
33
41

Εβδομαδιαία εφημερίδα της Ανανεωτικής Αριστεράς • Σάββατο 6 Ιουνίου 2020 • Αρ. φ. 1495 • 2 €

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

ηεποχή
των βιβλίων

Ένθετο 8σέλιδο
για το βιβλίο

Συνέντευξη με τον Έντσο Τραβέρσο
Γράφουν: Μικέλα Χαρτουλάρη,

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος,
Μαρία Καζάντη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης

I can't breathe

Ο καθηγητής Γιώργος Στουρνάρας για τον
αγώνα εναντίον των ανεμογεννητριών και
των αιολικών πάρκων (σελ. 10-11) | Ακριβά
σκουπίδια, φτηνά ψέματα, του Θωμά Μπιζά
(σελ. 20) | Εν κινδύνω ενάλιες αρχαιότητες
και θαλάσσιο περιβάλλον (σελ. 23)

Ανάσα για τη γη

Μια συζήτηση με την Νατάσα Ρωμανού, τον
Νίκο Αλεξίου και τον Στάθη Γουργουρή,
καθηγητές σε αμερικάνικα πανεπιστήμια για
την εξέγερση των νέων, μετά τη δολοφονία του
Τζορτζ Φλόιντ, από αστυνομικούς (σελ. 16, 17)

Ανάσα για τη ΖΩΗ



Του Κύρκου ∆οξιάδη

Σε άρθρο του στην εφημερίδα Guardian
της Τρίτης 2 Ιουνίου, ο Nick Dearden,
διευθυντής του Global Justice Now,

εξηγώντας τις αρνητικές αντιδράσεις των
μεγάλων φαρμακευτικών εταιρειών στην
πρόταση της ΠΟΥ για ερευνητική συνεργα-
σία και πρόσβαση χωρίς πατέντα στη θε-
ραπεία του Covid-19, επισημαίνει τα εξής:
«Οι [αρνητικές] αντιδράσεις της [φαρμα-
κευτικής] βιομηχανίας δεν θα έπρεπε να μας
εκπλήσσουν (…) Με [τα φάρμακα που αμ-
βλύνουν] τις χρόνιες παθήσεις, οι μεγάλες
φαρμακευτικές εταιρείες μπορούν να που-
λάνε φάρμακα στους ίδιους ασθενείς επί
χρόνια ή και επί δεκαετίες. Τα εμβόλια –που
παρασκευάζονται για να προλαμβάνουν τις
ασθένειες- συχνά χρησιμοποιούνται μόνο μία
φορά, και επομένως δεν είναι τόσο επικερ-
δή.»

Η επιβολή των νεοφιλελεύθερων προ-
ταγμάτων στο πεδίο της υγείας, τόσο στον
τομέα της παραγωγής αγαθών (διεθνής πο-
λιτική επικυριαρχία της ιδιωτικής φαρμα-
κοβιομηχανίας) όσο και σε εκείνον της πα-
ροχής υπηρεσιών (εμφάνιση και εξάπλωση
ιδιωτικών κλινικών), καθώς και στη δημο-
σιονομική πολιτική (περιορισμός δαπανών
για τη δημόσια υγεία), είναι ίσως το πιο κρί-
σιμο κοινωνικο-πολιτικό ζήτημα των τε-
λευταίων δεκαετιών. H κρίση του κορονοϊ-

ού, με τις τραγικά μεγάλες διαστάσεις που
προσέλαβε τόσο σε απώλειες ανθρώπινων
ζωών όσο και σε καταστροφικές οικονομι-
κές επιπτώσεις, χωρίς τη θρησκευτική προ-
σήλωση στο ιδιωτικό κέρδος θα μπορούσε
να είχε αποφευχθεί ή τουλάχιστον να πε-
ριοριστεί σε τεράστιο βαθμό. Η ανθρωπό-
τητα έχει συγκλονιστεί από το γεγονός. Επα-
φίεται στην Αριστερά να εξηγήσει τις αιτίες
του και να πείσει τον κόσμο πως ο αγώνας
για την άρση τούτων των αιτιών είναι μο-
νόδρομος.

Στη συγκυρία
της κρίσης του κορονοϊού

Με τα κείμενά του «Αντίφαση και επικα-
θορισμός» (1962) και «Για την υλιστική
διαλεκτική» (1963), o Αλτουσσέρ εξηγεί την
πρακτική της Αριστεράς με αναφορά σε κά-
ποιες κεντρικές θεωρητικές έννοιες τις
οποίες εισάγει, ίσως κομβικότερη εκ των
οποίων είναι η έννοια του επικαθορισμού.

Κάθε συγκεκριμένη ιστορική συγκυρία εί-
ναι αποτέλεσμα συνάρθρωσης μεταξύ των
διαφορετικών επιπέδων του κοινωνικού
σχηματισμού καθώς και των αντίστοιχων
πρακτικών: οικονομικών, πολιτικών, ιδεο-
λογικών, επιστημονικών. Η πρακτική της
Αριστεράς οφείλει να στηρίζεται στην ανά-
λυση τούτης της συνάρθρωσης και να πα-
ρεμβαίνει κυρίως στο επίπεδο της πρακτι-
κής εκείνης που, ανάλογα με τη συγκυρία,
επικαθορίζει τις υπόλοιπες. Στη συγκυρία
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, θα ήταν ολέ-

θριο για την Αριστερά, αλλά και για την αν-
θρωπότητα ολόκληρη, αν η Αριστερά, επι-
μένοντας σε έναν στείρο οικονομικό ανα-
γωγισμό, εξομοίωνε τις καπιταλιστικές χώ-
ρες και δεν έπαιρνε το μέρος των (καπιτα-
λιστικών) συμμάχων στον ένοπλο –ήτοι
πολιτικό, εν προκειμένω- αγώνα εναντίον
των πολιτικών δυνάμεων του φασισμού
και του ναζισμού. Το πολιτικό επίπεδο επι-
καθόριζε όλα τα άλλα.

Στη συγκυρία της κρίσης του κορονοϊού
βλέπουμε πώς συναρθρώνονται μεταξύ τους
δύο επίπεδα: το πολιτικό –κρατικές πολι-
τικές- και το επιστημονικό –βιολογία, ια-
τρική-, επικαθορίζοντας το οικονομικό,
ακόμα και με δεδομένη την εξακολούθηση
της παντοδυναμίας της (καπιταλιστικής) οι-
κονομίας που χαρακτηρίζει ως τέτοιον τον
νεοφιλελεύθερο καπιταλισμό. Και δεν ανα-
φέρομαι μόνο στο γεγονός ότι οι κυβερνή-
σεις αναγκάστηκαν να λάβουν μέτρα που
απέβησαν εις βάρος ολόκληρων τομέων της
οικονομικής δραστηριότητας. Πιο σημαν-
τικές είναι οι επιπτώσεις στην κοινωνία και
στην ταξική δομή που σε σημαντικό βαθμό
είναι ανεξέλεγκτες από κυβερνητικές επι-
λογές.

Γενικότερο ξέσπασμα

Οι πρωτοφανείς ταραχές που συγκλονί-
ζουν τώρα τις Ηνωμένες Πολιτείες με αφορ-

μή τον θάνατο του
Αφροαμερικανού
Τζορτζ Φλόυντ
από λευκό αστυ-
νομικό έχουν βα-
θιές ρίζες στην
κρίση του κορο-
νοϊού. Είναι γνω-
στό ότι το ρατσι-
στικό πρόβλημα
στην Αμερική εί-
ναι βαθύτατα τα-
ξικό. Οι Αφροα-
μερικανοί στη με-
γάλη τους πλει-
ονότητα ανήκουν
στις κατώτερες

κοινωνικές τάξεις, που στην περίπτωση
των ΗΠΑ σημαίνει στις τάξεις εκείνες που
είναι «ριγμένες» από το σύστημα εν γένει –
όσον αφορά τη στοιχειώδη υγειονομική
φροντίδα, την κοινωνική ασφάλιση, τις
συνθήκες και το περιβάλλον διαβίωσης.
Κατά συνέπεια, ήταν η κοινωνική ομάδα που
επλήγη περισσότερο από τον κορονοϊό. Οι
τωρινές ταραχές αποτελούν ένα γενικότερο
ξέσπασμα κοινωνικής οργής που επικαθο-
ρίζεται από τις πολιτικές που οδήγησαν
στον κορονοϊό, αλλά και που επελέγησαν
για την αντιμετώπισή του. Στη χώρα μας πα-
ρατηρούμε, έστω σε μικρότερο (προς το πα-
ρόν) βαθμό, αντίστοιχες καταστάσεις με
τους Ρομά και με τους πρόσφυγες.

Η συγκεκριμένη συνάρθρωση πολιτικής
και επιστημονικής πρακτικής επικαθορίζει
κατά συνέπεια τόσο το ταξικό-οικονομικό
επίπεδο όσο και το ιδεολογικό (ρατσισμός).
Κατά τα φαινόμενα, η ιδιάζουσα αυτή συγ-
κυρία, με τις εξαιρετικά περίπλοκες συνέ-
πειες, δεν πρόκειται να μας αφήσει σύντο-
μα. Θα είναι στρατηγικής σημασίας λάθος
για την Αριστερά αν απλώς περιμένει να πα-
ρέλθει για να επιστρέψει στη δική της (αρι-
στερή) κανονικότητα. Προνομιακό πεδίο πα-
ρέμβασης είναι η επανίδρυση του κοινωνι-
κού κράτους στον τομέα της υγείας και η κα-
τάργηση της παντοδυναμίας των μεγάλων
φαρμακευτικών εταιρειών.

* Ο Κ. ∆οξιάδης είναι καθηγητής της
Κοινωνικής Θεωρίας στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών,
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Του Θωμά Τσαλαπάτη

Ηαμερική προκύπτει στο φαντασιακό μας ως η διαρκώς γνωστή χώρα,
ως ο οικείος τόπος που δεν επισκεφτήκαμε ποτέ και όμως διαρκώς
κατοικούμε. Ως ένας τόπος αναγνωρίσιμος μέσα από την πρόχειρη ει-

κονική μας εκμάθηση, συγγενής μέσα από τον άστοχο και άγονο μιμητισμό
μας και την κατανάλωση προτύπων και προϊόντων. Το μεγάλο μακριά που φυ-
τρώνει εδώ παρακάτω. Ακόμα και αυτή η ασαφής λέξη «αμερική» περιγρά-
φει την περίεργη κατάστασή
μας. Μια λέξη που δεν περι-
γράφει μια χώρα και δεν αντι-
στοιχεί σε μια ήπειρο. Μια λέξη
που είναι περισσότερο στόχος,
επιθυμία ή άλλες φορές ενσάρ-
κωση του κακού. Αλλά σχεδόν
ποτέ γεωγραφία. Ένας τρόπος
να αγνοείς και να γνωρίζεις
ταυτόχρονα. 

Και όμως όσο παράξενο και
αν μας φαίνεται οι Ηνωμένες
Πολιτείες είναι μια πραγματική χώρα. Με ταξικές αντιθέσεις, με συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά και υπαρκτούς ανθρώπους. Όλα άγνωστα κάτω από την «αμε-
ρική». Είναι αρκετά δύσκολο να καταλάβουμε μέσα στη σύγχυση πραγματι-
κότητα και θεάματος. Πόσο μάλλον συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που δεν
βρίσκουν τον δρόμο τους εύκολα μέσα από την τηλεοπτική ή χολιγουντιανή
αφήγηση. 

Τι σημαίνει να είσαι μαύρος στις ΗΠΑ

Κανείς νομίζω πως δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να είσαι μαύρος στις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Να το νιώσει και να το αντιληφθεί. Μπο-
ρούμε ίσως να αποκτήσουμε μια διαμεσολαβημένη αίσθηση μέσα από τρα-
γούδια, μέσα από βιβλία, μέσα από αφηγήσεις γνωστών. Υπάρχει όμως κάτι
πιο βαθύ, που πάντοτε θα μας διαφεύγει. Και αυτό γιατί ο κάθε ρατσισμός και
η κάθε κοινωνική περιθωριοποίηση όσο και αν εδράζονται στο ενιαίο συναί-
σθημα του μίσους και της τυφλότητας, παίρνουν τελικά τα πραγματικά τους
χαρακτηριστικά και διαφοροποιούνται μέσα από ιστορικές και κοινωνικές συν-
θήκες. Και από όσο φαίνεται ο ρατσισμός στην περίπτωση αυτή είναι ακόμη
δομικός.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο φυλετικός ρατσισμός έχει ταυτόχρονα ταξικά
χαρακτηριστικά. Το χρώμα γίνεται κοινωνικό στίγμα, απειλή και συμπεριφορά
στα μάτια των «αθώων» λευκών, ενσάρκωση στερεοτύπων και κοινωνικό αν-
τανακλαστικό. Αυτό όμως που ορίζει τον αμερικανικό ρατσισμό τόσο στην φυ-
λετικότητα όσο και στην ταξικότητά του είναι η ίδια του η ιστορικά προσ-
διορισμένη καταγωγή. Το γεγονός της δουλείας ως μια ανεπούλωτη πληγή που
διαρκώς ανοίγει με διαφορετικές αφορμές, σε διαφορετικούς ιστορικούς χρό-
νους με τον ίδιο πάντοτε τρόπο. Μια φαντασιακή διαστρωμάτωση που άλλο-
τε θα εκδηλωθεί ως ενοχή, άλλοτε ως διεκδίκηση και άλλοτε ως ρατσιστικό
έγκλημα. Ανάλογα κάθε φορά με το ποιος είναι ο φορέας και εκφραστής της. 

Ηθικό αίτημα

Το παρόν της κοινωνικής αναταραχής στις Ηνωμένες πολιτείες έρχεται σε
μια στιγμή διαχείρισης ενός περίπλοκου μείγματος. Αυτό που πυροδότησε η
δολοφονία του Τζόρτζ Φλόιντ δεν είναι μια μονοσήμαντη αντίδραση. Η δυ-
σαρέσκεια ταυτίζεται κυρίως με τα αντανακλαστικά απέναντι σε ένα ρατσι-
στικό έγκλημα που ήρθε να συμβολίσει όλο τον αυταρχισμό της εξουσίας απέ-
ναντι στην αφροαμερικανική κοινότητα. Ταυτόχρονα όμως αποτελεί ένα πο-
λιτικό γεγονός ανάμεσα σε δύο άλλα. Την άθλια διαχείριση του κορονοϊού και
των επιπτώσεών του που δεν έχει ακόμη τελειώσει και την επερχόμενη οι-
κονομική ύφεση που ήδη έχει στερήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτά σε συν-
δυασμό με την ψυχολογία του εγκλεισμού, την τετραετία Τραμπ και την ηθι-
κή εξάντληση που δημιουργεί τόσο αυτή όσο και το ενδεχόμενο ανανέωσής
της και την απογοήτευση ενός μεγάλου προοδευτικού κομματιού για την ήττα
του Μπένρι Σάντερς στις εσωκομματικές εκλογές του δημοκρατικού κόμμα-
τος. Όλα αυτά είναι δεδομένα που χαρακτηρίζουν το πολυπρόσωπο μείγμα.
∆εν είναι όμως μόνο αυτά. Ένα μεγάλο κομμάτι αιτίων και αιτιατών παραμένει
για εμάς στο σκοτάδι. Και μάλλον δεν γίνεται αλλιώς. 

Το τεράστιο κύμα συμπαράστασης που τείνει να πάρει καθολικά χαρακτη-
ριστικά (ακόμα και όταν περιορίζεται σε ανέξοδες διαδικτυακές αναρτήσεις)
δεν μιλά μόνο για όσα συμβαίνουν σε αυτή τη γνωστή χώρα σε αυτή την άγνω-
στη ήπειρο. Μιλά για ένα ηθικό αίτημα που προσδιορίζει κυρίως αυτόν που
το εκφράζει. Είναι χρέος του κάθε δημοκρατικά σκεπτόμενου πολίτη να στρέ-
ψει το αίτημα αυτό προς την εκάστοτε πραγματικότητα. Την πραγματικότη-
τα του δικού μας ρατσισμού, την πραγματικότητα της δικής μας αστυνομικής
αυθαιρεσίας, την πραγματικότητα των δικών μας νεκρών στους δρόμους. Αυτό
που τελικά μας συνταράσσει είναι το πόσο κοντά βρίσκονται οι Ηνωμένες Πο-
λιτείες στο αμείλικτα συγκεκριμένο εδώ μας. Και μαζί πόσο παρόμοια μοιάζουν
τα εύφλεκτα μείγματα και πως η εκάστοτε σπίθα έχει πάντοτε την ίδια όψη. 

http://tsalapatis.blogspot.com/

Η σκοτεινή ήπειρος
των Ηνωμένων Πολιτειών
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Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η πρό-
ταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για το Ταμείο Ανασυγκρότησης,

εφόσον γίνει δεκτή, μπορεί να αποτρέψει
τις διαλυτικές τάσεις που εμφανίστηκαν
στην Ένωση με την κρίση του κορονοϊού.
Τις διαλυτικές τάσεις τροφοδότησε η
ευρωκόπωση των κρατών του Νότου –
που είχαν πληγεί περισσότερο από την
κρίση του 2009 και δεν είναι σε θέση να
αντιμετωπίσουν με δικές τους δυνάμεις
την οικονομική κρίση ως συνέπεια της
πανδημίας – και της πλειονότητας των
κρατών του Βορρά – τα οποία δεν θέλουν
να συμμετάσχουν σε νέες μεταβιβαστικές
πληρωμές και ζητούν να δοθεί μεν βοή-
θεια, αλλά με τη μορφή δανείων και με
αυστηρούς όρους, δηλαδή Μνημόνια.
Αυτό δεν θα γινόταν δεκτό από τα δύο με-
γάλα κράτη του Νότου, την Ισπανία και
την Ιταλία, για τις οποίες η άρνηση να συ-
νάψουν μνημόνια, δηλαδή να βρεθούν στη
θέση που οδήγησαν την Ελλάδα οι κυ-
βερνήσεις ΠΑΣΟΚ και Νέας ∆ημοκρατίας
το 2010, είναι, εκτός της οικονομικής
ανοησίας και ζήτημα γοήτρου.

∆εν ξέρουμε πού θα καταλήξουν οι
διαπραγματεύσεις μεταξύ των κρατών
μελών ώστε να υπάρξει συμφωνία που θα
γίνει ομόφωνα δεκτή στο Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο. Η δήλωση του αντιπροέδρου
της Κομισιόν Ντομπρόβσκις ότι θα ισχύει
η ενισχυμένη εποπτεία για την Ελλάδα και
ότι τα κράτη που θα πάρουν ευρωπαϊκή
ενίσχυση θα πρέπει να καταθέσουν προ-
γράμματα που, εκτός από επενδύσεις με
τους ευρωπαϊκους πόρους θα περιέχουν
και «μεταρρυθμίσεις», έχει βέβαια σκοπό
να καθησυχάσει τους «σκληρούς του
Βορρά», αλλά αυτό σημαίνει ότι θα είναι
μέρος της τελικής απόφασης.

Και καλά, στην Ελλάδα έχουμε κυβέρ-
νηση προθύμων που έτσι κι αλλιώς ασκεί
πολιτική μνημονίων, τι όμως θα πουν η
Ιταλία, η Ισπανία πόσο μάλλον η Γαλλία;
∆ιότι οι «μεταρρυθμίσεις» που εννοεί ο
Ντομπρόβσκις θα έχουν σκοπό την «αν-
ταγωνιστικότητα» με μέτρα για τις εργα-
σιακές σχέσεις, την προσέλκυση επεν-
δύσεων με ιδιωτικοποιήσεις σαν τη σχε-
διαζόμενη ιδιωτικοποίηση του νερού στην
Ελλάδα, νέες παρεμβάσεις στα ασφαλι-
στικά συστήματα των κρατών μελών. 

Στην πανδημία αποδείχτηκε παντού
πόσο κρίσιμο είναι το δημόσιο σύστημα
υγείας – μάλιστα η γερμανική Ακαδημία

Φυσικών Επιστημών αποφάνθηκε ότι ο
ρόλος του ∆ημοσίου και των δημόσιων
Πανεπιστημίων στην Υγεία είναι αναντι-
κατάστατος – όμως θα ήταν αφέλεια να
θεωρήσει κανείς ότι οι καπιταλιστικές
επιχειρήσεις σε αυτόν τον τομέα θα εγ-
καταλείψουν την προσπάθεια να τον ιδιο-
ποιηθούν και ότι στο άμεσο μέλλον θα λεί-
ψουν οι πολιτικοί υποστηρικτές τους. Βέ-
βαιο είναι επίσης ότι οι πλουσιότερες χώ-
ρες που μπορούν να δανειστούν και να δα-
πανήσουν μεγάλα ποσά από εθνικούς
πόρους θα βγουν σχετικά ενισχυμένες, δη-
λαδή οι ανισότητα στην ΕΕ στο τέλος θα
είναι μεγαλύτερη. 

Το πρότυπο των «θεσμών»
και οι αντιστάσεις

∆ιαφαίνεται, λοιπόν, ότι οι ευρωπαϊκοί
πόροι, όπως και αν διαμορφωθεί το τε-
λικό σχέδιο για τη διάθεσή τους, θα χρη-
σιμοποιηθούν με σκοπό να επιβληθεί το
πρότυπο που «οι θεσμοί» πήγαν να επι-
βάλουν και σε μεγάλο βαθμό επέβαλαν
στην Ελλάδα, το ίδιο που εδώ και δεκαε-
τίες επιβάλλεται σε όλα τα ευρωπαϊκά
κράτη. Ως έναν βαθμό αυτό δεν θα μπο-
ρέσει να αποτραπεί, βλέπεις ακόμα και

στις χώρες με προοδευτική ή σχετικά προ-
οδευτική κυβέρνηση δεν έχει εκλείψει η
ισχύς του νεοφιλελευθερισμού στα σο-
σιαλδημοκρατικά κόμματα, ακόμα και
στο εσωτερικό κομμάτων της Αριστε-
ράς.

Μέχρι πού όμως θα μπορέσουν να
πάνε, αυτό θα εξαρτηθεί από τις αντι-
στάσεις που θα υπάρξουν, αλλά και από
τα σχέδια που θα προβάλουν προοδευτι-
κές πολιτικές δυνάμεις και προοδευτικές
επιστημονικές κοινότητες, σχέδια τέτοια
που θα μπορούν να πείσουν, ώστε π.χ. οι
κινητοποιήσεις κατά των «βιομηχανικών
αιολικών πάρκων» να μην έχουν τη μορ-
φή «όπου αλλού αλλά όχι στον τόπο
μου», αλλά την έγνοια για την καθαρή
ενέργεια με προστασία του φυσικού και
του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ή: η
έξοδος από την παραγωγή ενέργειας με
λιγνίτη να μην περιέχει την οικονομική
καταστροφή των περιοχών του λιγνίτη ή
την παράδοσή τους στις «αρπαχτές» με-
γάλων οικονομικών ομίλων, όπως φαί-
νεται να σχεδιάζει ο κ. Χατζιδάκης. Τα πα-
ραδείγματα είναι κάθε άλλο παρά άτοπα,
γιατί εκεί θα πέσουν τα πολλά λεφτά.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται.
Η επιστημονική επιτροπή που συστήθη-
κε κάθε άλλο παρά καλά προοιωνίζεται.
Ο πρόεδρος της, ο κ. Πισσαρίδης, πήρε,
μαζί με άλλους, το βραβείο Νόμπελ για
μια εργασία σχετική με την ανεργία και
την καταπολέμησή της που ρίχνει την ευ-
θύνη στους άνεργους και τις άνεργες. Ο
αναπληρωτής του είναι επικεφαλής του
«θινκ-τανκ» των μεγάλων ελληνικών επι-
χειρήσεων. Μια ομάδα δηλαδή που εγ-
γυάται τα χειρότερα. Εν παρόδω, οι μαρ-
ξιστές, γενικότερα οι προοδευτικοί οι-
κονομολόγοι έχουν μεγάλη ευθύνη που
αφήνουν τους αντιπάλους τους χωρίς
δημόσιο αντίλογο – δεν λέω ότι θα τους
«εξαφάνιζαν» επιστημονικά, αλλά κάτι θα
έμενε στο δημόσιο χώρο από την κριτική,
ο τίτλος «νομπελίστας» θα έχανε κάτι από
τη λάμψη του και τα προοδευτικά ρεύ-
ματα της οικονομικής επιστήμης θα είχαν
μεγαλύτερο κύρος.

