
Πώς αξιολογείς τον εαυτό σου ως
σκηνοθέτη; Τι βαθμό του βάζεις;

επηρεάσει προσωπικά
και εργασιακά;

Στη σχέση μου με τους ηθοποιούς θα μου
έβαζα τον πιο υψηλό. Από κει και πέρα, σίγουρα είχα τις ανασφάλειές μου, σίγουρα
έφτασα σε αδιέξοδα, αλλά την ίδια στιγμή και
οι συνεργάτες μου αλλά και ο τρόπος τελικά
με τον οποίο έβλεπα το έργο λυθήκαν και
ήταν πολύ ωραίο.

Ηταν κάτι που έπρεπε να γίνει. Γιατί όντως,
ειδικά στα εργασιακά, υπήρχαν πράγματα
και συμπεριφορές ακραίες. Κάποιοι τις αντιμετώπιζαν, κάποιοι φοβόντουσαν και καθόντουσαν και ανέχονταν πράγματα τα οποία
δεν επιτρέπονται. Έγινε η αρχή. Πιστεύω
ότι είναι για καλό, ότι με κάποιον τρόπο ο
οποιοσδήποτε έχει την τάση να είναι εκβιαστικός, ακραίος θα το σκεφτεί εκατό φορές
παραπάνω τώρα. Και από την άλλη πιστεύω
ότι είναι ένα τέλος εποχής σε πολλά πράγματα. Τα οποία πρέπει να αλλάξουν, γιατί
όλα αυτά μας έφεραν σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Τα νέα παιδιά ξέρουν πολύ καλύτερα τι
σημαίνει ισότητα, διαφορετικότητα, τι σημαίνει δέχομαι τον άλλο και τι σημαίνει όριο.

Μπορεί τελικά ένας σκηνοθέτης
να μην είναι εξουσιαστικός;
Βέβαια και μπορεί. Εγώ δεν υπήρξα τουλάχιστον. Και είναι από τα πρώτα πράγματα που
είπα στους ηθοποιούς πριν την πρώτη ανάγνωση. Τους είπα «δεν θέλω να το παίξω σκηνοθέτης, θέλω να είμαστε συνεργάτες, θέλω
προτάσεις». Και νομίζω είχα και πολλή υπομονή, γιατί δεν είναι εύκολο, από την άλλη, να συνυπάρξουν πέντε διαφορετικοί χαρακτήρες,
πέντε διαφορετικοί ηθοποιοί, πέντε διαφορετικές σχολές. Νομίζω όμως πως σ’ αυτό το κομμάτι τα καταφέραμε και το λένε και οι ίδιοι. Κι
αυτό είναι πολύ καλό.

Το κίνημα MeToo πώς σε έχει

Εχεις υποστεί λεκτική ή σωματική
βία στο θέατρο;
Βέβαια και έχω υποστεί λεκτική βία και αρκετές φορές μάλιστα. Απλώς αντέδρασα.
Εγώ ήμουν από αυτούς που αντιδρούσαν.
Έκανα φασαρία. Και ή θα έφευγα εγώ, ή θα
τα βρίσκαμε. Αλλά δεν θεωρώ πως είναι κάτι

Ζεις στο κέντρο. Ποια είναι η σχέση
σου με την πόλη; Αγάπης ή μίσους;
Αγάπης κυρίως. Σίγουρα με πειράζουν πολλά πράγματα που βλέπω. Αλλά δεν θα μπορούσα να ζω εκτός κέντρου. Δεν αντέχω τη
βρομιά. Συγκεκριμένες περιοχές, επειδή είναι αυτές που είναι, εγκαταλείπονται και τις
αφήνουν στην τύχη τους. Είμαστε τώρα
εδώ, στην πλατεία Κουμουνδούρου, όπου
εγώ ζω τα τελευταία είκοσι χρόνια. Έχει περάσει - και τι δεν έχει περάσει εδώ η περιοχή. Αλλά μου αρέσει που τα έχω όλα δίπλα
μου. Είναι μια πόλη που χτυπάει η καρδιά
της. Τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω καραντίνας και λόγω κρίσης, ίσως να έχει πέσει,
αλλά βλέπεις ότι έρχονται διαρκώς επισκέπτες και τη γεμίζουν.

Τι σχεδιάζεις καλλιτεχνικά
για το μέλλον;
Κατ’ αρχάς συνεχίζει το «Killer Joe» μέχρι το
Πάσχα, ίσως και λίγο πιο μετά, συνεχίζω τα
γυρίσματα για τον «Όρκο» και μετά θα κάνουμε περιοδεία με τον «Προμηθέα Δεσμώτη» σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη, που πήγε
πολύ καλά πέρυσι. Θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα και θα παίξουμε σίγουρα σε κάποια θέατρα στην Αθήνα.

Γνωρίζω ότι έχεις υπάρξει
οργανωμένος οπαδός. Πώς
βίωσες τη δολοφονία του Άλκη
στη Θεσσαλονίκη;
Πολύ άσχημα. Εγώ βέβαια άντε να
πήγαινα σε μια πορεία και να παίζαμε έναν πετροπόλεμο. Μέχρι εκεί,
και αν. Αυτό το συγκεκριμένο περιστατικό είναι τραγικό και απαράδεκτο. Μιλάμε τώρα για νέους ανθρώπους, ο Άλκης ήταν μόλις 19. Είναι
πολύ κρίμα. Δεν είναι δυνατόν. Μιλάμε για γιάφκα, τρομοκρατία. Δεν
μου έκανε βέβαια εντύπωση, γιατί
όταν αφήνεις το αυγό του φιδιού να
επωάζει, κάποια στιγμή θα γίνει το
κακό και δυστυχώς είδαμε ότι έγινε.
Υπήρχαν περιστατικά και πριν έναν
χρόνο στη Θεσσαλονίκη και υπάρχουν και εδώ, στην Αθήνα. Μπαίνουν στους οργανωμένους συλλόγους και βάζουν φωτιές, πετάνε μολότοφ, σπάνε. Θα μπορούσε κάλλιστα να είχε συμβεί και πιο πριν. Δεν
είναι κάτι καινούργιο. Το ξέρουμε.
Αλλά νομίζω πως όλο αυτό ξεκινάει
από τα πιο ψηλά κλιμάκια και κάποια
στιγμή πρέπει να μαζευτούμε.

Ελλάδα Κριτικές
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Μια κρυφή
σύγχρονη
τραγωδία
«Η μηχανή του Τούρινγκ»,
του Μπενουά Σολέ, στο Νέο
Θέατρο Κατερίνας Βασιλάκου,
σε σκηνοθεσία Οδυσσέα
Παπασπηλιόπουλου

Του

ΛΕΑΝΔΡΟΥ ΠΟΛΕΝΑΚΗ

Σ

το έργο «Η μηχανή του
Τούρινγκ», ο Γάλλος
συγγραφέας Μπενουά
Σολέ μάς αφηγείται την
ιστορία του ιδιοφυούς και ιδιόρρυθμου Άγγλου μαθηματικού Άλαν Τούρινγκ, εφευρέτη της ομώνυμης υπολογιστικής μηχανής με την οποία έσπασε τον εξαιρετικά περίπλοκο κρυπτογραφικό κώδικα «Αίνιγμα» των Ναζί και έδωσε τη δυνατότητα στους
συμμάχους να κερδίσουν τη μά-

χη του Ατλαντικού, συντομεύοντας τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η υπηρεσία του
Τούρινγκ στη βρετανική αντικατασκοπεία και η συμβολή του στη
συμμαχική νίκη έμεινε αυστηρώς
απόρρητη και μετά το τέλος του
πολέμου. Δεν είχε το δικαίωμα
να μιλάει γι’ αυτήν. Επιπλέον,
διώχθηκε από το πουριτανικό,
στενόμυαλο ομοφοβικό αγγλικό
κατεστημένο για τη διακηρυγμένη ομοφυλοφιλία του (ποινικό αδίκημα τότε ακόμη στην Αγγλία),
καταδικάστηκε στην εξοντωτική

ποινή της υποχρεωτικής «θεραπείας» με ορμόνες και αυτοκτόνησε σε ηλικία 42 μόλις ετών, δαγκώνοντας ένα μήλο εμβαπτισμένο σε κυάνιο!
Αυτή την πικραμένη ιστορία,
που μας αφηγείται ο Μπενουά
Σολέ σε προσεγμένους ισομερείς,
δραματικούς, επιφανειακούς τόνους, παρέλαβαν ο σκηνοθέτης
και ο πρωταγωνιστής (Οδυσσέας
Παπασπηλιόπουλος - Ορφέας
Αυγουστίδης) για να την αναμορφώσουν από κοινού, με αφετηρία
την αρχική πιστή μετάφραση του

Αντώνη Γαλέου, σε μια γνήσια, ασύμμετρη, ριζική, σύγχρονη κρυφή τραγωδία, με υπόγεια ροή.
Πράγματι εδώ, στη διασκευή, ο
πυρήνας της τραγωδίας του ανθρώπου εδρεύει στην τιτανική του
προσπάθεια υπέρβασης των ορίων. Ο ήρωας φιλοδοξεί να κατασκευάσει μια «νοήμονα μηχανή»,
με τροχούς, βραχίονες και οπτικά
νεύρα, που να μπορεί να προσανατολίζεται στον χώρο και να καλύπτει τις ανάγκες της χωρίς τη
βοήθεια του ανθρώπου. Ικανή όχι
μόνο να εκτελεί πολύπλοκους υπολογισμούς αλλά, ακόμη, να σκέ-

Η Αμερικανική Επανάσταση
στην Εθνική Λυρική Σκηνή
Εντυπώσεις από μια εορταστική βραδιά λίγο πριν φύγει το 2021
Του

ΚΥΡΙΑΚΟΥ Π. ΛΟΥΚΑΚΟΥ

Μ

ιαν ανάσα πριν από την ημερολογιακή επάνοδο των Χριστουγέννων επέλεξαν οι οργανωτές της, προκειμένου να τοποθετήσουν μια συναυλία, η οποία, για πληθώρα ιστορικών, γεωπολιτικών, αλλά και
καλλιτεχνικών λόγων, ήταν περίπου προορισμένη να αποτελέσει παραστατικό γεγονός
μεγάλης κοινωνικής εμβέλειας στην ελληνική πρωτεύουσα, λίγο προτού εκπνεύσει μάλιστα το κομβικό για την ύπαρξη του ελληνικού έθνους και κράτους επετειακό έτος
2021. Ο τίτλος της διοργάνωσης αφ’ εαυτού
προκαλούσε ένα ευρύτερο του αυστηρά λυρικού ενδιαφέροντος, που αυτομάτως ανακαλείται σε σχέση με το αντικείμενο λυρικού
θεάτρου: «Η Αμερικανική Επανάσταση μέσα
από την κινηματογραφική μουσική»!
Οι προσδοκίες μας ενισχύθηκαν ιδίως όταν, από το συνοδευτικό δελτάριο της εκδήλωσης, διαπιστώσαμε την οργανωτική σύμπραξη της ΕΛΣ με την ιδιαιτέρως δραστήρια Αμερικανική Πρεσβεία των Αθηνών. Εισαγωγικό μήνυμα του καλλιτεχνικού διευθυντή της Λυρικής κ. Γιώργου Κουμεντάκη
ακολουθούσε το θερμό και εγερτήριο εκείνο

του επαρκώς γνωστού για τον φιλελληνισμό
του και ήδη απερχομένου Αμερικανού πρέσβη κ. Τζέφρυ Ρ. Πάιατ, ενώ, ειδικά για την εκδήλωση, είχε μετακληθεί ο επίσης Αμερικανός αρχιμουσικός John Jeter, που, σε χαλεπούς καιρούς για την παγκόσμια μετακίνηση,
«πέταξε» αεροπορικώς από τις Ηνωμένες
Πολιτείες ειδικά γι’ αυτή την ξεχωριστή βραδιά της 22ας Δεκεμβρίου.
Σε ένα τόσο πολλά υποσχόμενο πλαίσιο
«του εορτασμού των 200 ετών από την έναρξη
της Ελληνικής Επανάστασης», η εισαγωγική
διασύνδεση των δύο επαναστάσεων, ελληνικής και αμερικανικής, εκ των οποίων η κατά 45 έτη προγενέστερη δεύτερη υπήρξε όχι μόνον πηγή έμπνευσης της πρώτης, αλλά και κατευθυντήρια για τη δημοκρατική
θεσμική αντίληψη οργάνωσης του υπό ίδρυσιν κράτους μας, ανατέθηκε στην ιστορικό κ. Άννα Καρακατσούλη, αναπληρώτρια
καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Με όλα αυτά τα διαθέσιμα ποιοτικά προαπαιτούμενα, μολαταύτα, η εορταστική αυτή περίσταση δεν ανέπτυξε οποιαδήποτε λάμψη,
στερημένη από την τόσο σαγηνευτική (για εμάς
τουλάχιστον) χρυσόσκονη του Χόλιγουντ και

της απαράμιλλης κινηματογραφικής του βιομηχανίας. Κάτι η έλλειψη εντυπωσιακού διακόσμου της αίθουσας «Σταύρος Νιάρχος»,
κάτι ο διεκπεραιωτικός «πρόλογος» του επιτετραμμένου της Αμερικανικής Πρεσβείας,
κάτι η άτονη και δυσχερώς ακουστή, ακόμη
και στις πρώτες σειρές, ανάγνωση του κειμένου
της από την εκλεκτή επιστήμονα (ευτυχώς, εκτενές άρθρο της περιλαμβάνεται στο έντυπο),
δρομολόγησαν ένα αποτέλεσμα σαφώς χαμηλότερο των εορταστικών προσδοκιών μας.
Σε σχέση με το καθαρά μουσικό μέρος και
χωρίς ενστάσεις για την απόδοση της Ορχήστρας της ΕΛΣ υπό την διεύθυνση του τοπικής -αλλά σημαντικής εμβέλειας- επί 24ετία
μουσικού διευθυντή της Συμφωνικής του
Fort Smith, μεθοριακής πόλης 87.000 κατοίκων μεταξύ των πολιτειών Οκλαχόμα και
Αρκάνσας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι
η επαναστατική θεματική των μουσικών επιλογών, παρά την εντυπωσιακή παράταξη
συνθετών σαν τον Μαξ Στάινερ, τον Μπέρναρντ Χέρμαν, τον Άλφρεντ Νιούμαν, τον
Τζων Κοριλιάνο, τον Τζων Ουίλλιαμς και
τον Χανς Τσίμμερ, περιόρισε την απαραίτητη εναλλαγή του επικού με το λυρικό στοιχείο, κρίσιμη για απήχηση κάθε παρόμοιου
προγράμματος. Μια χαμένη ευκαιρία λοιπόν, που επιτάσσει ορθότερη επανάληψη.

πτεται, να διαθέτει συναισθήματα,
να ερωτεύεται και να μπορεί να αναπαράγει τον εαυτό της! Ο ήρωας θέτει, έτσι, τις βάσεις των σημερινών υπολογιστών, αλλά συντρίβεται στην προσπάθειά του να επινοήσει μια μηχανή «γνώσης του
καλού και του κακού». Πέφτει ο ίδιος θύμα, σαν άλλος Προμηθέας,
της τέλειας «μοχθηρής» μηχανής
του πανοπτικού Κράτους και της
τυφλής του Βίας.
Διακρίνει κάποιος εδώ, στην επιστημονική «στερνή γνώση»
του Άλαν Τούρινγκ, την επιρροή
του κορυφαίου φιλόσοφου των
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«Νέων Καιρών» και απώτερου θεμελιωτή της νεωτερικής σκέψης,
Μπαρούχ Σπινόζα, που ο ήρωάς
μας θαύμαζε και μελετούσε συστηματικά: «ενός τόσο ακραίου ορθολογιστή, ώστε να μην πέφτει στις
συνήθεις παγίδες του ορθολογισμού
και στις αυταπάτες του Διαφωτισμού». Επειδή, «η απελευθέρωση
δεν αρχίζει ούτε τελειώνει με τη διαφώτιση των μυαλών, αλλά με την υλική αλλαγή των σχέσεων των μαζών με την κρατική εξουσία, με την
εγκαθίδρυση μιας ριζοσπαστικής
δημοκρατίας και με την επικράτηση
μιας ηθικής της χαράς, της εκπλήρωσης των πόθων, της κοινής απόλαυσης των υλικών και πνευματικών
αγαθών» (Σάββας Μιχαήλ, «Μορφές του Μεσσιανικού», εκδ. «Άγρα», 1999).
Η παράσταση είναι έξοχη, θα το
πω απερίφραστα εξ αρχής, ο σκηνοθέτης Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος πιάνει από τις δύο άκρες
δυνατά το νήμα του υφαντού και το
«ξηλώνει» με μια μόνο αποφασιστική κίνηση για να δούμε την
κρυμμένη εικόνα. Ο Ορφέας Αυγουστίδης κάνει ένα ρεσιτάλ πολυδύναμης δημιουργικής ερμηνείας,
υποδυόμενος μοναδικά τον κεντρικό ρόλο που συναντά τον εαυτό του και συνομιλεί μαζί του, σε όλους τους περιφερειακούς ρόλους.
Μπράβο του!
Τα σκηνικά - κοστούμια της Όλγας Μπρούμα έρχονται από ξεχασμένες παλιές «χρυσές» θεατρικές εποχές. Οι φωτισμοί του Νίκου Βλασσόπουλου αποκαλύπτουν και η μουσική της Μαρίζας
Ρίζου, ονειρική.

περί βιβλιοθηκών…

...και ψηφιοποιήσεων
«To Διεθνές Φεστιβάλ Χορού... ψηφιοποιείται! Με πρωτοβουλία της Δημόσιας Κεντρικής
Βιβλιοθήκης Καλαμάτας και σε συνεργασία με τη
ΦΑΡΙΣ - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καλαμάτας, πρόκειται να δημιουργηθεί μια ψηφιακή
βιβλιοθήκη ανοιχτή προς όλους. Συγκεκριμένα, η
Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας θα
συλλέξει υλικό από κάθε χρονιά του φεστιβάλ,
δημιουργώντας 27 ηλεκτρονικά βιβλία (ebooks), με σκοπό τη διαφύλαξη της πολιτιστικής
κληρονομιάς του Φεστιβάλ».