Οι ανάγκες υπέρτερες

Τέλος: φτάνουν τα λεφτά; Τα ποσά εν-
τυπωσιάζουν: το δάνειο εκατοντάδων δι-
σεκατομμυρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για τη χρηματοδότηση του Ταμείου, οι δε-
κάδες και εκατοντάδες δισεκατομμυρίων
που θα κατευθυνθούν στα κράτη μέλη.
Μια πιο προσεκτική ματιά όμως μετριά-
ζει τον εντυπωσιασμό. Πρώτ’ από όλα ο
χρόνος. Χρήματα θα εκταμιευθούν το
2021, όταν η κρίση θα κορυφώνεται.
Έπειτα οι ανάγκες. Ένα σημαντικό μέρος
θα χρειαστεί για την προστασία των ανέρ-
γων, των ανθρώπων που θα φτωχύνουν –
και αυτοί φτάνουν μέχρι βαθιά στα μεσαία
εισοδηματικά στρώματα, ακόμα και στα
ανώτερα, γενικά των ευάλωτων ομάδων

του πληθυσμού. 
Έπειτα θα χρειαστούν πόροι για την

ανάπτυξη των συστημάτων υγείας και την
οικοδόμηση εθνικών ή ευρωπαϊκών πη-
γών και αλυσίδων τροφοδοσίας έπειτα
από την αποτυχία των παγκοσμιοποι-
ημένων συστημάτων να ανταποκριθούν
στις ανάγκες που δημιούργησε η πανδη-
μία. Τα συστήματα κοινωνικης ασφάλισης
έχουν ήδη και θα συνεχίσουν να έχουν με-
γάλες απώλειες που θα χρειαστεί να ανα-
πληρωθούν. Και όλα αυτά χωρίς τους ανα-
γκαίους πόρους για την ανάκαμψη της οι-
κονομίας, τον οικολογικό μετασχηματι-
σμό της παραγωγής, των μετακινήσεων
και των μεταφορών. 

Θελω να πω: τα προγράμματα «Μένου-
με όρθιοι» Ι και ΙΙ είναι πολύ καλά, λε-
πτομερή, μελετημένα, και πειστικά και
κατάλληλα για να κινητοποιήσουν. Χρει-
αζόμαστε τώρα το πρόγραμμα «Βγαίνου-
με από την κρίση», και το χρειαζόμαστε
τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο.

Θόδωρος Παρασκευόπουλος

Και καλά, στην Ελλάδα
έχουμε κυβέρνηση
προθύμων που έτσι κι
αλλιώς ασκεί πολιτική
μνημονίων, τι όμως θα
πουν η Ιταλία, η Ισπα-
νία, η Γαλλία; ∆ιότι οι
«μεταρρυθμίσεις» που
εννοεί ο Ντομπρόβσκις
θα έχουν σκοπό την
«ανταγωνιστικότητα»
με μέτρα για τις εργα-
σιακές σχέσεις, την
προσέλκυση επενδύσε-
ων με ιδιωτικοποι-
ήσεις σαν τη σχεδιαζό-
μενη ιδιωτικοποίηση
του νερού στην Ελλάδα,
νέες παρεμβάσεις στα
ασφαλιστικά συστήμα-
τα των κρατών μελών.

“

ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

Τώρα χρειαζόμαστε
το πρόγραμμα
«βγαίνουμε
από την κρίση»
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Ηεκκίνηση της ιδιωτικοποίησης
του νερού από την κυβέρνηση
της Ν∆, εκ πρώτης όψεως, ξενίζει

καθώς αυτό επιλέγεται μια τόσο δύσκο-
λη, πολλαπλά, εποχή για τους ανθρώ-
πους. Ποια κυβέρνηση θα αποφάσιζε να
προσθέσει ένα ακόμη δυσμενές δεδομέ-
νο στα τόσα άλλα, όπως είναι η κερδο-
σκοπία σ‘ ένα κοινό αγαθό όπως το νερό;
Εντούτοις, το τόλμησε μέσα στο κλίμα
που απορρέει από την απόφασή της να εκ-
μεταλλευθεί αφενός τη δύσκολη συγκυ-
ρία για τα κινήματα και να προωθήσει τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική της, αφετέρου
να δείξει ότι πολιτικά είναι ισχυρή, μπο-
ρεί, επομένως, να κάνει και πολύ δύσκο-
λες κινήσεις.

Κρίσιμο λάθος;

Η ιδιωτικοποίηση του νερού, ωστόσο,

ίσως αποδειχθεί το κρίσιμο λάθος της κυ-
βέρνησης και ευθεία αυτοϋπονόμευση
της πολιτικής της στο πεδίο των ιδιωτι-
κοποιήσεων. Η σχέση του κόσμου με το
νερό είναι ισχυρή όπως με το ψωμί,
υπάρχει πρόσφατη απόφαση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας που απαγόρευσε
την ιδιωτικοποίησή του, ενώ σε πάρα πολ-
λές περιπτώσεις όπου ιδιωτικοποιήθηκε
απέτυχε (ακριβό, κακή ποιότητα) και
επανήλθε - αναπτύχθηκαν, βέβαια, κινή-
ματα - στο δημόσιο. Γι’ αυτό και το προ-
εκλογικό πρόγραμμα της Ν∆ δεν το πε-
ριλαμβάνει. Γι’ αυτό και το βήμα που κά-
νει τώρα είναι προετοιμαστικό, γι’ αυτό
και η κυβέρνηση δεν βγήκε αμέσως να το
υποστηρίξει μιλώντας μάλιστα στην αρχή
για fake news.

Αλλά ακόμη και αν εκκίνησε η επιχεί-
ρηση ιδιωτικοποίησης χωρίς τη συμφω-
νία όλων των εμπλεκομένων πλευρών της

Ν∆ – η τοποθέτηση, πχ, του ∆ιοικητικού
Συμβουλίου της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. ήταν ομό-
φωνα κατά και η “Καθημερινή” μιλά για
εμφύλιο πόλεμο – ο κ. Πέτσας τελικά
βγήκε και το στήριξε, διότι όπως είπε
«αναβαθμίζεται» το δίκτυο «προς όφελος
των καταναλωτών». Συγκεκριμένα, δή-
λωσε τα εξής: «προωθούνται στοχευμένες
παρεμβάσεις για την αξιοποίηση της δη-
μόσιας περιουσίας και τη βελτίωση των
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Το υπουρ-
γείο Υποδομών και Μεταφορών προχω-
ρά, με σύμβαση Σύμπραξης ∆ημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα στην ανάθεση της ∆ια-
χείρισης, της Λειτουργίας και της Συν-
τήρησης του Εξωτερικού Υδροδοτικού
Συστήματος (ΕΥΣ) της Αθήνας». Όμως
επέμεινε ότι το νερό δεν πωλείται!

Σχέδιο περικύκλωσης 

Ποια όμως είναι η πραγματικότητα;
Αυτό που επιλέγεται είναι η περικύκλω-
ση της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, δηλαδή της εταιρείας
που διυλίζει το νερό και το πηγαίνει έως
τη βρύση μας, η οποία παίρνει αδιύλιστο
το νερό από την ΕΥ∆ΑΠ Παγίων η οποία
είναι ∆ημοσίου ∆ικαίου και έχει στην
κατοχή της όλες τις πηγές που παίρνου-
με νερό, ταμιευτήρες καθώς και τους
δρόμους διαδρομής του, αντλιοστάσια
κτλ. Συγκεκριμένα, στις υποδομές περι-
λαμβάνονται οι λίμνες Υλίκη και Μαρα-
θώνα, τα φράγματα Εύηνου και Μόρνου,
το λεγόμενο Εξωτερικό Υδροδοτικό Σύ-
στημα (ΕΥΣ) και όποια άλλη εγκατάστα-
ση μέχρι τις εγκαταστάσεις της ΕΥ∆ΑΠ
ΑΕ.

Αυτό που κάνει τώρα το υπουργείο

Μεταφορών και Υποδομών είναι να ξεκι-
νήσει τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης,
μέσω Σ∆ΙΤ του ΕΥΣ. Εκμεταλλεύεται το
κενό που υπάρχει όσον αφορά τη συμ-
φωνία μεταξύ ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ και ΕΥ∆ΑΠ Πα-
γίων - δεν αντιμετωπίστηκε ούτε επί των
ημερών ΣΥΡΙΖΑ - και προχωρά και αφαι-
ρεί τη συντήρηση, εκσυγχρονισμό και
επέκταση του ΕΥΣ και όλων των άλλων
υποδομών που ανήκουν στην ΕΥ∆ΑΠ
Παγίων. Η συμφωνία μεταξύ των δυο είχε
υπογραφεί το 1999 έληξε το 2013. Προ-
έβλεπε η ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να παίρνει το αδιύ-
λιστο νερό χωρίς τιμή και έναντι αυτού να
εκσυγχρονίζει και συντηρεί το ΕΥΣ. Μετά
το 2013, η προσπάθεια να συναφθεί νέα
συμφωνία - που να περιλαμβάνει και
τιμή - απέτυχε. Πρώτον, δεν συμφωνούν
στην τιμή αδιϋλιστου νερού και δεύτερον
για το διάστημα 2013 – 2019 ζητούν από
την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ να καταβάλλει στο δημό-
σιο μερικές εκατοντάδες εκ. ευρώ! Αυτό
θα μετέτρεπε, αυτόματα, την ΕΥ∆ΑΠ,
από κερδοφόρα, ζημιογόνα. Το ύψος
του ποσού είναι αντικείμενο διαφωνίας
ανάμεσα στα Υπουργεία Οικονομικών
και Υποδομών – ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ πολλά χρόνια. 

Απομειώνεται η αξία της

Τι σημαίνει ακριβώς εκκίνηση της ιδιω-
τικοποίησης; Προκηρύσσονται τρεις δια-
γωνισμοί συμβούλων (νομικός, τεχνικός,
χρηματοοικονομικός) που θα αναλάβουν
να διεκπαιρεωσουν το διαγωνισμό δημο-
πράτησης του ΕΥΣ με τη μορφη Σ∆ΙΤ.
Ποιες είναι οι συνέπειες; Εκχώρηση μέ-
ρους του αντικειμένου δραστηριότητας
της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. σε ιδιώτες έναντι τιμή-

Περικύκλωση της ΕΥ∆ΑΠ
με στόχο την ιδιωτικοποίηση του νερού 

Για όσους τυχόν έχουν ακόμη ίχνη
αμφιβολίας για τις επείγουσες προ-
τεραιότητες της κυβέρνησης ενόψει

του Αρμαγεδδώνος τον οποίο επιφυ-
λάσσουν το φθινόπωρο στην οικονομία
και την κοινωνία οι επιλογές της, η
απάντηση βρίσκεται στο άρθρο της «Κα-
θημερινής» της περασμένης ∆ευτέρας με
τίτλο «Αγορά της εικοσαετίας για τα
ΜΑΤ». 

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο —η εγ-
κυρότητα των πηγών πληροφόρησης
του οποίου δέον να θεωρείται αναμφι-
σβήτητη— η κυβέρνηση προτίθεται να
αγοράσει, το συντομότερο, χιλιάδες ασπί-
δες, κράνη και αλεξίσφαιρα γιλέκα για
τις δυνάμεις καταστολής. Και μεγάλη πο-
σότητα χημικών, καθότι, όπως εξηγούν
«αρμόδιες πηγές» (που «έκαναν λόγο για
μέχρι και 50.000 δακρυγόνα και για την
προμήθεια εκτοξευτήρων με δυνατότητα
να ρίχνουν “κατά ριπάς”») οι διμοιρίες
εκτόξευαν «κατά μέσον όρο 1.000 με
1.100 δακρυγόνα την ημέρα» στα σύνο-
ρα στον Έβρο, με αποτέλεσμα — δι-
καιούμαστε να υποθέσουμε— να έχουν
ξεμείνει από υλικό προς χρήση εντός των
συνόρων.

Συγκεκριμένα: Μέχρι το φθινόπωρο
στη διάθεση των ΜΑΤ, της ομάδας ∆ΙΑΣ,
των Ομάδων Πρόληψης Καταστολής Εγ-
κληματικότητας και της Άμεσης ∆ράσης
θα βρίσκονται 22.000 νέα αλεξίσφαιρα
γιλέκα. Και 5.000 καινούργια κράνη.
Και 3.000 νέες ασπίδες. Και νέες στολές,
προστατευτικοί θώρακες, γάντια και αρ-
βύλες για τα ΜΑΤ.

Το μήνυμα είναι σαφές: Με την αστυ-
νομία δεν παίζουμε. Ασαφές παραμένει
ποιος είναι ο παραλήπτης. 

Είναι η Τουρκία, όπως θέλει ο αρθρο-
γράφος να ακουστεί; Ούτε ο αφελέστε-
ρος των αναγνωστών θα μπορούσε να

πειστεί ότι η προκλητικότητα της γείτο-
νος θα ήταν ποτέ δυνατόν να αποθαρ-
ρυνθεί με τέτοια μηνύματα. Ο παραλή-
πτης είναι άλλος. Και τον γνωρίζουν και
ο συντάκτης και οι έγκυρες πηγές του –
όπως, εξάλλου, γίνεται σαφές στη συ-
νέχεια.

Η οποία συνέχεια πληροφορεί τον πα-
ραλήπτη του μηνύματος ότι «η ηγεσία της
ΕΛΑΣ αποφάσισε να ανακατασκευάσει τα
συνολικά 50 “κλούβες” των ΜΑΤ». Ότι
«υπάρχουν εισηγήσεις για την προμήθεια
νέων οχημάτων καταιονισμού». Για «την
αγορά οχημάτων με δυνατότητα να επι-
χειρούν σε στενότερους δρόμους, εντός
αστικού ιστού». Για «την αγορά επιπλέ-
ον θωρακισμένων για την αντιτρομο-
κρατική μονάδα ΕΚΑΜ». Για την αγορά
«μικρών μη επανδρωμένων αεροσκα-
φών (drones) για την επιτήρηση των συ-
νόρων και όχι μόνο». 

Κλούβες. Αντλίες νερού κατά διαδη-
λωτών. Θωρακισμένα οχήματα για δρά-
ση εντός του αστικού ιστού με την επι-
κουρία drones. Το μήνυμα είναι σαφές.
Και δεν «δείχνει» την Άγκυρα. ∆είχνει ότι
η κυβέρνηση επιφυλάσσει θερμή υπο-
δοχή στα κύματα δυσαρέσκειας που
(προεξοφλεί ότι) θα προκληθούν από την
οικονομική και κοινωνική πολιτική που

εφαρμόζει.
Είναι επιλογή του ίδιου του κ. Μητσο-

τάκη. Το υποσημειώνει με νόημα ο αρ-
θρογράφος, παραθέτοντας την πληρο-
φορία ότι «η διαδικασία ξεκίνησε κατό-
πιν απαίτησης του ίδιου του πρωθυ-
πουργού». Ο οποίος πρωθυπουργός,
όπως συνάγεται από τα συμφραζόμενα,
έχει εγκρίνει τον προϋπολογισμό του
προγράμματος προμηθειών – κάπου 34
εκατομμύρια.

Και ερωτάται: Πόσα από αυτά τα εκα-
τομμύρια θα αρκούσαν για να επαναλει-
τουργήσει το Παιδοκαρδιοχειρουργικό
Κέντρο του Νοσοκομείου «Αγία Σοφία»;
Που παραμένει κλειστό με το πρόσχημα
της ανακαίνισής του. Η οποία ανακαίνι-
ση έχει προ πολλού ολοκληρωθεί, όπως
καταγγέλλουν ο Πανελλήνιος Σύνδε-
σμος Πασχόντων με Καρδιοπάθειες, ο
ΕΣΑΜΕΑ, οι παιδοκαρδιολογικές εται-
ρείες, οι ενώσεις ιατρών, ο Σύλλογος Γο-
νέων και Κηδεμόνων Παιδιών με Συγγε-
νείς Καρδιοπάθειες.

Πόση κοινωνική ευαισθησία εκ μέ-
ρους της κυβέρνησης απαιτείται για να
κατανοηθεί και να αντιμετωπιστεί η
πραγματικότητα που λέει ότι στην χώρα
γεννιούνται κάθε χρόνο 500-600 παιδιά
που χρειάζονται καρδιολογική θεραπεία

ή χειρουργική επέμβαση, και ότι τουλά-
χιστον τα μισά από αυτά χρίζουν άμεσης
φροντίδας τον πρώτο χρόνο της ζωής
τους;

Όταν από τα περιστατικά αυτά τα
350-400 χρίζουν άμεσης αντιμετώπισης
, το «Αγία Σοφία» μπορούσε, στο μάξι-
μουμ των δυνατοτήτων που του επέτρε-
πε η κρατική μέριμνα, να αντιμετωπίσει
τα 180, μολονότι, σύμφωνα με τους ει-
δήμονες, θα μπορούσε περισσότερα, εάν
είχε περισσότερες κλίνες ΜΕΘ και πε-
ρισσότερες ημέρες χειρουργείου. Τώρα
τα 180 εκείνα έχουν περιοριστεί στα 50-
60, λιγοστεύοντας κάθε χρόνο που περ-
νά. Με αποτέλεσμα οι οικογένειες να
ωθούνται, άρον-άρον, σε ιδιωτικά θερα-
πευτήρια, αντιμέτωπες με επιπλέον χρε-
ώσεις που δεν καλύπτουν τα Ταμεία.

Πόσα λαϊκά βαλάντια μπορούν να αν-
ταποκριθούν, όταν το «Αγία Σοφία» προ-
σφέρει κάλυψη σε ασφαλισμένα αλλά
και ανασφάλιστα περιστατικά; Όταν
μια μέση επέμβαση και νοσηλεία, που
στο «Αγία Σοφία» εκτιμάται στα 7.500-
8.000 ευρώ, στα ιδιωτικά ζητείται προ-
καταβολή έως και πάνω από 10.000
ευρώ για το επιπλέον κόστος που δεν θα
καλυφθεί από το Ταμείο; 

Για πόσα ανήλικα έχει εκφωνηθεί, εν
ψυχρώ, καταδικαστική απόφαση, επειδή
το Κέντρο βρίσκεται σε «αναστολή» λει-
τουργίας εδώ και τρεις μήνες λόγω κο-
ρωναϊού, με τη δικαιολογία της έλλειψης
προσωπικού; Πόσες, τελοσπάντων, ασπί-
δες και κράνη των ΜΑΤ, πόσα δακρυ-
γόνα απαιτούνται για να επαναλειτουρ-
γήσει το Παιδοκαρδιοχειρουργικό του
«Αγία Σοφία» και να αναβαθμιστούν
όλες οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι σε
αυτό;

Τις διαψεύσεις, σε ιταμό ύφος, του
πλήθους των καταγγελιών από τον
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Πρέπει να ομολογήσουμε ότι ο κ.
Πέτσας, ως κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος, σπανίως λέει την αλή-

θεια. Αυτή τη φορά, όμως, είχε δίκιο: «Με
τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα υπήρχαν
μνημόνια, με τον Κ. Μητσοτάκη υπάρ-
χουν πακέτα ανάπτυξης», είπε μιλώντας
για το Ταμείο Ανάκαμψης. Πραγματικά,
κατ’ αρχήν μια κυβέρνηση όπως του ΣΥ-
ΡΙΖΑ το 2015 μόνο με εκβιαστικά και
ασφυκτικά μνημόνια μπορεί να εφαρμό-
σει νεοφιλελεύθερες πολιτικές λιτότητας
και εσωτερικής υποτίμησης. Ενώ μια
κυβέρνηση όπως της Ν∆, που ζει και ανα-
πνέει με τις ιδέες και τις πολιτικές αυτές,
δεν χρειάζεται να καταναγκαστεί με μνη-
μόνια, δηλώνει δημόσια ευθαρσώς ότι το
περιεχόμενό της το θεωρεί δικό της πρό-
γραμμα.

Η τεχνογνωσία
των «ειδικών»

Την ώρα, λοιπόν, που η συζήτηση πε-
ριστρέφεται γύρω από το πραγματικό
ύψος των κονδυλίων, που δεν είναι το
διαφημιζόμενο, και τους πραγματικούς
όρους με τους οποίους χορηγούνται,
που δεν είναι ακόμα γνωστοί, καλό είναι
να θυμόμαστε ότι έχει εξίσου μεγάλη ση-
μασία ποιος καλείται να εφαρμόσει ένα
σχέδιο και με ποιες διαθέσεις. Και αν κρί-
νουμε από τη λεγόμενη «Επιτροπή για το
Νέο Αναπτυξιακό Μοντέλο», που προ-
ϋπάρχει από τον Ιανουάριο και τώρα θα
της ανατεθεί και η διαχείριση των κον-
δυλίων του Ταμείου, πραγματικά δεν
υφίσταται η παραμικρή ανάγκη επιβολής
οποιουδήποτε μνημονίου. ∆ύσκολα θα
βρεις ανάμεσα στα μέλη της ανθρώπους
που δεν έχουν υποστηρίξει νεοφιλελεύ-
θερες συνταγές λιτότητας για πάσα νόσο.

Όπως εύστοχα παρατήρησε με δήλω-
σή του ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, έχουν
υπηρετήσει το εκσυγχρονιστικό αφήγη-
μα, το έχουν υποδείξει σαν μονόδρομο,
έχουν αναλάβει την «ιδιοκτησία» των
μνημονίων. Ορισμένοι, μάλιστα, από αυ-
τούς έχουν υποστηρίξει ως σωτήρια μέ-
τρα την υποχρεωτική άδεια για τους
«πλεονάζοντες» δημόσιους υπαλλήλους
με 20% και 40% μείωση αποδοχών, την
«απελευθέρωση» όλων των αγορών και
πάνω απ’ όλα της «αγοράς» εργασίας,
αλλά και την εισαγωγή της υποχρεωτικής
ιδιωτικής ασφάλειας υγείας. Εχουν τις

απαντήσεις έτοιμες, πριν καν τεθούν τα
ερωτήματα.

Επιτροπές-προσχήματα

Μάταια θα αναζητήσει κάποιος ανά-
μεσά τους υποστηρικτές «λαϊκιστικών»
αντιλήψεων για δίκαιη ή για βιώσιμη και
συμβατή με την προστασία του περι-
βάλλοντος ανάπτυξη, για πολιτικές μεί-
ωσης της φτώχειας και καταπολέμησης
των ανισοτήτων. Και ακόμα πιο μάταια
θα αναζητήσει εκπροσώπους κοινωνικών
φορέων, εκπροσώπους των εργαζομέ-
νων, των συνδικάτων, των εργοδοτικών
ενώσεων, των μικρών και μεσαίων επαγ-
γελματιών και επιχειρηματιών, των αγρο-
τών, όλων εκείνων δηλαδή που θα έδιναν
νόημα στη συγκρότηση μιας τέτοιας επι-
τροπής με δημοκρατικά και προοδευτι-
κά χαρακτηριστικά, πλησιέστερο στις
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και
της οικονομίας, με παραγωγικές αντι-
παραθέσεις στο εσωτερικό της, ακόμα κι
αν τα πορίσματά της θα είχαν μόνο συμ-
βουλευτικό χαρακτήρα για την κυβέρ-
νηση. (Αναδύεται αυθόρμητα η πικρή πα-
ρατήρηση «γιατί, μήπως τα έκανε η κυ-
βέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αυτά;» Ας τα ακού-
σει και η νύφη μαζί με την πεθερά. Θα
της χρειαστούν όταν της δοθεί ξανά η λαϊ-
κή εντολή).