υπάρχει λόγος

Καταπληκτική
ποιότητα ζωής

Με αυτή τη λιτή ανακοίνωση πληροφορηθήκαμε
την ψηφιοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού
Καλαμάτας. Μια πολύ σημαντική δράση, που διασφαλίζει τη διαφύλαξη ενός σημαντικότατου πολιτιστικού θεσμού της χώρας. Σημαντικότερη δε
της διαφύλαξης είναι η πρόσβαση στο υλικό αυτό.
Η δημιουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων, προσβάσιμων από όλους, δίνει την ευκαιρία στον κάθε πολίτη της χώρας (αλλά και έξω από αυτήν) να
μπορεί να μελετάει τo υλικό που τον ενδιαφέρει.
Έχουμε γράψει συχνά ότι ένας από τους βασικούς σκοπούς λειτουργίας μία λαϊκής βιβλιοθήκης είναι η διατήρηση, συντήρηση και διακίνηση
όλου του πρωτογενούς υλικού που αφορά στην
κοινότητα που βρίσκεται και υπηρετεί. Η ανάδειξη των τοπικών πολιτιστικών, κοινωνικών, οικονομικών και άλλων δράσεων και η διάθεσή τους
για μελέτη είναι απαραίτητη για την ανάπτυξή
τους, αναδεικνύουν δε ταυτόχρονα τα
μοναδικά χαρακτηριστικά του τόπου.

Ε

Tου

ΚΩΣΤΑ
ΚΑΝΑΒΟΥΡΗ

Μέσα από τις ιστορίες που ήδη έχουν ειπωθεί θα
δημιουργηθούν οι ιστορίες που θα υπάρξουν
στο μέλλον. Η διατήρησή τους λοιπόν είναι κρίσιμη και ζωτικής σημασίας, τόσο για τις τοπικές κοινότητες όσο και για το σύνολο των ενδιαφερομένων γι’ αυτές. Μέσα από αυτές τις ιστορίες μια
κοινότητα μπορεί να παρουσιάσει τις δράσεις της
στο βάθος του χρόνου, να προσελκύσει το ενδιαφέρον ενός ευρύτερου κοινού, να σχεδιάσει τα
επόμενα βήματά της, να εμπλουτίσει την πολιτιστική και κοινωνική της ζωή και τις ζωές
των ανθρώπων που τη συναπαρτίζουν.
Μοναδικός δημόσιος (και μη) θεσμός που μπορεί
να αναλάβει τέτοια εγχειρήματα είναι η βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη διαθέτει (ή οφείλει να διαθέτει) και τα τεχνολογικά μέσα γι’ αυτό και την τεχνογνωσία. Η διαχείριση των πληροφοριών και της
γνώσης που βρίσκεται σε όλες τις σύγχρονες μορφές καταγραφής της (έντυπα, αφίσες, φωτογραφίες, ηχογραφήσεις, ταινίες, ιστοσελίδες κ.λπ.) είναι εκ των ων ουκ άνευ, η καρδιά της ύπαρξης
μιας βιβλιοθήκης. Στη βιβλιοθήκη γνωρίζουν πώς
να συλλέξουν, να επεξεργαστούν, να διαφυλάξουν, να αποθηκεύσουν και να διαθέσουν την καταγεγραμμένη γνώση. Αν λοιπόν οι δήμοι και οι
Περιφέρειες της χώρας θέλουν να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξή τους, οφείλουν να χρηματοδοτήσουν τις βιβλιοθήκες τους, γιατί μόνο μέσα από
αυτές μπορεί να λειτουργήσει η συλλογική μνήμη
που θα μετατραπεί σε εργαλείο πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Καλλίμαχος
kallimachos.avgi@gmail.com

Είναι οδυνηρά
εντυπωσιακό το
γεγονός να αποκλείεται το παιδί
σου από τη γνώση
και το μέλλον του,
να αποκλείεσαι
εσύ από τη δουλειά, να πεθαίνει
ο διπλανός σου
απροστάτευτος, να
χλευάζει ο Δούκας
τους καμένους, ο
Ρωμανός τους
πλημμυρισμένους
ο Μηταράκης τους
πνιγμένους και
όλο αυτό να
το κροταλίζουν
στα αυτιά σου
ως καταπληκτική
ποιότητα ζωής

ίναι πάντως εντυπωσιακό. Για την ακρίβεια, είναι οδυνηρά εντυπωσιακό το γεγονός της, παγωμένης μπορεί, αλλά πάντως υπαρκτής αντοχής στην ακραία και απολύτως προσβλητική πολιτική η
οποία ασκείται εναντίον μας από το επιτελικό κράτος γενικά, αλλά και από κάθε έναν από τους εκπροσώπους του ειδικά. Είναι εντυπωσιακός ο τρόπος που υποδέχεται η κοινωνία συνεχιζόμενες συμπεριφορές
όπως, επί παραδείγματι, η επονείδιστη και επαίσχυντα αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά του Άδωνι Γεωργιάδη. Ψευδολογεί με τη μεγαλύτερη ευκολία,
παραποιεί, διαστρέφει, αρνείται αυτά που μόλις προ ολίγου εκστόμισε, σαρκάζει εκείνους που τον αποδοκιμάζουν, προαναγγέλλει διώξεις ακόμα και
ανώτατων δικαστικών λειτουργών που, ω του θαύματος, πραγματοποιούνται και απειλεί δημοσιογράφους, on camera, οι οποίοι τολμούν να τον ρωτήσουν πραγματικά και όχι... «αυτιστικά» ευγνωμονούντες - και όμως. Αυτός ο άνθρωπος είναι αντιπρόεδρος της Ν.Δ., σαν να μην συμβαίνει τίποτα, οδηγώντας την απλή λογική στην παράκρουση, πότε μιλώντας για σέλφι στο σούπερ μάρκετ και πότε φτύνοντας σπόρια αγγουριού στα μούτρα
εκείνων που νιώθουν τη μέγγενη της ακρίβειας να τους σφίγγει τον λαιμό.
Και η ζωή συνεχίζεται σ’ αυτή τη χώρα με την «καταπληκτική ποιότητα
ζωής», όπως είπε ο πρωθυπουργός της, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να
μην επιδείξει τα αισθήματα που έχει, αισθήματα ακραίας περιφρόνησης για
τους «συμπολίτες» του, τους οποίους ανελέητα ποδοπατά και προσβάλλει
τον πυρήνα της ύπαρξής τους: το δικαίωμα να ζουν. Γιατί, βέβαια, είναι εντυπωσιακά προσβλητικό το γεγονός, να αποτιμά τον πελώριο θάνατο
25.000 ανθρώπων ως κόστος σωτηρίας του τουρισμού.
Το είπε σαν να μην συμβαίνει τίποτα... και πράγματι δεν συνέβη τίποτα
ως αντίδραση σε μια τέτοια κεφαλαιώδη προσβολή. Λες και χάνεται η αξιοπρέπεια και η υπαρξιακή ανάγκη για αξιοπρέπεια στους διαδρόμους
των ασφυκτικά γεμάτων νοσοκομείων, στους διαδρόμους των ασφυκτικά
γεμάτων νεκροθαλάμων, ποδοπατημένη από τις ρόδες των μαύρων αυτοκινήτων που αδιάκοπα φεύγουν από τις μαύρες πίσω πόρτες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, κουβαλώντας το ακίνητο, αθρήνητο και προσβλητικά ανώνυμο φορτίο τους.
Έξω η ζωή συνεχίζεται και η καταπληκτική ποιότητα των λυμάτων της
κυλάει ανεμπόδιστα την παχύρρευστη ροή τους στους δρόμους. Για να
μπορεί ο κάθε Σκέρτσος να ταξιδεύει άνετα από την καρέκλα τού γενικού
διευθυντή του ΣΕΒ (που αυτοπροσώπως προσπαθεί να ακυρώσει στα δικαστήρια μια φιλεργατική εγκύκλιο της προηγούμενης κυβέρνησης), για
να μπορεί αυτός ο άνθρωπος να ταξιδεύει πάνω στον πολτό των λυμάτων
μέχρι την καρέκλα του υπερυπουργού αυτής της επιτελικής χυδαιότητας
και να λέει ότι δεν χρειαζόμαστε ένα ΕΣΥ πολυτελείας. Ή μήπως μια τέτοια
παρουσία και μια τέτοια αντίληψη για την πολιτική δεν είναι ακραία περιφρονητική και ακραία προσβλητική για τον κάθε πολίτη αυτής της χώρας
και φυσικά και επικίνδυνη διότι διαρρηγνύει κάθε ιστό συνοχής και διαλύει κάθε ικμάδα συνύπαρξης, δημιουργώντας μια μάζα θυμάτων εκεί
που θα έπρεπε να υπάρχει η συγκροτημένη κατάσταση μιας κοινωνίας
που εννοεί τον εαυτό της.
Και η ζωή συνεχίζεται με τον Γεραπετρίτη -καθηγητή Συνταγματικού
Δικαίου και σώγαμπρο στην πολιτική- να εκστομίζει δράκους κάθε τόσο.
Πότε για την καταστροφή της Δημοκρατίας που φέρνει η απλή αναλογική, πότε για τις ΜΕΘ που αυξάνουν τους θανάτους και πότε προσβάλλοντας την κοινή λογική, απλώς και μόνο με την παρουσία του. Ζωή χαρισάμενη για τον πρωθυπουργό. Που, με επονείδιστη υπεροψία, δεν χάνει
την ευκαιρία, ενώ η χώρα ρημάζεται, εκείνος και να μας μοστράρει τα πέλματά του, ξαπλωμένος στην «ψυχαγωγική ψευδο-ύπαιθρο» (που λέγανε
και οι καταστασιακοί), στα «ξυπόλυτα Σαββατοκύριακα» των αποδράσεων του. Ή να μας κοροϊδεύει κατάμουτρα με τις ποδηλατάδες και τα ικαριώτικα γλέντια, ή να μας προσβάλλει βάναυσα και προπαντός ανεμπόδιστα όταν ως αυθέντης λέει πως αποφάσισε να μας εμπιστευτεί.
Είναι οδυνηρά εντυπωσιακό το γεγονός να αποκλείεται το παιδί σου από
τη γνώση και το μέλλον του, να αποκλείεσαι εσύ από τη δουλειά, να πεθαίνει ο διπλανός σου απροστάτευτος, να χλευάζει ο Δούκας τους καμένους,
ο Ρωμανός τους πλημμυρισμένους, ο Μηταράκης τους πνιγμένους και όλο αυτό να το κροταλίζουν στα αυτιά σου ως καταπληκτική ποιότητα ζωής.
Και η ζωή συνεχίζεται (;)
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Σκάκι

Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022

Η θριαμβεύτρια ομάδα της Ρωσίας: (από αριστερά) Τατιάνα Κοσίντσεβα, Ναντέζντα Κοσίντσεβα, Αλεξάντρα Κόστενιουκ και Βαλεντίνα Γκούνινα

Επιμέλεια: Κοσμάς Κέφαλος kosmaskefalos@gmail.com

Η Ρωσία ξανά πρώτη το 2010,
αλλά μόνο στις σκακίστριες
Στην Ολυμπιάδα
του Χάντι-Μανσίσκ
η Ουκρανία θα
επικρατήσει στους
άνδρες, η Ρωσία
στις γυναίκες,
θα καταποντιστεί
η Νορβηγία με
έναν ντεφορμέ
Κάρλσεν και θα
εκπροσωπηθούν
οι διεθνείς
ομοσπονδίες
Τυφλών, ΑμεΑ και
Σιωπηλού Σκακιού

Τ

ο Χάντι-Μανσίσκ είναι
μια μικρή πόλη της δυτικής Σιβηρίας που θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά αλπικά χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο. Μολονότι απομονωμένη, αφού οι πλησιέστερες
πόλεις απέχουν 500 με 600 χιλιόμετρα, έχει μια οικονομία που ανθεί εξαιτίας των κοιτασμάτων πετρελαίου. Από τις 19 Σεπτεμβρίου
έως τις 4 Οκτωβρίου 2010 το Χάντι-Μανσίσκ βρέθηκε στην επικαιρότητα όχι γιατί φιλοξένησε κάποιους αλπικούς αγώνες, αλλά απλώς
γιατί εκεί έλαβε χώρα η 39η Σκακιστική Ολυμπιάδα. Σ’ αυτή λοιπόν
τη μακρινή γωνιά της Ρωσίας βρέθηκαν 148 ομάδες για να συμμετάσχουν στο ανοιχτό τουρνουά και
115 στο γυναικείο.
Οπως αναφέρει ο πρόεδρος του
Σκακιστικού Ομίλου Ηλιούπολης
Λουκάς Ζαχείλας, που επιμελείται
του δεύτερου μέρους των αφιερωμάτων στις ολυμπιάδες, αυτή ήταν
η τέταρτη φορά που η Ρωσία διοργάνωνε Σκακιστική Ολυμπιάδα μετά το 1956 (τότε ως Σοβιετική
Ένωση), το 1994 και το 1998. Για
ακόμα μια φορά είχαμε κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς, όπως
την καθιέρωση του χρόνου σκέψης
90 λεπτών για τις πρώτες 40 κινήσεις και προσθήκη άλλων 30 λεπτών μετά την 40ή κίνηση για την
υπόλοιπη παρτίδα, με επιπλέον αύξηση 30 δευτερολέπτων έπειτα από
κάθε κίνηση.
Η Ρωσία, ως οικοδεσπότης, συμμετείχε με πέντε ομάδες, ενώ η Διε-

θνής Σκακιστική Ομοσπονδία
Μπράιγ (IBCA), η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία ΑμεΑ (IPCA)
και η Διεθνής Επιτροπή Σιωπηλού
Σκακιού (ICSC) παρουσίασαν από
μία ομάδα.
Αν και οι αγώνες έγιναν στη Ρωσία, την έδρα της ισχυρότερης ομάδας, το τέλος των αγώνων βρήκε
στην κορυφή την Ουκρανία με
τους πολύ αποτελεσματικούς Ίβαντσουκ (8/10), Πονομαριόβ (5/9),
Ελιάνοβ (7/10), Εφιμένκο (8,5/11)
και Μοϊσέενκο (2,5/4). Αυτός ήταν
ο δεύτερος τίτλος για την ουκρανική ομάδα μετά την πρωτιά του
2004. Για άλλη μια φορά οι Ρώσοι
οικοδεσπότες ήταν τα φαβορί πριν
από το τουρνουά, αλλά για τέταρτη
συνεχόμενη ολυμπιάδα δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες, αν
και πλησίασαν αυτή τη φορά πολύ
κοντά στον στόχο.
Αν και η πρώτη ρωσική ομάδα
απογοήτευσε τους φιλάθλους της,
η δεύτερη ομάδα, με πέντε πρωτοεμφανιζόμενους σε ολυμπιάδα
παίκτες, ξεπέρασε κάθε προσδοκία
τερματίζοντας στην 6η θέση. Αρχηγός αυτής της ομάδας δεν ήταν
άλλος από τον διάσημο σήμερα
Ίαν Νεπομνιάτσι, που κατέκτησε
και το χάλκινο ατομικό μετάλλιο
στην 1η σκακιέρα.
Η ομάδα της Αρμενίας, που είχε
θριαμβεύσει στις δύο προηγούμενες ολυμπιάδες, έπρεπε να συμβιβαστεί με την 7η θέση, ενώ η φιλόδοξη ομάδα των ΗΠΑ με την 9η. Η
Ινδία αγωνίστηκε για άλλη μια φορά χωρίς τον παγκόσμιο πρωτα-

θλητή Ανάντ και τερμάτισε στη 18η
θέση, ενώ ο αντίπαλός του στον
πρόσφατο τελικό του Παγκοσμίου
Πρωταθλήματος, ο Τοπάλοβ, οδήγησε τη Βουλγαρία στην 31η θέση.
Πολύ άσχημη εμφάνιση έκανε ο
παίκτης με την κορυφαία βαθμολογία ELO στον κόσμο, ο σημερινός παγκόσμιος πρωταθλητής
Μάγκνους Κάρλσεν, που σημείωσε μόνο 4,5 πόντους σε 8 αγώνες
και η ομάδα της Νορβηγίας κατέληξε στην 51η θέση.
Η ελληνική ομάδα στους άνδρες,
με αρχηγό-προπονητή τον Κοτρωνιά, έκανε για μια ακόμα φορά μια
πολύ ικανοποιητική εμφάνιση.
Τερμάτισε στην 22η θέση και θα
πήγαινε καλύτερα αν στον τελευταίο γύρο δεν έβρισκε την πανίσχυρη δεύτερη ομάδα της Ρωσίας, από
την οποία ηττήθηκε 1,5-2,5. Η σύνθεση: Παπαϊωάννου (3/9), Μπανίκας (6/10), Δ. Μαστροβασίλης
(7,5/10), Χαλκιάς (5,5/8), Θ. Μαστροβασίλης (4,5/7).

100% οι αδελφές
Κοσίντσεβα!
Το αποτέλεσμα στην Ολυμπιάδα
Γυναικών ήταν πολύ πιο εμφατικό
από εκείνο του ανοιχτού τουρνουά, καθώς οι Ρωσίδες, με επικεφαλής τις αδελφές Κοσίντσεβα, κυριολεκτικά σάρωσαν τις αντιπάλους τους σημειώνοντας 11 νίκες
σε 11 αγώνες! Τερμάτισαν με τέσσερις βαθμούς διαφορά από τη
δεύτερη ομάδα της Κίνας. Είναι
χαρακτηριστικό ότι στον 10ο και
προτελευταίο γύρο είχαν ήδη εξα-

σφαλίσει το χρυσό μετάλλιο, ωστόσο δεν χαρίστηκαν στον τελευταίο
γύρο ούτε στη δεύτερη ομάδα της
Ρωσίας και κατέκτησαν με μεγάλη
άνεση το χρυσό με 22 βαθμούς.
Δεύτερη ήταν η Κίνα με 18 και τρίτη η Γεωργία με 16 βαθμούς (υπερτερούσε στα κριτήρια έναντι Κούβας, ΗΠΑ, Πολωνίας, Αζερμπαϊτζάν και Βουλγαρίας).
Η ελληνική ομάδα, με αρχηγό
προπονητή τον Γαβριλάκη, συγκέντρωσε 15 βαθμούς και κατατάχτηκε στη 12η θέση, γεγονός που
αποτελεί μια εξαιρετική επιτυχία. Η
σύνθεση: Ντέμπο (6,5/10), Μπότσαρη (6/10), Μακροπούλου
(8/10), Φαχιρίδου (6,5/10), Β. Παπαδοπούλου (1/4).

Μέσα και έξω από τη σκακιέρα
Ο πρωτεργάτης της νίκης της
Ουκρανίας Βασίλι Ίβαντσουκ επικρατεί του πανίσχυρου Πέτερ Λέκο:
Ιβαντσουκ (Ουκρανία, 2754)Λέκο (Ουγγαρία, 2724) [D46]
1.Ιζ3 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 δ5 4.δ4
γ6 5.ε3 Ιβδ7 6.Βγ2 Αδ6 7.Αδ3
0-0 8.0-0 δxγ4 9.Αxγ4 α6
10.Πδ1 β5 11.Αδ3 Βγ7 12.Αδ2
γ5 13.δxγ5 Βxγ5 14.α4 βxα4
15.Πxα4 Αβ7 16.Πγ4 Βα7
17.Ιε4 Ιxε4 18.Αxε4 Αxε4
19.Βxε4 Παγ8 20.Βδ4 Αγ5
21.Βγ3 Πγδ8 22.Βγ2 Πζε8
23.Ιη5 η6 24.Αα5 Αβ6 25.Αγ3
ε5 26.Ιε4 Πε6 27.Αβ4 Ρη7
28.Πγ6 Ιζ6 29.Πxε6 ζxε6
30.Ιxζ6 Ρxζ6 31.Πα1 Ββ7
32.Αγ3 α5 33.Βα4 η5 34.θ4 θ6
35.Βη4 Βθ7 36.Βθ5 Βη6
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Μαμουλάκης: να ενταχθεί
το σκάκι στα σχολεία
Βουλευτής Ηρακλείου και αν. τομεάρχης Ανάπτυξης και
Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ., ο Χάρης
Μαμουλάκης είναι για τους σκακιστές ο δικός τους άνθρωπος!

37.Αxε5+ Ρζ7 38.Βζ3+ Ρη8
39.Βγ6 και ο αξιωματικός δεν έχει τετράγωνο διαφυγής 1-0.
https://share.chessbase.com/Share
dGames/share/?p=5vYm+j4oJGX08
dfHuBCsKlsaIq3SsPL35/f4anKOF
hMoMH4TTdVtU60GZ67fvP1k
Καταστροφική η συνολική εμφάνιση του Μάγκνους Κάρλσεν στην
ολυμπιάδα. Τρίτη ήττα για τον νεαρό
Νορβηγό, αυτή τη φορά από τον Σανάν Σιουγκίροβ της 4ης ομάδας της
Ρωσίας και μάλιστα σε μινιατούρα!
Σιουγκίροβ (Ρωσία, 2627)-Κάρλσεν (Νορβηγία, 2826) [B12]
1.ε4 γ6 2.δ4 δ5 3.ε5 Αζ5 4.Ιζ3 ε6
5.Αε2 Αβ4+ 6.Ιβδ2 Ιδ7 7.0-0
Αα5 8.Ιβ3 Αγ7 9.Ιε1 ζ6 10.Αθ5+
η6 11.Αε2 η5 12.Αδ3 Αη6
13.εxζ6 Βxζ6 14.Βη4 θ6 15.ζ4
Αxδ3 16.Ιxδ3 0-0-0 17.Αδ2 Βη6
18.ζxη5 Ιηζ6

19.Πxζ6 Αxθ2+ 20.Ρθ1 Ιxζ6
21.Βxε6+ Ρβ8 22.ηxζ6 Αγ7
23.Ιε5 Βxγ2 24.ζ7 Πθζ8 25.Αβ4
1-0.
https://share.chessbase.com/Share
dGames/share/?p=sG6x+NlOxanzQ
nGVT63NzMUF2u+LAocsRbtNcy
rwYsIEt8rfH8NIH8yhJuNeMdzP
Ο πρόεδρος της FIDE Κιρσάν Ιλιουμζίνοβ επανεξελέγη στην ίδια θέση την πρώτη ημέρα του 81ου Συνεδρίου της FIDE με 95 ψήφους έναντι
55 ψήφων που συγκέντρωσε ο τέως
παγκόσμιος πρωταθλητής Ανατόλι
Κάρποβ. Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι την υποψηφιότητα Κάρποβ
στήριξε με θέρμη ο άσπονδος φίλος
του πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής Γκάρι Κασπάροφ.
Λόγω οικονομικών διαφωνιών με
την ομοσπονδία τους, οι κορυφαίοι
Γερμανοί παίκτες δεν εμφανίστηκαν.
Σοβαρά αποδυναμωμένη, η ομάδα
της Γερμανίας κατέγραψε ιστορικό
χαμηλό στην 64η θέση, ακριβώς κάτω από την ομάδα των παικτών με
σωματική αναπηρία. Παρεμπιπτόντως, επικεφαλής της ομάδας IPCA
ήταν ο Τόμας Λούτερ, πρώην μέλος
της γερμανικής ολυμπιακής ομάδας.
Στον αυτόνομο θύλακα της Χαντίας-Μανσίας βρίσκεται η πόλη
Σουργκούτ, στην οποία έζησε εξόριστος και αυτοκτόνησε ο ηγέτης του
ΚΚE Νίκος Ζαχαριάδης.

Γ

εννήθηκε το 1976 στο Ηράκλειο από
πατέρα Κρητικό και μητέρα Ικαριώτισσα (οι φίλοι του τον έλεγαν «Κρητ-Ίκαρο»), σπούδασε πολιτικός μηχανικός,
με μεταπτυχιακές σπουδές στη Διοίκηση και
Διαχείριση Έργων, καθώς και στην Αντισεισμική Προστασία Κτηρίων. Είναι παντρεμένος με
την Κάλλια Γαρεφαλάκη, με την οποία έχουν
αποκτήσει τέσσερα παιδιά, τη Δέσποινα, την
Ασπασία, τον Αντώνη και τον Μανώλη. Είναι
εθελοντής αιμοδότης, δότης αιμοπεταλίων και
δωρητής οργάνων. Μιλάει αγγλικά, γερμανικά
και τουρκικά. Το 2014 ασχολήθηκε με τα κοινά
ως δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου. Για το έργο του Χάρη στον Δήμο Ηρακλείου θα μπορούσαν να γραφτούν πολλά. Θα έπρεπε να ζητήσουμε από τους συνδημότες του να μιλήσουν.
Μίλησαν!
Εκτιμώντας την προσφορά του, το ήθος του,
τις πρωτοπόρες και ανατρεπτικές ιδέες, καθώς
επίσης και διαβλέποντας τις προοπτικές για προσφορά σε πανελλαδικό επίπεδο, τον εξέλεξαν
στις 7 Ιουλίου 2019 πρώτο βουλευτή Ηρακλείου με τον ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, με
αριθμό ψήφων 23.253! Οι δραστηριότητές του
στο Εθνικό Κοινοβούλιο ως μέλος της Διαρκούς
Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, του Τεχνικού Συμβουλίου και της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου ξεφεύγουν από
τα στενά όρια της σελίδας μας. Θα αναφέρουμε
μόνο κάτι που αφορά το σκάκι. Πριν από τρεις
μήνες, με παρέμβαση-ερώτηση προς την
υπουργό Παιδείας, την οποία συνυπογράφουν
ο αρμόδιος τομεάρχης Νίκος Φίλης και ακόμα
23 βουλευτές, ζητάει την ένταξη της διδασκαλίας του σκακιού στα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων»
των σχολείων. Όπως αναφέρει: «Το σκάκι προάγει τη δικαιοσύνη, την ένταξη και τον αμοιβαίο
σεβασμό, την ανεκτικότητα και την κατανόηση,
ενώ, σύμφωνα με σειρά επιστημονικών μελετών, έχει πολλαπλά θετικά οφέλη στις νεαρές
ηλικίες βελτιώνοντας τις σχολικές επιδόσεις των
μαθητών έως και 60%». Η υπουργός Παιδείας
ουσιαστικά αποδέχθηκε την πρόταση, απαντώντας στις 15.2.22 ότι «κατόπιν συνεργασίας με
το ΙΕΠ, είναι δυνατή η διαμόρφωση και ένταξη
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή και εκπαιδευτικού υλικού, κατάλληλα διαβαθμισμένων ανά
τάξη, που θα αφορούν το σκάκι».

Η μαγεία της Σκακιστικής Ολυμπιάδας
Το 1988, σε ηλικία 12 ετών, πήγε με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη και παρακολούθησε
τη Σκακιστική Ολυμπιάδα. Εντυπωσιάστηκε
από τα σκακιστικά μεγαθήρια Κάρποβ, Κασπάροβ και τους λοιπούς της ΕΣΣΔ όσο και από τις
αδελφές-φαινόμενο: Ζούζα, Σοφία και Τζούντιθ Πόλγκαρ. Χάρηκε ιδιαίτερα για την 6η θέση της Εθνικής Γυναικών Ελλάδας!
Σκακιστής από μικρός, ο Χάρης Μαμουλάκης θα συμβάλει στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος Α΄ Εθνικής από την ομάδα του (ΟΑΑ
Ηράκλειο) το 1992 και το 1993.
Τον Δεκέμβριο του 2018, σε αγώνα σιμουλτανέ στο Χριστουγεννιάτικο Κάστρο της Πλατείας Ελευθερίας, αντιμετώπισε ταυτόχρονα μικρούς και μεγάλους Ηρακλειώτες σκακιστές στο
πλαίσιο μιας σκακιστικής γιορτής που περιλάμβανε και ενημέρωση των επισκεπτών για τα οφέλη που προσφέρει το σκάκι. Τον Σεπτέμβριο του
2019 θα συμμετάσχει στο Φεστιβάλ Σπούτνικ
και αντιμετωπίσει με επιτυχία ταυτόχρονα πολλούς αντιπάλους μεγάλου ηλικιακού φάσματος
και διαφορετικής δυναμικότητας. Πολιτικές, κοινωνικές, αλλά και σκακιστικές δραστηριότητες

Ο Χάρης Μαμουλάκης, από την εμβληματική
αίθουσα «Χαριλάου Τρικούπη» της Βουλής,
εκπροσωπεί την Ελλάδα στους πρώτους
διαδικτυακούς σκακιστικούς αγώνες των
Ευρωπαϊκών Κοινοβουλίων
του Χάρη είναι αναρτημένες στο πολύ προσεγμένο https://mamoulakis.gr/.
Τον Απρίλιο του 2021 το όνομά του θα ακουστεί
και εκτός σκακιστικών συνόρων. Θα εκπροσωπήσει
την Ελλάδα στο 1ο Διαδικτυακό Τουρνουά Φιλίας
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα πάρει την
5η θέση μεταξύ 32 βουλευτών και ευρωβουλευτών
(ισόβαθμος με την πρώην παγκόσμια πρωταθλήτρια Στεφάνοβα), κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μεταξύ των μη γκραν μετρ.

Αστερόεσσα στο Βερολίνο
Επιβλητική ήταν η παρουσία σκακιστών των
ΗΠΑ στο 1ο τουρνουά για το Γκραν Πρι της
FIDE που έγινε στο Βερολίνο. Αποτελέσματα
ημιτελικού γύρου (οι νικητές των 4 προκριματικών ομίλων): Νακαμούρα-Ράπόρτ 1,5-0,5 και
Αρονιάν-Ντομίνγκεζ 1,5-0,5. Στον τελικό μονομαχούσαν οι Αρονιάν και Νακαμούρα. Οι
τρεις από τους τέσσερις του ημιτελικού αγωνίζονται υπό σημαία ΗΠΑ: ο Αρμένιος Αρονιάν,
ο Κουβανός Ντομίνγκεζ και ο γεννημένος στην
Ιαπωνία Νακαμούρα. Ο Ράπορτ είναι Ούγγρος.
Απέτυχαν να προκριθούν οι Ρώσοι Γκριστσούκ,
Εσιπένκο, Φεντοσέεβ, Οπαρίν και ο πολλά υποσχόμενος Ντουμπόβ.
Αρονιάν (ΗΠΑ, 2772)Ντομίνγκεζ (ΗΠΑ, 2752)
1.δ4 δ5 2.γ4 δxγ4 3.ε4 β5 4.α4 γ6 5.αxβ5
γxβ5 6.Ιγ3 Ββ6 7.Ιδ5 Ββ7 8.Αζ4 ε5!
9.Αxε5 Ιδ7! 10.Αζ4 Ιηζ6 11.Ιγ7+! Ρδ8
12.Ιxα8 Βxε4+ 13.Ιε2 Βxα8 14.ζ3 Ιδ5
15.Αη5+ ζ6 16.Αδ2 Αδ6 17.Ιη3 Ββ8
18.Ρζ2 Πε8 19.Αε2 Αγ7 20.Πε1 Αβ6
21.Ρη1! Ιε5 22.Ρθ1! Ιγ6 23.β3 γ3
24.Αxβ5! Αδ7 25.Πxε8+ Αxε8 26.Αε1
Ιxδ4 27.Αxε8 γ2 28.Βδ3 Ρxε8 29.Αδ2
Βε5! 30.Πγ1 ζ5 31.Βγ4 Ιε3? [31...ζ4!=]
32.Βγ8+ Ρζ7 33.Βδ7+ Ρη6

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Αποτελέσματα 1ου
γύρου στον Προκριματικό
Όμιλο Α΄ Εθνικής (ΠΟΑ)
Αττικής: ΣΑΣ ΚορωπίουΠανιώνιος Γ.Σ. 2,5-7,5,
ΦΟΝ Ηρακλείου-Α.Σ.
Παπάγου 6-4, Πανελλήνιος
Γ.Σ.-Π.Σ. Περιστερίου 4-6,
ΑΠΟ Κότινος-Α.Ο.
Κηφισιάς 4-6, Α.Ο. Τρεις
Αστέρες-Δίας Πετρούπολης 7,5-2,5. Ο Σ.Ο.
Παγκρατίου πήρε τους 5,5 βαθμούς της νίκης
χωρίς αγώνα (μονός αριθμός ομάδων).
Σήμερα αρχίζει ο ΠΟΑ ΘεσσαλονίκηςΧαλκιδικής με συμμετοχή 8 ομάδων: Ε.Σ.
Καλαμαριάς, Σ.Ο. Πολίχνης, ΣΑΧ
Θεσσαλονίκης, Σ.Π. Τριανδρίας, Κεραυνός
Ωραιοκάστρου, Σ.Ο. Καλαμαριάς, Χρονικόν
Παπάφη, Φοίβος Συκεών. Παράλληλα, από 20
Φεβρουαρίου έως 3 Απριλίου θα διεξάγονται
κάθε Κυριακή οι αγώνες της Α΄ Τοπικής
Κατηγορίας, ενώ το Πρωτάθλημα Β΄ Τοπικής,
με αγώνες τα σαββατοκύριακα, θα γίνει από 13
Μαρτίου έως 3 Απριλίου.
Τα Ομαδικά Πρωταθλήματα στην περιοχή
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (ΠΟΑ και
Τοπική Κατηγορία) θα διεξαχθούν από σήμερα
έως 10 Απριλίου. Στον ΠΟΑ θα αγωνιστούν
πέντε ομάδες: Σ.Ο. Ξάνθης, Πνεύμαθλον
Καβάλας, Σ.Ο. Δράμας, Γαλαξίας Δράμας και
Κηφισιά Σερρών.
Τιμητικές εκδηλώσεις στη Μόσχα για τα
100 χρόνια του γηραιότερου γκραν μετρ στον
πλανήτη Γιούρι Άβερμπαχ: έκθεση με
φωτογραφικό υλικό διαφορετικών ετών,
προσωπικά αντικείμενα του εορτάζοντα, βιβλία
και περιοδικά που έγραψε και επιμελήθηκε ο
ίδιος, απονομή του χρυσού σήματος της
Σκακιστικής Ομοσπονδίας της Ρωσίας,
καθώς και δημοσίευση πολύχρωμου
φωτογραφικού άλμπουμ. Όλα διανθισμένα
με πολλές ευχές από επώνυμους και
ανώνυμους από όλο τον κόσμο!

SU DO KU
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34.ζ4! Βε6 [34…Βxζ4 35.Βε8+ και η μαύρη βασίλισσα χάνεται σε κάθε διαφυγή του βασιλιά της]
35.Βxε6+ Ιxε6 36.Ιε2 Ιη4 37.η3 γ5 38.β4
Ιδ3 39.Πxγ2 Ιηζ2+ 40.Ρη2 Ιε4 41.Ιγ1 1-0.
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Μουσική

Το τραγούδι
που με σφράγισε

Χωρίς εσένα
Με κοντά ακόμη παντελονάκια, το «Without You» του Nilsson ήταν το μπλουζ που με
τη μεγάλη του διάρκεια και το πάθος του
ίδρωνε τα άγουρα κορμιά μας και ήταν καθοριστικός παράγοντας για να «τα φτιάξουμε» με το κορίτσι που ταξιδεύαμε χορεύοντας τρεμάμενοι. Αυτό το τραγούδι, όπως
και κάποια άλλα της εποχής, όταν το ακούω,
ακόμη μυρίζω τη θάλασσα, την αρμύρα, τον
ιδρώτα επάνω στα ηλιοκαμένα σώματα των
κοριτσιών. Το παλιό φορητό πικ-απ πρέπει
να το είχε μάθει απέξω αυτό το τραγούδι,
αφού κάθε φορά, σε κάθε πάρτι ή απλή νυχτερινή συνάντηση της παρέας
έπαιζε σίγουρα περισσότερες φορές από την
ηλικία μας, αφού
ίσα που κοντεύαμε στη μέση της
πρώτης δεκαετίας της ζωής
μας. Δεν μπορώ
να φανταστώ πώς
θα ήταν εκείνα τα
χρόνια... Without You!