Ήδη, με τον τρόπο που χειρίστηκε ως
τώρα η κυβέρνηση τα σχετικά υγειονο-
μικά και οικονομικά ζητήματα, έχουμε
πάρει μια ισχυρή γεύση για το πώς θα χει-
ριστεί και τα πακέτα του Ταμείου Ανά-
καμψης. Η ταξική μεροληψία, η πελα-
τειακή αντίληψη, η αδιαφάνεια υπέρ
των οικονομικά ισχυρών, η καταστρα-
τήγηση της προστασίας των εργαζομένων
αποτελούν χαρακτηριστικά μιας νεοφι-
λελεύθερης αντίληψης για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης στο πλαίσιο μιας πο-
λιτικής λιτότητας και εσωτερικής υπο-
τίμησης . Μιας πολιτικής, δηλαδή, που
στοχεύει και ευνοεί τη μετάθεση του μέ-
γιστου βάρους για την έξοδο από την κρί-
ση στους πολλούς και οικονομικά ασθε-
νέστερους. Και δεν είναι το μέγεθός
τους που θα αλλάξει την κατεύθυνση.

Ο κ. Ντομπρόβσκις
δεν κρύβει λόγια

Αλλά και ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής κ. Ντομπρόβσκις,
που δεν ενεργεί με κριτήριο τις επικοι-
νωνιακές ανάγκες της ελληνικής κυβέρ-
νησης, έσπευσε να εξηγήσει με τη μεγα-
λύτερη δυνατή σαφήνεια ότι οι «ισχυροί
του Βορρά», προκειμένου να συναινέσουν
σε ένα σχέδιο σαν το προτεινόμενο από
την προεδρία, θα χρειαστεί να κατευνα-
στούν με περιορισμούς στη χορήγηση των

πακέτων. Πολλοί εκτιμούν ότι ανάμεσα
σ’ αυτούς θα είναι η διατήρηση της «ρή-
τρας διαφυγής» μόνο για το 2020 και όχι
για το 2021, δηλαδή η άμεση επαναφορά
των ασφυκτικών πλεονασμάτων. Αλλά
και πέρα από τις εκτιμήσεις, ο αντιπρό-
εδρος ήταν σαφής: για να επωφεληθεί
από τα πακέτα κάθε χώρα, θα υποβάλει
συγκεκριμένα σχέδια και με βάση την πα-
ρακολούθηση της πορείας της εφαρμο-
γής τους θα παρέχοντα τμηματικά τα
ποσά από το Ταμείο Ανάκαμψης. «Τα κε-
φάλαια θα διανέμονται σε δόσεις και μό-
νον όταν έχουν επιτευχθεί ορισμένoι με-
ταρρυθμιστικοί στόχοι. Εάν δεν υπάρξουν
μεταρρυθμίσεις, δεν θα δοθούν χρήματα.
Τόσο απλό είναι», διευκρίνισε ο κ. Ντομ-
πρόβσκις.

Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει
για ορισμένους κύκλους «μεταρρυθμί-
σεις», πόσο έχει δυσφημιστεί η λέξη και
η έννοια. Ήδη ορισμένα τηλεοπτικά πα-
παγαλάκια έχουν βαλθεί να μας συνετί-
σουν. Αναρωτιούνται - ρητορικά- πώς εί-
ναι δυνατόν να έχουμε ύφεση τόσο με-
γάλη και να μην έχει αυτό επιπτώσεις
στις αμοιβές και τις συντάξεις! Σκε-
φτείτε, για παράδειγμα, ποιες μπορεί να
είναι οι συνέπειες στην κοινωνική ασφά-
λιση, όταν δεν φτάνει η ύφεση, μει-
ώνονται από πάνω και οι ασφαλιστικές
εισφορές σ’ έναν ΕΦΚΑ που ήδη παρου-
σιάζει σοβαρό έλλειμμα. Μα γι’ αυτό
δεν δίνονται τα πακέτα, για να αντιμε-
τωπιστούν οι συνέπειες της ύφεσης και
να καταπολεμηθεί και η ίδια η ύφεση τε-
λικά; Είναι φανερό πως δεν δίνουν όλοι
την ίδια απάντηση σ’ αυτό το ερώτημα.

Ποιος θα…φυλάει τα πρόβατα;

Είναι αλήθεια ότι το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης είναι μια ρωγμή στην άρνηση του Βε-
ρολίνου και των «βερολινέζων» να γίνουν
βήματα σε μια κατεύθυνση που ζητούσαν
επίμονα ιδίως οι χώρες του Νότου. Χο-
ρηγήσεις ενισχύσεων και όχι δάνεια, ση-
μαντική ενίσχυση των κονδυλίων του κοι-
νοτικού προϋπολογισμού, προσωρινή
έστω άρση του μέτρου των πλεονασμά-
των… Μια μερική υποχώρηση μπροστά
στο μέγεθος της απειλής για την ΕΕ.
Αλλά αλήθεια είναι, επίσης, ότι υπο-
βάλλεται από αυτούς που θα την εφαρ-
μόσουν σε τόσους όρους, που είναι σαν
να μη θέλουν να αλλάξει τίποτα, την ώρα
που επιβάλλεται ν’ αλλάξουν όλα. Στα πε-
ρισσότερα κέντρα που παίρνονται οι
αποφάσεις, επικρατούν οι ομοϊδεάτες του
κ. Μητσοτάκη. Κι όπως έχουμε μάθει από
την πρόσφατη πείρα μας, ακόμα και ένα
ασφυκτικό μνημόνιο έχει σημασία ποιος
και με ποια διάθεση το εφαρμόζει.

Χ. Γεωργούλας
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υπουργό Υγείας, τις διαβεβαιώσεις του
ότι στα εκκρεμή περιστατικά προσφέ-
ρεται επαρκής κάλυψη από άλλα ιδρύ-
ματα, όπως το Ωνάσειο, ήλθε την πε-
ρασμένη Τετάρτη να καταρρίψει η κα-
ταγγελία μιας μητέρας από την Κρήτη,
που, μιλώντας σε γνωστό τηλεοπτικό
κανάλι, περιέγραψε το δράμα της ίδιας
και του τρίχρονης κόρης της, που πάσχει
από συγγενή καρδιοπάθεια και χρήζει
άμεσης χειρουργικής επέμβασης. Το
παιδί πρέπει να μεταφερθεί στην καρ-
διοχειρουργική του «Αγία Σοφία» —
όπου παρακολουθείται και όπου υπάρ-
χει ο φάκελός του— όμως η μονάδα εί-
ναι κλειστή. Όπως κατήγγειλε η μητέ-
ρα, το παιδί έχει εξαφανιστεί από τη λί-
στα για χειρουργείο, στην οποία είχε εγ-
γραφεί τον Σεπτέμβριο.

Όσοι διερωτώνται ακόμη για τις προ-
τεραιότητες της κυβέρνησης, θα βρουν
την απάντηση σχέδιά του για την ιδιω-
τικοποίηση της δημόσιας υγείας που
αποκάλυψε προ ημερών σε ιδιωτικό
κανάλι ο πρωθυπουργός: «Τι μας ενο-
χλεί, αντί να αγοράζουμε ως κράτος το-
μογράφους, να αγοράζουμε τις υπηρε-
σίες; Σε αυτή τη δομή θα εργάζονται δη-
μόσιοι υπάλληλοι…» ∆ηλαδή; ∆ηλαδή
το κράτος να συνάπτει συμφωνία με ένα
ιδιωτικό ιατρικό κέντρο και να στέλνει
υπαλλήλους του δημοσίου —δηλαδή
αμειβόμενους από το δημόσιο, δηλαδή
από τη φορολογούμενη μητέρα από την
Κρήτη— να εργάζονται εκεί, με τους
ιδιώτες να προσφέρουν τα μηχανήματα
και τον χώρο – επί αδρά αμοιβή, εννο-
είται. 

Ενδιαφέρουσα ιδέα. Μήπως να την
εφαρμόσει και στις δυνάμεις καταστο-
λής ο κ. πρωθυπουργός;

Κωστής Γιούργος

Αυτοεπιβεβαιούμενοι προφήτεςματος, που είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσει
στην αύξηση της τιμής του νερού. Επι-
πλέον, θέτει σε αμφισβήτηση τη συνέ-
χιση της εργασιακής σχέσης 250 μονί-
μων υπαλλήλων της ΕΥ∆ΑΠ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες το Υποδο-
μών, που πιέζει από παλιά να αναλάβει
αυτό τα έργα, υπολογίζει ότι το ΕΥΣ
χρειάζεται έργα ύψους εκατοντάδων
εκ. ευρώ! Μιλάμε, δηλαδή, για μεγάλα
ποσά και για να μην υπάρχει καμιά αμ-
φιβολία ως προς τη στόχευση του σχε-
δίου από τον διαγωνισμό εξαιρείται η
ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ, η οποία όμως έχει και πολύ
εξειδικευμένη τεχνογνωσία και πλούσια
εμπειρία. Εκτός του ότι όλα τα κόστη θα
μετακυληθούν στην κατανάλωση, όπως
τόνισε ο πρόεδρος των μηχανικών ερ-
γαζομένων στην ΕΥ∆ΑΠ, Γ. Αλεξαν-
δράκης στο «Κόκκινο» έτσι μειώνονται
τα αποθεματικά της ΕΥ∆ΑΠ, απομει-
ώνεται η αξία της με την αφαίρεση των
λειτουργικών κομματιών της, είναι προ-
φανές ότι θα συμβεί. 

Το Υπουργείο Υποδομών, έτοιμο από
καιρό, επιλέγει το έργο να γίνει από
ιδιώτες μέσω Σ∆ΙΤ. Αν δεν μπορεί, δη-
λαδή, να ιδιωτικοποιήσει την ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ
- δεν το κατάφερε το 2014 λόγω ΣτΕ -
προσπαθεί σήμερα όπως και σε πλεί-
στους άλλους χώρους, να εκχωρήσει σε
ιδιώτες αντικείμενα δραστηριότητας,
στην προκειμένη περίπτωση το ΕΥΣ, εμ-
ποδίζοντας έμμεσα και τη δυνατότητα
ανάληψης από την ίδια αντικείμενα
που ήδη έχει εκχωρήσει σε ιδιώτες (πχ
ΚΕΛ Ψυτάλλειας, Μεταμόρφωσης).

Να μην παραλείψουμε να σημει-
ώσουμε ότι η ιδιωτικοποίηση του ΕΥΣ
πολύ πιθανόν απειλεί και τις συμβάσεις
που υπάρχουν να παίρνουν νερό οι δή-
μοι των περιοχών, που δίνουν το νερό ή
περνά ο αγωγός για την Αττική (Βοι-
ωτίας, Εύβοιας, Φωκίδας κ.ά.) απ’ ευ-
θείας από την ΕΥ∆ΑΠ Παγίων σε ευ-
νοϊκές τιμές.

Παύλος Κλαυδιανός
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Αν κρίνουμε από την
«Επιτροπή για το Νέο
Αναπτυξιακό Μοντέλο»,
που τώρα θα της
ανατεθεί και η
διαχείριση των
κονδυλίων του Ταμείου
Ανάκαμψης, δεν
υφίσταται η παραμικρή
ανάγκη επιβολής
μνημονίου. ∆ύσκολα θα
βρεις σ’ αυτή
ανθρώπους που δεν
έχουν υποστηρίξει
νεοφιλελεύθερες
συνταγές λιτότητας για
πάσα νόσο.

“
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Τη συνέντευξη πήρε
ο Παύλος ∆. Κλαυδιανός

Μια γενική, πρώτα, εκτίμηση της πρό-
τασης της Κομισιόν, σε σχέση με την πο-
ρεία της ΕΕ. Τι συνιστά;

Αδιαμφισβήτητα η πρόταση της Επι-
τροπής για το Ταμείο Ανάκαμψης (Next
Generation EU), στο βαθμό βέβαια που
καταλήξει όπως έχει προταθεί, αποτελεί
θετική εξέλιξη για την ΕΕ και ιδιαίτερα
για τον Ευρωπαϊκό Νότο. Στην πράξη,
φαίνεται να σπάει το ταμπού δεκαετιών
νεοφιλελεύθερης λιτότητας, που στοί-
χισε ακριβά στις ευρωπαϊκές κοινωνίες
και τις συνέπειές της τις ζήσαμε δραμα-
τικά στη χώρα μας. Η πρόταση έχει έν-
τονα στοιχεία αμοιβαιοποίησης και ανα-
διανομής (π.χ. η Ελλάδα παίρνει το 4,3%
του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η συμβολή
της στο ευρωπαϊκό ΑΕΠ είναι 1,3%),
πράγμα που συνιστά, ενδεχομένως, αλ-
λαγή παραδείγματος σε σχέση με τις πο-
λιτικές που ακολουθήθηκαν τη δεκαετία
2009-2019. ∆ιεθνώς, και ανεξάρτητα από
το ιδεολογικό-πολιτικό πρόσημο των κυ-
βερνώντων, φαίνεται ότι επικρατεί η αν-
τίληψη πως για να αντιμετωπιστούν οι
βαριές οικονομικές συνέπειες αυτής της
παγκόσμιας κρίσης και της επιγενόμε-
νης ύφεσης χρειάζονται πολύ δραστικές
κρατικές παρεμβάσεις. Απαιτείται τα
κράτη «να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν»
(“whatever it takes”), δηλαδή μια γεν-
ναία δημόσια παρέμβαση για την ενί-
σχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων. Η
Επιτροπή, με την πρότασή της, δείχνει
ότι κατανοεί πως χρειάζεται άμεση και
μεγάλης κλίμακας παρέμβαση ώστε η
κρίση να μπορέσει να ξεπεραστεί όσο το
δυνατόν γρηγορότερα. Επίσης, αναγνω-
ρίζοντας την επείγουσα ανάγκη στήριξης
των πιο αδύναμων οικονομιών άμεσα,
προτείνει ταυτόχρονα την αύξηση των
διαθέσιμων πόρων του προϋπολογισμού
της για το 2020 κατά 11,5 δισ. ευρώ.
Αναγνωρίζει, δηλαδή, πως πρέπει να
κάνει αυτό που έκαναν και οι περισσότε-
ρες χώρες του πλανήτη: ένα γενναι-
όδωρο εμπροσθοβαρές πρόγραμμα για
την υποστήριξη της οικονομίας, όπως
ακριβώς πρότεινε η αξιωματική αντιπο-
λίτευση με το «Μένουμε Όρθιοι Ι και ΙΙ».
Η χρονική στιγμή της στήριξης της οικο-
νομίας για να αντιμετωπίσει το σοκ της
πανδημίας είναι κεντρικής σημασίας και

δυστυχώς, επειδή οι διαδικασίες της ΕΕ
είναι βαριές, είναι βέβαιο πως η πρόταση
για το Ταμείο Ανάκαμψης θα αργήσει.

Η Γερμανία αντιλήφθηκε ότι η Ευρώπη
είναι η πρώτη επιλογή της, με ποινή, αν
δεν το κατανοήσει, τον δικό της ρόλο
διεθνώς; 

Μάλλον, επιδιώκει να περιορίσει τη
ζημιά που θα υποστεί. ∆εν είναι σαφές
εάν αρχίζει να συγκροτεί διαφορετικό
όραμα για την Ευρώπη, κάτι μάλλον δύ-
σκολο, άλλωστε. Μπορεί να κατανοεί
πως η Ευρώπη είναι η πρώτη επιλογή
της, αλλά με ωφελιμιστικό τρόπο προ-
κειμένου αυτή να είναι επικερδής για την
ίδια και εξαναγκαστική για άλλους. Πρέ-
πει να συγκεκριμενοποιηθεί η πρόταση
για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με κά-
ποια βεβαιότητα.

Η Αριστερά στην Ευρώπη –και εμείς
εδώ– πάντοτε θέταμε ζήτημα αμοιβαι-
οποίησης και αναδιάρθρωσης χρεών
αλλά και ζήτημα αυξημένου προϋπολο-
γισμού –5% του ΑΕΠ– για να επιτευχθεί
η σύγκλιση. Άρα, ως βήμα, μπορούμε να
πούμε ότι είναι στο πλαίσιο, εν μέρει,
των θέσεων και της Αριστεράς;

Φαίνεται πως οι κυρίαρχες δυνάμεις
στην ΕΕ συνειδητοποίησαν το μέγεθος
της οικονομικής κρίσης που προκάλεσε
η πανδημία. Είναι χαρακτηριστικό πως
οι πανίσχυροι Σύνδεσμοι Βιομηχάνων
Γαλλίας, Γερμανίας και Ιταλίας με κεί-
μενό τους που δημοσιεύτηκε στις 12
Μαΐου με τίτλο «Οι προτεραιότητές μας
για την ευρωπαϊκή ανάκαμψη: Αλληλεγ-
γύη, βιωσιμότητα και ψηφιοποίηση» δη-
λώνουν πως ανησυχούν βαθιά για τις
κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές
επιπτώσεις της πανδημίας. Υποστηρί-
ζουν πως απαιτείται μια τεράστιας κλί-
μακας δημόσια στήριξη, πρωτόγνωρη

για περίοδο ειρήνης και με υψηλό βαθμό
αλληλεγγύης σε εθνικό και ευρωπαϊκό
επίπεδο. Η Επιτροπή συνειδητοποίησε
επίσης το συστημικό κίνδυνο για τη συ-
νοχή της ΕΕ που μπορεί να προκύψει
από τη διόγκωση του χρέους στην Ιταλία
αλλά και τη δυσαρέσκεια των πολιτών
του Νότου. Η πρότασή της, επομένως,
αποτελεί μια σημαντική κίνηση για την
πολιτική διάσωση της ΕΕ γιατί οι ευρω-
παϊκοί λαοί, κυρίως του Νότου, τα τε-
λευταία χρόνια ήταν απογοητευμένοι και
η εμπιστοσύνη τους απέναντι στην ΕΕ
έχει κλονιστεί βαθύτατα. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι, πλέον, ομολογείται ότι η
διαχείριση κρίσεων σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο δεν μπορεί να έχει τον «τιμωρη-
τικό» χαρακτήρα όπως στην περίπτωση
της Ελλάδας, είτε μιλάμε για το 2009 είτε
το 2015. Η πρόταση της Επιτροπής, που
όλοι λίγο πολύ υποδέχθηκαν με ενθου-
σιασμό, περιλαμβάνει μέτρα που είναι
πάγιες διεκδικήσεις των προοδευτικών
δυνάμεων της Ευρώπης: αμοιβαιοποίηση
του χρέους, κατανομή με βάση τις ανάγ-
κες, αύξηση του κοινοτικού προϋπολο-
γισμού κ.λπ. Αναμφίβολα, λοιπόν, είναι
αποτέλεσμα και των διαχρονικών πιέ-
σεων από την Αριστερά και τις χώρες
του Νότου για μια νέα αρχιτεκτονική της
ευρωπαϊκής οικονομικής πολιτικής. Κυ-
ρίως όμως, για να μην «παραμυθιαζόμα-
στε», είναι αποτέλεσμα του μεγέθους της
κρίσης που καθιστά τη στροφή αυτή, πε-
ρίπου, μονόδρομο και πιθανώς όχι μια
γενικότερη αλλαγή πλεύσης.

Τι ακριβώς πρότεινε η Επιτροπή;
Θα ενισχύσει τον προϋπολογισμό της

ΕΕ κατά 750 δισ. Περιλαμβάνει 500 δισ.
σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. σε δάνεια
για τη διασφάλιση της συνοχής της ΕΕ
και την προώθηση των στρατηγικών της
προτεραιοτήτων. Οι πόροι θα δοθούν

στα κράτη-μέλη, τις περιφέρειες και
τους τομείς της οικονομίας που έχουν
πληγεί βαρύτερα από την κρίση. Το Τα-
μείο χωρίζεται σε τρεις πυλώνες. Ο πρώ-
τος, που αποτελεί το βασικό όχημα, ονο-
μάζεται ∆ιευκόλυνση Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας (Recovery and Resi-
lience Facility), αφορά τη στήριξη των
κρατών-μελών με συνολικό προϋπολογι-
σμό 560 δισ. (310 δισ. επιχορηγήσεις και
250 δισ. δάνεια). Θα χρησιμοποιηθεί για
επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις για την
ανάκαμψη και ανθεκτικότητα, μεταξύ
άλλων σε σχέση με την πράσινη και την
ψηφιακή μετάβαση, σύμφωνα με τους
στόχους που προσδιορίζονται στο πλαί-
σιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Τα υπό-
λοιπα 190 δισ. μοιράζονται στους άλ-
λους δυο πυλώνες. ∆ηλαδή, αφενός στην
επανεκκίνηση της οικονομίας και συμ-
βολή στην επανεκκίνηση των ιδιωτικών
επενδύσεων, αφετέρου στην αντιμετώ-
πιση των στρατηγικών προκλήσεων της
ΕΕ, δηλαδή την αξία της ευρωπαϊκής συ-
νεργασίας και την αναγκαιότητα να είναι
ανθεκτική σε μελλοντικά σοκ. Έτσι, πε-
ρικοπές που έχουν γίνει σε τομείς όπως
η συνοχή και ο αγροτικός τομέας «απο-
ζημιώνονται» με μικρά προγράμματα,
προκειμένου να καμφθούν οι αντιρρή-
σεις χωρών του Νότου και της Ανατολι-
κής Ευρώπης. 

Από πλευράς μεγέθους, τα 750 δισ.
πόσο καλύπτουν τις ανάγκες, αυτή τη
στιγμή, της ΕΕ; 

Το ποσό είναι μικρό σε σχέση με αυτά
που δίνει κάθε χώρα για την ανάταξη της
οικονομίας της, αλλά και εν σχέσει με τις
ανάγκες που προκαλεί η κρίση. Όμως ας
μην ξεχνάμε πως η ΕΕ δεν είναι ομο-
σπονδία και ότι υπάρχει πάρα πολύ με-
γάλη δυστοκία εδώ και δεκαετίες για αύ-
ξηση του προϋπολογισμού της. 

Αναμφίβολα είναι απο-
τέλεσμα και των δια-
χρονικών πιέσεων από
την Αριστερά, κυρίως
όμως είναι αποτέλε-
σμα του μεγέθους της
κρίσης που καθιστά τη
στροφή αυτή, περίπου,
μονόδρομο.

“ Θετική εξέλιξη,
αλλά δεν συνιστά
αλλαγή πλεύσης
Συνέντευξη με τον καθηγητή Λόη Λαμπριανίδη
για την πρόταση της Κομισιόν των 750 δισ. ευρώ
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Έως ότου γίνει η πρόταση απόφαση
(Ιούνιο και Ιούλιο) υπάρχουν πολλές
αβεβαιότητες και αντιδράσεις. Όμως
μπορεί να ανατραπεί πλήρως ή θα είναι
κάπως έτσι; 

Πιστεύω πως σε γενικές γραμμές θα
ισχύσει η πρόταση της Επιτροπής, όμως
τίποτε δεν είναι δεδομένο. ∆εν ξέρουμε
πώς θα καταλήξει η πρόταση ως προς το
ύψος της χρηματοδότησης, τη σχέση δά-
νεια-επιχορηγήσεις, το βαθμό της αμοι-
βαιοποίησης του χρέους, τους όρους και
τις αιρεσιμότητες για την εκταμίευση
των χρημάτων, τους χρόνους εκταμίευ-
σης κ.ά. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που
χρήζουν διευκρινήσεων και όπως γνωρί-
ζουμε πολλές φορές «ο διάβολος κρύβε-
ται στις λεπτομέρειες». Θα είναι μακρύς
ο δρόμος πριν καταλήξει να οριστικο-
ποιηθεί η πρόταση, δεδομένων και των
αντιδράσεων που διατυπώνονται. Στα
ζητήματα κοινοτικού προϋπολογισμού
απαιτείται ομοφωνία για λήψη αποφά-
σεων και επειδή οι θέσεις των χωρών
απέχουν πολύ μεταξύ τους, οι διαπραγ-
ματεύσεις αναμένονται σκληρές. Όπως,
όμως, συμβαίνει πάντα, αναμένεται ότι
θα επιτευχθεί τελικά κάποιου είδους
συμφωνία. ∆υστυχώς η συνήθης πρα-
κτική είναι “too little too late”, μακάρι
αυτό να αλλάξει. Στο συγκεκριμένα θέμα
υπάρχουν αρκετά πιθανά εμπόδια, όπως
η αντιπαράθεση με τους φειδωλούς τέσ-
σερις (Αυστρία, Ολλανδία, Σουηδία και
∆ανία), που φαίνεται να μην έχουν μάθει
τίποτα από την κρίση του 2009. Την ανα-
μενόμενη αντίθεση κάποιων χωρών (Ιρ-
λανδία) στην αύξηση των ιδίων πόρων
της Επιτροπής μέσω περιορισμού του
φορολογικού ανταγωνισμού. Οι αιρεσι-
μότητες που αφορούν μεταρρυθμίσεις
ίσως δεν γίνουν ευνοϊκά δεκτές από
χώρες όπως η Ιταλία, ενώ αυτές που
αφορούν σεβασμό του κράτους δικαίου
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συναντήσουν
την αντίδραση χωρών όπως Ουγγαρία
και Πολωνία.

Το ζήτημα των αιρεσιμοτήτων υπάρ-
χει, ήδη το έθεσε ο Ντομπρόφσκις. Είναι
εύκολο όμως να περάσει από χώρες
όπως η Ιταλία; Πόσο μπορεί να μας φέ-
ρουν πίσω σε είδος μνημονίου; Μπορεί
να μπει δυσμενέστερο καθεστώς για την
Ελλάδα; Η Κομισιόν βάζει προδιαγρα-
φές για το πώς θα αξιοποιηθούν οι
πόροι; 

Οι χώρες που θα αιτηθούν πόρους από
το Ταμείο πρέπει να καταθέσουν αναλυ-
τικά σχέδια δημόσιων επενδύσεων και
συνοδευτικών μεταρρυθμίσεων, τα
οποία πρέπει να συμβαδίζουν με τις βα-
σικές προτεραιότητες της ΕΕ: την πρά-
σινη μετάβαση, την ψηφιακή ατζέντα και
την ενίσχυση της «ανθεκτικότητας» των
οικονομιών της ΕΕ. Επιπλέον, θα πρέπει
να συμμορφώνονται με τις συστάσεις
πολιτικής του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου
(δηλαδή τη διαδικασία συντονισμού οι-
κονομικής και δημοσιονομικής πολιτι-
κής της ΕΕ). Τα εθνικά αυτά σχέδια θα
εξετάζονται και θα εγκρίνονται από την

Κομισιόν. Υπάρχουν όμως πιέσεις οι ενι-
σχύσεις να δίνονται με όρο την επιβολή
μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, ο
Ντομπρόβσκις, αντιπρόεδρος  της Επι-
τροπής, δήλωσε ρητά ότι «δεν μιλάμε
μόνο για επενδύσεις, αλλά και για με-
ταρρυθμίσεις, για την ενίσχυση της αν-
θεκτικότητας και ανταγωνιστικότητας
των οικονομιών των κρατών-μελών
μέσω μεταρρυθμίσεων». Μένει να φανεί
πόσο ασφυκτικό θα είναι αυτό το πλαί-
σιο ιδίως για την Ελλάδα.

Ήδη το ζήτημα μπήκε και στην εσωτε-
ρική πολιτική. Η κυβέρνηση και ο φιλο-
κυβερνητικός Τύπος μιλούν για «τη με-
γάλη ευκαιρία» πέραν της ανάκαμψης
για «αλλαγή τροχιάς» κτλ. Ποια είναι η
άποψή σου;

Η Ελλάδα θα λάβει 22,5 δισ. ευρώ σε
επιχορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ σε δά-
νεια, αλλά μια βαθειά πτωχευμένη χώρα
δεν έχει ανάγκη από δάνεια. Ως ποσό
αποτελεί μεγάλη ευκαιρία αλλά και πρό-
κληση συνολικά για το πολιτικό σύ-
στημα της χώρας να το αξιοποιήσει ορ-
θολογικά για την ανόρθωση της οικονο-
μίας. Είναι περίπου βέβαιο ότι μέχρι την
τελική συμφωνία τα δεδομένα θα αλλά-
ξουν, το ποσό θα είναι μικρότερο και με
χειρότερους ενδεχομένως όρους, όμως
παρόλα αυτά είναι πολύ σεβαστό! Η Ελ-
λάδα προβλέπεται να πάρει πολλά γιατί
ακριβώς είναι από τις χώρες που, σύμ-
φωνα με όλες τις εκτιμήσεις, θα πλη-
γούν περισσότερο από την ύφεση. Έτσι,
σε αδρές γραμμές μπορούμε να πούμε
πως την επόμενη προγραμματική πε-
ρίοδο 2021-27 η χώρα θα έχει στη διά-

θεση της: αυτά τα 32 δισ., άλλα 20 του
ΕΣΠΑ, 2 δισ. επιστροφές των κερδών
Κεντρικών Τραπεζών (ANFAs/SMPs), 2-
3 δισ. ετησίως εθνικών πόρων που θα
χρειαστούν για τη συγχρηματοδότηση
των κοινοτικών πόρων, τέλος 1,5 δισ.
τουλάχιστον από το πρόγραμμα SURE
και 4 δισ. από το European Guara -
ntee Fund της ΕΤΕπ για αντιμετώπιση
του κορονοϊού . ∆ηλαδή, η χώρα θα δια-
θέτει ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό του συ-
νήθους. Είναι σαφές ότι έχει τη μεγάλη
ευκαιρία όχι απλώς να ανακάμψει, αλλά
και να αλλάξει αναπτυξιακή πορεία!
Όμως, για να απορροφηθούν αυτά τα
χρήματα πρέπει να κατατεθούν σοβαρές
προτάσεις, να υπάρχουν ώριμα επενδυ-
τικά σχέδια, κάτι καθόλου αυτονόητο.
Είναι αισιόδοξο να διατυπώνει ο πρωθυ-
πουργός πως «η διαχείριση αυτών των
μεγάλων ποσών θα πρέπει να γίνει με
σχέδιο, με σύνεση... Είναι μια μεγάλη ευ-
καιρία να μεταμορφώσουμε την πατρίδα
μας και να το χρησιμοποιήσουμε για να
μετασχηματίσουμε το αναπτυξιακό μας
μοντέλο». Όμως, κοιτάζοντας στο πα-
ρελθόν, φαίνεται ότι οι κυβερνήσεις δια-
χειρίστηκαν πολλά τέτοια «πακέτα ενι-
σχύσεων» (Σχέδιο Μάρσαλ, ΜΟΠ, 5
πλαίσια στήριξης της ΕΕ) χωρίς το ανά-
λογο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. ∆εν
έχουμε περιθώριο να ξανασυμβεί κάτι τέ-
τοιο. Εάν τελικά θα αποτελέσει μια με-
γάλη ευκαιρία ή όχι εξαρτάται από τι θα
σχεδιαστεί και κυρίως τι θα υλοποιηθεί.
Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι η συνήθης
«μεγάλη ευκαιρία» για τους φίλους της
κυβέρνησης, για το τρόπαιο της επόμε-
νης εκλογικής αναμέτρησης.

Ήδη έχει ανοίξει διάλογος εντός της
ευρύτερης συντηρητικής παράταξης για
το πώς θα διατεθούν οι πόροι. Κάποιοι
λένε μειώσεις εισφορών, φοροελαφρύν-
σεις κ.ά. στη ρότα της υπάρχουσας πο-
λιτικής. Άλλοι μιλούν περισσότερο για
διαρθρωτικά μέτρα. Άλλοι ότι είναι ευ-
καιρία για «μεταρρυθμίσεις». Πώς τα
σχολιάζεις όλα αυτά;

Οι πόροι πρέπει να χρησιμοποιηθούν
για να βγει η οικονομία από τη νέα
ύφεση της πανδημίας αλλά προς την κα-
τεύθυνση της αναδιάρθρωσης του παρα-
γωγικού υποδείγματος της χώρας. Να
αξιοποιηθεί δηλαδή η κρίση και ως ευ-
καιρία για να αλλάξει το παραγωγικό
υπόδειγμα. Η πανδημία έφερε στην επι-
φάνεια την ανάγκη για ριζική αλλαγή
των ασκούμενων πολιτικών στην Ελλάδα
και στην Ευρώπη. Οι προοδευτικές δυ-
νάμεις μπορούν να δώσουν πειστικές,
για τις κοινωνικές ανάγκες, απαντήσεις.
Όχι με επιστροφή στο παρελθόν, αλλά
με σύγχρονες προτεραιότητες και ανάγ-
κες που θέτουν οι νέες συνθήκες αξιο-

ποιώντας και την αξιακή αναδιάταξη
που έφερε η κρίση, καθώς θέτει σε ρι-
ζική αμφισβήτηση τα νεοφιλελεύθερης
έμπνευσης δόγματα.

Είναι η κρίση ευκαιρία για αναδιάρ-
θρωση και ποιου προσανατολισμού;

∆εν είναι τυχαίο, σύμφωνα και με τα
γραφόμενα της Ναόμι Κλάιν στο ∆όγμα
του Σοκ, ότι οι υποστηρικτές της ελεύ-
θερης αγοράς (φιλελεύθερες κυβερνή-
σεις, Παγκόσμια Τράπεζα, ∆ΝΤ κ.ά.) εκ-
μεταλλεύονται τέτοια τρομακτικά σοκ,
όπως η πανδημία, για να επιβάλουν τις
ακραίες πολιτικές τους, να επιβάλουν
τον «καπιταλισμό της καταστροφής»
που σταδιακά απεκδύεται τα δημοκρα-
τικά του ενδύματα. Τέτοιες παρεμβάσεις
συντείνουν στην παραπέρα συσσώρευση
του πλούτου στους λίγους, αδιαφορών-
τας για τη διεύρυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων και τη φτωχοποίηση ακόμα
μεγαλύτερων ομάδων πληθυσμού του
πλανήτη. Πιστεύω πως σε αυτήν την
εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή πρέπει να
σκεφτόμαστε με μη συμβατικό τρόπο,
έξω από τα πρότυπα που ρύθμισαν τις
κοινωνίες και ιδίως τις οικονομίες μας
τα τελευταία 40 χρόνια, ώστε να εξα-
σφαλίσουμε ότι οι δημόσιες παρεμβά-
σεις θα έχουν γενικευμένο χαρακτήρα,
ότι η επόμενη ημέρα θα συμπεριλαμβά-
νει ολόκληρη την κοινωνία, δεν θα αφή-
νει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού
εκτός (κοινωνία των 2/3 ή και χειρό-
τερα).

•

Ο ΣΥΡΙΖΑ, η Αριστερά πώς μπορεί να κινηθεί; Τι προτάσεις
θα συγκροτήσει και με τι μεθοδολογία; Η θέση του ότι για τον
μετασχηματισμό της κοινωνίας και οικονομίας χρειάζεται
«ένα μπλοκ κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων» μπορεί να
τον επηρεάσει στην εργασία αυτή; 

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο απαιτείται, μεταξύ άλλων, ο σχημα-
τισμός «μετώπου» των χωρών του Νότου ώστε να μην επι-
βληθούν πάλι πολιτικές που θα εντείνουν τα αδιέξοδα. Η Ελ-
λάδα πρέπει να πιέσει για μεγαλύτερη ενίσχυση με τη μορφή
επιχορήγησης όχι δανείου, για αμοιβαιοποίηση του χρέους, για
διαδικασίες εκταμιεύσεων που να μην είναι ασκόπως βαριές
όπως με το ΕΣΠΑ. Στο εθνικό επίπεδο είναι απαραίτητο οι κρα-
τικές παρεμβάσεις αρχικά να αντιμετωπίσουν το τρομακτικό
σοκ που έρχεται, και μεσομακροπρόθεσμα να προσανατολίσουν
την παραγωγική αναδιάρθρωση προς την κατεύθυνση της οι-
κονομίας της γνώσης με παράλληλη διασφάλιση της κοινωνι-
κής και περιφερειακής συνοχής και της οικολογικής βιωσιμό-
τητας. Χρειάζεται, λοιπόν, όραμα αλλά και συγκεκριμένα, υλο-
ποιήσιμα επενδυτικά σχέδια που θα αλλάξουν την εικόνα της
χώρας. Βασικό πρόβλημα αποτελεί η αδυναμία της χώρας να
ξεπεράσει τα διαρθρωτικά προβλήματα που την οδήγησαν στην
οικονομική κρίση. Είναι, λοιπόν, πιο φλέγον από ποτέ το ερώ-
τημα προς τα πού θέλουμε να κατευθύνουμε τις δημόσιες πο-
λιτικές: προς την ενίσχυση των ανισοτήτων και των ήδη ισχυ-
ρών ή προς τη συνολική στήριξη της κοινωνίας; Μέχρι στιγμής
οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν αποτελούν μια συνεκτική

δέσμη μέτρων αλλά μάλλον αποσπασματικά μέτρα σε μια λο-
γική πυρόσβεσης και εκ των πραγμάτων φαίνεται να ανοίγουν
την κερκόπορτα στη λιτότητα. Η κυβερνητική προσέγγιση, εξ
αποτελέσματος, μοιάζει να κινείται προς τη λογική των μνη-
μονίων, σαν μια προσπάθεια ολοκλήρωσης κάποιων «μεταρ-
ρυθμίσεων» που είχαν επιδιωχθεί με τα μνημόνια, δηλαδή
ιδίως στην αγορά εργασίας και στην πολιτική έναντι των πολύ
μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Η σημερινή κρίση είναι μια
ευκαιρία να εκπονήσουμε μια συνεκτική βιομηχανική πολιτική
για μια συνολικότερη αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας
και με ορίζοντα τη μετάβαση στην οικονομία της γνώσης, με
μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων, με
έμφαση στην παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων, και
βέβαια δρομολόγηση της πορείας της προς την 4η Βιομηχανική
Επανάσταση. Αυτό που χρειάζεται είναι μέσα από κοινωνικό
διάλογο με τις παραγωγικές τάξεις, τα πολιτικά κόμματα, την
επιστημονική κοινότητα, να προκύψει ένα εναλλακτικό πρό-
γραμμα που θα το αγκαλιάσει η κοινωνία. Ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και
πρέπει να παίξει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη δια-
δικασία. Αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα, αλλά πρέ-
πει να συνδυάζεται με την κυριαρχία του ορθού λόγου στο δη-
μόσιο χώρο, επομένως της κατανόησης της σημασίας της τεκ-
μηριωμένης επιχειρηματολογίας και πολιτικών, του ολοκλη-
ρωμένου προγραμματισμού της αναπτυξιακής διαδικασίας και
βέβαια της επίτευξης συνεννόησης ή καλύτερα μιας στοιχει-
ώδους συναίνεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων.

Αναγκαίες οι κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες

Οι κυβερνήσεις διαχει-
ρίστηκαν πολλά τέτοια
«πακέτα ενισχύσεων»
χωρίς το ανάλογο ανα-
πτυξιακό αποτέλεσμα.
Εάν τελικά θα αποτελέ-
σει μια μεγάλη ευκαι-
ρία ή όχι εξαρτάται από
τι θα σχεδιαστεί και
κυρίως τι θα υλοποι-
ηθεί.

“
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Με φόντο την εφαρμογή του νέου
μοντέλου εκ περιτροπής εργασίας,
με πρόσχημα την κρίση, η «Εποχή»
συνομιλεί με τον Θέμη Αμπλά, πρό-
εδρο της Ομοσπονδίας Συνδικάτων
Μεταφορών Ελλάδος και μέλος του
∆.Σ. της ΓΣΕΕ για το τοπίο στα εργα-
σιακά και τις δυνατότητες παρέμβα-
σης του συνδικαλιστικού κινήματος. 

Τη συνέντευξη πήρε
ο Τάσος Γιαννόπουλος

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι
επιστρέφουν στη δουλειά τους αυτές τις
ημέρες ενταγμένοι στο πρόγραμμα ΣΥΝ-
ΕΡΓΑΣΙΑ. Πώς αξιολογείτε αυτό το
«μοντέλο», αλλά και συνολικά τις κυ-
βερνητικές παρεμβάσεις στα εργασιακά
κατά την περίοδο του κορονοϊού;

Το τελευταίο διάστημα με πρόσχημα
την έλευση της υγειονομικής κρίσης, η
κυβέρνηση της Νέας ∆ημοκρατίας μεθο-
δικά και σαν έτοιμη από καιρό, μέσω της
εξωκοινοβουλευτικής διαδικασίας των
Π.Ν.Π. και εξαντλώντας στο έπακρο τα
ιδεοληπτικά και καταστροφικά της σχέ-
δια, επιχειρεί τη διαμόρφωση ενός αν-
τεργατικού περιβάλλοντος και, κατά συ-
νέπεια, ενός μαύρου και ζοφερού μέλ-
λοντος για τον κόσμο της εργασίας. Συ-
νοπτικά και με ταχείς ρυθμούς, κατ’
απαίτηση και παραγγελία της οικονομι-
κής ολιγαρχίας του κεφαλαίου, στα συν-
τρίμμια της εργασίας θεμελιώνεται νέο
μόνιμο αντεργατικό οικοδόμημα. Τα πε-
ριβόητα μέτρα περί δήθεν στήριξης επι-
χειρήσεων και εργαζόμενων, αντιμετώ-
πισης των επιπτώσεων της πανδημίας,
αποδεικνύονται ανεπαρκή, αποσπασμα-
τικά και σε αντίθετη κατεύθυνση των
αναγκών και των προσδοκιών της κοι-
νωνίας. Η αναστολή των συμβάσεων ερ-
γασίας- επιδοτούμενη ανεργία, καθώς
και η χωρίς προϋποθέσεις επιβολή του
σκληρού συστήματος της εκ περιτροπής
εργασίας, του οποίου οι επιπτώσεις και
τα αποτελέσματα δεν είναι δυνατόν να
κρυφτούν πίσω από την κωδική ονομα-
σία «Λειτουργία επιχειρήσεων με προ-
σωπικό ασφαλούς λειτουργίας», δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να θεωρη-
θούν παρεμβάσεις στήριξης της εργα-
σίας. Η εμμονή της κυβέρνησης στην κα-
τεύθυνση εφαρμογής δοκιμασμένων και
αποτυχημένων στο πρόσφατο παρελθόν
αντεργατικών συνταγών δεν αφήνουν
κανένα περιθώριο εφησυχασμού στους
αγωνιούντες για την επόμενη μέρα εργα-
ζόμενους, οι οποίοι τις τελευταίες μέρες

καλούνται να επιστρέψουν στην εργασία
τους αντιμέτωποι με το πρόγραμμα
«ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» (νομοθέτηση μείωσης
αποδοχών), τη νέα επί της ουσίας εκ-
δοχή του συστήματος εκ περιτροπής ερ-
γασίας. Η de facto επιβαλλόμενη με νόμο
μείωση του μισθού κατά 20%, πέραν του
γεγονότος ότι δεν παρέχει καμία ουσια-
στική ωφέλεια για εργαζόμενους και επι-
χειρήσεις (κάλυψη του συνόλου των
ασφαλιστικών εισφορών), δεν μπορεί να
αποτελέσει επιστροφή στην κανονικό-
τητα με προσδοκίες ανάκαμψης της αγο-
ράς εργασίας και της οικονομίας.

Καμία εξέταση των καταγγελιών

Ποια είναι η εικόνα που φτάνει στα
συνδικάτα για την παραβίαση των εργα-
σιακών δικαιωμάτων αυτήν την περίοδο
και πώς κρίνετε την παρέμβαση των
ελεγκτικών μηχανισμών, δεδομένης και
της απαξίωσης του Σώματος Επιθεώρη-
σης Εργασίας;

Οι χωρίς ευαισθησία, όραμα και ηθική
κοντόφθαλμοι εργοδότες, με ροπή και
εθισμένοι στην ασυδοσία, τυφλωμένοι
από το αντεργατικό τους πάθος, ενστερ-
νιζόμενοι τις προεκλογικές εξαγγελίες
και διαβεβαιώσεις Μητσοτάκη περί οδο-
στρωτήρων, άδραξαν την ευκαιρία και
νίπτοντας τας χείρας τους πολύ σχολα-
στικά, εφάρμοσαν με το χειρότερο τρόπο
τις εξαγγελίες και το πρόσφατο αντερ-
γατικό κυβερνητικό πλαίσιο. Με την κά-
λυψη, και την ανοχή της πολιτείας, ως
αρπακτικά και κοινοί πλιατσικολόγοι,
με ακατανόητο μένος εκμεταλλευόμενοι
τη συγκυρία, λεηλάτησαν κεκτημένα, δι-
καιώματα και τις ζωές χιλιάδων εργαζό-
μενων. Η προηγηθείσα υποβάθμιση του
Σώματος επιθεώρησης εργασίας, στο-
χευμένη και με σκοπιμότητα κυβερνη-
τική παρέμβαση αδρανοποίησης και
ανυπαρξίας των ελεγκτικών μηχανι-
σμών, εμμέσως λειτούργησε ως εργαλείο
απόκρυψης της αυξημένης παραβατικό-
τητας. Ποτέ δεν εξετάστηκαν οι καταγ-
γελίες και τα ζητήματα των μαζικών
απολύσεων, των δήθεν οικειοθελών απο-
χωρήσεων, της μη εφαρμογής ακόμη και
αυτών των τελευταίων αντεργατικών
ρυθμίσεων, της παραβίασης των χρονι-
κών ορίων και της απλήρωτης εργασίας
, της ασυδοσίας, της εργοδοτικής αυθαι-
ρεσίας και όσα, πολλά προέκυψαν κατά
την περίοδο της υγειονομικής κρίσης.
Με δεδομένη, άλλωστε, όπως καταγγέλ-
λει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Επιθεωρητών Εργασίας, τη σύσταση πα-

ράλληλης δομής, στο πλαίσιο λειτουρ-
γίας της νεοσύστατης ενιαίας αρχής δια-
φάνειας (ΕΑ∆), με αρμοδιότητες αντί-
στοιχες με αυτές της επιθεώρησης εργα-
σιακών σχέσεων, το πάλαι ποτέ ισχυρό
ΣΕΠΕ οδεύει προς διάλυση, εξαφάνιση
και τελική απονέκρωση.

Η παράταξη ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ, στην οποία
ανήκετε, κατηγορεί την ηγεσία της ΓΣΕΕ
ότι παραμένει «απλός παρατηρητής και
σχολιαστής των εξελίξεων». Σας καλύ-
πτουν τα αιτήματα που έστειλε την πε-
ρασμένη Τρίτη 2/6 η Συνομοσπονδία
στον υπουργό Εργασίας; Τι σκοπεύουν
να κάνουν τα συνδικάτα ενόψει της γενί-
κευσης της εργασιακής επισφάλειας και
της αύξησης της ανεργίας;

Με τη φράση «το κόστος βεβαίως θα
πρέπει να το αναλάβουμε όλοι», από-
σπασμα των δηλώσεων του προέδρου
της ΓΣΕΕ, κ. Παναγόπουλου, μετά τη σύ-
σκεψη των κοινωνικών εταίρων στο
υπουργείο Εργασίας, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε στις 10-3-2020, τις ευχαριστίες
του υπουργού κ. Βρούτση για τη συνερ-
γασία και το πλαίσιο συμφωνίας αντιμε-
τώπισης της απειλής του κορονοϊού,
(πολιτεία, εργαζόμενοι και εργοδότες
μαζί), δόθηκε το στίγμα και δεν άφησε
περιθώριο παρερμηνειών των προθέ-
σεων από τη μεριά της ηγεσίας της Συ-
νομοσπονδίας, για το πως σκέφτεται να
ενεργήσει, προκειμένου να διασφαλίσει
τα συμφέροντα του κόσμου της εργα-
σίας. Σε όσα ακολούθησαν με τις αντερ-
γατικές κυβερνητικές παρεμβάσεις, τα
οποία βάναυσα έπληξαν τους εργαζόμε-
νους, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, η με
καθυστέρηση απάντηση της ΓΣΕΕ, η
οποία εξαντλήθηκε και περιορίστηκε
στο επίπεδο των ανακοινώσεων και των
χλιαρών δελτίων Τύπου, δικαίωσε τις
εκτιμήσεις της συνδικαλιστικής παράτα-
ξης ΕΜΕΙΣ/ΑΡΚΙ, αλλά και τη βεβαι-
ότητα για τον αντεργατικό ρόλο της Συ-
νομοσπονδίας. Είναι καθαρό πλέον ότι
μετά τη συμφωνία των κοινωνικών εταί-
ρων τον Μάρτιο, δεν φαίνεται να απα-
σχολεί τη ΓΣΕΕ κανένας σχεδιασμός αν-
τίδρασης και αντιμετώπισης των βάρβα-
ρων, νεοφιλελεύθερων κυβερνητικών,
παρεμβάσεων σε βάρος του κόσμου της
εργασίας. Την ευθύνη πλέον οργάνωσης
του αγώνα, απέναντι τις καταιγιστικές
εξελίξεις επιβολής δυσβάσταχτων αν-
τεργατικών και αντικοινωνικών κυβερ-
νητικών μέτρων, πρέπει να αναλάβουν
πλέον και είναι καιρός, οι πρωτοβάθμιες
και δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές ορ-

γανώσεις, ενώνοντας τις δυνάμεις τους
στην κατεύθυνση συσπείρωσης και συγ-
κρότησης ενιαίου ισχυρού πανεργατικού
μετώπου αντίδρασης, πάλης και στήρι-
ξης των ανθρώπων του μόχθου.