Να του καούν
όλα τα βινύλια

Κυριακάτικο μεσημέρι

Σ

Του

ΚΩΣΤΑ
ΚΑΛΔΑΡΑ

Μουσικοσυνθέτης /
εικαστικός

το κυριακάτικο οικογενειακό τραπέζι
επικρατούσε σιωπή. Τα βήματα της μάνας μου από την κουζίνα προς το καθιστικό ήταν διακριτικά, αν και δεν ταίριαζαν στον χαρακτήρα της, ούτε και στο φωναχτά
υπέροχο φαγητό που είχε μαγειρέψει.
«Κάτσε, κάτσε ν’ ακούσουμε» ακούστηκε η
φωνή του πατέρα μου.
«Ναι, Τόλιο μου, φέρνω τη σαλάτα και κάθομαι.»
Τον διάλογο διέκοψε η φωνή του Γιώργου Λεφεντάριου από το ραδιόφωνο: «Κυρίες και κύριοι, σας παρουσιάζουμε τις λαϊκές επιτυχίες της
εποχής μας, με την εγγύηση της ΜΙΝΟΣ...».
Σήμα εκπομπής και μετά από λίγο: «Το τραγούδι
που θα ακούσουμε είναι του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.
Τραγουδά ο Μιχάλης Μενιδιάτης και λέγεται
‘Πετραδάκι - πετραδάκι’...».
Το πρόσωπο του πατέρα μου έπαιρνε ένα δικό
του φως, που προερχόταν από τα μάτια του. Έτσι
βλέπαμε πιο καθαρά και το γλυκό του χαμόγελο.
Η μητέρα μου είχε το βλέμμα του ανθρώπου
που έχει επιβεβαιωθεί κι εγώ σκεφτόμουνα: «Πάλι
αυτό;» και θυμόμουν τον θείο μου τον Βαγγέλη
που είχε πει: «Αμάν, βρε Απόστολε, τι πετραδάκι
είναι αυτό... κοτρώνα στο κεφάλι μας είναι. Κάθε
μέρα, όλη μέρα αυτό παίζουν».
Δεν ήταν όμως πάντοτε έτσι χαρούμενο το τραπέζι. Πολλές φορές το ραδιόφωνο δεν έπαιζε τραγούδια του πατέρα μου κι εκείνος στεναχωριόταν
και ίσως ένιωθε και λίγο αδικημένος. Δεν κρατούσε όμως πολύ αυτή η στενοχώρια, αφού μετά
από λίγο καιρό άκουγα μέσα στη Τζάγκουαρ του
Σταμάτη Κόκοτα το «Όνειρο απατηλό», με την
καρδιά μου να έχει πάει από νωρίς στην Κούλου-

ρη, με την ιλιγγιώδη ταχύτητα που έτρεχε ο Σταμάτης στους δρόμους της Κυψέλης.
Οπως καταλαβαίνετε, όταν ζεις και μεγαλώνεις
σε μια μουσική οικογένεια, είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ένα μόνο τραγούδι, ειδικά όταν είσαι
στην ηλικία που αυτό το τραγούδι θα γίνει, έστω
και για ένα διάστημα, τρόπος ζωής. Για μένα καθοριστικός ήταν ο τρόπος που γράφεις ένα τραγούδι, η ιστορία πίσω από αυτό, ο λόγος που το
γράφεις και φυσικά ο ρόλος αυτού του τραγουδιού, το καθρέφτισμά του στην προσωπικότητα και
τη ζωή σου.
Ετσι, τα «Αντάρτικα» με τη φωνή της Μαρίας
Δημητριάδη ακόμη με κάνουν να ανατριχιάζω, να
δακρύζω, να δυναμώνω: «Ήρωες άπαρτα βουνά...», «Ο Άρης κάνει πόλεμο μ’ αντάρτες παλικάρια...». Τραγούδια που χτίζουν σκέψη, θέληση
για αγώνα, συντροφικότητα. Γιατί η μουσική, το
τραγούδι, αλλά και η τέχνη γενικότερα, πρέπει να
έχουν συνέχεια, να είναι το υπόστρωμα της ενηλικίωσής σου, η σιγουριά στις αδύναμες στιγμές σου
και η δύναμη στις απροσδιόριστες και ίσως επικίνδυνες αποφάσεις σου, σαν μια αγαπημένη,
άδολη αγκαλιά που επιλέγεις εσύ. Αυτό τον ρόλο
έπαιξαν στην πορεία μου προς την ενηλικίωση και
με αγκάλιασαν, με επηρέασαν πολύ τα τραγούδια
του Χατζιδάκι, «Μεγάλος Ερωτικός», του Μίκη το
«Άξιον Εστί», του Θάνου ο «Σταυρός του Νότου».
Αργότερα ανακάλυψα και τον Απόστολο Καλδάρα, τον Τσιτσάνη, τους ρεμπέτες, σε μια αντίστροφη πορεία.
Για να φτάσω όμως εκεί, πέρασα (χωρίς ποτέ να
την αφήσω) από τη ροκ μουσική.
Καλή ακρόαση.

Οι πρώτες αδύναμες τριχούλες έκαναν την
εμφάνισή τους στο επάνω χείλος μας. Τα
σπυράκια σιγά και βασανιστικά υποχωρούσαν και το βλέμμα γινόταν πιο απαιτητικό,
πιο αποφασιστικό. Το χαμηλοκάβαλο καμπάνα παντελόνι με εκείνα τα περίεργα παπούτσια με τις πεντάποντες σόλες, φαντάζομαι ότι έδιναν μια σιγουριά στο περπάτημά μας. Τουλάχιστον έτσι πιστεύαμε τότε,
στα πρώτα μας βήματα στη ροκ μουσική.
Τότε ανακάλυψα τους Deep Purple και αγόρασα με το χαρτζιλίκι μου το διπλό άλμπουμ
συλλογή «Mark I & II». Είχε καταπληκτικά
τραγούδια («Hash», «Smoke on the water»,
«When a blind man», «Cries», «Hey Joe»...),
όπου οι Blackmore, Gillan, Glover, Paice,
Lord έδιναν τον καλύτερο εαυτό τους. Με
περηφάνια τον κουβαλούσα στα πάρτι του
Γυμνασίου και μαζί περνούσαμε υπέροχες
στιγμές, μέχρι που... μου τον κλέψανε! Που
να του καούν όλα τα βινύλια, του κλέφτη.

Πήρα τον δρόμο της παρηγοριάς κι εκεί
αγάπησα τους Doors, τους Pink Floyd,
τους Who, τη Janis Joplin...
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Οι εικόνες του τεύχους
προέρχονται από την
έκθεση έργων του Ιάσωνα Μολφέση που
πραγματοποιείται στη
γκαλερί Καλφαγιάν
(Χάρητος 11, Κολωνάκι,
Αθήνα). Μέχρι 5/3.
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Ο «διανοούμενος ρατσισμός»
Της

ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ
ΜΑΚΗ*

* Η Κωστούλα
Μάκη είναι
κοινωνική
ψυχολόγος

Ο

Χρήστος Χωμενίδης, πρόσφατα βραβευμένος με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μυθιστορήματος, δημοσιεύει στην ηλεκτρονική
σελίδα Capital.gr ένα άρθρο με τίτλο «No
man is an island». Χρησιμοποιώντας τον εμβληματικό
και υπερχρησιμοποιημένο τελευταία στίχο του άγγλου
ποιητή Τζον Ντον, ο Χωμενίδης από τη θέση του
«υπεύθυνου συγγραφέα/διανοούμενου», ο οποίος
επιθυμεί να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη,
κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες
που θα πλήξουν την ανθρωπότητα από την ανεύθυνη
παγκόσμια διαχείριση των κλιματικών αλλαγών.
Έχει ενδιαφέρον το πώς στην αρθρογραφία του
συνδυάζει την πολιτική προπαγάνδα με λόγους που
οικοδομούνται με βάση τη θέση υποκειμένου του «ορθολογιστή προοδευτικού συγγραφέα», ο οποίος εκθέτει με ισχυρή επιχειρηματολογία τα κακώς κείμενα της
εποχής του. Το συγκεκριμένο άρθρο θα ήταν αδιάφορο αναλυτικά, αν επρόκειτο απλώς για μια σωτηριολογική επίκληση με λυρικά/ηθικά στοιχεία. Το κείμενο αποκτά ιδιαίτερο λογο-αναλυτικό ενδιαφέρον, στο
πλαίσιο του πώς υποστηρίζει ζητήματα εθνικής καθαρότητας. Γιατί η περίφημη φράση «δεν είμαι ρατσιστής, αλλά...» οδηγεί προφανώς στη διαπίστωση ότι οι
ρατσιστές δεν είναι οι «τερατώδεις άλλοι». Αντίθετα, ο
ρατσισμός, ηθικά και κοινωνικά επιλήψιμος στο πλαίσιο του ορθολογισμού και της προόδου, κατασκευάζεται κοινωνικά στον λόγο του Χωμενίδη με σύνθετες
επιχειρηματολογικές γραμμές.
Το άρθρο ξεκινά μια ενδελεχή δραματική παράθεση επιχειρημάτων για τις καταστροφικές συνέπειες,
που θα αντιμετωπίσουμε, από τις ανεπαρκείς πολιτι-

κές διαχείρισης της οικολογικής κρίσης. Η χρήση του
πρώτου πληθυντικού κατασκευάζει στον λόγο «τους
πολίτες όλου του κόσμου», ανεξαρτήτως χαρακτηριστικών, οι οποίοι θα υποστούν ισότιμα τις συνέπειες.
Στη συνέχεια, μιλά για την επέλαση της ανεργίας,
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης χρήσης της τεχνολογίας, με
τρόπους που επιβεβαιώνουν λογοθετικά ότι δεν εκφράζει απλώς την υποκειμενική του άποψη, αλλά στηρίζει όσα λέει σε αντικειμενικά δεδομένα. Μέσα από
μια λεπτομερή λίστα, παραθέτει διάφορα επαγγέλματα, με διαφορετικά ταξικά, κοινωνικά, οικονομικά χαρακτηριστικά, για να καταλήξει στη δραματική κλιμάκωση ότι όλοι μας θα καταλήξουμε παρίες, και τίποτα
τελικά δεν μπορεί να ανατρέψει την καταστροφή αυτή.
Προκειμένου να μην κατηγορηθεί ως καταστροφολόγος και υπερβολικός, ο Χωμενίδης αναφέρει, ως γνώστης των πιθανών λύσεων που θα μπορούσαν να αντιπροταθούν, ότι ακόμα και η εφαρμογή του κατώτατου
εγγυημένου εισοδήματος δεν επαρκεί για να σταματήσει την εξαθλίωση.
Όλες αυτές οι ακραίες διατυπώσεις, οι οποίες κλιμακώνονται για να περιγράψουν το ζοφερό μέλλον
της ανθρωπότητας σε όλα τα επίπεδα, και που σκοπεύουν στην κινητοποίηση των αντανακλαστικών των
υπεύθυνων πολιτών/αναγνωστών, συνεχίζονται με
κριτική στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και
τα social media. Ο Χωμενίδης, με τη διατύπωση ρητορικών ερωτημάτων, σαρκάζει τους «ανάλγητους»
χρήστες των κοινωνικών δικτύων (youtubers και
influencers), διατυπώνοντας παράλληλα ηθικές μομφές. Συνεχίζει, προλαβαίνοντας τις αντιρρήσεις, υποστηρίζοντας ότι όσοι «αισιόδοξοι» απαντήσουν με ευ-

χολόγια, που περιλαμβάνουν τη διά βίου μάθηση, τη
συμπερίληψη, την αποφυγή του εθνολαϊκισμού και
της συνωμοσιολογίας, δεν έχουν επίγνωση της πραγματικότητας. Μέχρι λοιπόν αυτό το σημείο, ο συγγραφέας υιοθετεί περίτεχνα τη θέση του υποκειμένου του
διανοούμενου, που ξέρει ότι μπορεί να κατηγορηθεί
ως απαισιόδοξος, κινδυνολόγος, ή ακόμα και ως οπαδός αοριστολογικών «δηλητηριωδών θεωριών συνομωσίας» για την καταστροφή του κόσμου. Ο σύνθετος
συνομιλιακά τρόπος που «χτίζει» την επιχειρηματολογική του γραμμή δημιουργεί απανωτά «εμβόλια
κατά του διακυβεύματος», ώστε να αποφύγει να κατηγορηθεί για όλα τα παραπάνω. Αντίθετα, υιοθετεί, τη
θέση του γνώστη διανοούμενου, που θέλει να προβληματίσει, να ενημερώσει και να κινητοποιήσει
όλους τους αναγνώστες που πιθανά δεν μπορούν να
προβλέψουν τις συνέπειες που θα βιώσουν όλοι οι πολίτες του κόσμου.
Με τον ίδιο δραματικό επιχειρηματολογικό τόνο, ο
Χωμενίδης συνεχίζει με αναφορές στη αύξηση του
πληθυσμού του πλανήτη, για να καταλήξει στο πιο ενδιαφέρον μέρος του άρθρου. Παρατηρεί λοιπόν ότι
«Με την παγκοσμιοποίηση, με την ψηφιακή επανάσταση,
οι πληθυσμοί του πάλαι ποτέ Τρίτου Κόσμου αντίκρισαν
τη δυτική καταναλωτική ευδαιμονία». Και συνεχίζει με
μελοδραματικό ύφος, δηλώνοντας την κατανόησή
του: «Πώς να αρκεστούν πλέον στις σκυφτές, τις απίθανα
στερημένες ζωές των γονιών τους; Πώς να μη διεκδικούν
με εξεγέρσεις, με μαζικά μεταναστευτικά κύματα, μια ανεκτή καθημερινότητα;». Ο συγγραφέας λοιπόν, αρχικά
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αναγνωρίζει το δικαίωμα διεκδίκησης μιας καλύτερης ζωής. Όντας όμως πραγματιστής, συνεχίζει με την στατιστική πρόβλεψη ότι το 2050
ο πληθυσμός της Αφρικής θα υπερδιπλασιαστεί, από τα 1,3 δισεκατομμύρια που είναι το
2021. Τα αριθμητικά στοιχεία πιστοποιούν εδώ
πως ο Χωμενίδης είναι αντικειμενικός και δεν
εκφέρει απλώς την υποκειμενική του άποψη. Η
εκφορά όμως λόγου που ακολουθεί συγκροτεί
έναν ρατσιστικό λόγο, ο οποίος δεν προέρχεται
από έναν ακροδεξιό φονταμενταλιστή χριστιανό, αλλά από έναν συγγραφέα που δηλώνει
προοδευτικός: «Εάν δεν ευημερήσει στοιχειωδώς η μαύρη ήπειρος ώστε να συγκρατήσει τους
ανθρώπους της, η Ευρώπη -όπως το είχε προφητέψει ο Ουμπέρτο Έκο- θα αλλάξει χρώμα.»
Επομένως, στο πλαίσιο των κλιματικών αλλαγών ένας άλλος ισχυρός κίνδυνος είναι ότι
θα αλλάξει το χρώμα της Ευρώπης, από λευκό
σε μαύρο. Επιπλέον, η ευθύνη για την «καταστροφή» αυτή ανήκει στη «μαύρη ήπειρο», η
οποία οφείλει να συγκρατήσει στα εδάφη της
«τους ανθρώπους της». Αν στις προηγούμενες
παραγράφους δεν μας έσωζε καμιά πολιτική
παρέμβαση, που θα έρθει αργά και δεν θα μπορεί να αναστρέψει την καταστροφή, στην περίπτωση αυτή υποδεικνύει μια πολιτική παρέμβαση, και την καθιστά υπεύθυνη να συγκρατήσει τον πληθυσμό εντός συνόρων, ώστε να μην
«επιμολυνθεί» η Ευρώπη.
Ο Χωμενίδης θεωρεί ως μέγιστη καταστροφή την χρωματική μεταμόρφωση των Ευρωπαίων. Αναφέρει επίσης πως δεν θα μπορέσουν
να σταματήσουν την «επέλαση» αυτή, όσοι
«βαυκαλίζονται πως θα σταθούν ανάχωμα». Η αοριστολογική κατηγορική αναφορά σε όσους θα
επιχειρήσουν να λειτουργήσουν ως «ανάχωμα» στην επέλαση των μαύρων κατοίκων της
Αφρικής, γίνεται πιο συγκεκριμένη στις επόμενες γραμμές. Όσοι επιθυμήσουν να μην επιτρέψουν την άλωση αυτή, συντάσσονται με τα «δημοκρατικά μας κεκτημένα» και τις «χριστιανικές
μας παραδόσεις». Κι εδώ η χρήση του πρώτου
πληθυντικού κατασκευάζει τη διάκριση ανάμεσα σε όλους εμάς, για τους οποίους η δημοκρατία και ο χριστιανισμός εντάσσονται παραδοσιακά στην ιστορία μας, και στους άλλους, τους
Αφρικανούς, που θα καταστρέψουν τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. Ο Χωμενίδης καταλήγει σαν
απαισιόδοξος προφήτης, λέγοντας ότι η άλωση
θα είναι οριστική, γιατί η ανάγκη των ανθρώπων της Αφρικής για νερό και τροφή θα τους
οδηγήσει εκτός συνόρων, και στην «ανάγκη»
αυτή «καμία επίκληση σε νόμους, καμία συνοριοφυλακή δεν της αντιστέκεται».
Και συνεχίζει με τη στηλίτευση της ανθρώπινης φύσης. Σε πρώτο πληθυντικό, ο συγγραφέας καταδικάζει τη «φύση μας» που αρνείται
να αποδεχτεί την καταστροφή μέχρι να συμβεί.
Από τα γενικά σχόλια για την ανθρώπινη φύση
περνά στους Έλληνες και τη σχέση τους με τις
ρίζες τους, για να καταλήξει πως «καλές οι ρίζες,
κάλλιο ωστόσο οι ζωντανοί να ασχολούνται περισσότερο με τους ανθούς και τους καρπούς. Εφόσον θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί». Αν και είναι μέλος της ανθρωπότητας και της ελληνικής
κοινότητας, ο ίδιος διαφοροποιείται ως διανοούμενος από όσους «τυρβάζουν», και επίμονα
κάνει συνεχόμενες εκκλήσεις υπέρ της ζωής
και της ευθύνης.
Το άρθρο ολοκληρώνεται με τη χρήση ρητορικών ερωτημάτων σχετικά με την ηθική ευθύνη και την αλλαγή. «Πώς να προστατεύσουμε την
ηθική -αν μη τι άλλο- ραχοκοκκαλιά μας;» διερωτάται. Για να απαντήσει με τον στίχο του Τζον
Ντον, διατυπώνοντας το κοινότοπο δίδαγμα
της συλλογικής ευθύνης, αφού κανείς άνθρωπος δεν είναι αυτάρκης.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ, Εις τον καιρόν. Πρόσωπα της
τέχνης. Μικρά κείμενα για τις μορφές και τους δημιουργούς, εκδόσεις Κέδρος, σελ. 362
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υκνή γραφή, νοήματα γιομάτη, που χαίρεσαι
τον πλούτο της γλώσσας σου, καθώς αναβλύζει
αβίαστα μέσα από την γραφίδα του ζωγράφου
Γιάννη Ψυχοπαίδη. Έναν πλούτο μιας βαθύτερης σχέσης Λόγου και Εικόνας, Εικόνας και Λόγου, όπως
αναδύεται βαθυστόχαστα, μα απλά, χωρίς ούτε μια λέξη
περιττή, σε κάθε γραμμή του κειμένου που μας καταθέτει .
Καιρό είχα να νοιώσω την ανάγκη να διαβάσω φωναχτά
ένα κείμενο, ενώ παράλληλα με γύρισε πίσω στα χρόνια της
εφηβείας, όταν ένας εμπνευσμένος δάσκαλος μαθηματικών μα και ζωγράφος, μ’ έβαζε μπροστά σ’ ένα πίνακα και
μου έλεγε συλλογίσου τι βλέπεις και γράφε ό,τι νοιώθεις,
ενώ εκείνος κάποιες φορές απέδιδε σε εικόνες στίχους που
διαβάζαμε αντάμα. Τα κείμενά μου εκείνα δεν ξέρω τι απέγιναν, μα κάποια από τα έργα του, παραμένουν βαθιά χαραγμένα μέσα μου.
Συγχωρέστε μου αυτή την βιωματική προσωπική αναφορά, αλλά θεώρησα αναγκαίο να την προτάξω, γιατί προσδιορίζει τα όρια της όποιας κριτικής, ορθότερα προσέγγισης, θα ακολουθήσει. Πολύ περισσότερο που το σχεδόν συνομήλικο των χρόνων μας, οδηγεί την γραφή του σε κοινές
εμπειρίες κοινωνικό-πολιτικών διεργασιών, κυρίως εκείνης της ελπιδοφόρας Άνοιξης των αρχών της δεκαετίας του
‘60, μα και κοινών διαβασμάτων ποιητών, που αναδύονται
στο κείμενο και οι οποίες διαμόρφωσαν πολλές και πολλούς

Χωρίς τίτλo, ακρυλικό σε μουσαμά, 38 x 37 εκ.