Μετά την έξοδο της χώρας από τα μνη-
μόνια ξεκίνησε, κάπως δειλά, η επανα-
φορά στην ατζέντα του κόσμου της ερ-
γασίας της ανάγκης και της δυνατότητας
για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων
εργασίας (ΣΣΕ), που θα κάλυπταν όλο
και περισσότερους εργαζόμενους. Πώς
βλέπετε το τοπίο των ΣΣΕ πριν -επί ΣΥ-
ΡΙΖΑ δηλαδή- και μετά τις παρεμβάσεις
της κυβέρνησης Μητσοτάκη, είτε με το
αναπτυξιακό νομοσχέδιο, είτε με τα
έκτακτα μέτρα λόγω κορονοϊού;

Ορόσημο συνιστά, και δικαίως, ο Αύ-
γουστος του 2018 ως το ιστορικό κομ-
βικό σημείο της απεξάρτησης της χώρας
από την επιτροπεία, τον καταναγκασμό
και δεσμά των μνημονίων. Εξασφαλίζον-
τας η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, μετά το ιστο-
ρικό αυτό γεγονός, βαθμούς ευελιξίας
και ελευθερίας, έθεσε όπως είχε υπο-
σχεθεί σε ισχύ τις δυο βασικές αρχές του
συλλογικού δικαίου, της επεκτασιμότη-
τας και της ευνοϊκότερης ρύθμισης, ση-
μαντικά και απαραίτητα εργαλεία κα-
τάρτισης και σύναψης συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας. Μετά τη μακρά βασα-
νιστική περίοδο των μνημονίων, το δί-
καιο της υπογραφή και η επέκτασης
κλαδικών συμβάσεων εργασίας γίνεται
πράξη. Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμε-
νων απελευθερώνονται, ελπίζουν και
οραματίζονται ένα καλύτερο μέλλον. Η
αύξηση του κατώτατου μισθού, η κατάρ-
γηση του επαίσχυντου υποκατώτατου, ο
βάσιμος λόγος απόλυσης, η θέσπιση
προστατευτικών διατάξεων για τους ερ-
γολαβικούς εργαζόμενους, τους διανο-
μείς τους εργαζόμενους στην αστική και
υπεραστική συγκοινωνία και για μια
σειρά από κλάδους, αποτέλεσαν σημαν-
τικές νομοθετικές παρεμβάσεις και εν-
δείξεις των προθέσεων της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ, στήριξης της εργασίας και
των εργαζόμενων. ∆εν χρειάστηκε παρά
ελάχιστος χρόνος για την κατεδάφιση
και την ισοπέδωση ολόκληρου του φι-
λεργατικού οικοδομήματος και την κα-
τάργηση του προστατευτικού για τους
εργαζόμενους πλέγματος. Ο νεοφιλε-
λεύθερος οδοστρωτήρας των αντεργατι-
κών παρεμβάσεων της κυβέρνησης της
Νέας ∆ημοκρατίας, μέσω του δήθεν ανα-
πτυξιακού νομοσχεδίου και όσων ακο-
λούθησαν την περίοδο της πανδημίας,
δεν άφησε τίποτα όρθιο, διαμορφώνον-
τας κατ’ αυτόν τον τρόπο έντονο εκρη-
κτικό μείγμα στην αγορά εργασίας, ανερ-
γία και γενικευμένη επισφάλεια.

Για την ανατροπή του
κατεστημένου

Έχετε εκλεγεί στο ∆.Σ. της ΓΣΕΕ σε
ένα συνέδριο που χαρακτηρίστηκε «πα-
ρωδία», καθώς έγινε με διαδικασίες
«fast track» και υπό την προστασία των
ΜΑΤ. Πόσο εφικτό είναι (και πώς μπο-
ρεί) να αλλάξει το πρόσωπο της ΓΣΕΕ
που είναι, κατά κοινή ομολογία, απωθη-
τικό για τους εργαζόμενους; 

Λίαν επιεικής ο χαρακτηρισμός «πα-
ρωδία» του 37ου συνεδρίου της ΓΣΕΕ,
της ντροπιαστικής αυτής διαδικασίας
υπό την εποπτεία των ΜΑΤ. Με μελανά
χρώματα θα καταγραφεί στην ιστορία
του συνδικαλιστικού κινήματος η προ-
σπάθεια διάσωσης της απαξιωμένης
συνδικαλιστικής ελίτ και η προσπάθεια
εγκλωβισμού των δυνάμεων της εργα-
σίας με τη σφραγίδα της αστυνομίας.
Υγιείς δυνάμεις, συνδικάτα, εργαζόμε-
νοι, συνδικαλιστικά στελέχη, έντιμοι
αγωνιστές, εργάζονται στην κατεύθυνση
ανατροπής του σάπιου συστήματος του
εργοδοτικού, κυβερνητικού, συνδικαλι-
στικού κατεστημένου και στήριξης,
πάση θυσία, των ανθρώπων του μόχθου
και της εργασίας. Ο αγώνας θα φέρει τη
δικαίωση!

•

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΑΜΠΛΑ,
ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ΟΣΜΕ ΚΑΙ ΜΕΛΟΣ ∆Σ ΤΗΣ ΓΣΕΕ

Ισχυρό πανεργατικό μέτωπο
αντίδρασης απέναντι
στη διάλυση της Εργασίας
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Τη συνέντευξη πήρε
ο Νίκος Γιαννόπουλος

Χαρακτηρίσατε το νομοσχέδιο ως νεο-
φιλελεύθερης κοπής. Ποια είναι τα πιο
εξόφθαλμα νεοφιλελεύθερα στοιχεία του;

Βασική παράμετρος της νεοφιλελεύ-
θερης οικονομικής ανάπτυξης είναι πως
τα κοινωνικά αγαθά, όπως η παιδεία, απο-
τελούν χώρο επενδύσεων με σκοπό τη με-
γιστοποίηση του κέρδους. Στο πλαίσιο
αυτό, ενισχύεται η αποδέσμευση του κρά-
τους από τις χρηματοδοτικές του υπο-
χρεώσεις και η αύξηση των ιδιωτικών δα-
πανών. Ταυτόχρονα, εντείνονται οι ανι-
σότητες, ενώ οι εκπαιδευτικοί θεσμοί
υποτάσσονται στους κανόνες της «αγο-
ράς». Οι δυνάμεις του νεοφιλελεύθερου
«δόγματος» προσπαθούν, σε παγκόσμιο
επίπεδο, να επιβάλλουν μια τεχνοκρατι-
κή αντίληψη για την εκπαίδευση, σε βά-
ρος των δημοκρατικών κοινωνικών
αξιών. Το νομοσχέδιο Κεραμέως απαντά
σε όλα αυτά τα στοιχεία, ενώ αποτελεί συ-
νέχεια της μέχρι τώρα κυβερνητικής πο-
λιτικής για την εκπαίδευση. Τον τελευταίο
χρόνο η κυβέρνηση ανέστειλε τη λει-
τουργία των Προγραμμάτων Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης στα ΑΕΙ για αποφοί-
τους ΕΠΑΛ, κατήργησε το άσυλο, ανέ-
στειλε τη λειτουργία των νέων τμημάτων
ΑΕΙ και κατήργησε τη Νομική Σχολή
στην Πάτρα. Επίσης, κατήργησε την ελεύ-
θερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια και θέ-
σπισε νέο ανταποδοτικό σύστημα χρη-
ματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, συνδέοντάς το με την αξιολόγη-
ση. Την ίδια στιγμή προχώρησε σε «ρυθ-
μίσεις-δώρο» για τα ιδιωτικά κολέγια.
Ακόμη, κατά την περίοδο της καραντίνας,
το υπουργείο Παιδείας εμπιστεύθηκε
ιδιωτική εταιρία για την κάλυψη των
αναγκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
και όχι το δημόσιο Πανελλήνιο Σχολικό
∆ίκτυο. Μεταξύ των ρυθμίσεων, ξεχωρί-
ζουν η εισαγωγή των αγγλικών στο νη-
πιαγωγείο, η αύξηση των εξετάσεων και
η οπισθοδρόμηση στο σχολείο-εξεταστι-
κό κέντρο, η τιμωρητική και ανταποδο-
τική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και σχο-
λείων, η επαναφορά της αποτυχημένης
τράπεζας θεμάτων που ενισχύει το λόγο
ύπαρξης των φροντιστηρίων, καθώς και
η θεσμοθέτηση των Ξενόγλωσσων Προ-
γραμμάτων Σπουδών, η οποία αποσκοπεί
στη συγκρότηση ενός παράλληλου συ-
στήματος ιδιωτικής ανώτατης εκπαίδευ-
σης εντός των δημόσιων ΑΕΙ.

∆ιατήρηση
της επίπλαστης αριστείας

Κατηγορούν τον ΣΥΡΙΖΑ ότι αποστρέ-
φεται τα πρότυπα σχολεία διότι απο-
στρέφεται την αριστεία, όμως οι διατάξεις
του νομοσχεδίου για τα Πρότυπα συγ-
κεντρώνει πυρά από όλες τις κατευθύν-
σεις… 

Η «αριστεία» εισήλθε στο πολιτικό λε-

ξιλόγιο πριν περίπου έξι χρόνια με ευθύ-
νη της Νέας ∆ημοκρατίας, πρώτα από τον
Αντώνη Σαμαρά και έπειτα από τον Κυ-
ριάκο Μητσοτάκη. Η κεντρική ιδέα ήταν
πως «για πάσα νόσο… αριστεία», με τους
άριστους απέναντι στους τεμπέληδες,
τους άθεους, τους αστεφάνωτους και
αυτούς που δεν φορούν γραβάτα. Όσον
αφορά την εκπαίδευση, η επικοινωνιακή
γραμμή ροκανίσματος της κυβέρνησης
του ΣΥΡΙΖΑ από την τότε αντιπολιτευό-
μενη Ν∆, ήταν πως πριμοδοτούσε τον
«εξισωτισμό προς τα κάτω» και την παι-
δαγωγική κουλτούρα της «ήσσονος προ-
σπάθειας». Η ένταση αυτής της αντιπα-
ράθεσης κορυφώθηκε γύρω από τα πρό-
τυπα σχολεία. Όταν η Νέα ∆ημοκρατία
ανέλαβε τη διακυβέρνηση έγινε σαφές τι
εννοούσε με την «αριστεία». Με νόμο
προβλέφθηκε η αύξηση των αποδοχών
των «γαλάζιων παιδιών» στα υπουργεία.
Στη συνέχεια διόρισε μόνον «άριστους» δι-
οικητές στα νοσοκομεία και σε δημόσιους
οργανισμούς. Για το διορισμό του διοι-
κητή της ΕΥΠ χρειάστηκε έκτακτη νομο-
θετική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία
δεν είναι πλέον υποχρεωτική η κατοχή
πτυχίου. Χαρακτηριστική επίσης περί-
πτωση «αριστείας» ήταν και ο πρώην
υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης ∆ια-
ματάρης, ο οποίος δήλωνε απόφοιτος του
«Κολάμπια», χωρίς να είναι. Η συζήτηση
περί «αριστείας» είναι βαθιά υποκριτική
και η υπουργός Παιδείας συνεχίζει στο
ίδιο μοτίβο, δηλώνοντας σε παλαιότερη
συνέντευξή της πως «η αριστεία είναι τρό-
πος ζωής». Οι ρυθμίσεις για τα πρότυπα
σχολεία στοχεύουν στη διατήρηση του
κλίματος της επίπλαστης αριστείας προς
τέρψη του συντηρητικού ακροατηρίου
και στη δημιουργία σχολείων για την
«ελίτ», σε βάρος του σχολείου της γειτο-
νιάς. Ο σχεδιασμός του υπουργείου φα-
νερώνει πως τα σχολεία αυτά θα αποτε-
λέσουν την ατμομηχανή για την ανταπο-
δοτική αξιολόγηση εκπαιδευτικών και μα-
θητών και τον ανταγωνισμό μεταξύ μα-
θητών, εκπαιδευτικών και σχολείων.

Μπορείτε να μας αναλύσετε το σκεπτι-
κό για τη διαφωνία στη διάταξη που
φέρνει τα αγγλικά στα νηπιαγωγεία;

Η εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας έρ-
χεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία του νη-
πιαγωγείου, στερείται επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης και παραβλέπει βασικές παι-
δαγωγικές αρχές. Αυτό δεν είναι η θέση
του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά των «ειδικών», δηλαδή
της Συνόδου Προέδρων και Κοσμητό-
ρων των Παιδαγωγικών Τμημάτων και
Σχολών. Την ίδια θέση έχει λάβει και η ∆ι-
δασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (∆ΟΕ).
Επιτρέψτε μου να σημειώσω πως περίπου
το 10% των μαθητών νηπιαγωγείου έχει
αναπτυξιακές διαταραχές και άλλου τύ-
που εκπαιδευτικές ανάγκες, ενώ υπάρ-
χουν και παιδιά που προέρχονται από
άλλα πολιτισμικά και γλωσσικά περι-
βάλλοντα. Αντί, λοιπόν, να δοθεί βάρος

στην παιδαγωγική και ψυχοκοινωνική
στήριξη αυτών των παιδιών, το υπουργείο
βαφτίζει «καινοτομία» και «ήπια δεξιό-
τητα» τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσ-
σας από το νηπιαγωγείο, αποδεικνύοντας
πόσο μακριά βρίσκεται η ηγεσία του από
την εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Προσπάθειες ιδιωτικοποίησης
των πανεπιστημίων

Ποια είναι η επιδίωξη της διάταξης για
τα ξενόγλωσσα πρόγραμματα σπουδών
στα πανεπιστήμια που εισάγεται με το νο-
μοσχέδιο;

Το Άρθρο 16 και οι αγώνες υπεράσπι-
σης του δημόσιου πανεπιστημίου δεν
επιτρέπουν την ίδρυση ιδιωτικών ιδρυ-
μάτων ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα
μας. Έτσι επιστρατεύονται διαρκώς σχέ-
δια και σενάρια παράκαμψής του. Αυτό
φανερώθηκε με τη ρύθμιση που ψήφισε
η κυβέρνηση για την αναγνώριση των τίτ-
λων σπουδών που παρέχουν τα ιδιωτικά
κολέγια σε συνεργασία με αμφιβόλου
ποιότητας ιδρύματα του εξωτερικού. Κα-
θώς το Σύνταγμα δεν επιτρέπει την ίδρυ-
ση ιδιωτικών πανεπιστημίων, η Ν∆ δεν
σταματά να επεξεργάζεται σχέδια ιδιωτι-
κοποίησης του δημόσιου Πανεπιστημίου.
Η θεσμοθέτηση της ανταποδοτικής χρη-
ματοδότησης της τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης, με εισαγωγή ιδιωτικο-οικονομι-
κών και όχι ακαδημαϊκών κριτηρίων,
υπηρετεί ακριβώς αυτόν τον σκοπό. Σή-
μερα, τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα
Σπουδών προτείνονται ως μια λύση εξω-
στρέφειας των ελληνικών πανεπιστη-
μίων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε πρώτος τα
ξενόγλωσσα προγράμματα. Θέσπισε,
όμως, μια σειρά από αυστηρούς και ακα-
δημαϊκούς κανόνες. Η πρόταση της κυ-
βέρνησης αφορά στην επιχειρηματική
εξωστρέφεια, δημιουργώντας ένα πα-
ράλληλο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης,
με δίδακτρα και «διπλούς» τίτλους σπου-
δών, στο οποίο κανείς θα εισάγεται με
αποκλειστικό κριτήριο τη γλωσσομάθεια
και τις οικονομικές του δυνατότητες. Αν
και η ρύθμιση αφορά αλλοδαπούς φοι-
τητές, είναι ζήτημα χρόνου να επιτραπεί
η εγγραφή και σε Έλληνες που είτε απέ-
τυχαν στις πανελλήνιες εξετάσεις, είτε
απέφυγαν να συμμετάσχουν σε αυτές. Θα
έχουν, όμως, την οικονομική ευχέρεια να
εγγραφούν. Η ρύθμιση είναι πλήρως αν-
τίθετη στην κουλτούρα της ελληνικής τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης και έρχεται να αλ-
λοιώσει σημαντικά το χαρακτήρα και το
πνεύμα της δημόσιας και δωρεάν εκπαί-
δευσης. Ήδη μεγάλο πανεπιστήμιο της
χώρας αναμένει την ψήφιση της ρύθμι-
σης, ώστε να ξεκινήσει τη λειτουργία νέας
Ιατρικής Σχολής στα αγγλικά.

Στη διαβούλευση υπήρξαν χιλιάδες επι-
κριτικά σχόλια για το νομοσχέδιο. Πα-
ρόλα αυτά η κα Κεραμέως επιμένει... 

Μιλάμε για την πλήρη απαξίωση της δη-

μόσιας διαβούλευσης. Το νομοσχέδιο,
σε διάστημα δύο εβδομάδων, έλαβε πε-
ρισσότερα από 14.500 σχόλια, στην πλει-
οψηφία τους αρνητικά. Η κυβέρνηση
αναγκάστηκε να υπαναχωρήσει σε ακραί-
ες διατάξεις, όπως στην εισαγωγή ηλι-
κιακού ορίου εγγραφής στα ΕΠΑΛ. Η υπο-
χώρηση έγινε υπό το βάρος των κινητο-
ποιήσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας
και αποτέλεσε μια προσπάθεια κατευνα-
σμού, έπειτα από το φιάσκο της απόφα-
σης για τοποθέτηση καμερών εντός των
σχολικών τάξεων. Στη μεγάλη πλειοψη-
φία, όμως, των διατάξεων, το υπουργείο
Παιδείας αγνόησε τη διαβούλευση και
τους προβληματισμούς της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Μάλιστα σε κάποιες περι-
πτώσεις επανήλθε δριμύτερο, όπως στην
περίπτωση του αποκλεισμού μεγάλου
μέρους της ακαδημαϊκής κοινότητας από
το δικαίωμα του «εκλέγειν», ρύθμιση
που στενεύει τη δημοκρατία στα ΑΕΙ και
γυρνά το ρολόι των μεταρρυθμίσεων στο
1984. Η υπουργός έχει υπονομεύσει συ-
στηματικά τη λειτουργία της Επιτροπής
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής,
ενώ αποφεύγει το διάλογο με συνδικαλι-
στικές ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών,
τους φορείς και τα κόμματα. Ακόμη και
το κάλεσμα των κομμάτων σε διάλογο για
την Παιδεία τον προηγούμενο Οκτώβριο,
ήταν ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα.

Η δημόσια παιδεία αναγκαία
συνθήκη ευημερίας

Ποιες απαντήσεις δίνει συνοπτικά στα
ζητήματα της Παιδείας ο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι
όπως τίθενται στο νομοσχέδιο;

Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει την ενίσχυση της
δημόσιας και ποιοτικής εκπαίδευσης για
όλες και όλους και τάσσεται στο πλευρό
αυτών που παλεύουν για την άρση των
αποκλεισμών και των διακρίσεων. Αυτό
δεν αποτελεί μια ιδεολογική κατασκευή,
αλλά μια αναγκαία συνθήκη για την κοι-
νωνική ευημερία, τη μόρφωση και την
καλλιέργεια της κριτικής σκέψης όλων
των παιδιών. Αυτό προσπαθήσαμε να
κάνουμε και κατά τα χρόνια της διακυ-
βέρνησης, παρά τους πολλούς και σαφείς
δημοσιονομικούς περιορισμούς, όπου
μεταξύ άλλων αυξήσαμε τον προϋπολο-
γισμό και δρομολογήσαμε μόνιμες προσ-
λήψεις μετά από 10 χρόνια μνημονίων.
Στον αντίποδα, η Ν∆ έχει ως όραμα το
«σχολείο της αγοράς», των δεξιοτήτων,
της φτηνής μαθητείας και της πρόωρης
κατάρτισης. Ένα σχολείο που στερείται
δημοκρατίας και ομαδικού πνεύματος,
που μετακυλύει το κόστος στις οικογέ-
νειες. Ένα πανεπιστήμιο που κάνει busi-
ness και εξαρτάται από το σχεδιασμό
των επιχειρήσεων. Για αυτό «δεν κάνου-
με ούτε ένα βήμα πίσω» στην υπεράσπι-
ση του δημόσιου αγαθού της Παιδείας.

•

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΡΟΠΗ ΤΖΟΥΦΗ, ΒΟΥΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝ. ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΣΥΡΙΖΑ

Η Ν∆ οραματίζεται
ένα «σχολείο
της αγοράς»

Η αναπληρώτρια τομεάρχης Παιδείας και
βουλεύτρια Ιωαννίνων του ΣΥΡΙΖΑ, Μερό-
πη Τζούφη, αναλύει το νεοφιλελεύθερο
δόγμα του νομοσχεδίου Κεραμέως και τις
απαντήσεις που πρέπει να δοθούν από
αριστερά. 
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Θυμόμαστε
τα θύματα
https://hka8964.word-
press.com

 Αψηφώντας την
απαγόρευση που είχε

επιβάλλει η αστυνομία λόγω
της πανδημίας, χιλιάδες
άνθρωποι στο Χονγκ Κονγκ
κρατώντας αναμμένα κεριά
συνέχισαν την κινηματική
παράδοση που ξεκίνησε το
1990, συμμετέχοντας την
Πέμπτη το βράδυ στην
εκδήλωση μνήμης για την
σφαγή στην Τιενανμέν. Οι
διαδηλωτές ζήτησαν την
απελευθέρωση όλων των
κρατουμένων, την τιμωρία
των ενόχων της σφαγής, τον
τερματισμό του
μονοκομματικού καθεστώτος,
και την αποκατάσταση του
δημοκρατικού κινήματος του
1989.

Πάρτε πίσω
το νόμο
http://ecuador.indymedia
.org

 Έντονες αντιδράσεις
έχει προκαλέσει η

απόφαση της κυβέρνησης του
Εκουαδόρ να ψηφίσει έναν
νόμο με τον οποίο δίνεται στις
δυνάμεις καταστολής το
δικαίωμα να πυροβολούν με
αληθινά πυρά τους
διαδηλωτές. Μετά την μεγάλη
λαϊκή εξέγερση του
Οκτωβρίου που o Λένιν
Μορένο αναγκάστηκε σε
οπισθοχώρηση, ο νόμος αυτός
δείχνει ότι το πως
ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει
το καθεστώς τις φτωχές,
επισφαλείς και
περιθωριοποιημένες τάξεις,
που υφίστανται τις σκληρές
συνέπειες της υγειονομικής,
οικονομικής και κοινωνικής
κρίσης. 

Ενάντια στον
κρατικό ρατσισμό
https://seenthis.net/tag/jus-
ticepouradamatraore

Περισσότεροι από
40.000 άνθρωποι

διαδήλωσαν την Τρίτη στο
Παρίσι ενάντια στον κρατικό
ρατσισμό και την αστυνομική
βία, και ζήτησαν να αποδοθεί
δικαιοσύνη για τη δολοφονία
του Ανταμά Τραορέ, ενός
24χρονου μαύρου Γάλλου που
έχασε τη ζωή του
«μυστηριωδώς» το 2016 μέσα
σε ένα αστυνομικό τμήμα. Να
σημειωθεί, ότι την
προηγούμενη εβδομάδα οι δύο
κατηγορούμενοι αστυνομικοί
απαλλάχτηκαν, ενώ οι
διαδηλωτές συγκρούστηκαν
άγρια με την αστυνομία που
επιτέθηκε με δακρυγόνα για
να τους διαλύσει.

∆ημήτρης Γκιβίσης
givisisdim@yahoo.gr 
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Τη συνέντευξη πήρε
ο Μαρίνος Μουζακίτης

Έχετε επιχειρηματολογήσει κατά των
αιολικών πάρκων στις Κυκλάδες. Ποιο
είναι το βασικό σας επιχείρημα;

Κοιτάξτε, η εγκατάσταση και λειτουρ-
γία αιολικών πάρκων (Α/Π), αυτή καθ’
εαυτή, αποτελεί προσβολή κάθε τοπίου,
συγκεκριμένα του κυκλαδικού τοπίου
και ιδιαιτέρως του Τηνιακού. Το συγκε-
κριμένο τοπίο, πέραν της αισθητικής
του και του αποτελέσματος της φυσικής
εξελίξεώς του, εκφράζει ένα σημαντικό
ανθρώπινο πολιτισμό και μια ιστορία αι-
ώνων. Μέσα στο πνεύμα αυτό, τα νησιά
των Κυκλάδων, ως προς την ιδιαιτερό-
τητά τους και την κλίμακά τους, δεν
μπορούν να φιλοξενήσουν εγκαταστά-
σεις, όπως τα προβλεπόμενα αιολικά
πάρκα. Άλλωστε, ανατρέχοντας σε πρό-
σφατο, ανάλογο, παράδειγμα, είναι γνω-
στό ότι νομολογία του Ε’ Τμήματος του
ΣτΕ το 1997, είχε απαγορεύσει την εγ-
κατάσταση χαλύβδινων πυλώνων μετα-
φοράς ηλεκτρικού ρεύματος υπερηψη-
λής τάσης στην Τήνο, με κατάληξη την
Μύκονο, διότι συνιστούν βάναυση προ-
σβολή του κυκλαδικού τοπίου. 

Αλλά, πέραν της ιστορίας και της αι-
σθητικής, αν δει κανείς το θέμα και από
πλευράς οικονομίας και τουρισμού, τότε
είναι καθαρό ότι πάμε να καταστρέ-

ψουμε αυτό που πουλάμε, αυτό που δια-
φημίζουμε, αυτό που μας τρέφει. Στο
σημείο αυτό -και για όσους υποστηρί-
ζουν ότι οι ανεμογεννήτριες δεν προ-
σβάλλουν την αισθητική του τοπίου ή
ότι είναι η εξέλιξη των ανεμόμυλων (!)-
θέτω το ερώτημα: γιατί δεν μπορεί να
γίνει εγκατάσταση Α/Π στο λόφο του
Λυκαβηττού, στα Τουρκοβούνια, στην
κορυφογραμμή της Γλυφάδας ή σε οποι-
οδήποτε άλλο σημείο, της Μυκόνου ή
της Σαντορίνης περιλαμβανομένης;
Ωστόσο, επειδή τα αυτονόητα πολλές
φορές δεν επαρκούν, το επόμενο βήμα
είναι η επισήμανση συγκεκριμένων τε-
χνοκρατικών επιπτώσεων των Α/Π στο
περιβάλλον και στους φυσικούς πό-
ρους.

Ποιες είναι, λοιπόν, αυτές οι επιπτώ-
σεις; 

Συνοπτικώς, από τα Α/Π προκύπτουν:
μείωση των τοπικών βροχοπτώσεων,
μείωση της εδαφικής υγρασίας εξαιτίας
της μείωσης των δρόσου, πάχνης και χα-
μηλής νέφωσης. Για να εμφανιστούν τα
φαινόμενα της δρόσου, πάχνης και ομί-
χλης (χαμηλής νεφώσεως) πρέπει ο
αέρας κοντά στο έδαφος να είναι κορε-
σμένος σε υδρατμούς, κάτι που δεν επι-
τρέπει η λειτουργία των ανεμογεννη-
τριών. Οι μορφές αυτές των αερίων
υδρατμών έχουν ιδιαίτερη σημασία για

την Τήνο, καθώς αντικαθιστούν, σε με-
γάλο βαθμό και στο πλαίσιο των φυσιο-
γραφικών χαρακτήρων του νησιού, τις
βροχοπτώσεις. ∆εν καλύπτουν την έλ-
λειψη κατεισδύσεως του νερού προς τον
υδροφόρο ορίζοντα, αλλά καλύπτουν το
έλλειμμα της εδαφικής υγρασίας και εμ-
ποδίζουν ή περιορίζουν την τριχοειδή
ανύψωση και υδατική απώλεια, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες της εδαφικής
ζώνης και της, με τη ζώνη αυτή συνδεό-
μενων, πανίδας και χλωρίδας. Ειδικά
για τις Κυκλάδες, με τα μεταμορφωμένα
πετρώματα που επιτρέπουν την είσοδο
και κυκλοφορία του νερού μέσα τους
από τις ρωγμές και διαρρήξεις, προκύ-
πτει, επίσης, μείωση της πρωτογενούς
και δευτερογενούς κατείσδυσης (το πο-
σοστό των ατμοσφαιρικών κατακρημνι-
σμάτων –δηλαδή βροχή, χιόνι, χαλάζι-
που διαπερνά την επιφάνεια του εδά-
φους φτάνοντας στα υπόγεια υδροφόρα
στρώματα), εξαιτίας της μερικής στεγα-
νοποίησης της λεκάνης απορροής και
περιορισμού του υδρογραφικού δι-
κτύου. 

Αρνητικές συνέπειες
σε χώμα και νερό

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι η λει-
τουργία των ανεμογεννητριών (Α/Γ)
επηρεάζει αρνητικά τους υδατικούς πό-
ρους; 

Ακριβώς. ∆ιότι οι ανεμογεννήτριες με-
ταβάλλουν τα μετεωρολογικά δεδομένα,
εμποδίζοντας τη δημιουργία τοπικής
βροχής, την ανάπτυξη της υγρασίας στο
έδαφος και τη συσσώρευση των ανα-
γκαίων ποσοτήτων νερού στον υδρο-
φόρο ορίζοντα. Το πρόβλημα αυτό της
υγρασίας είναι το μικρότερο, αλλά σε
περιοχές όπως οι Κυκλάδες, με ελάχι-
στες βροχοπτώσεις και μεγάλες εξατμί-
σεις, καθίσταται μετρήσιμο. Πρέπει,
ωστόσο, να επισημάνω ότι, εκτός από τη
λειτουργία, και η ίδια η εγκατάσταση
των ανεμογεννητριών προκαλεί μεγάλα
προβλήματα. ∆εν είναι μόνον η τεράστια
έκταση που απαιτούν, για την έδραση

Τα προτεινόμενα αιολικά πάρκα δεν πρόκειται να
καλύψουν ενεργειακές ανάγκες των Κυκλάδων, όπως,
εντέχνως, αφήνεται να εννοηθεί. Τα αιολικά πάρκα δεν
αντικαθιστούν το συμβατικό δίκτυο, το οποίο θα
λειτουργεί κανονικά.

“

Τον τελευταίο καιρό, οι Κυκλάδες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του αγώνα εναν-
τίον των ανεμογεννητριών και των αιολικών πάρκων. Η «Εποχή» κάλυψε τα γεγο-
νότα της Τήνου, όταν τα ΜΑΤ εξαπέλυσαν πρωτοφανή βία απέναντι στους κατοί-
κους του νησιού, οι οποίοι αντέδρασαν δυναμικά στην εγκατάσταση ανεμογεννη-
τριών στην περιοχή Πράσσα. Η Άνδρος έχει μπει δυναμικά στη μάχη, αποτρέπον-
τας, δυο φορές, την αποβίβαση στο λιμάνι του Γαυρίου φορτηγών οχημάτων, τα
οποία μετέφεραν υλικά για αιολικό πάρκο στο νησί. Την περασμένη Κυριακή πραγ-
ματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, συντονισμένη Κυκλαδική κινητοποίηση με το
αίτημα «Ελεύθερα βουνά, χωρίς Αιολικά». Στις 3 Ιουνίου αναμενόταν η απόφαση του
ΣτΕ, τελικά όμως η συνεδρίαση αναβλήθηκε. Ωστόσο, το σύνολο των πολιτών και
των φορέων στις Κυκλάδες, συνεχίζουν τον αγώνα και δηλώνουν αποφασισμένοι
να αποτρέψουν την εγκατάσταση αιολικών πάρκων σε Τήνο, Άνδρο, Νάξο, Πάρο. 
Στη συνέντευξη που ακολουθεί, ο ομότιμος καθηγητής Γεωλογίας και Γεωπεριβάλ-
λοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γεώργιος Στουρνάρας, εξηγεί γιατί τα αι-
ολικά πάρκα στις Κυκλάδες συνιστούν περιβαλλοντικό κίνδυνο, αποδομεί τις ΜΠΕ
και αποκαλύπτει τα χοντρά ψέματα του υπουργού Ενέργειας. 
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των Α/Γ και την τοποθέτηση του αγωγού
μεταφοράς του ρεύματος, περιορίζοντας
την επιφάνεια από όπου επιτελείται η
κατείσδυση. Είναι οι δρόμοι που πρέπει
να ανοιχτούν ή να διαπλατυνθούν και να
στεγανοποιηθούν, καθώς και η απόρ-
ριψη των προϊόντων εκσκαφής για την
έδραση των Α/Γ και στις κοίτες των ρε-
μάτων ή στις αναβαθμίδες, που διατη-
ρούν το νησί στη σημερινή μορφή του,
πράγμα που έκανε τον Καστοριάδη να
ονομάσει την Τήνο «χειροποίητο νησί»,
με συνέπεια την αστάθεια των πρανών,
την ενεργοποίηση διαβρωτικών διαδικα-
σιών στο έδαφος και την καταστροφή
των αναβαθμίδων (πεζούλες). Μικρό-
τερη ποσότητα νερού από μειωμένη κα-
τείσδυση συνεπάγεται, εκτός άλλων, και
τον κίνδυνο υφαλμυρώσεως (αύξησης
της ποσότητας εισόδου θαλασσινού
νερού στα γλυκά, υπόγεια, νερά) και τον
κίνδυνο της ρυπάνσεως λόγω διαλύσεως
των ρύπων σε μικρότερη υδατική μάζα,
στις συγκεκριμένες υδρογεωλογικές
συνθήκες και συνθήκες υδατικής διαχει-
ρίσεως. Εν τέλει, με την κλιματική αλ-
λαγή ήδη παρούσα, η κατάσταση στις
Κυκλάδες –όπως και σε όλα τα νησιά του
Αιγαίου– θα γίνει χειρότερη με την εγκα-
τάσταση Α/Γ, καθώς πρόκειται για πε-
ριοχή με τις λιγότερες βροχοπτώσεις
στον ελληνικό χώρο, με μεγάλες θερμο-
κρασίες, μεγάλη ηλιοφάνεια και, κατά
περιόδους, ισχυρούς ανέμους που ευνο-
ούν την εξάτμιση και τη διαπνοή (φυσιο-
λογική διεργασία των φυτών που συνί-
σταται στην αποβολή νερού υπό μορφή
υδρατμών).

Παρ’ όλα αυτά κ. Στουρνάρα, υπάρχει
μια διάχυτη εντύπωση ότι οι ΑΠΕ, γε-
νικά, μπορούν να συμβάλουν στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την προστασία του
περιβάλλοντος. 

Πράγματι. Οι Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ) συνιστούν πηγές ενέρ-
γειας φιλικές προς το περιβάλλον και
συνιστούν, με προϋποθέσεις, ειδικότερη
έκφανση, αλλά και βασική συνιστώσα
της αειφόρου (βιώσιμης, κατά την επι-
κρατούσα άποψη) ανάπτυξης, συμβάλ-
λοντας, παραλλήλως, στην απεξάρτηση
της χώρας στον ενεργειακό τομέα και
στην καλύτερη χωρική αξιοποίηση των
φυσικών πόρων. Ωστόσο, οι ΑΠΕ δεν
πρέπει να υπερεκτιμώνται, φτάνοντας
και στην υποβάθμιση του φυσικού περι-
βάλλοντος, που μπορεί να συντελεστεί
είτε λόγω της μικρής σημερινής αποδο-
τικής ικανότητάς τους, είτε λόγω τοπι-
κών συνθηκών –εξαιτίας περιβαλλοντι-
κής διατάραξης όπως π.χ. στις Κυκλά-
δες-, είτε λόγω κινδύνων στο γενικότερο
περιβάλλον. Οι ΑΠΕ είναι φιλικές προς
το περιβάλλον, με την έννοια ότι η
πρώτη ύλη (ήλιος, αέρας, νερό) και η
λειτουργία της μονάδας είναι ακίνδυνα
προς το περιβάλλον. Όμως, όπως εξη-
γήσαμε, η προσβολή του περιβάλλοντος
δεν προέρχεται μόνο από το προϊόν ή τη
λειτουργία της μονάδας, αλλά και από
την ίδια την παρουσία των ΑΠΕ. Αυτό, εκ
πρώτης όψεως, μπορεί να συνιστά μια
αντίφαση. Αλλά η αντίφαση αυτή θα
λυθεί με τρόπο επιστημονικό και μεγα-
λύτερη έρευνα. Οι περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις τους, ειδικώς σε περιοχές με
κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα με-
λετώνται, αλλά το θέμα της αισθητικής

του τοπίου παραμένει σταθερό και αδια-
πραγμάτευτο.

∆ιάτρητες
περιβαλλοντικές μελέτες

∆ηλαδή, όλοι αυτοί οι κίνδυνοι από
την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, δεν
έχουν προβλεφθεί από τις περίφημες
ΜΠΕ;

Γνωρίζω την υφιστάμενη Μελέτη Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για
το αιολικό πάρκο της Τήνου. ∆υστυχώς,
πρόκειται για μια διάτρητη μελέτη. Το
κυρίαρχο στοιχείο της, στο πεδίο της Γε-
ωλογίας και του Γεωπεριβάλλοντος,
είναι ότι τα παρουσιαζόμενα μετεωρολο-
γικά, βιοκλιματικά, γεωμορφολογικά,
υδρολογικά, υδρογεωλογικά και γεωλο-
γικά, στοιχεία, περιορίζονται σε μια
απλή περιγραφή των υπαρχουσών συν-
θηκών, με ατελή, ανεπαρκή και αδόκιμο
τρόπο και μεθοδολογίες. ∆εν βασίζεται
σε τοπικά και ειδικά στοιχεία της περιο-
χής της Τήνου, αλλά σε στοιχεία άλλων
περιοχών. Επίσης, δεν γίνεται καμιά
μνεία στις επιπτώσεις στο Γεωπεριβάλ-
λον από την εγκατάσταση και λειτουργία
των αιολικών πάρκων, ως θα αναμενό-
ταν από μια ΜΠΕ. Παραδόξως, δεν
υπάρχει καμιά αναφορά ούτε και για την
τύχη των Α/Γ, οι οποίες έχουν διάρκεια
ζωής 18-20 χρόνια. Η αίσθησή μου είναι
ότι το ίδιο συμβαίνει και με πλήθος
άλλων ΜΠΕ, εάν κρίνει κανείς και από
τις αντιδράσεις των πολιτών σε άλλες
περιοχές. ∆υστυχώς, με τον πρόσφατο
«περιβαλλοντικό» νόμο θα επιδεινωθούν
αυτά τα φαινόμενα, καθώς προκύπτει η
ιδιωτικοποίηση της διαδικασίας περι-
βαλλοντικής αδειοδότησης.

Η πολιτεία ισχυρίζεται ότι με τα αι-
ολικά πάρκα θα λυθεί το ενεργειακό
πρόβλημα των νησιών. Μόλις προχθές ο
κ. Χατζηδάκης υποστήριξε πως «ή θα
αποδεχθούμε τις ανεμογεννήτριες ή θα
πάμε σε κεριά, αφού δεν θα υπάρχουν
λιγνιτικά εργοστάσια».

Θα έλεγα, χωρίς υπερβολή, πως πρό-
κειται για χοντρό ψέμα. Τα προτεινό-
μενα αιολικά πάρκα δεν πρόκειται να
καλύψουν ενεργειακές ανάγκες των Κυ-
κλάδων, όπως, εντέχνως, αφήνεται να
εννοηθεί. Τα αιολικά πάρκα δεν αντικα-

θιστούν το συμβατικό δίκτυο, το οποίο
θα λειτουργεί κανονικά. Το παραγόμενο
ρεύμα στα νησιά, προβλέπεται να μετα-
φέρεται στην Παλλήνη με υποβρύχιο
αγωγό και, αφού θα προσαρμόζεται στην
κανονική τάση και συχνότητα, θα ενσω-
ματώνεται στο εθνικό δίκτυο και θα
οδεύει προς χρήση ή προς πώληση στο
εξωτερικό, αν και όταν οι ενεργειακές
και οικονομικές συνθήκες το επιτρέ-
ψουν, αφού το ρεύμα δεν μπορεί να απο-
θηκευτεί. Το ρεύμα που παράγουν οι Α/Γ
δεν μπορεί να μπει στο δίκτυο και δεν δι-
ευκρινίζεται τι θα γίνεται όταν δεν θα
φυσά ο άνεμος ή όταν ο άνεμος δεν είναι
επαρκής για τέτοια έργα. 

Ως προς τα λιγνιτικά εργοστάσια, κα-
λύτερο θα ήταν να πάρουν το παρά-
δειγμα της 5ης μονάδας της Πτολεμαΐ-
δας, η οποία λειτουργεί με σύγχρονη τε-
χνολογία, δεν ρυπαίνει το περιβάλλον,
παράγει σημαντικές ποσότητες ενέρ-
γειας και παρέχει εργασία και εισόδημα
στους κατοίκους. Θα μπορούσαν και οι
άλλες λιγνιτικές μονάδες να τροποποι-
ηθούν, ενδεχομένως, αναλόγως. Θεωρώ
ότι η απόφαση για την περίφημη απολι-
γνιτοποίηση είναι βιαστική, καθώς διε-
θνώς, αλλά και στη χώρα μας, αναμένε-
ται μεγάλη αύξηση της ζήτησης για ενέρ-
γεια στο προσεχές μέλλον, όπως και σε
όλον τον κόσμο. Άλλωστε, και η ανα-
πλήρωση των λιγνιτικών ενεργειακών
απωλειών θα καλυφθεί με εισαγόμενο
ρεύμα ή εισαγόμενη πρώτη ύλη για την
παραγωγή του. 

Ωστόσο, η γενική κατεύθυνση είναι η
υιοθέτηση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας στην Ευρώπη και την Ελλάδα. 

Ναι, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι
μόλις μικρό ποσοστό της ενέργειας πα-
ράγεται από ΑΠΕ. Αυτό δεν θα αλλάξει,
εάν δεν προχωρήσει σημαντικά η έρευνα
και η τεχνολογία. Να σημειώσω εδώ ότι
η υπάρχουσα πρωτοβουλία και τεχνολο-
γία προέρχεται από τη Γερμανία και εν
μέρει από τη ∆ανία. Η Γερμανία κατά-
φερε να οδηγήσει το θέμα στην ΕΕ και
εκείνη να το υιοθετήσει και να επιβάλει,
μάλιστα, και κατανομή εφαρμογής του
στις χώρες της. Να σημειωθεί, επίσης,
ότι μεγάλες χώρες, όπως η Γαλλία και η
Ιταλία, κρατούν σοβαρές αποστάσεις
από μια τέτοια προοπτική. Αυτό πρέπει

να μας προβληματίσει και ήδη αμφισβη-
τείται στην πράξη η αναγκαιότητα και η
σκοπιμότητα των αιολικών πάρκων, του-
λάχιστον με τον τρόπο που χρησιμοποι-
ούνται σήμερα. 

Να ευοδωθεί ο αγώνας
των κατοίκων

∆ιαπιστώνουμε ότι στα κυκλαδίτικα
νησιά έχει αναπτυχθεί ένα δυναμικό κί-
νημα εναντίον των ανεμογεννητριών.
Πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας;

Χαιρετίζω το γεγονός και επισημαίνω
ότι η συμμετοχή σε αυτό είναι πάνδημη,
καθολική. Θεωρώ ότι αυτό οφείλεται,
αφενός, στην ουσιαστική και έγκυρη
ενημέρωση και, αφετέρου, στις υψηλού
επιπέδου δημοκρατικές διαδικασίες που
ακολουθήθηκαν. Εύχομαι ο αγώνας τους
να ευοδωθεί. Επιτρέψτε μου να υπο-
γραμμίσω ότι η συμμετοχή των πολιτών
σε τέτοιες αποφάσεις δεν είναι μόνο δι-
καίωμα. Είναι και υποχρέωση, που προ-
βλέπεται από: α) τη Σύμβαση Άαρχους,
η οποία κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο με το Νόμο 3422/2005, β) το
ΣΥΓΑΠΕΖ (Συντονιστικό Γραφείο Αντι-
μετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών) -
Προεδρικό ∆ιάταγμα 148/2009 - εναρμό-
νιση με την Οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της ΕΕ, για την περιβαλλοντική
ευθύνη σχετικά με την πρόληψη και απο-
κατάσταση περιβαλλοντικής ζημίας και
γ) τον Ν. 3199/2003, που αφορά στην
προστασία και βιώσιμη διαχείριση των
υδάτινων πόρων. Ως καλοπροαίρετος
πολίτης αναρωτιέμαι. Τα παραπάνω,
ισχύουν ή έχουν ακυρωθεί; Αν ισχύουν,
ενεργοποιήθηκαν στο συγκεκριμένο
θέμα, τόσο από πλευράς γενικής θεώρη-
σης, όσο και από πλευράς τοπικής εφαρ-
μογής;

Οι ΑΠΕ συνιστούν βασι-
κή συνιστώσα της αει-
φόρου ανάπτυξης.
Ωστόσο, δεν πρέπει να
υπερεκτιμώνται, φτά-
νοντας στην υποβάθμι-
ση του φυσικού περι-
βάλλοντος, που μπορεί
να συντελεστεί, είτε
λόγω της μικρής σημε-
ρινής αποδοτικής ικα-
νότητάς τους, είτε
λόγω τοπικών συνθη-
κών, είτε λόγω κινδύ-
νων στο γενικότερο
περιβάλλον

“

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ Κ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ, ΟΜ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

Η κατάσταση στις Κυκλάδες 
θα γίνει χειρότερη
με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών
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Του ∆ημήτρη Σμυρναίου

Ξαφνικά όλοι επαινούν τη «στρο-
φή» της Ανγκέλα Μέρκελ. Η πο-
λιτικός, που ακόμα και τον Απρί-

λιο, μέσα στο αποκορύφωμα της παν-
δημίας δεν είχε παρά δημόσιους αφο-
ρισμούς για την προοπτική «κοινοτικο-
ποίησης» των χρεών μέσα στην ΕΕ,
τώρα φαίνεται πρόθυμη να κάνει και
αυτό το βήμα για χάρη της Ευρώπης.
Εδώ στην Ελλάδα κάποιοι έχουν αρχίσει
και μοιράζουν τα λεφτά πριν ακόμα τα
δουν. Έχουμε, λοιπόν, να κάνουμε με
μια ιστορική στροφή της γερμανικής πο-
λιτικής, που θα αναφέρεται στα βιβλία
της ιστορίας τον 22ο αιώνα;

Οριστική απάντηση σε αυτό το ερώ-
τημα δεν μπορεί να δοθεί. Όχι μόνο
επειδή δε μπορούμε να ταξιδέψουμε στο
μέλλον. Αλλά κυρίως επειδή ακόμα τί-
ποτα δεν έχει κριθεί εντός του Συμβου-
λίου της ΕΕ. ∆εν έχουν καθοριστεί, ούτε
τα τελικά ποσά αυτού του γιγαντιαίου
Ταμείου Ανάκαμψης, ούτε οι τελικοί
όροι και οι προϋποθέσεις για την όποια
χρηματοδότηση θα προκύψει. Η επιμο-
νή των «φειδωλών 4» (Αυστρία, ∆ανία,
Ολλανδία, Σουηδία) επιτρέπει στην κυ-
ρία Μέρκελ να λάμπει στις σελίδες του
ευρωπαϊκού Τύπου ως η, έστω και με
χρονοκαθυστέρηση, «πεφωτισμένη».
Και η ύπαρξη στο τιμόνι της Κομισιόν

της δικής της έμπιστης, της Ούρσουλα
φον ντερ Λάιεν, μάλλον την απαλλάσσει
από το άγχος κάποιων ανεπιθύμητων εκ-
πλήξεων.