της γενιάς μας. Από αυτά ως προαπαιτούμενα, οι γραμμές
που ακολουθούν προφανώς είναι επηρεασμένες, άλλωστε
ουδέτερες προσεγγίσεις δεν υπάρχουν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κύπρος και οι γραφές γι’
αυτήν του Σεφέρη. Αντιγράφω: «Η Κύπρος, μια πολιτική,
ιστορική, ανθρώπινη περιπέτεια που καθόρισε την αυτοσυνειδησία της γενιάς μας, μας ξεσήκωσε, μας κοινωνικοποίησε, μας
άνοιξε τα μάτια. Συλλογίζομαι τη φράση του Σεφέρη: ‘Η Κύπρος
πλάτυνε το αίσθημα που είχα για την Ελλάδα’. Θυμάμαι τα μαθητικά και μετά τα φοιτητικά μας χρόνια στην Αθήνα. Η Κύπρος
και οι αγώνες της στάθηκαν το ξύπνημα και οι πρώτες σπίθες του
φοιτητικού κινήματος, οι νεαροί ήρωες της κυπριακής αντίστασης, αργότερα το πραξικόπημα, ο Αττίλας, η μεταπολίτευση, η εισβολή, το διαιρεμένο νησί .
Και ο Σεφέρης, με τις θρυμματισμένες ποιητικές εικόνες μιας
οδυνηρής περισυλλογής, σταθμός και καταλύτης στα νεανικά
μας βήματα, ένας φάρος πορείας στη σχέση μας με την Ιστορία
και τον εαυτό μας. Και μέσα απ’ αυτή την ποίηση γεννήθηκε η αίσθηση μιας κοινής μοίρας.
‘Είναι παιδιά πολλών ανθρώπων τα λόγια μας’ γράφει ο ποιητής. Προκαλώντας διαρκώς νέες αναγνώσεις η σεφερική ποίηση -τέχνη παντός καιρού και στο πείσμα των καιρών- υποχρεώνει σε νέες στοχαστικές επεξεργασίες, σε διαρκή διάλογο με
μια πραγματικότητα που διαρκώς αλλάζει. Μένει όμως το ‘υπομονετικό ζυμάρι ενός κόσμου που μας διώχνει και που μας πλάθει’, ο άνθρωπος, που προχωρά στα σκοτεινά μέσα στην Ιστορία
και αναζητά τη σχέση του μ’ αυτήν.
‘Επί το μέγα ερείπιον, η ελευθερία ορθή’ γράφει ο Σεφέρης .’...»
Με τέτοια βιωματική γραφή, εικόνων, γνώσεων, αισθημάτων και ποιητικών αποσπασμάτων, χωρίς ρητορείες, και
τα 38 μικρά κείμενα του βιβλίου μιας σχεδόν δεκαετίας σπαράγματα, μας δίνουν, με αδρές πινελιές ενός ποιητικού Λόγου, την πρόσληψη από τον Ψυχοπαίδη μιας σειράς προσώπων, της ποίησης, της ζωγραφικής, της γλυπτικής του κινηματογράφου, καταξιωμένων ή νεότερων και όχι μόνο Ελλήνων. Οι συγκριτικές αισθητικές πρόσληψης του έργου
παλιότερων ιδίως ζωγράφων με τις αναζητήσεις νεώτερων
εντυπωσιακές, καθώς και κάποιων εκφραστικών πινάκων,
που εμπλουτίζουν το κείμενό του, όπως εκείνων των τόσο
εκφραστικών για μένα, του Εγγονόπουλου και του Σεφέρη.
Το ίδιο σημαντικές είναι επίσης οι πληροφορίες που
εμπλουτίζουν την γραφή του, κάποιες ιδιαίτερα μάλιστα
σπάνιες. Ο πειρασμός αντιγραφής τους μεγάλος, τα όρια της
σελίδας όμως δεδομένα και περιορισμένα. Μία δεν μπορώ
να την αποφύγω, την αντιγράφω από το κομμάτι του για τον
λόρδο Βύρωνα:
«Στην κηδεία του, μετά την επιστροφή του νεκρού ποιητή από
το Μεσολόγγι στην πατρίδα του, οι ευγενείς έστειλαν τις άμαξές τους άδειες, χωρίς τη δική τους παρουσία, ενώ, αντίθετα η
εργατική τάξη παρευρέθη και τίμησε με παλλαϊκό πένθος τον
μεγάλο νεκρό»
Όλα πάντως τα κείμενά του γειωμένα στην εποχή και «την
πνευματική αύρα, τις αγωνίες και τα πάθη του καιρού τους». Σημαντικοί επίσης είναι οι τίτλοι και κυρίως οι υπότιτλοι που
σε εισάγουν στο κάθε κείμενο, καθώς και ο τίτλος του όλου
έργου Εις τον καιρόν που παραπέμπει σ’ ένα γνωστό στρατιωτικό παράγγελμα, το οποίο, όπως εξηγεί εισαγωγικά,
«Δεν δίνει τελική εντολή για δράση, προσοχή ή ανάπαυση, αλλά
κάτι ενδιάμεσο που υποδηλώνει κίνηση στο σημείο... Μέχρι την
επόμενη εντολή. Έτσι και η τέχνη. Βιώνοντας το δικό της πρωτόγνωρο και οδυνηρό ‘εις τον καιρόν΄, ζώντας τη δική της ενδοστρέφεια, καλείται σε διαρκή εγρήγορση να συλλογίζεται τον
εαυτό της σε ένα ταξίδι έξω από το δωμάτιό της, ζωντανή, ασυμβίβαστη, ελεύθερη. Ο καιρός είναι εδώ.»
Και είναι «συλλογική μας η ευθύνη για τον σημερινό κόσμο...». Αυτή μας καταθέτει, όπως γράφει εισαγωγικά με
κριτική ματιά, ευαισθησία, δημιουργική φαντασία, ανθρώπινη αλληλεγγύη και ανάγκη για ένα βαθύτερο άγγιγμα, ο Ψυχοπαίδης κόντρα στην γύρω αλλοτρίωση και
καταχνιά που βιώνουμε.
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σελ. 56

Δύο αιώνες τουρκικής
οικονομικής ιστορίας
ŞEVKET PAMUK, Άνισοι αιώνες: Οικονομική ιστορία της
Τουρκίας από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, μτφρ. Σωτήρης Δημητριάδης, εκδόσεις Πατάκη, σελ. 456
Του

ΝΙΚΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΦΗ*

* Ο Νίκος
Χριστοφής είναι
αναπληρωτής
καθηγητής
τουρκικής
ιστορίας και
πολιτικής,
Shaanxi Normal
University,
Σι’αν, Κίνα

Ο

Σεβκέτ Παμούκ, διεθνούς φήμης καθηγητής
οικονομικών και ιστορίας της οικονομίας στο
Πανεπιστήμιο του Βοσπόρου, στην Κωνσταντινούπολη, δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι
ένας από τους διαπρεπέστερους Τούρκους πανεπιστημιακούς που δουλεύουν πάνω στην οθωμανική και τουρκική
οικονομική ιστορία, με πλούσιο συγγραφικό έργο, όπως
τα βιβλία The Ottoman Empire and European Capitalism,
1820-1913, A Monetary History of the Ottoman Empire, The
Ottoman Economy and its Institutions, Turkey between
Democracy and Authoritarianism (με την Yeşim Arat) και
δεκάδες άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά.
Το βιβλίο του Άνισοι αιώνες, επιστέγασμα δεκαετιών έρευνας, δεν παρουσιάζει απλώς ένα πανόραμα της ιστορίας της
οθωμανικής και τουρκικής οικονομίας αλλά προσεγγίζει το
θέμα μέσα από ένα παγκόσμιο συγκριτικό πλαίσιο και απαντάει σε θεμελιώδη ερωτήματα, όπως το γιατί η Τουρκία βρίσκεται στο τρέχον στάδιο οικονομικής και ανθρώπινης ανάπτυξης και πώς αυτό άλλαξε από τις αρχές του 19ου αιώνα
μέχρι τις ημέρες μας. Μέσα από αυτό το συγκριτικό πλαίσιο
ο Παμούκ, επιπλέον, είναι σε θέση να προσφέρει στον αναγνώστη μια ενδελεχή ιστορία της μετάβασης της τουρκικής
οικονομίας στη σύγχρονη ανάπτυξη, επικεντρώνοντας στις
«βαθύτερες αιτίες», σε μεγάλο βαθμό θεσμικές, των δομικών
χαρακτηριστικών που διέπουν την τουρκική οικονομία,
όπως επίσης καταφέρνει με μαεστρία να εντάξει την Τουρκία στις συζητήσεις που απασχολούν τις τελευταίες δεκαετίες τους ιστορικούς της οικονομίας και τους οικονομολόγους. Να σημειωθεί εδώ πως η θεσμική ανάλυση του συγγραφέα είναι μια συνειδητή μεθοδολογική επιλογή, δεδομένου ότι η Τουρκία, σε αντίθεση με άλλες αναπτυσσόμενες
χώρες, «δεν υπήρξε ποτέ αποικία [ενώ] επιπλέον, τους τελευταίους δύο αιώνες η χώρα γνώρισε διαδοχικές περιόδους θεσμικών μεταρρυθμίσεων με πρωτοβουλία των εγχώριων εκσυγχρονιστικών ελίτ» (σ. 20). Αυτή η θεσμική
ανάλυση στηρίζεται στη διάκριση του συγγραφέα ανάμεσα
σε καθαρά οικονομικούς όρους (π.χ. συσσώρευση παραγωγικών συντελεστών) και στις βαθύτερες αιτίες της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης (θεσμοί, πολιτισμός και
γεωγραφία), ενώ στη συνέχεια προχωράει στη διάκριση μεταξύ επίσημων και άτυπων θεσμών, κάνοντας χρήση εννοιών και όρων όπως κανόνες και νόμοι, επιβολή και συμβάσεις, συμμαχίες και συνασπισμοί, δίκτυα και δεσμοί, συγκρούσεις και διασπάσεις.
Το βιβλίο αποτελείται από 13 κεφάλαια, συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής και του επιλόγου. Ξεκινά με μια πανοραμική εικόνα των τάσεων στην οθωμανική / τουρκική οικονομική και ανθρώπινη ανάπτυξη τα τελευταία 200 χρόνια
(κεφάλαιο 2), για να επικεντρωθεί στη συνέχεια στους βα-

σικούς θεσμούς της χώρας και στις θεσμικές αλλαγές, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ του κράτους και
των ελίτ, της θρησκείας και του πολιτισμού, αλλά και του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (κεφάλαιο 3).
Το υπόλοιπο βιβλίο χωρίζεται σχηματικά σε τέσσερις περιόδους, με τον «μακρύ» 19ο αιώνα να εξετάζεται στα επόμενα τρία κεφάλαια. Σε αυτό το μέρος, ο Παμούκ αναλύει
τους ραγδαίους μετασχηματισμούς που λαμβάνουν χώρα
στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, οι οποίοι οδήγησαν σε
άνευ προηγουμένου αλλαγές στην οικονομική και πολιτική δομή της: τις εκκοσμικευτικές μεταρρυθμίσεις και τις απόπειρες συγκεντρωτισμού μέσω των μεταρρυθμίσεων Τανζιμάτ, την εμπορευματοποίηση της γεωργίας και τη διαδικασία πρώιμης αποβιομηχάνισης μέσα από τις νέες συνθήκες
της ανοιχτής οικονομίας.
Τα κεφάλαια 7 και 8 καλύπτουν την εποχή του Μεσοπολέμου και δίνουν έμφαση στην πολιτική αλλαγή που επέφερε η επανάσταση των Νεότουρκων, το 1908, τον αρνητικό
αντίκτυπο του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου και τη μετάβαση
από την αυτοκρατορία στο έθνος κράτος. Με την ίδρυση της
Τουρκικής Δημοκρατίας, το 1923, η κεμαλική ελίτ υιοθετεί
μια πολιτική κρατισμού, μετατρέποντας τη χώρα σε μια κατά
βάση εσωστρεφή οικονομία, σηματοδοτώντας έτσι μια απότομη αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο αιώνα.
Τα τελευταία τέσσερα κεφάλαια του βιβλίου επικεντρώνονται στη μεταπολεμική περίοδο. Για παράδειγμα, κατά την
περίοδο του Μπρέτον Γουντς (κεφάλαια 9-10), η Τουρκία,
όπως πολλές άλλες αναπτυσσόμενες χώρες, υιοθέτησε μια
σειρά παρεμβατικών πολιτικών, όπως η εκβιομηχάνιση με
υποκατάσταση εισαγωγών και έλεγχο τιμών, που υποστήριζαν τον αγροτικό τομέα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία σε ένα μεγάλο μέρος του αγροτικού πληθυσμού να
μεταναστεύσει από την ύπαιθρο στα μεγάλα αστικά κέντρα,
διαδικασία η οποία, με τη σειρά της, συνέβαλε στη μετέπειτα πολιτικοποίηση και ριζοσπαστικοποίηση μεγάλου μέρους
του πληθυσμού. Αυτή η εσωτερική μετανάστευση/μετακίνηση, μάλιστα, έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να διατηρηθεί
μια σχετική ισορροπία ανάμεσα στις ανατολικές και νοτιοανατολικές περιοχές, αφενός, και τις δυτικές, αφετέρου, ως
προς το κατά κεφαλήν εισόδημα.
Τέλος, τα δύο καταληκτικά κεφάλαια επικεντρώνονται στη
νεοφιλελεύθερη εποχή, η οποία εκδηλώνεται πλήρως μετά
το 1980, περίοδο κατά την οποία το εσωστρεφές μοντέλο της
δεκαετίας του 1930 μεταμορφώθηκε, με την απελευθέρωση
των αγορών και το άνοιγμα στο διεθνές εμπόριο και τις ροές
κεφαλαίων, μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι και τις ημέρες του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.
Το Άνισοι αιώνες είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο,
μια αναγκαία προσθήκη στην ελλιπή, ακόμα, ελληνική βιβλιογραφία για την Τουρκία, ενώ η εξαιρετική μετάφραση πραγματικός άθλος- του Σωτήρη Δημητριάδη κάνει το βιβλίο ευανάγνωστο ακόμα και για εκείνους που δεν έχουν
πρότερη γνώση ή δεν ασχολούνται με οικονομικά ζητήματα. Προτείνεται ανεπιφύλακτα!