Τις τελευταίες ημέρες με μια σειρά
τους διευκρινιστικές συνεντεύξεις στε-
λέχη της Κομισιόν, όπως ο αντιπρό-
εδρος Βάλντις Ντομπρόφσκσις, έκα-
ναν ξεκάθαρο ότι κανείς δεν θα πρέπει
να βλέπει το πρόγραμμα αυτό ως περί-
πατο σε ένα πάρκο όπου θα πέφτει το
μάννα εξ ουρανού. Αντιθέτως, οι προ-
διαγραφές θα είναι πολύ συγκεκριμένες
και η εποπτεία ενισχυμένη. Τα προ-
γράμματα μοιάζουν κομμένα και ραμ-
μένα στα μέτρα κάποιων μεγάλων πο-
λυεθνικών. Και φυσικά μένει να δούμε
αν τελικά θα αλλάξει η σχέση επιχορη-
γήσεων-δανείων μετά και την επιμονή
των πιο σφιχτοχέρηδων στην ΕΕ, που
δεν δείχνουν έτοιμοι να κάνουν πίσω.

Μια «μοναδική» περίπτωση

Η Ανγκέλα Μέρκελ επέμεινε ιδιαίτε-
ρα όχι μόνο στη σοβαρότητα, αλλά κυ-
ρίως στη μοναδικότητα και ιδιαιτερό-
τητα αυτής της κατάστασης, που δια-
μόρφωσε η πανδημία. Είναι κάτι που πι-
στεύει και η πλειοψηφία των συμπολι-
τών της. Οι Γερμανοί βλέπουν μια άνευ
προηγουμένου οικονομική κρίση και
στο δικό τους σπίτι. Μικρές επιχειρήσεις
κλείνουν, μεγάλες καλούν το κράτος για
βοήθεια, η ανεργία καλπάζει. Ο αριθμός
των θυμάτων της covid-19 είναι σαφώς
μικρότερος από ότι στις γειτονικές χώ-
ρες, με εξαίρεση την Πολωνία, αλλά και
πάλι μιλάμε για 9.000 νεκρούς. Μια
εξαίρεση λοιπόν από τους αυστηρούς
κανόνες μπορεί να γίνει αποδεκτή.
Όπως δεκτή γίνεται χωρίς πολλές αν-
τιδράσεις και η πρόβλεψη του υπουργού
Οικονομικών, Όλαφ Σολτς ότι η σχέση
δημόσιου χρέους ως προς το ΑΕΠ θα
εκτοξευθεί από κάτω από 60% στο 75%
ή και στο 80% ακόμα. Αλλά ακόμα και
η Σουηβή νοικοκυρά, το πρότυπο οικο-
νομικής διαχείρισης που επικαλείτο
εδώ και μια δεκαετία η καγκελάριός
τους, θα αναγκαζόταν να χρεωθεί αν της
τύχαινε κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις
της.

Θα ήταν παράλογο να πιστεύει κανείς
ότι η κυρία Μέρκελ απαρνήθηκε τώρα
στα στερνά της πολιτικής της σταδιο-
δρομίας αυτό το μοντέλο. Πάνω από
όλα, λοιπόν, είναι το ένστικτο της αυ-
τοσυντήρησης, που αναγκάζει σε πα-
ρεκκλίσεις. Η γερμανική οικονομία βυ-
θισμένη στην ύφεση, έστω και προσω-
ρινή όπως ελπίζουν οι περισσότεροι, δεν
θα άντεχε μια κατάρρευση όλων των ευ-
ρωπαϊκών οικονομιών, μια συρρίκνωση
όλων των ευρωπαϊκών αγορών, εξελί-
ξεις που ίσως να οδηγούσαν σε μια
ακόμα μεγαλύτερη αποσύνθεση του ευ-

ρωπαϊκού αφηγήματος. Με την αμερι-
κανική αγορά να έχει «κλείσει» λόγω της
συγκυρίας «Τραμπ-κορονοϊός-
κοινωνική αναταραχή», την Κίνα να
δείχνει ακόμα πιο έντονες τις επεκτα-
τικές της διαθέσεις, την Λατινική Αμε-
ρική να μοιάζει κι αυτή έτοιμη να βυθι-
στεί στο χάος, τη Ρωσία να θυμίζει ένα
κακέκτυπο άλλων μαύρων εποχών, η
Γερμανία ξέρει πόσο σημαντική είναι η
Ευρώπη, η στοιχειώδης συνοχή της και
οι αγορές της. Σημαντική για τις δικές
της βιομηχανίες και τις δικές της τρά-
πεζες.

Η οργή των Ιταλών, η αγωνία των
Ισπανών, οι εκκλήσεις των Γάλλων δεν
ήταν απλά κάποιες θεατρικού τύπου εμ-
πνεύσεις για να πιέσουν το Βερολίνο.
Ήταν πραγματικά σήματα κινδύνου για
το ίδιο το μέλλον της ΕΕ. Η κυρία Μέρ-
κελ δεν είναι αφελής. Και για μια ακό-
μα φορά ζύγισε τα πράγματα και απο-
φάσισε πρακτικά. Κατάλαβε την κρισι-
μότητα της κατάστασης. Όμως το πα-
ρελθόν της και οι δεσμεύσεις της αλλά
κυρίως το γεγονός ότι σε περίπου ένα
χρόνο θα μαζεύει τα πράγματά της από
την καγκελαρία, δεν αφήνουν περιθώρια
για να μιλήσει κανείς για μια «τομή»
στην ιστορία της ΕΕ.

Τα ερωτήματα
της επόμενης μέρας

Ίσως αν είχαμε να κάνουμε μια καγ-
κελάριο στο μέσον της δεύτερης ή τρί-
της θητείας της να επιτρεπόταν να δια-
τηρούμε τέτοιες ψευδαισθήσεις. Αυτό
που απλώς θέλει να διασφαλίσει τώρα
η πολιτική ελίτ στο Βερολίνο είναι η
αποχώρηση της Μέρκελ να μην συντε-
λεστεί μέσα σε ένα σκηνικό πλήρους
διάλυσης της ΕΕ. Στόχος είναι να δοθεί
μια εικόνα ότι «η Ευρώπη προχωρά»
μέσα από τις δυσκολίες της και τουλά-
χιστον προβληματίζεται για την πορεία
της επόμενης μέρας. Ποιός θα χαράξει
αυτή την πορεία είναι άγνωστο. Μπορεί
ο Μακρόν να κερδίσει τις εκλογές του
2022; Τι συνασπισμός θα κάνει τότε κου-
μάντο στη Ρώμη; Θα έχει αντέξει η κυ-
βέρνηση μειοψηφίας του Σάντσεθ; Θα
έχει διαμορφωθεί σε κάτι πιο συμπαγές
αυτή η ετερόκλητη συμμαχία των τεσ-
σάρων σφιχτοχέρηδων με δύο χώρες της
Ευρωζώνης (Αυστρία, Ολλανδία) και
δύο εκτός αυτής (∆ανία, Σουηδία); Θα
συνεχίζουν οι χώρες του Βίζεγκραντ να
απαιτούν επιστροφή κυριαρχίας σε εθνι-
κό επίπεδο; Αυτά είναι τα ερωτήματα,
που θα καθορίσουν το μέλλον της Ευ-
ρώπης και όχι μια πρόσκαιρη γενναι-
όδωρη πράξη του Βερολίνου.

Μέσα σε αυτό το καθόλου ασφαλές
πλαίσιο με τεράστια ερωτηματικά να αι-
ωρούνται στους ακόμα μισοάδειους δια-
δρόμους των Βρυξελλών (Θα υπάρξει
νέα πανδημία; Θα υπάρξει πράγματι
κάποιο green deal; Μπορεί να βρεθεί κοι-
νή στάση στο μεταναστευτικό; Υπάρχει
σχέδιο για άρση των ανισοτήτων και
πραγματική οικονομική συνοχή;) δεν εί-
ναι τυχαίο, που κάποιοι βλέπουν την
Ανγκέλα Μέρκελ σαν τον τελευταίο
«φάρο σταθερότητας». Ακόμα και κά-
ποιοι από τους ορκισμένους επικριτές
της φλέρταραν με την ιδέα να «κολλή-
σει» ακόμα μια τετραετία στο βαρύ βιο-
γραφικό της. Θα ήταν μια ομολογία
πολιτικής ένδειας μια τέτοια απόφαση.
Μπορεί βραχυπρόθεσμα να έδινε κά-
ποιες ανάσες σε ένα αμήχανο πολιτικό
κατεστημένο, αλλά σταδιακά θα απο-
κάλυπτε ακόμα πιο έντονα τη γύμνια ιδε-
ών ενός γηρασμένου μηχανισμού, χωρίς
έμπνευση και εναλλακτικές, που μετά
από κάθε κρίση επιδιώκει αγχωτικά να
επιστρέψει στα γνωστά, να αποδείξει ότι
όλα πάνε καλά, να πείσει ότι συνεχί-
ζουμε στην ίδια πορεία. Ως ψυχρή υπο-
λογίστρια, ως «πρακτικό μυαλό» η Ανγ-
κέλα Μέρκελ δε μπορεί να μην το κα-
ταλαβαίνει αυτό.

•

Η γερμανική οικονο-
μία βυθισμένη στην
ύφεση δεν θα άντεχε
μια κατάρρευση όλων
των ευρωπαϊκών οι-
κονομιών, μια συρρί-
κνωση όλων των ευ-
ρωπαϊκών αγορών,
εξελίξεις που ίσως να
οδηγούσαν σε μια ακό-
μα μεγαλύτερη απο-
σύνθεση του ευρω-
παϊκού αφηγήματος. Η
κυρία Μέρκελ ζύγισε
τα πράγματα και απο-
φάσισε πρακτικά.

“

Ακόμα
και η Σουηβή
νοικοκυρά
θα έκανε
μια εξαίρεση
Η ξαφνική «γενναιοδωρία» της Ανγκέλα Μέρκελ δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας
θείας φώτισης, αλλά προϊόν της συνειδητοποίησης ότι η ΕΕ και η αγορά της είναι
απλώς πολύ μεγάλη και κυρίως πολύ χρήσιμη για να καταρρεύσει. Οι
πανηγυρισμοί ορισμένων για τον «πακτωλό χρημάτων», που μας περιμένει είναι
και πρόωροι και αφελείς, αφού δεν υπάρχει καμία ένδειξη για μια πραγματική
στροφή στον τρόπο, που το Βερολίνο βλέπει το μέλλον της Ευρώπης.
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Της Ιωάννας Κλεφτόγιαννη

«Απειλούν τη ζωή σας! Φοβά-
στε;», «∆εν φοβάμαι, απλά
ανησυχώ», μου εξομολογεί-

ται, απολύτως ψύχραιμος, ο γνωστός
ούγγρος γελοιογράφος, που, εν μια νυ-
κτί, βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα. Το
σκληρά σατιρικό σκίτσο του, με πρω-
ταγωνίστρια την ουγγαρέζα κυβερνητι-
κή συντονίστρια για την πανδημία covid
19 Cecília Muller, δίπλα στον εσταυρω-
μένο Ιησού, δέχθηκε όχι μόνο τα κυ-
βερνητικά πυρά. Ξαφνικά ο Pápai βρέ-
θηκε αντιμέτωπος και με απειλές κατά
της ζωής του. “Αυτή η μάχη μπορεί να
κερδηθεί, ακόμη κι αν δικαστώ τελικά”,
προσθέτει, “αλλά η εξουσία επιστρέφει
ισχυρότερη στο πεδίο της μάχης μετά
από κάθε υποχώρηση”.

Η ορμπανική εξουσία
δεν δέχεται κριτική

Κάτι γνωρίζει, ιδίως όταν πρόκειται
για την παράλογη, αυταρχική ορμπανι-
κή εξουσία, που, με νέο άλλοθι τον κο-
ρονοϊό, υφάρπαξε ξανά έκτακτες εξου-
σίες, προσκρούοντας τόσο στο διεθνές
όσο και στο ευρωπαϊκό ∆ίκαιο, παρότι
ήδη από το ’18 είχε πετύχει με τις αντι-
δημοκρατικές, απολυταρχικές, σταθερά
αντισυνταγματικές μεταρρυθμίσεις της
να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο των
Ανεξάρτητων Αρχών, του ουγγρικου
ΕΣΡ, του Συμβούλιου της Επικρατείας,
του Ανώτατου ∆ικαστηρίου και του Λο-
γιστηρίου του κράτους. Όλα αυτά ενώ-
πιον νωθρών κι απρόθυμων Ευρωπαίων,
οι οποίοι μέχρι και σήμερα δεν έχουν
προβεί στις αναμενόμενες κυρώσεις
(στο μεταξύ, να θυμίσουμε την επ’ αό-
ριστον κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
“για τη μαζική μετανάστευση” που έχει
επιβληθεί με φασιστικής κοπής αντι-
μεταναστευτικά μέτρα ήδη απ’ το 2016,
παρότι στη χώρα δεν υπάρχουν πρό-
σφυγες ούτε για δείγμα!).

Ένας μήνας κύλησε, από τις 28 Απρι-
λίου, οπότε δημοσιεύτηκε στην αντιπο-
λιτευόμενη εφημερίδα Nepszava το επί-
μαχο σκίτσο με τον θηλυκό Τσιόδρα της
Ουγγαρίας. Σήμερα ο Pápai φιλοτεχνεί
κάτι που δεν θα φανταζόταν ποτέ του:
σκίτσα για το φόνο του George Floyd, τα
οποία, την ώρα που καίγονται οι ΗΠΑ,
μας προωθεί μέσω gmail. Κι όμως. Ακό-

μα και την ώρα που γράφονται αυτές οι
λέξεις, δέχεται απειλές κατά της ζωής
του για το μοιραίο σκίτσο που εμφανί-
ζει τη σκληροτράχηλη Muller να ενημε-
ρώνει τους πολίτες της Ουγγαρίας ότι
για τον Εσταυρωμένο και για την κατά-
στασή του έφταιξαν τα «υποκείμενα
νοσήματα». Η Cecília Muller και το κυ-
βερνητικό ιατρικό συμβούλιο, βάσει
σοβαρότατων καταγγελιών «μαγει-
ρεύουν» συστηματικά τους αριθμούς
των νεκρών της πανδημίας, καθώς ανα-
φέρουν επανειλημμένως ότι όσοι έχουν
πεθάνει από κοροναϊό το οφείλουν στις
χρόνιες ασθένειές τους. Υπήρξαν και κα-
ταγγελίες από συγγενείς θυμάτων πως,
παρότι εμφανίστηκαν δημοσίως με υπο-
κείμενα νοσήματα, δεν είχαν κανέ-
να. Είναι σύνηθες η Muller να επικρίνε-
ται από πολιτικούς της αντιπολίτευσης
ότι στην ημερήσια ενημέρωση παρου-

σιάζει ελλιπείς και παραπλανητικές
πληροφορίες, όπως συνέβη πρόσφατα
με αυτές που αφορούσαν στις αμφιλε-
γόμενες μεθόδους καθαρισμού των νο-
σοκομειακών κλινών.

Ακραία στοχοποίηση 

Το σκίτσο του Pápai, σαν να πατήθη-
κε στην κυριολεξία ένα κουμπί, αφύ-
πνισε τα πιο ακραία μισαλλόδοξα και
συντηρητικά αντανακλαστικά της ούγ-
γρικης κοινωνίας, με την απροκάλυπτη
υποκίνηση της ίδιας της κυβέρνησης. Οι
επίσημοι εκπρόσωποι του ακροδεξι-
ού χριστιανοδημοκρατικού κόμματος
των πολιτών KDNP δήλωσαν ότι θα
μηνύσουν τον σκιτσογράφο και την
εφημερίδα του, με το επιχείρημα ότι η
γελοιογραφία του “είναι βλάσφημη”
και “λειτουργεί διχαστικά”, σε αυτές τις
“δύσκολες στιγμές”, όπου η “συνοχή και
η ενότητα του έθνους είναι εξαιρετικά
σημαντικές”, αποτελώντας “κομμουνι-
στικό κατάλοιπο” και προσβάλλοντας το
σύμβολο της θρησκευτικής πίστης και
τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγεί-
ας. “Το ότι “κοροϊδεύει τα πάθη του Χρι-
στού δεν είναι μόνο επώδυνο και εξω-
φρενικό για τους Χριστιανούς πιστούς,
αλλά και προσβλητικό για όλους τους
λογικούς συμπατριώτες μας”, συνόψι-
ζαν.

Μήνυση μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει
ο Pápai. “∆εν ξέρω τι θα κάνουν. Ή αν
την έχουν ήδη υποβάλλει τα μέλη του
κυβερνητικού χριστιανοδημοκρατικού
Κόμματος και η εκπρόσωπος του ακρο-

δεξιού κόμματος που με έχουν απειλή-
σει, και απλώς δεν τις έχω ακόμα πα-
ραλάβει. Ξέρω, όμως, ότι αν οδηγηθώ
στα δικαστήρια, θα απαλλαχθώ”, μας
λέει με βεβαιότητα ο γελοιογράφος.
“Εξάλλου, το σκίτσο μου δεν είχε ως
στόχο τον Ιησού και τους πιστούς, αλλά
αποκλειστικά την Muller. ∆εν νομίζω ότι
θα μπορούσε ποτέ να συμβεί στην Ουγ-
γαρία αυτό που έγινε με τον συνάδελφό
μου Gerhard Haderer στην Ελλάδα, για
το κόμικ του η «Ζωή του Ιησού»”, μας
“καρφώνει” ο συνομιλητής μας.

H Ελλάδα είναι πράγματι η μοναδική
ευρωπαϊκή χώρα, στην οποία η ∆ικαιο-
σύνη καταδίκασε τον αυστριακό δημι-
ουργό, ερήμην του, σε έξι μηνών φυλά-
κιση, καθώς το Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Αθηνών έκρινε, το 2003, ότι το
βιβλίο του «συνιστά δημόσια και κακό-
βουλη εξύβριση της Ανατολικής Ορθό-
δοξης Εκκλησίας». Ακόμα και ο ούγγρος
εισαγγελέας είχε βρει αθώο τότε τον Ha-
derer.

Στην υπόθεση, πάντως, Pápai, το επί-
μαχο σκίτσο όχι μόνο πυροδότησε ένα
πρωτοφανές κυνήγι μαγισσών στα ουγ-
γρικά social media, και αναδείχθηκε σε
πρώτο θέμα στη δημόσια σφαίρα, αλλά –
κι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό- έγινε
και το όχημα για τη διενέργεια petition,
μέσω του εξειδικευμένου κυβερνητι-
κού κόμβου Vas�rnap.hu, με καθαρά
πολωτική πολιτική στόχευση και θέμα
“Πρέπει να σταματήσουμε τα αριστερά
Μέσα Ενημέρωσης να προσβάλλουν
τους Χριστιανούς « .

“∆εν υπήρχε καμία διαφορά μεταξύ
των δηλώσεων της ίδιας της κυβέρνησης
και των φανατικών που την ακολουθούν
σε αυτό τον κόμβο. Είναι αποκαλυπτι-
κό”, μας σχολιάζει ο ούγγρος γελοι-
ογράφος, που πάντως δεν θύμωσε ούτε
όταν φιλοκυβερνητικά έντυπα, σάιτ και
ραδιοφωνικοί σταθμοί έφτασαν στο ση-
μείο να δημοσιοποιούν τη διεύθυνση της
κατοικίας του. “∆εν φοβάμαι”, επιμένει
ο συνομιλητής μας. Κάτι που μόλις ξέ-
σπασε η κρίση βροντοφώναξε και μέσα
από το προσωπικό του ιστολόγιο, επι-
τιθέμενος στα κυβερνητικά Μέσα, που
προπαγανδίζουν υπέρ των χειρισμών
της Muller, χαρακτηρίζοντάς τα «οξύ-
μωρο σχήμα”.

•

Υπάρχει ανεπίσημη
πίεση να κλείσουμε
τα στόματά μας

Είστε, κύριε Pápai , ο πρώτος σκιτσογράφος που δέχεστε
τέτοιας μορφής επιθέσεις, με απειλές κατά της ζωής σας, ή
πρόκειται για “κανονικότητα” στην Ουγγαρία του Όρμπαν;

Όχι, δεν είμαι ο πρώτος. Και αυτή η επίθεση δεν
είναι η πρώτη στο μέσο που σκιτσάρω κάθε μέρα,
περισσότερα από 30 χρόνια. Αλλά οι προηγού-
μενες επιθέσεις στα σκίτσα μου εκτονώθηκαν,
χωρίς μαζικές αντιδράσεις. ∆εν γνωρίζω κά-
ποιο, οποιοδήποτε αστυνομικό μέτρο εναντίον
γελοιογραφιών, παρά μόνο εναντίον προσωπι-
κών δημοσιεύσεων στο Facebook .

Έχει συμβεί να διωχθούν άνθρωποι για
αναρτήσεις τους στο facebook;

Ναι, υπήρξαν ήδη τέτοια περιστατικά.

Υπάρχει, ανεπίσημα, λογοκρισία των Μέ-
σων Μαζικής Ενημέρωσης στη χώρα; Είναι
γνωστό ότι υπάρχει τεράστια ανισορροπία,
καθώς η συντριπτική πλειονότητά τους εί-
ναι απροκάλυπτα φιλοκυβερνητική.

Ασφαλώς, υπάρχει μια ανεπίσημη πίεση να
κλείσουμε τα στόματά μας, όπως υποδηλώ-

νει και το petition που ξεκίνησε εναντίον τελικά όλων των αρι-
στερών Μέσων από την κυβερνητική πλατφόρμα.

Είστε αποφασισμένος να συνεχίσετε να ασκείτε κριτική
κατά της κυβέρνησης, με τον τρόπο που το κάνατε μέχρι σή-
μερα ή αναγκαστικά θα μπει ένας φραγμός;

Ασφαλώς και θα συνεχίσω. Από την ώρα που συνέβη το πε-
ριστατικό, εδώ και έναν και πλέον μήνα συνεχίζω στους ίδι-
ους ρυθμούς, τόνους και με το ίδιο ύφος. Και αυτό σκοπεύω
να συνεχίσω να κάνω.

Η εφημερίδα σας σάς στηρίζει;
Είναι η τελευταία αντιπολιτευτική

που έχει απομείνει στη χώρα και με
στηρίζει απόλυτα.

∆εν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα
στον τρόπο που εργάζεστε εν μέσω τό-
σων απειλών;

Το μόνο πράγμα που άλλαξε είναι η
πραγματικά αξιοπρόσεκτη, διότι είναι όν-
τως πολύ μεγαλύτερη από ποτέ, προβο-
λή της δουλειάς μου. Αυτό είναι πολύ
καλό.

Αναμένεται η ετυμηγορία των ευρω-
παϊκών Αρχών από την ουγγρική δικαιο-
σύνη. Ποιος θα έχει τον τελικό λόγο σε
περίπτωση σύγκρουσης αρμοδιοτήτων
μεταξύ Ε.Ε. και του κράτους-μέλους;

∆εν γνωρίζω.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΙΩΚΟΜΕΝΟ ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟ, GABOR PAPAI

ΟΥΓΓΑΡΙΑ 

Πρωτοφανές κυνήγι μαγισσών
στις αντιπολιτευόμενες φωνές
Η στοχοποίηση ούγγρου γελοιογράφου έγινε το όχημα για τη διενέργεια
ηλεκτρονικού δημοψηφίσματος μέσω κυβερνητικής πλατφόρμας
με θέμα “Πρέπει να σταματήσουμε τα αριστερά Μέσα Ενημέρωσης
να προσβάλλουν τους Χριστιανούς»
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Του Κώστα Ήσυχου 

Μετά το θάνατο του προέδρου
Ούγκο Τσάβες και την εκλογή
το 2013 του Νικολάς Μαδούρο

ως προέδρου της Βενεζουέλας, σε ένα
περιβάλλον ακραίας πτώσης των τιμών
του πετρελαίου, οι Ηνωμένες Πολιτεί-
ες πίστευαν ότι ήρθε η ώρα να τελει-
ώσουν με την Μπολιβαριανή επανά-
σταση, ώστε να εκμηδενιστεί η επιρροή
της στη Λατινική Αμερική, αφού μετά η
Κούβα θα ήταν πια πολιτικά και ιδεο-
λογικά απομονωμένη στην περιοχή,
“έτοιμη και ώριμη” να γίνει το επόμενο
θύμα του αμερικάνικου ιμπεριαλισμού.
Ενορχηστρώθηκε μια άνευ προηγουμέ-
νου βίαιη αποσταθεροποίηση της Βε-
νεζουέλας, στόχος της οποίας παραμέ-
νει ακόμα και σήμερα η αλλαγή του «κα-
θεστώτος» μέσω της πολιτικής «δολο-
φονίας» της εκλεγμένης κυβέρνησης, σε
ένα σενάριο απόλυτου χάους και τρό-
μου.

Στην τρέχουσα κοινωνική εξέγερση
στις ΗΠΑ, το σενάριο αυτό είναι ακόμα
πιο επιτακτικό χρήσιμο και άμεσο στην
εφαρμογή του για την Λευκό Οίκο και
μάλιστα σε μια παρατεταμένη προ-
εκλογική περίοδο, όπου ο πρόεδρος
Τράμπ έχει ανάγκη μια “ηρωική και νι-
κηφόρα διέξοδο”.

Προσπάθεια
νέου πραξικοπήματος

Το “καινούργιο” επεισόδιο ξεκίνησε
στις αρχές του 2020 με το διορισμό του
Ουίλιαμ Μπαρ, ενός ακροδεξιού Ρε-
πουμπλικάνου, στη θέση του Γενικού Ει-
σαγγελέα και την ευθύνη της καταπο-
λέμησης του ναρκεμπορίου. Μετά το
διορισμό του βρέθηκε «δια μαγείας» ως
βασικός ύποπτος και κατηγορούμενος
για τη διακίνηση του εμπορίου ναρκω-
τικών προς τις ΗΠΑ, ο Νικολάς Μα-
δούρο, ο οποίος επικηρύχθηκε για 15
εκατομμύρια δολάρια.

Η παραστρατιωτική εισβολή στις 3
Μαΐου προετοιμάστηκε επί τόπου με τις
συνήθεις επιχειρήσεις «αφήγησης χά-
ους»: συγκρούσεις με βαριά όπλα του
“κόσμου της νύχτας” στις κολομβιανές

Το πρόβλημα για τον
Λευκό Οίκο σήμερα εί-
ναι το «κουτσό άλογο»,
όπως ήδη ονομάζουν
τον  Γκουαϊντό  στον
Λευκό Οίκο. Τον τε-
λευταίο καιρό συνει-
δητοποίησαν ότι δεν
έχει άλλα περιθώρια
να ηγηθεί των αμερι-
κάνικων σχεδίων, θε-
ωρούν ότι είναι «ώρα
ο Μαδούρο και ο
Γκουαϊντό  να αποσυρ-
θούν ταυτόχρονα». Τα
συστηματικά κόμματα
της Ελλάδας, η κυβέρ-
νηση της Ν∆ πρωτί-
στως, βρίσκονται ακό-
μα εγκλωβισμένα στη
«λύση Γκουαϊντό».

“

Ημεταβατική περίοδος, με την
υγειονομική κρίση σε σχετική
ύφεση και την οικονομική σε

έξαρση, βρίσκει και πάλι την Ιταλία στο
επίκεντρο πολιτικών διεργασιών και
ζυμώσεων για τη διαμόρφωση των κέν-
τρων εξουσίας που επιδιώκουν να κα-
ταστούν πρωταγωνιστές στην ανάκαμ-
ψη. Η σημερινή ετερόκλητη κυβερνητι-
κή συμμαχία κατάφερε, μέχρι τώρα, να
επιβιώσει εν μέσω μιας καταστροφικής
πανδημίας και, εν μέρει, εξαιτίας αυτής.
Η ενίσχυση της εκτελεστικής εξουσίας,
που συνήθως καταγράφεται εν μέσω
έκτακτων συνθηκών, βρήκε και στην
Ιταλία την επιβεβαίωσή της, χωρίς αυτό
να επικαλύπτει σημαντικές διαφορο-
ποιήσεις, τόσο στη διαχείριση της υγει-
ονομικής κρίσης καθαυτής, όσο και
στις μεθόδους εξόδου σε μια στρατηγι-
κή οικονομικής και κοινωνικής ανά-
καμψης. Το μέχρι τώρα τίμημα σε αν-
θρώπινες ζωές για την γείτονα χώρα εί-
ναι πολύ βαρύ: 34 χιλ. νεκροί, πάνω από
1 εκατ. χαμένες θέσεις εργασίας (το 20%
των επιχειρήσεων μάλλον δεν θα μπο-
ρέσουν να ξανανοίξουν), και πρόβλεψη
πτώσης του ΑΕΠ μέχρι 13% για το τρέ-
χον έτος (από την έκθεση του I. Visco,
διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της
Ιταλίας).

Οπισθοβαρής εκταμίευση

Ο τετραμερής κυβερνητικός συνα-
σπισμός φαίνεται να αντέχει τόσο στις
επιθέσεις της πολύμορφης δεξιάς αντι-
πολίτευσης, όσο και στις εσωτερικές αν-
τιπαραθέσεις. Σε σχέση με τα ποσοστά
των περσινών ευρωεκλογών, ο μεγαλύ-
τερος κυβερνητικός εταίρος, το ∆ημο-
κρατικό Κόμμα, συγκρατεί τα δημο-
σκοπικά του ποσοστά γύρω στο 21,5%,
το Κίνημα 5 Αστέρων συγκρατεί την
πτωτική του πορεία και σταθεροποιεί-
ται στο 17% , ο «νευρικός» νεόκοπος
σχηματισμός Italia Viva του Ρέντσι δεν
ξεπερνά το 3%, ενώ η αριστερά κινείται
γύρω στο 2,5%. Οι μεγάλες μετακινήσεις
αφορούν το μέτωπο της δεξιάς. Η ξε-
νοφοβική Lega χάνει το 10% προς όφε-
λος του εθνολαϊκιστικού κόμματος FdI
της Meloni, που έτσι πλησιάζει το Κί-
νημα 5 Αστέρων. Σε αυτό το περιβάλλον,
ο ρόλος και η πολιτική εμβέλεια του ιτα-
λού πρωθυπουργού Τζ. Κόντε, που δρα
ταυτόχρονα σαν εσωτερικός διαιτητής
και προπονητής του κυβερνητικού συ-
νασπισμού, συνιστά μια ειδική περί-
πτωση προσώπου χωρίς πολιτικές κα-

ταβολές, που κατέκτησε σταδιακά κεν-
τρικό ρόλο στην πολιτική σκηνή (συμ-
πληρώνει δυο χρόνια στη θέση του), ενώ
σήμερα καταγράφει το υψηλότερο πο-
σοστό (60%) αποδοχής της κοινής γνώ-
μης μεταξύ των πολιτικών αρχηγών.

H αναμενομένη (εκκρεμεί μια σειρά
από εγκρίσεις και οριστικοποιήσεις)
ευρωπαϊκή οικονομική στήριξη για την
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της παν-
δημίας (Recovery Fund ύψους 750 δισ.)
ανέρχεται περίπου στα 173 δισ. για την
Ιταλία (9,3% του ΑΕΠ 2019), εκ των
οποίων τα 82 δισ. δωρεάν επιδοτήσεις.
Η εκταμίευση των ποσών είναι όμως
δραματικά οπισθοβαρής, έτσι που για τη
φετινή καταστροφική χρονιά τα συνο-
λικά κονδύλια θα είναι τέσσερις φορές
λιγότερα από το απολεσθέν εισόδημα (οι
εκταμιεύσεις θα γίνονται με βάση εγ-
κρίσεις επενδυτικών σχεδίων που η
κάθε χώρα θα υποβάλει για προεπιλεγ-
μένα πεδία δράσης, όπως η πράσινη οι-
κονομία και η ψηφιακή προσαρμογή). 

Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για ση-
μαντικά ποσά, που δημιουργούν για
την τρίτη οικονομική δύναμη της ευ-
ρωζώνης, νέες συνθήκες αναφορικά με
τη διαχείρισή τους. Ισχυρά οικονομικά
κέντρα θα θελήσουν να έχουν προνο-
μιακή θέση στις επενδυτικούς προορι-
σμούς και προς τούτο θα επιδιώξουν να
ανακτήσουν ή ελέγξουν επιτελικές (κυ-
βερνητικές;) θέσεις τους επομένους μή-
νες. 

Η αντιπολίτευση

∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι τις τε-
λευταίες εβδομάδες, μπροστά στις έκ-
δηλες καθυστερήσεις και λειτουργικές
ελλείψεις του κρατικού μηχανισμού,
έχει αρχίσει να καλλιεργείται ένα αφή-
γημα περί κυβερνητικής ανεπάρκειας
και ακαταλληλότητας στη διαχείριση
της κρίσης, επικεντρώνοντας τα επι-
κοινωνιακά πυρά στο πρόσωπο του
Κόντε, που κατηγορείται για διαχειρι-
στική ανεπάρκεια και αυταρχικές πρα-
κτικές που αντίκεινται στο Σύνταγμα.
Στην αναζήτηση μιας άλλης κυβέρνη-
σης, απροσδιόριστου πολιτικού χρω-
ματισμού και προγράμματος, αναγνω-
ρίζεται τόσο η δεξιά αντιπολίτευση,
όσο και επώνυμοι «σκηνοθέτες - δια-
μορφωτές» της κοινής γνώμης, που
διαμορφώνουν κατάλληλο κλίμα για
πολιτικές ανακατατάξεις. Στην εφημε-
ρίδα Il Manifesto δημοσιεύεται επιστο-
λή/καταγγελία αυτών των πρακτικών με

τίτλο «Φτάνει πια με τις ενέδρες» συλ-
λέγοντας, μέχρι τώρα, 20.000 υπογρα-
φές (ανάμεσά τους η Λ. Καστελίνα, ο Μ.
Ρεβέλι και ο Ν. Ουρμπινάτι).

Τα εθνοπατριωτικά κηρύγματα της
λαϊκίστικής δεξιάς ακούγονται και πάλι,
μετά τους περιορισμούς λόγω της επι-
δημίας (στις 2 Ιουνίου, γιορτή της ∆η-
μοκρατίας, εμφανίστηκαν και πάλι
στους δρόμους, παράλληλα με ένα γρα-
φικό συνομωσιολογικό κίνημα, που
προσπαθεί να αντιγράψει τα κίτρινα γι-
λέκα της Γαλλίας με ηγέτη έναν από-
στρατο στρατιωτικό.

Η Repubblica στα χέρια της FIAT

Στην κατεύθυνση ισχυροποίησης και
ανασυγκρότησης των παραδοσιακών
οικονομικών κέντρων της εξουσίας, θα
πρέπει να ενταχθεί η ξαφνική αλλαγή
του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της κεν-
τροαριστερής εφημερίδας La Repub-
blica, δεύτερης σε κυκλοφορία. Η FCA
(FIAT με έδρα πλέον στη Ολλανδία) δι-
εύρυνε, καθιστώντας το πλειοψηφικό,
το μερίδιο που κατείχε στην εφημερίδα,
προβαίνοντας στη συνέχεια άμεσα και
άκομψα σε αντικατάσταση του διευ-
θυντή της (ο οποίος βρισκόταν υπο
αστυνομική προστασία λόγω απειλών
της μαφίας). Το αμέσως επόμενο βήμα
ήταν η υποβολή αιτήματος στην κυβέρ-
νηση από την FIAT για την έγκριση χα-
μηλότοκου δανείου ύψους 6,3 δισ. ευρώ
ως στήριξη μέσα στην υγειονομική κρί-
ση (το αίτημα, προφανώς, στηρίχτηκε
επικοινωνιακά με πρωτοσέλιδο από τη
νέα διορισμένη διεύθυνση της εφημε-
ρίδας, προκαλώντας οξεία αντιπαράθε-
ση με την συντακτική της επιτροπή και
έγινε τελικά δεκτό).

Το αντικυβερνητικό μπλοκ ενισχύεται,
επίσης, από την νέα ηγεσία της Ένωσης
Βιομηχανιών Ιταλίας Confidustria που με
άμεσο και σαφή τρόπο ξεκαθάρισε από
την πρώτη στιγμή τις επιθετικές οικο-
νομικές διεκδικήσεις της εργοδοσίας
από τα διάφορα ευρωπαϊκά ταμεία για
την στήριξη της οικονομικής ανάκαμ-
ψης. Χαρακτηριστικό των προθέσεων
και του ύφους της νέας ηγεσίας είναι η
πρώτη δήλωση του νέο εκλεγέντος προ-
έδρου Μπονόμι: «το εισόδημα και τις θέ-
σεις εργασίας εκατομμυρίων Ιταλών
εργαζομένων μπορούν να σώσουν μόνο
οι επιχειρήσεις και οι αγορές, οι επεν-
δύσεις και η δημοσιονομική ισορροπία»,
με παράλληλη κριτική στην κυβέρνηση
για αναποτελεσματικότητα και στα Συν-
δικάτα που προτάσσουν την υγειονομι-
κή διασφάλιση των εργαζομένων εις βά-
ρος της ανάγκης άμεσης επανεκκίνησης
της παραγωγής.

Σε αυτό το ρευστό πεδίο διαρκούς
αναζήτησης ισχυρών θέσεων των εμ-
πλεκομένων μερών, μπορεί να προστε-
θεί η συστηματική και επίμονη φίλο -
αμερικανική στροφή του μιντιακού κα-
τεστημένου που δεν χάνει ευκαιρία να
προβάλει και αναδεικνύει υπαρκτές η
συχνά κατασκευασμένες «κακές» ειδή-
σεις απαξιωτικες της Κίνας. Στην στρα-
τηγική αντιπαράθεση ΗΠΑ - Κίνας η Ιτα-
λία πιέζεται να επιλέξει με σαφήνεια σε
ποιο γεωπολιτικό χώρο θα στρατοπε-
δεύσει. Η σχετική συζήτηση διαπερνά
διαπαραταξιακά τα κόμματα και τις οι-
κονομικές ελίτ, δημιουργώντας «κατα-
σκευασμένες» εντάσεις. Η υιοθέτηση της
τεχνολογίας 5G, η οργανική συμμετοχή
της Ιταλίας στην πρωτοβουλία BRI*
και η γεωπολιτική των αγωγών πετρε-
λαίου της ανατολικής μεσογείου, είναι
θέματα που αφορούν και την Ελλάδα,
της οποίας η γεωπολιτική - οικονομική
δυτική γέφυρα είναι η Ιταλία. 

Ιωσήφ Σινιγάλιας

* Η πρωτοβουλία Belt and Road
(BRI) είναι μια παγκόσμια αναπτυ-
ξιακή στρατηγική που υιοθέτησε η
κινεζική κυβέρνηση το 2013 με την
ανάπτυξη υποδομών και επενδύσε-
ων σε σχεδόν 70 χώρες και διε-
θνείς οργανισμούς.

ΙΤΑΛΙΑ

Από το μέτωπο
της κρίσης
στην πορεία
της ανάκαμψης
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γειτονιές Πεταρέ και τις παραστρατιω-
τικές ομάδες της Φλόριντα, όπου το
πρώην μέλος της φρουράς του πρό-
εδρου και πρώην στέλεχος των μυστικών
υπηρεσιών των ΗΠΑ, Τ. Γκουντρό είχε τη
βασική ευθύνη εκπαίδευσης της παρα-
στρατιωτικής ομάδας που θα εκτελούσε
το φιλόδοξο σχέδιο. Παλιότερα, οι ίδιες
ομάδες είχαν σχεδιάσει την μεθοδολογία
και την πρακτική εφαρμογή της έλλειψης
καυσίμων στην Βενεζουέλα, που ενορ-
χηστρωθήκαν αρχικά από τις Ηνωμένες
Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα άλλη παρα-
πλανητική αύξηση στα τρόφιμα από τον
ιδιωτικό τομέα στην Βενεζουέλα.

Στις 29 Απριλίου, εξοργισμένος από
την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης
της Βενεζουέλας να ελέγξει τις τιμές, ο
Λορέντζο Μεντόζα - αφεντικό του ιδιω-
τικού γίγαντα τροφίμων POLAR - ζήτη-
σε, μέσω του WhatsApp των εργοδοτών
της Βενεζουέλας, “στρατιωτική επέμ-
βαση για τη δολοφονία του Μαδούρο”.

Στις 30 Απριλίου, ο Έλιοτ Άμπραμς, ο
«αξιωματικός της Βενεζουέλας» του Ντό-
ναλντ Τραμπ, εμπλεκόμενος παλαιοτέρα
σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας
στην Νικαράγουα, τη δεκαετία του ‘80,
δήλωσε, όπως ο Μάικ Πομπέο, ότι «η με-
τάβαση προς την δημοκρατία στη Βενε-
ζουέλα ήταν κοντά» και ότι «η Πρε-
σβεία των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα θα ξα-
νανοίξει σύντομα».

Με τη συμμετοχή
της κολομβιανής κυβέρνησης

Ωστόσο, οι έρευνες μετά την αποτυχία
αυτού του νέου πραξικοπήματος εναντίον
της κυβέρνησης της Βενεζουέλας, δεν
αφήνουν καμία αμφιβολία για τη συμ-
μετοχή της κολομβιανής κυβέρνησης
του Ιβάν Ντούκε και για τις στενές συμ-
μαχίες του με τα μεγάλα καρτέλ ναρκω-
τικών και τις παραστρατιωτικές μαφίες
για την εκτέλεση αυτής της επιχείρησης.
Η κολομβιανή κυβέρνηση έχει δηλώσει
ακόμη και επίσημα ότι θα τιμωρήσει
τους στρατιώτες των δικών της ενό-
πλων δυνάμεων που είναι υπεύθυνοι για
τις διαρροές στα στρατόπεδα εκπαίδευ-
σης και κατάρτισης που έχουν δημιουρ-
γηθεί στην επικράτειά της.

Τα βασικά μέσα ενημέρωσης προσπά-
θησαν πρώτα να καλύψουν την παρα-
στρατιωτική εισβολή. Μέχρις ότου η
Ουάσιγκτον Ποστ βάλει στο διαδίκτυο τη
σύμβαση που υπογράφηκε προς το σκο-
πό αυτό από τον αγαπημένο τους «δη-
μοκρατικό αντίπαλο»  Γκουαϊντό  και τον
Ρεντόν. Αυτό το έγγραφο 42 σελίδων πε-
ριγράφει με μεγάλη λεπτομέρεια την

επίθεση παραστρατιωτικής ομάδας με
απόβαση σε βόρεια παραλία της χώρας
και τη απαγωγή ή δολοφονία του Νικο-
λάς Μαδούρο, ως προοίμιο βαριάς ει-
σβολής τύπου “Λιβύη” ή “Παναμάς” και
μια τρομοκρατική πολιτική “κολομβια-
νού τύπου” για να εξαντλήσει (να εξα-
φανίσει) την κοινωνική βάση της Μπο-
λιβαριανής επανάστασης και να επα-
νεγκαταστήσει τις δυτικές πολυεθνικές.

Προς απόσυρση
το «κουτσό άλογο» 

Το στοίχημα των Ηνωμένων Πολιτειών
είναι να συνεχίσει να εργάζεται, ώστε να
καταρρεύσει ολόκληρη η οικονομία και
ότι μια κοινωνική διακοπή επιτρέπει
επιτέλους την «αλλαγή καθεστώτος»,
είτε μέσω πραξικοπήματος είτε μέσω
στρατιωτικής εισβολής. Η σύμβαση του
Γκουαϊντό  δείχνει ξεκάθαρα ότι υπάρ-
χουν δύο πτυχές. Η πρώτη είναι να πά-
ρουν στα χέρια τους το βασικό πλούτο
της χώρας, το πετρέλαιο. Η άλλη πτυχή,
η οποία δεν πρέπει να υποτιμάται, είναι
η ανάγκη να καταστραφεί η επανάσταση,
που έφερε τον λαό στο κέντρο αποφά-
σεων της χώρας.

Αυτή η «μεταδοτική» επαναστατική
πιθανότητα για άλλες χώρες πρέπει να
αφαιρεθεί. Ιστορικά να εκλείψει. Είναι
σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι τα
ΜΜΕ μετατρέπουν σήμερα την Βενε-
ζουέλα σε μια δικτατορία. Μια χώρα
που από το 1998 έχει πραγματοποιήσει
πάνω από 22 εθνικές και τοπικές εκλο-

γές, και πανεθνικά δημοψηφίσματα, με
την συμμετοχή παρατηρητών (και αντι-
πολιτευόμενων) από όλο τον κόσμο.

Το πρόβλημα για τον Λευκό Οίκο σή-
μερα είναι το “κουτσό άλογο” όπως ήδη
ονομάζουν τον  Γκουαϊντό  στον Λευκό
Οίκο. Τον τελευταίο καιρό συνειδητο-
ποίησαν ότι δεν έχει άλλα περιθώρια να
ηγηθεί των αμερικάνικων σχεδίων, θεω-
ρούν ότι είναι “ώρα ο Μαδουρο και ο
Γκουαϊντό  να αποσυρθούν ταυτόχρονα”
και να αναζητηθεί άλλη “λύση”. Τα συ-
στηματικά κόμματα της Ελλάδας, η κυ-
βέρνηση της Ν∆ πρωτίστως, βρίσκονται
ακόμα εγκλωβισμένα στη «λύση Γκουαϊν-
τό». Τον έχουν μετατρέψει σε κυρίαρχο
συνομιλητή τους στη Λατινική Αμερική!
Το μόνο που λείπει είναι να αναζητήσουν
τον Μπολσονάρο και τους νέους δικτά-
τορες της Βολιβίας! Όχι  μόνο μένει η Ν∆
μετεξεταστέα, άλλα και άκρως οπισθο-
δρομική στις διπλωματικές της αναζη-
τήσεις στην Λατ. Αμερική και Καραϊβική.

Η στρατηγική της Βενεζουέλας
ως οδηγός για τις πανδημίες

Ο ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγεί-
ας) ζήτησε πρόσφατα άδεια από τη Βε-
νεζουέλα να μελετήσει τη στρατηγική της
για την καταστολή της πανδημίας, προ-
κειμένου να την αναπαραγάγει σε άλλες
χώρες. Η Βενεζουέλα, ενώ υπόκειται σε
σκληρότατες κυρώσεις, πέτυχε εξαιρε-
τικούς δείκτες συγκράτησης της πανδη-
μίας όταν χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Μεγά-
λη Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιτα-
λία κ.λπ., εκτιμάται να διαθέτουν από τα
“καλύτερα” συστήματα υγείας στον κό-
σμο και κολοσσιαίους πόρους, ουσια-
στικά απέτυχαν ενάντια στον Covid19.

Η