Σ

το πληθωρικό τοπίο των
νέων ποιητικών εμφανίσεων,
είναι ευδιάκριτη η επιβίωση
της «ποιητικής κοινής» των
τελευταίων δεκαετιών, καθώς και οι
αποχρώσεις της, αφού υπάρχει επίσης
μια πληθώρα αφετηριών, απ’ τις
οποίες ο κάθε νεοεισερχόμενος/η στον
ποιητικό στίβο επιλέγει το δρόμο του.
Η Έλια Οικονομίδου ξεκινά το βιβλίο
της διστακτικά, με ορισμένα αμήχανα
ποιήματα, και αμέσως μετά βρίσκει ένα
έρεισμα στη φωνής της Κικής Δημουλά.
Κρατάει όμως από εκείνη μόνο τους λαμπερούς στίχους/εικόνες, χωρίς να μετέρχεται τα περισσότερα στοιχεία της τεχνικής της, όπως π.χ. την τόσο φθαρμένη πια αντιμετάθεση επιθέτων και ουσιαστικών, ή τον έντονα φορτισμένο συγκινησιακό λυρισμό.
Βρέχει αθώα μεσάνυχτα
Είναι στιγμές που ο δικός της λυρισμός
ανακαλεί τη φυσικότητα του Ρίτσου,
Έβγαινε λίγο πριν τη βροχή
και ράντιζε το χώμα με λέξεις
περνά από τον μινιμαλιστικό τρόπο της
Κούρση,
Θέλω να καταπιώ το χρώμα
να σε μαντεύω στο σκοτάδι σωστά
αντλεί από διαβάσματά της στιγμών της
γενικότερης ποιητικής παράδοσης,
Είχε για συντροφιά του
ένα εκτροχιασμένο σύννεφο
για να καταλήξει, στο μέσον του βιβλίου,
σε ένα απρόσμενο σκηνικό ποίημα
(«Χωρίς ενδιάμεση πράξη εμείς»).
Τα ποιήματα που ακολουθούν δείχνουν περισσότερο σίγουρα για τον
εαυτό τους, η φωνή τους είναι ευκρινής
και ευδιάκριτη, οι επεξηγηματικοί στίχοι
μειώνονται δραστικά (εκείνο το «σαν»
είναι το πιο δηλωτικό σημείο αμηχανίας-ανωριμότητας του ποιητικού λόγου, γιατί διά της χρήσης του υπεκφεύγει εμπρός στην πρωταρχική του λειτουργία, να ονομάσει τα πράγματα).
Η ρητορική αγωγή του λόγου της Οικονομίδου (επίδραση από τις νομικές
σπουδές της) είναι παρούσα σε όλο το
βιβλίο, και στα τελευταία ποιήματα
εκβάλλει με κορώνες του τύπου «Κυρίες και κύριοι...», ενώ το καταληκτήριο
ποίημα, ήδη με τον τίτλο του, «Σημειώσεις για ένα ποίημα που δεν γράφηκε
ποτέ», επαναστρέφει στις απαρχές του
μοντερνισμού, αν και ο τελευταίος του
στίχος επανέρχεται στην Δημουλά,
τώρα με αξιώσεις:
ένας ασύντακτος ήλιος
Αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνέχεια, όχι γιατί έτσι λέγεται συνήθως
αλλά γιατί αυτή η περιπλάνηση, αυτές
οι δοκιμές, μας ειδοποιούν για μια δοκιμασία της πρωτοεμφανιζομένης,
απ’ την οποία ίσως προκύψει η δικιά
της φωνή.
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Αναγνώσεις

Oι μεταμορφώσεις του Κάπτεν
Για την έκθεση του Κάπτεν (Χρήστου
Κωτσούλα) Cockroaches - Κατσαρίδες
Του

ΣΠΥΡΟΥ
ΤΕΓΟΥ*

*Ο Σπύρος
Τέγος είναι
επίκουρος
καθηγητής
νεότερης
φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήμιο
Κρήτης

Μ

ε την έκθεση αυτήν ο Χρήστος Κωτσούλας διεκδικεί ενός είδους αποκορύφωση
μετά από διαδοχικές καλλιτεχνικές απόπειρες, της σύνδεσης του βιωματικού με
το συλλογικό και το πολιτικό. Όπως αναφέρει στο εντυπωσιακής οξυδέρκειας σημείωμα στον κατάλογο ο Θεόφιλος Τραμπούλης, κάθε επισκέπτης, βλέποντας τις
χιλιάδες κατσαρίδες, «ανακαλεί άμεσα τον πήλινο
στρατό του πρώτου αυτοκράτορα της Κίνας Τσιν Σιν
Χουανγκ», όπου «το κάθε άτομο έχει τη σχεδιαστική
του αυτονομία». «Μόνον όμως όταν εντάσσεται στην
κοόρτη του αναδεικνύεται η χειροτεχνική εμμονή, η μεταφυσική υπερβολή της οποίας αποτελεί μέρος». Ο
Τραμπούλης επισημαίνει τον ανθρωπομορφισμό μέσω
του οποίου οι άνθρωποι προβάλλουν, απωθούν ή εξωραΐζουν μύχιους φόβους, απωθημένες επιθυμίες και
τερατώδη ωμότητα στα έντομα. Παραδόξως η έκθεση
που παρουσιάζει χιλιάδες, εκπληκτικής αληθοφάνειας
και διαφόρων διαστάσεων κατσαρίδες, αποπνέει μία
απροσδιόριστη ηρεμία και μια σχεδόν τρομακτική ησυχία. Το πρώτο πράγμα που παρατηρεί κανείς είναι η

Εργο του Κάπτεν

παιγνιώδης διάθεση του καλλιτέχνη να εμπλέξει τον
ναυτικό εαυτό του και τη θαλασσινή του ταυτότητα σε
έναν πλήρως δυστοπικό και κυρίως αποπνικτικό
κόσμο, πλήρως αποικισμένο από κατσαρίδες. Σε έναν
κόσμο δηλαδή όπου η ελευθερία και ο ανοιχτός ορίζοντας της θάλασσας και του ναυτικού φαντασιακού
απουσιάζει πλήρως. Αυτή η contra tempo συνάντηση
αναφορών δεν επισκιάζει εντούτοις ένα βασικό ερώτημα που ανακύπτει μάλλον φυσικά στον θεατή της έκθεσης: τίνος πράγματος αλληγορία αποτελούν,
συνολικά, οι χιλιάδες κατσαρίδες που εκτίθενται;
Οι κατσαρίδες εμφανίζονται σε πολλά σημεία της έκθεσης να κινούνται σε κοόρτη, σε οργανωμένη ομάδα,
σχεδόν σαν μυρμήγκια. Έχουμε όμως τέτοιες παραστάσεις κατσαρίδων ανεξαρτήτως των πραγματικών εντομολογικών δεδομένων; Πόσο συχνά αναπαριστούμε τον
αγελαίο χαρακτήρα ή την κοινωνικότητα των κατσαρίδων; Είναι χαρακτηριστικό ότι η κλασική ευρωπαϊκή κοινωνική και πολιτική φιλοσοφία αναφέρεται συχνά στις
μέλισσες των Γεωργικών του Βιργίλιου ή στα μυρμήγκια
των Μεταμορφώσεων του Οβίδιου: από τον 17o αιώνα η
κοινωνικότητα ορισμένων εντόμων όπως οι μέλισσες
προτιμάται κατά πολύ ως υπόδειγμα κοινωνικότητας σε
σχέση με εκείνη των ανώτερων θηλαστικών πολύ εγγύτερων στον άνθρωπο, έστω κι αν η αναφορά στην κοινωνικότητα των εντόμων γίνεται συνήθως για να αναδείξει τα τοξικά αντικοινωνικά πάθη των ανθρώπων. Κοόρτες κατσαρίδων όμως;
Σε πολλά σημεία η έκθεση παρουσιάζει τις κατσαρίδες
ως ένδειξη έλλειψης κάθε άλλου είδους ζωής, με τη μορφή που έχει αποικίσει το συλλογικό φαντασιακό, δηλαδή
ως το μόνο είδος που θα επιβιώσει και θα αποικίσει τη γη
σε περίπτωση καταστροφής κι εξαφάνισης του ανθρώπου.
Η επικράτηση των άτρωτων κατσαρίδων διεμβολίζεται σε
ορισμένα σημεία της έκθεσης από την κενή στολή-μινιατούρα του καπετάνιου, κατάλοιπο ανθρώπινου βίου που
ειρωνικά υπενθυμίζει ότι θα επιβιώσουν μόνον ίχνη του
καπετάνιου - καλλιτέχνη, παρωδώντας ταυτόχρονα τις
ποικίλες νεο-δαρβινικές ερμηνείες της εξέλιξης που βασίζονται στην ηθικά αποκρουστική επιβίωση του ισχυρότερου.[1] Με αυτή την έννοια θα μπορούσε ίσως κάποιος
να αντιστρέψει τη φορά της αλληγορίας και να αναρωτηθεί αν οι άνθρωποι, καθώς χάνουν την ενσυναίσθησή τους
τόσο μεταξύ τους όσο και προς τους υπόλοιπους ζωντανούς οργανισμούς, καταντούν συχνά προσομοιώσεις των
δικών τους φαντασιώσεων περί τρόπου ζωής των κατσαρίδων, πιο κατσαρίδες από τις «κατσαρίδες» τους.
Τα έντομα έλκουν και απωθούν ταυτόχρονα, περισσότερο από τα άλλα ζώα ακριβώς γιατί διαθέτουν αυτή
την ικανότητα μεταμόρφωσης που τόσο έχει γοητεύσει
καλλιτέχνες και συγγραφείς: η γρήγορη μετάβαση από
τη ζωή στον θάνατο και από τη χθόνια στην αέρινη διάσταση μοιάζει να αποδίδει με ακρίβεια τη σύνθετη, ενίοτε αντιφατική και υπό συνεχή μετάλλαξη φύση των ανθρωπίνων επιθυμιών και παθών. Στην Μεταμόρφωση
του Κάφκα, ο Gregor Samsa μεταμορφώνεται σ’ ένα
υβρίδιο εντόμου και ανθρώπου. Μάλιστα σε μία επιστολή στον εκδότη του (1915) ο Κάφκα εκφράζει ρητά την
αντίθεσή του σε κάθε δυνατή οπτική αναπαράσταση του
εντόμου της Μεταμόρφωσης. Ο όρος στα γερμανικά είναι
Ungeziefer και σημαίνει γενικά «παράσιτο». Η προέλευσή του όμως από τα μεσαία άνω γερμανικά παραπέμπει
στον όρο ungezibere, ο οποίος σημαίνει το ακάθαρτο, μιαρό ζώο, ακατάλληλο για θυσία.[2] Από τον βιόκοσμο των
κατσαρίδων του Κάπτεν απουσιάζει όμως κάθε διάκριση ανάμεσα σε ιερό και βέβηλο.
Η απουσία εμφανούς μιαρότητας στις κατσαρίδες του
Κάπτεν προξενεί εντύπωση. Πρόκειται άραγε για μεταμόρφωση της κατσαρίδας σε ουδέτερο, σχεδόν άκακο
και πάντως όχι μιαρό ζώο; σε έντομο του αγρού; Ή για
μια ακόμη ύπουλη μεταμόρφωση της μιαρότητας; Θα
μπορούσε ίσως κάποιος να προχωρήσει σε μια εναλλακτική ανάγνωση της έννοιας του βιόκοσμου (Umwelt),

βασιζόμενος κυρίως στην αναβίωσή της από τους
Martin Heidegger και Gilles Deleuze. Ο αρχικός
εμπνευστής της έννοιας Jacob von Uexküll[3] επιχείρησε να οργανώσει μία εναλλακτική προσέγγιση της σχέσης ζωντανού οργανισμού -περιβάλλοντος σε σχέση με
τη δαρβινική. Στο έργο του εστιάζει στην υποκειμενική
συγκρότηση και αντίληψη του φυσικού κόσμου εντός
του οποίου ζει ένας ζωντανός οργανισμός και η οποία
διαφέρει ανάμεσα σε διαφορετικά είδη που μοιράζονται
το ίδιο, φαινομενικά αντικειμενικό, φυσικό περιβάλλον.
Έτσι το τσιμπούρι, που επιλέγει ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, αλληλεπιδρά με το περιβάλλον εντός του
οποίου ζει στη βάση τριών μόνον ερεθισμάτων: την
όσφρηση του βουτυρικού οξέος η οποία προέρχεται από
την επιδερμίδα του ζώου -θηράματος που θα περάσει
από κοντά του, τη θερμοκρασία των 37 βαθμών κελσίου
και την αντίληψη συγκεκριμένων ποιοτήτων δέρματος
επί των οποίων δύναται να παρασιτήσει.
Ο γερμανός βιολόγος παρατηρεί ότι το εν λόγω τσιμπούρι μπορεί να μείνει για χρόνια σε ύπνωση μέχρι να
ενεργοποιηθεί βάσει των προαναφερθέντων ερεθισμάτων και ο βιόκοσμός του (Umwelt)δεν έχει σε τίποτα να
κάνει με τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται το ίδιο
φαινομενικά φυσικό περιβάλλον τα υπόλοιπα όντα που
ζουν σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Τούτο δε ισχύει και για τη μύγα, τον σκύλο κ.ο.κ., τα
οποία ζουν σε παράλληλους βιο-κόσμους-umwelt σε
σχέση με τους ανθρώπους, αν και μοιράζονται το ίδιο περιβάλλον. Οι κατσαρίδες του Κάπτεν συγκροτούν έναν
βιόκοσμο και υπενθυμίζουν με ειρωνική ένταση τη σημασία των (μικρο) κόσμων εντός των οποίων ζουν διαφορετικές μορφές ζωής, η κατανόηση των οποίων μπορεί να ξεκινήσει μόνον αν υπονομεύσει κανείς τον επίμονα μεταμορφωνόμενο και αναγεννώμενο ανθρωπομορφισμό τον οποίο εύστοχα στηλιτεύει στο κείμενο του
καταλόγου ο Θεόφιλος Τραμπούλης.
Ενδεχομένως τελικά η ύστατη ειρωνεία της έκθεσης,
το στυλ της οποίας είναι σταθερά και υποδόρια σαρκαστικό με αποκορύφωμα την κατσαρίδα -επίχρυσο βαλσαμωμένο θήραμα αλλά και κεντητό εργόχειρο, είναι μία
ακόμη μεταμόρφωση, ή ορθότερα επανιδιοποίηση του
γνωστού μύθου του Αισώπου: εναλλακτικά στη γνωστή
εκδοχή ο Μύρμηξ και ο Τέττιξ (Τζίτζικας) υπάρχει ο
Μύρμηξ και ο Κάνθαρος, το σκαθάρι πρόδρομος της
κανθαρίδας, το οποίο «τα άλλα ζώα πόνων αφειμένα,
ραστώνην άγει».[4] Το ίδιο και ο Κάπτεν.

[1]

Η γκάμα των νεο-δαρβινικών ερμηνειών της εξέλιξης
εκτείνεται από από την κλασική επικράτηση του καταλληλότερου ατόμου με τα ανταγωνιστικότερα χαρακτηριστικά εως
την επικράτηση των ομάδων με ισχυρότερο ένστικτο αλληλοβοήθειας Βλ. The Biological and Evolutionary Logic of
Human Cooperation. Terence C. Burnham & Dominic D. P.
Johnson - 2005 - Analyse & Kritik 27 (2): 113-135. Σχετικά
με τα ανώτερα θηλαστικά και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα
των κοιωνικών ενστίκτων βλ. Franz de Waal, The Age of
Empathy. Lessons for a Kinder World, Crown, 2010
[2] Susan Bernofski, «On translating Kafka’s The
Metamorphosis», New Yorker, 14 Ιανουαρίου 2014. Πρόκειται για τον συγγραφέα πρόσφατης μετάφρασης της Μεταμόρφωσης στα αγγλικά.
[3]

Jakob von Uexküll, A Foray into the Worlds of Animals
and Humans (J. D. O’Neil, Trans.) Minneapolis: University
of Minnesota Press, 2010, p. 70. Τίτλος του γερμανικού
πρωτότυπου: Streifzüge durch die Umwelten von Tieren
und Menschen: Ein Bilderbuch unsichtbarer Welten
(Sammlung: Verständliche Wissenschaﬅ, Bd. 21.) Berlin: J.
Springer, 1934).
[4]

Αισωπος, Μύθοι, Collectio Augustana, 114, Μνημοσυνη.
Ψηφιακή βιβλιοθήκη της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
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Η ιταλική
Αριστερά σε
νέες περιπέτειες

Η παράξενη εξαφάνιση του Ιταλικού
Κομμουνιστικού Κόμματος
Διεκδικώντας
έως και τρία
εκατομμύρια
πιστούς
υποστηρικτές,
το Ιταλικό
Κομμουνιστικό
Κόμμα υπήρξε
επί μακρόν
ο ισχυρότερος
κομμουνιστικός
σχηματισμός της
Δυτικής Ευρώπης,
προκαλώντας
ανατριχίλα στις
ΗΠΑ. Έπαψε να
υπάρχει τον Απρίλιο
του 1991,
παρασύροντας μαζί
του μια ολόκληρη
πολιτική ταυτότητα.

Του

ANTOINE SCHWARTZ*

Ε

άν ο αριστερισμός είναι η παιδική ασθένεια του κομμουνισμού, ο κομφορμισμός είναι η ασθένεια της ωριμότητάς του. Ειδάλλως, πώς εξηγείται η παράξενη εξαφάνιση
του πιο ισχυρού κομμουνιστικού κόμματος της
Δύσης, μια ωραία ημέρα του Φεβρουαρίου του
1991; Ουσιαστικά, μετά από ένα τελευταίο συνέδριο, ύστερα από εβδομήντα χρόνια ύπαρξης, το
Ιταλικό Κομμουνιστικό Κόμμα (PCI, ΚΚΙ), το
κόμμα του Αντόνιο Γκράμσι και των δοξασμένων παρτιζάνων, εγκατέλειπε το όνομά του και
ως εκ τούτου την ταυτότητα και την ιστορία του,
για να αυτοδιαλυθεί - με αντίτιμο μερικά δάκρυα,
αλλά με τη δική του θέληση.
Προκειμένου να γίνει αντιληπτό το μέγεθος
αυτού του γεγονότος, επιβάλλεται μια χρονική
αναδρομή, ξεκινώντας από την επομένη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου. Την περίοδο εκείνη, παρατηρεί ο Πέρι Άντερσον, η ιταλική Αριστερά
αποτελεί «το πιο σημαντικό και το πιο εντυπωσιακό λαϊκό κίνημα υπέρ της κοινωνικής αλλαγής στη
Δυτική Ευρώπη»1. Κατά την Απελευθέρωση, ο
Παλμίρο Τολιάτι, ξαναπαίρνοντας τα ηνία της
οργάνωσης, εγκατέλειψε κάθε ευσεβή πόθο για
επανάσταση προς όφελος της εθνικής ενότητας
και του σχεδίου να πραγματωθεί μια νέου τύπου
Δημοκρατία, που θα επέτρεπε στην εργατική
τάξη να διαδραματίσει πολιτικό ρόλο και να επιτύχει σημαντικές οικονομικές και κοινωνικές
προόδους. Εκείνη την εποχή το ΚΚΙ εμφανίζεται
ως πρότυπο «μαζικού κόμματος», διακρινόμενο
από μια σπάνια λαϊκή εδραίωση («μια τοπική ορ-

Τον Απρίλιο του 2008, αφού ο Ρομάνο
Πρόντι έχει χάσει την ψήφο
εμπιστοσύνης, ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι
κερδίζει τις πρόωρες εκλογές. Τη νίκη του,
όμως, την όφειλε λιγότερο στους οπαδούς
του και περισσότερο στην αποτυχία της
απερχόμενης κυβέρνησης και στην
έλλειψη μιας πραγματικής πολιτικής
δύναμης ανανέωσης. Tο Δημοκρατικό
Κόμμα της Αριστεράς (PDS), που
δημιουργήθηκε το 1991 από τις στάχτες
του ΚΚΙ, έχει μετεξελιχθεί σε Κόμμα των
Δημοκρατών της Ιταλίας, όπου αντί
προγράμματος προβάλλεται το πρόσωπο
του επικεφαλής του, Βάλτερ Βελτρόνι.
Όσο για την Αριστερά του «Ουράνιου
Τόξου», μια ακόμη απόπειρα
ανασύστασης της Αριστεράς, η εκλογική
αναμέτρηση ήρθε πολύ νωρίς. Επιστροφή,
μέσα από το αρχείο μας, στην ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα και με επίκαιρες ακόμα
προκλήσεις προεκλογική εκείνη περίοδο.
Του

RUDI GHEDINI*

Κ

γάνωση για κάθε ενορία») και από μια εξαίσια
πνευματική και πολιτιστική ακτινοβολία.
Η ισχύς αυτή φoβίζει ολοφάνερα τους φύλακες της τάξης. «Από την αρχή της αντιπαράθεσης
Ανατολής - Δύσης το 1947», υπογραμμίζει ο ιστορικός Έρικ Χομπσμπάουμ, «ήταν σαφές ότι οι
ΗΠΑ δεν θα επέτρεπαν σε καμία περίπτωση οι κομμουνιστές να φτάσουν στην εξουσία στην Ιταλία»2.
Δεύτερη εκλογική δύναμη στη χώρα, το κόμμα
κρατιέται έξω από την κυβέρνηση, μέσα σε ένα
σύστημα που κυριαρχείται από τη Χριστιανική
Δημοκρατία, η οποία ελέγχει όλα τα παρακλάδια
του κράτους και επιβάλλει πελατειακές, έως και
μαφιόζικες, λογικές.
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 και έπειτα,
μια ενδημική αμφισβήτηση τραντάζει την Ιταλία
και επηρεάζει το σύνολο των τομέων της κοινωνίας. Η ιδιαιτερότητά της βρίσκεται στην ένταση
και στη διάρκειά της: απεργίες, καταλήψεις και
συγκρούσεις με τις δυνάμεις της τάξης σημαδεύουν μια ολόκληρη δεκαετία και η χώρα μοιάζει να
φλέγεται. Τα κινήματα ξεφεύγουν από τα συνδικάτα και τα κόμματα. Νέες οργανώσεις (η Lotta
Continua ή το Potere Operaio, για παράδειγμα)
πρωτοστατούν σε μια ανατροπή, κάτω από τα
χρώματα της κόκκινης σημαίας. Ένα μικρό κομμάτι της ριζοσπαστικής Αριστεράς εντάσσεται
στον ένοπλο αγώνα, ενώ το κράτος χρησιμοποιεί μια κατασταλτική βία εκτός ορίων προκειμένου
να ανακόψει την ανατροπή.
Αν και, την εποχή εκείνη, οι τρομοκρατικές
δραστηριότητες γκρουπούσκουλων όπως οι
Ερυθρές Ταξιαρχίες είναι εκείνες με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο, τελικά οι πράξεις βίας οφείλονται
κυρίως σε ομάδες της Άκρας Δεξιάς3, συνδεόμε-

ανείς δεν θα μπορούσε να αμφισβητήσει ότι η συμμαχία
«Αριστερά - Ουράνιο Τόξο» αποτελεί απόπειρα απάντησης στην ήττα
που υπέστη η κυβέρνηση του Ρομάνο Πρόντι
(2006-2008) αλλά και στην πρακτική σύναψης
συμμαχιών που εκείνη ακολούθησε. Στα αριστερά
του Κόμματος των Δημοκρατών (PD), το οποίο,
πλέον, συσπειρώνει τους πρώην Δημοκράτες της
Αριστεράς και τους κεντρώους εταίρους τους,
έχουν συνταχθεί από κοινού δυνάμεις οι οποίες,
στο σύνολό τους, συναντούν ουσιαστικές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να αναλύσουν με τρόπο καινοτόμο την ιταλική κοινωνία και να βρουν
έρεισμα εντός της.
Οι σχολιαστές δεν έχουν άδικο να υπογραμμίζουν τη χρησιμοθηρική διάσταση του εν λόγω συνασπισμού, ο οποίος διαμορφώθηκε ως αποτέλεσμα ανάγκης. Τέτοια είναι, όντως, και η περίπτωση των κύριων πολιτικών σχηματισμών που αποτελούν τις τέσσερις συνιστώσες της συμμαχίας
«Αριστερά - Ουράνιο Τόξο», δηλαδή της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης (PRC) του Φράνκο Τζιορντάνο, των Ιταλών Κομμουνιστών (PDCI) του Ολιβιέρο Ντιλιμπέρτο, των Πράσινων για την Ειρήνη
του Αλφόνσο Πεκοράτο Σκάνιο και της Δημοκρατικής Αριστεράς (SD) του Φάμπιο Μούσι. Όλες οι
προαναφερθείσες αριστερές δυνάμεις, οι οποίες
συσπειρώνουν, συνολικά, περίπου 150 βουλευτές
και γερουσιαστές, αποδείχθηκαν ανίκανες να μεταβάλουν τις πολιτικές ισορροπίες και τους συσχετισμούς των κοινωνικών δυνάμεων μέσω της συμμετοχής τους στην κυβέρνηση Πρόντι. Επηρεάστηκαν από την πτώση της δημοτικότητάς της, η
οποία επιβεβαιώθηκε από τις καταστροφικές δημοτικές του Μαΐου 20071, καθώς και από το πλήθος
των αρνητικών δημοσκοπήσεων. Συνειδητοποίη-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 2
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Η παράξενη εξαφάνιση του Ιταλικού Κομμουνιστικού Κόμματος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

νες άλλες σε μεγαλύτερο και άλλες σε
μικρότερο βαθμό με σκοτεινά κέντρα.
Αυτή η «στρατηγική της έντασης» δημιουργούσε ανησυχίες για μια αυταρχική εξέλιξη του καθεστώτος - ακόμη
και το 1980 πραγματοποιήθηκε μια
βομβιστική επίθεση στον σιδηροδρομικό σταθμό της Μπολόνια, έντεκα
χρόνια ύστερα από εκείνη της Πιάτσα
Φοντάνα στο Μιλάνο.
Μετά το πραξικόπημα στη Χιλή το
1973, ο γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ενρίκο Μπερλινγκουέρ πρότεινε μια νέα γραμμή,
εκείνη του «ιστορικού συμβιβασμού»
(compromesso storico) με τον αντίπαλο, τη Χριστιανική Δημοκρατία, προκειμένου να διασωθούν οι δημοκρατικοί θεσμοί και να γίνουν κοινωνικές
μεταρρυθμίσεις. Ο αντικομμουνισμός
διαποτίζει όλη την πολιτική ζωή και το
ΚΚΙ δεν επωφελείται παρά μόνο εν μέρει από το κλίμα της εξέγερσης. Βέβαια,
κατά τις εκλογές του 1976 για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, έλαβε
12.614.650 ψήφους, δηλαδή ποσοστό
34,37% - η υψηλότερη επίδοσή του:
είχε τότε 1.850.000 μέλη. Εντούτοις, η
ηγεμονία του στην ιταλική Αριστερά
αποδεικνύεται εύθραυστη και αμφισβητούμενη, καθώς πολλές φορές τού
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προσάπτεται πως είναι μια γραφειοκρατική οργάνωση που φρενάρει αντί
να ενθαρρύνει την αμφισβήτηση.
Ενώ η οικονομική κρίση εγκαθίσταται στην Ευρώπη, στην Ιταλία όπως
και αλλού δρομολογείται μια συντηρητική στροφή: το φθινόπωρο του
1980, η μεγάλη απεργία στα εργοστάσια της Fiat (τριάντα πέντε ημέρες)
αποτυγχάνει. Με την εγκαθίδρυση
του ευρωπαϊκού νομισματικού συστήματος, μια νέα ορθοδοξία καταλήγει
να επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο του
διαλόγου γύρω από την οικονομική
πολιτική: οι ηγέτες του εργατικού κινήματος βρίσκονται τότε παρασυρμένοι στη «μάχη κατά του πληθωρισμού», που επιτάσσει μετριασμό των
μισθολογικών απαιτήσεων σε μια συγκυρία αυξανόμενης ανεργίας4.
Το 1984, ο πρόεδρος του υπουργικού συμβουλίου Μπετίνο Κράξι βάζει
τέλος στη λειτουργία του μηχανισμού
αναπροσαρμογής των μισθών με βάση
τον πληθωρισμό. Το ΚΚΙ απαιτεί δημοψήφισμα, το χάνει όμως θεαματικά.
Εκείνη η χρονιά αποτελεί ένα σημείο
καμπής -ή, εκ των υστέρων, ένα είδος
κορύφωσης-, το οποίο συμβολίζεται
από τις εικόνες της κηδείας του Μπερλινγκουέρ, με το τεράστιο, βαθιά συ-

γκινημένο πλήθος, που έχει έρθει να
αποτίσει φόρο τιμής σαν να επρόκειτο
για κάποιο αγαπημένο πρόσωπο.
Οι καιροί αλλάζουν και το ίδιο το
κόμμα εξελίσσεται, διακριτικά. Στο
εσωτερικό του μηχανισμού διεξάγεται
μια ανανέωση των στελεχών. Η γενιά
των παρτιζάνων σβήνει και μαζί της
σβήνει και η μνήμη. Άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά αποκτούν
πρόσβαση στα ηγετικά όργανα, άτομα
πιο απομακρυσμένα από τον εργατικό
κόσμο, καθώς η οργάνωση στηρίζεται
στους δήμους και στη διαχειριστική
κουλτούρα τους και προάγει επαγγελματίες της πολιτικής. Αναπτύσσεται το όραμα ενός «πολυσυλλεκτικού» κόμματος, που θα μπορούσε να
απευθυνθεί σε όλες τις τάξεις5. Όπως
συμβαίνει συχνά, η παρουσία των εργατών περιθωριοποιείται, καθώς οι
μετασχηματισμοί της βιομηχανίας και
του εργατικού κόσμου ροκανίζουν
την επιρροή τους6.
Η εποχή εκείνη είναι επίσης η εποχή της έκρηξης της τηλεόρασης και
των μέσων μαζικής ενημέρωσης, που
συνθλίβουν τις αναφορές στην πολιτική και στον πολιτισμό, τις οποίες το
κόμμα είχε υπερασπιστεί με συνέπεια.
Ένας τεράστιος συμβολισμός: ο εκδο-

Στα τέλη της
δεκαετίας του 1980,
ο Ακίλε Οκέτο
γίνεται ο
πρωτεργάτης
ενός στρατηγικού
μετασχηματισμού,
κατευθυνόμενου
από μεταρρυθμιστές
που η έγνοια τους
είναι να φανούν
μοντέρνοι. Στη θέση
ενός οράματος
επικεντρωμένου
στις κοινωνικές
συγκρούσεις,
προωθεί μια
γλυκανάλατη
ρητορική που
εξυμνεί τη
δημοκρατική
πρόοδο - εκείνη που
γίνεται με μικρά
βήματα και δεν
ενοχλεί τα κέντρα
της εξουσίας
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τικός οίκος Einaudi, που είχε εκδώσει
έργα του Γκράμσι και τόσων άλλων μεγάλων συγγραφέων, περνά στα χέρια
της μιντιακής αυτοκρατορίας του επιχειρηματία Σίλβιο Μπερλουσκόνι,
ιδρυτή του Canale 5, του πρώτου ιδιωτικού τηλεοπτικού καναλιού της Ιταλίας. Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του
1980, τα μόνιμα στελέχη του κόμματος
έχουν την αίσθηση ότι βιώνουν μια παρακμή, την οποία θα ενισχύσει η αστάθεια του κομμουνιστικού μπλοκ και οι
απογοητεύσεις που προκαλεί. Η υποχώρηση που σημειώθηκε στις βουλευτικές εκλογές του 1987 βιώθηκε ως
σοκ: παρ’ όλα αυτά, το ΚΚΙ έλαβε το
26,5% των ψήφων. Εκείνο όμως που
καταγράφεται στην κοινή γνώμη είναι
η πτωτική τάση και, κυρίως, η άνοδος
του Ιταλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος
(PSI). Υπό αυτές τις συνθήκες, επιβάλλεται η αναγκαιότητα μιας ανανέωσης.
Ένας άνδρας θα είναι η αιχμή του δόρατος και ο ενσαρκωτής της: ο Ακίλε
Οκέτο, ο νέος γραμματέας που ορίζεται το 1988. Άνθρωπος του μηχανισμού του κόμματος, γίνεται ο πρωτεργάτης ενός στρατηγικού μετασχηματισμού, κατευθυνόμενου από μεταρρυθμιστές που η έγνοια τους είναι να φανούν μοντέρνοι.
Οι ιδέες του Οκέτο υιοθετούν, αναμφισβήτητα, το νέο πνεύμα των καιρών
- το φιλελεύθερο. «Είμαστε τα παιδιά
του ‘89», λέει εκστατικά ο ηγέτης κατά
τον εορτασμό της επετείου των διακοσίων χρόνων της Γαλλικής Επανάστασης - και όχι τα κακά τέκνα των επαναστατών του 1793. Στη θέση ενός οράματος επικεντρωμένου στις κοινωνικές συγκρούσεις, προωθεί μια γλυκανάλατη ρητορική που εξυμνεί τη δημοκρατική πρόοδο - εκείνη που γίνεται με
μικρά βήματα και δεν ενοχλεί τα κέντρα της εξουσίας. Αφού λοιπόν πρέπει να λυθούν οι κάβοι, πετά στη θάλασσα τον παλιομοδίτικο, γερασμένο
μαρξισμό. Ο πολιτικός ρεφορμισμός
έχει την τιμητική του και ο Οκέτο θέλει
να εντάξει το κόμμα του στη Σοσιαλιστική Διεθνή. Το μέλλον έχει τη γαλαζωπή αύρα των «Ηνωμένων Πολιτειών
της Ευρώπης», του «ευρωπαϊκού δρόμου προς τον σοσιαλισμό» που χάραξε ο
Ζακ Ντελόρ. Αν κάποιος θέλει να γίνει
«μοντέρνος», μία ακόμη προϋπόθεση
είναι να επανεξετάσει τον ρόλο του
κράτους: «Η χώρα χρειάζεται ένα κράτος
που θα διευθύνει λιγότερο», ισχυρίζεται
ο ηγέτης, «και το οποίο, αντιθέτως, θα είναι ικανότερο να εκπονεί σχέδια και να
ορίζει τους κανόνες για ένα πλήθος θεμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών»7.
Για τους μεταρρυθμιστές, η υπό εξέταση στροφή (svolta) πρέπει να συγκρατήσει τη φθίνουσα πορεία του κόμματος, να το βοηθήσει να γοητεύσει ένα
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ευρύτερο εκλογικό σώμα, να συνασπιστεί με εξωτερικές δυνάμεις και να του
επιτρέψει να επωφεληθεί από μια αξιοπιστία που θα ανοίξει τις πόρτες της
κυβέρνησης. Στον δρόμο αυτού του
μετασχηματισμού, η αναφορά στον
κομμουνισμό προκαλεί κακή εντύπωση, όπως δεν παραλείπει να υπογραμμίζει ο αστικός Τύπος. Η βύθιση του
σοβιετικού συστήματος σε κρίση είναι
εκείνη που θα επισπεύσει τη δράση
των μεταρρυθμιστών και θα τους προσφέρει την ευκαιρία να κατευθύνουν
το κόμμα σε έναν δρόμο χωρίς επιστροφή: τον δρόμο της διάλυσης.
Έτσι, το φθινόπωρο του 1989, και
ενώ δεν είχε γίνει κανένας εσωτερικός
διάλογος επί του θέματος, ο Οκέτο
φέρνει στο τραπέζι την ανάγκη αλλαγής του ονόματος. Η ανακοίνωση ξεσηκώνει το κόμμα, ωστόσο η ηγεσία
διατηρεί ακλόνητη την πορεία της. Ξεκινά μια εντατική συζήτηση σε όλα τα
επίπεδα. Οι εικόνες που μπορεί να δει
κάποιος στα ντοκιμαντέρ -ανάμεσά
τους το «La cosa» του Νάνι Μορέτι
(1990)- μαρτυρούν τον φλογερό χαρακτήρα των διαλόγων: οι φιλονικίες
αφθονούν, τα δάκρυα κυλούν ποτάμι.
Άραγε η λέξη «κομμουνισμός» είναι
ένα άχρηστο βάρος που πρέπει να αφεθεί πίσω ή μια κληρονομιά που οφείλει
να αναγνωριστεί με υπερηφάνεια; Η
αλλαγή ονόματος δεν ισοδυναμεί με
εγκατάλειψη της ταυτότητάς του, της
ιστορίας του; Για τους ενεργούς υποστηρικτές, αυτή η προοπτική είναι δύ-

σκολη, οδυνηρή, καθώς συχνά η δέσμευσή τους στο κόμμα είναι η ζωή
τους - και η λέξη «κομμουνιστής» ολόκληρη η ταυτότητά τους.
Τον Μάρτιο του 1990, στο συνέδριο
της Μπολόνια, η ηγεσία κερδίζει τη
συναίνεση μιας μεγάλης πλειοψηφίας
των εκπροσώπων υπέρ της οικοδόμησης ενός νέου σχηματισμού. Ο ιστορικός Γκουίντο Λιγκουόρι, σε μια μελέτη του8, υπογραμμίζει την αποφασιστική βαρύτητα της νομιμοφροσύνης,
που συντηρεί τη φυσιολογική λειτουργία της οργάνωσης - την τάση να διατηρηθεί η ενότητα απορρίπτοντας
τους διχασμούς, την εμπιστοσύνη απέναντι στην ηγετική ομάδα… «Εν ολίγοις», γράφει ο Λιγκουόρι, «η τάση
προς τον κομφορμισμό» ήταν ένας από
τους καθοριστικούς λόγους για την
επιτυχία του σχεδίου των μεταρρυθμιστών, «με τη σιωπηρή λιποταξία χιλιάδων αγωνιστών, που ‘γύρισαν σπίτι τους’
χωρίς να δώσουν μάχη». Την επόμενη
χρονιά, δημιουργείται το Δημοκρατικό Κόμμα της Αριστεράς (PDS), με ένα
καινούργιο σύμβολο, τη βελανιδιά.
Μια μειοψηφία αποφασίζει να αποσχιστεί προκειμένου να δημιουργήσει
ένα νέο σχήμα, το Κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης (PRC), ωστόσο
τα μέλη του παραμένουν λίγα σε σχέση
με εκείνα του PDS.
Σε αυτό το λουτρό ανανέωσης, οι
λαϊκές τάξεις πνίγονται. Ασφαλώς,
το PDS καταφέρνει τελικά να ασκήσει εξουσία μέσω των συνασπισμών

της Κεντροαριστεράς - τις κυβερνήσεις του Ρομάνο Πρόντι (19961998) και κατόπιν του Μάσιμο
Ντ’ Αλέμα (1998-2000). Με τίμημα
όμως την αποκήρυξη όσων θεμελίωναν την ύπαρξή του.
Έτσι, με το τέλος του ΚΚΙ, οι ικανότητες αντίστασης της ιταλικής Αριστεράς κατέρρεαν, κυριολεκτικά, αφήνοντάς την αφοπλισμένη μπροστά στην
ανάδυση μιας νέας επιθετικής Δεξιάς
που έφερε ο Μπερλουσκόνι με την
ίδρυση του Forza Italia το 1994. «Είναι
αξιοσημείωτο», είχε ήδη παρατηρήσει ο
πολιτικός φιλόσοφος Ραλφ Μίλιμπαντ, «ότι οι ειδικοί που επιδιώκουν να ερμηνεύσουν την προσήλωση μεγάλων τμημάτων των τάξεων του μόχθου στη συντηρητική ιδεολογία δεν ενδιαφέρθηκαν να
τονίσουν περισσότερο τη συμβολή των σοσιαλδημοκρατών ηγετών στην πολιτική
αποστράτευση, η οποία ήταν αποτέλεσμα
τόσο των λόγων όσο και των έργων τους»9.
Πράγματι, πέρα από ένα κόμμα ή ένα
σύμβολο, αυτή η αποκήρυξη αποδυνάμωσε μια ολόκληρη σφαίρα επιρροής,
σε πολιτικό, συνδικαλιστικό, πνευματικό επίπεδο, ένα ολόκληρο οικοσύστημα που άλλοτε ήταν ικανό να σχεδιάζει
τις δικές του αντιλήψεις για τον κόσμο,
να διαδίδει στην κοινωνία την αγάπη
του για την καλλιέργεια, να υπερασπίζεται ψυχή τε και σώματι την προσδοκία του για έναν καλύτερο κόσμο.
Επιμέλεια:
Γιάννης Κυπαρισσιάδης

Μετά το 1984, οι καιροί
αλλάζουν και το ίδιο
το κόμμα εξελίσσεται,
διακριτικά. Η γενιά
των παρτιζάνων σβήνει
και μαζί της σβήνει
και η μνήμη. Άτομα
απομακρυσμένα από
τον εργατικό
κόσμο αποκτούν
πρόσβαση στα ηγετικά
όργανα, καθώς η
οργάνωση στηρίζεται
στους δήμους
και στη διαχειριστική
κουλτούρα τους και
προάγει επαγγελματίες
της πολιτικής.
Αναπτύσσεται
το όραμα ενός
«πολυσυλλεκτικού»
κόμματος, που θα
μπορούσε να
απευθυνθεί σε όλες
τις τάξεις
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

Η ιταλική Αριστερά σε νέες περιπέτειες
γανώνοντας διαδηλώσεις εναντίον της
εγκατάστασης στρατιωτικών βάσεων,
υπέρ του δικαιώματος στη στέγη, κατά
της κακοδιαχείρισης των απορριμμάτων και των μεγάλων εργοστασίων που
εξαντλούν τα ενεργειακά αποθέματα του
πλανήτη και μολύνουν το περιβάλλον.
Με δυο λόγια, η συμμαχία «Αριστερά Ουράνιο Τόξο» πρέπει να αποδειχθεί
ικανή να προσελκύσει στους κόλπους
της ένα πέμπτο κόμμα: εκείνο που συνιστούν όλοι όσοι ανήκουν στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, αλλά όχι σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

σαν ότι η Κεντροαριστερά τις αντιμετώπιζε ως εκλογική δεξαμενή, υποκείμενη
στον αιώνιο εκβιασμό: αν πέσει ο Πρόντι,
θα επιστρέψει ο Μπερλουσκόνι.
Όποιος ψήφισε, το 2006, υπέρ της
Ένωσης -δηλαδή της συμμαχίας ανάμεσα στη μετριοπαθή και τη ριζοσπαστική
Αριστερά- με την ελπίδα να επέλθουν ουσιαστικές αλλαγές στους κοινωνικούς
συσχετισμούς, γνωρίζει καλά πως η κυβέρνηση δεν τήρησε καμιά από τις υποσχέσεις της. Πρεσβεύοντας την αναγκαιότητα της «διφασικής τακτικής» -καταρχάς εξυγίανση και κατόπιν κοινωνική δικαιοσύνη- η Ένωση κατέληξε να παραιτηθεί από βασικές προγραμματικές της
θέσεις. Η απορρέουσα απογοήτευση
οδήγησε ορισμένους στην παθητικότητα, ακόμα και στην αποχή. Στο όνομα της
αλληλεγγύης, είδαμε να αναστέλλονται,
ή ακόμη και να καταστέλλονται, οι κοινωνικοί αγώνες υπέρ των πολιτικών δικαιωμάτων και της ειρήνης ή κατά των
μεγαλεπήβολων αναπτυξιακών σχεδίων
τα οποία επιβαρύνουν το περιβάλλον.
Εξού κι οι ολοένα εντονότερες επικρίσεις
για το δημοκρατικό έλλειμμα των κομμάτων, τα οποία τείνουν, αναπόφευκτα,
να «ισοπεδώνονται» ιδεολογικά, παρά το
κόστος, προς χάριν των θεσμικών επιταγών της κυβερνησιμότητας...
Η κυβέρνηση Πρόντι, εξαιτίας, κυρίως,
της αποφασιστικής καταπολέμησης της
φοροδιαφυγής, κατόρθωσε να βελτιώσει
σημαντικά την εικόνα των δημόσιων οικονομικών, αλλά δεν απέφυγε την έξαρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η ιταλική κοινωνία διασπάστηκε σε βαθμό που
θυμίζει «ασφυκτικό βούρκο»2, με βασικό
χαρακτηριστικό τη γενικευμένη απογοήτευση για την πολιτική δράση και για τις
δυνατότητες πολιτικής αλλαγής. Δεκαπέντε χρόνια μετά την υπόθεση «Tagentopoli»3, η ανικανότητα των πολιτικών
ελίτ και η έξαρση της διαφθοράς σημάδεψαν ανεξίτηλα τους πολίτες. Αναδύθηκε
έτσι βίαια ένα νέο κοινωνικό ζήτημα, καρπός της εργασιακής ανασφάλειας που ταλανίζει διευρυμένα στρώματα της νεολαίας4, η οποία οξύνθηκε από τη στασιμότητα, εδώ και μία δεκαετία, των μισθών και
των συντάξεων. Παράλληλα, ο πληθωρισμός, ιδιαίτερα για τα είδη πρώτης ανάγκης, αποδεικνύεται, στην πραγματικότητα, διπλάσιος από τα πορίσματα των
επίσημων στατιστικών. Στο μεταξύ, η Κεντροαριστερά δεν πέτυχε να αποφύγει την
αμφισβήτηση των πολιτικών δικαιωμάτων και του κοσμικού κράτους, με ενδεικτική την αντιδραστική στάση του κλήρου
στο δικαίωμα στην άμβλωση. Το ενδεχόμενο το PD να καταφέρει να επικρατήσει
του Μπερλουσκόνι φαίνεται μάλλον απίθανο. Ο Βελτρόνι ποντάρει σε «όλα ή τίποτα». Αν κατορθώσει να διαψεύσει τα
προγνωστικά, θα διασφαλίσει την ηγεσία
του για πολύ καιρό. Αν όχι, θα το πληρώσει ακριβά: το PD θα μείνει στην αντιπολίτευση, αριθμητικά υπολογίσιμο αλλά πολιτικά περιθωριοποιημένο, αιχμάλωτο
ανάμεσα στον συνασπισμό «Αριστερά Ουράνιο Τόξο» και στο «λευκό μόρφωμα»5. Πράγματι, οι άλλοι ηγέτες, όπως οι
Μάσιμο ντ’ Αλέμα και Πιέρο Φασίνο,
ελάχιστα παρόντες στην παρούσα προεκλογική περίοδο, θα μπορούσαν, σε περίπτωση ήττας του φίλου και ανταγωνιστή
τους, να επωφεληθούν από την κατάσταση... Πάνω που ο συνασπισμός «Αριστε-

Μετάφραση:
Θανάσης Κούτσης
Ολόκληρο το κείμενο στη διεύθυνση:
https://monde-diplomatique.gr/i-italikiaristera-se-nees-peripeteies/

ρά - Ουράνιο Τόξο» έκανε τα πρώτα του
βήματα, η ανακοίνωση των εκλογών
ήρθε να ταράξει τα νερά - αναμφίβολα, η
προεκλογική περίοδος δεν έφτασε για
την επεξεργασία νέων πολιτικών σχεδίων. Η ενότητα τέθηκε ως προαπαιτούμενο, παρά το αμελητέο βάρος των επιμέρους πολιτικών σχηματισμών -ή εξαιτίας του-, η ταυτότητα των οποίων υποβιβάστηκε σε μερικά κλισέ για να υποβαθμιστούν οι κακές προεκλογικές επιδόσεις
τους. Το κύριο μέλημα ορισμένων τέτοιων σχηματισμών μοιάζει να είναι μάλλον
η διατύπωση ενός λόγου αντίστασης -να
αποφευχθεί η εξαφάνιση της Αριστεράς
κυρίως σε ό,τι αφορά την παρουσία της
στη Βουλή και στη Γερουσία- παρά να οικοδομήσουν κάτι καινούργιο. Μεταξύ
των ιθυνόντων των κομμάτων εκδηλώνεται προβληματισμός, αν όχι επιθετικότητα, απέναντι στην εν λόγω ενωτική διαδικασία: φαίνεται ότι κάποιοι ελπίζουν
πως, άμα τη λήξει των εκλογών, θα μπορούν να συνεχίσουν όπως πριν - ως εκ
τούτου, δίνουν έμφαση στη διακριτή τους
ταυτότητα. Μονάχα η ετυμηγορία της
κάλπης θα επιτρέψει να διαγραφεί ξεκάθαρα το μέλλον του συνασπισμού «Αριστερά - Ουράνιο Τόξο».
Ο συνασπισμός, έχοντας βιαστεί να
κάνει το ντεμπούτο του στην «αγορά» της
πολιτικής και αυτοσχεδιάζοντας, μάλιστα, σε υπερβολικό βαθμό, αποδεικνύεται ήδη ελλειμματικός ενόψει της εκλογικής δοκιμασίας. Επέλεξε νέο έμβλημα και
οφείλει να πληρώσει, όπως φαίνεται, το
τίμημα για την εγκατάλειψη ιστορικών
συμβόλων όπως το σφυροδρέπανο6. Η
ηγεσία του είναι προσωρινή, με υποψήφιο για την προεδρία του συμβουλίου τον
πρόεδρο της Βουλής της απερχόμενης
κυβέρνησης, Φάουστο Μπερτινότι, ο
οποίος φέρεται ως εμπνευστής του νέου
πολιτικού μορφώματος - ρόλος τον οποίο
δεν ανέλαβε δημοσίως παρά μόνο κατά
τη διάρκεια της εκστρατείας. Οι ανακοινωθείσες υποψηφιότητες δεν επιδεικνύουν παρά ένα μικρό άνοιγμα προς την
κοινωνία των πολιτών, δεδομένου ότι
ελάχιστος χρόνος ήταν διαθέσιμος μέχρι
τη διενέργεια των εκλογών, αλλά και την
προαναγγελθείσα μείωση του αριθμού
των βουλευτών και την αναγκαιότητα οι
τελευταίοι να αντιπροσωπεύουν κατά το
δυνατόν εξισορροπημένα τα τέσσερα
ιδρυτικά μέλη. Ωστόσο, η μεγαλύτερη

ανησυχία έγκειται στην ακόμη αβέβαιη
πολιτική ταυτότητα της συμμαχίας, όπως
καταδείχθηκε από τις διχογνωμίες οι
οποίες προέκυψαν στις ψηφοφορίες του
Κοινοβουλίου μέχρι το τέλος της θητείας
του. Παράλληλα, το πρόγραμμα της παράταξης συντάχθηκε από κλίκες, χωρίς
να απηχεί επαρκώς ούτε τα κοινωνικά κινήματα ούτε την ανένταχτη Αριστερά.
Η σύσκεψη, στη Ρώμη, της Αριστεράς
και των οικολόγων, στις 8 και 9 Δεκεμβρίου, είχε γεννήσει πολλές ελπίδες. Την
περίοδο εκείνη, οι πρόωρες εκλογές
ήταν μόνο ένα πιθανό ενδεχόμενο. Οι
αρχιτέκτονες της ενωτικής διαδικασίας
πίστευαν ότι διέθεταν ακόμη χρόνο.
Έμοιαζε να ανοίγεται χώρος για μια νέα,
πολιτική διέξοδο. Οι παρόντες στη σύσκεψη της Ρώμης δεν έχουν την παραμικρή αμφιβολία για το ποια ήταν η αποφασιστικότερη στιγμή της διοργάνωσης:
λίγο μετά τις 11 το πρωί, στις 9 Δεκεμβρίου, όταν το πρόσωπο που θεωρείται
ήδη μελλοντικός ηγέτης του κόμματος
Κομμουνιστική Επανίδρυση, Νίκι Βέντολα, ολοκληρώνοντας την ομιλία του,
χαιρέτισε την είσοδο του παλαίμαχου
κομμουνιστή ηγέτη, Πιέτρο Ινγκράο7.
Ακολούθησε θύελλα χειροκροτημάτων,
τα οποία ξανάρχισαν, καλύπτοντας τη
φωνή του ομιλητή, όταν εκείνος επέμεινε στην ιστορική αναγκαιότητα της «βιασύνης»: «Πρέπει να βιαστούμε, γιατί η
ανάγκη να είμαστε ενωμένοι επείγει, γιατί
η χώρα μάς χρειάζεται, γιατί οφείλουμε να
αντιμετωπίσουμε την τραγική κατάσταση
στην οποία βρίσκεται το εργασιακό καθεστώς στην Ιταλία». Και, υψώνοντας τη
φωνή, παρότρυνε τους συμμετέχοντες:
«Συσπειρωθείτε! Συσπειρωθείτε!».
Μετά τις εκλογές θα είναι αναπόφευκτο η εκκίνηση να γίνει εκ νέου με αφετηρία τους Ινγκράο και Βέντολα. Στο μέλλον, πρέπει να λάβει υπόψη την κρίσιμη
κατάσταση της χώρας. Η επιτυχία ή η
αποτυχία εξαρτώνται από την ικανότητα
ανανέωσης των δεσμών με την πληθώρα
των ομάδων και αγωνιστών που επιχείρησαν, ακόμα και κατά τη διάρκεια της
θητείας της κυβέρνησης Πρόντι, να υπερασπίσουν μιαν άποψη που διαφοροποιείται ριζικά σε σχέση με το νεοφιλελεύθερο μοντέλο. Ενσωμάτωσης όλων εκείνων οι οποίοι, έπειτα από το «μπιγκ-μπανγκ» της Γένοβας 2001, επέμειναν ότι
«ένας άλλος κόσμος είναι εφικτός», διορ-

Όποιος ψήφισε,
το 2006, υπέρ της
συμμαχίας ανάμεσα
στη μετριοπαθή και
τη ριζοσπαστική
Αριστερά με την
ελπίδα να επέλθουν
ουσιαστικές αλλαγές
στους κοινωνικούς
συσχετισμούς,
γνωρίζει καλά πως
η κυβέρνηση δεν
τήρησε καμιά από
τις υποσχέσεις της,
ενώ έντονες ήταν
οι επικρίσεις για το
δημοκρατικό έλλειμμα
των κομμάτων,
τα οποία τείνουν
να «ισοπεδώνονται»
ιδεολογικά, προς
χάριν των θεσμικών
επιταγών της
κυβερνησιμότητας...

1. Σε σύνολο τριάντα περιφερειών, η
Κεντροδεξιά υπερίσχυσε σε είκοσι, έναντι
δέκα της Αριστεράς, ενώ ο αντίστοιχος
συσχετισμός δυνάμεων για το 2002 ήταν
δεκαεπτά έναντι δεκατριών.
2. Η συγκεκριμένη έννοια -η οποία
παραπέμπει στην κολλώδη ουσία η οποία
καλύπτει κατά τόπους την Αδριατικήπρωτοεμφανίστηκε ως όρος στην 41η
έκθεση του Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών και Επενδύσεων
(Censis : www.censis.it), η οποία
παρουσιάστηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2007.
3. Ονομασία του συστήματος διαπλοκής
το οποίο αφορούσε κυρίως τη Χριστιανική
Δημοκρατία και το Σοσιαλιστικό Κόμμα
μέχρι τη δεκαετία του 1990 και που
αποδιαρθρώθηκε από τις δικαστικές
αρχές με την επιχείρηση «Καθαρά Χέρια».
4. Κατά την περίοδο 2006-2007, ο
αριθμός των νέων εργαζομένων που
εισήχθησαν στην αγορά εργασίας με
σύμβαση προσωρινής απασχόλησης
αυξήθηκε σε 870.000 από 720.000,
δηλαδή κατά 20,1%.
5. Πρόκειται για την ονομασία της νέας
συμμαχίας ανάμεσα στην Ένωση
Χριστιανοδημοκρατών και του Κέντρου
των Πιέρ Φερντινάντο Κασίνι, Λορένζο
Τσέζα και Ρόκο Μπουτιλιόνε (UDD) και το
«Λευκό Ρόδο» των Σαβίνο Πετζότα, Μάριο
Μπακίνι και Μπρούνο Ταμπάκι.
6.Για παράδειγμα, ο επικεφαλής του
κόμματος Κομμουνιστική Επανίδρυση,
Φόσκο Τζιανίνι, έγραψε στο περιοδικό
«Ernesto» της «Il Manifesto» (15-11-07) :
«Ιστορικά, η κατάργηση του
κομμουνιστικού εμβλήματος ποτέ δεν
υπήρξε απλώς ζήτημα στρατηγικής: η εν
λόγω αλλαγή χρησίμευσε ανέκαθεν ως
δούρειος ίππος για (...) την εγκατάλειψη της
κομμουνιστικής και επαναστατικής
κουλτούρας. Όταν το ιταλικό
Κομμουνιστικό Κόμμα εγκατέλειψε το
έμβλημά του, δεν άφησε απλώς ένα
σύμβολο να περιπέσει σε αχρηστία, όπως
διατεινόταν ο [πρώην κομμουνιστής
ηγέτης Ακίλε] Οκέτο: το ΚΚΙ απαρνήθηκε
την ίδια του την υπόσταση, την ιστορία του
και τον αγώνα του εναντίον του
καπιταλισμού».
7. Αντιφασίστας, αντάρτης διευθυντής της
κομμουνιστικής εφημερίδας «L’Unita» και
πρόεδρος του Κοινοβουλίου κατά την
περίοδο 1976-1979.
* Ο Rudi Ghedini είναι δημοσιογράφος
και συγγραφέας στην Μπολόνια.

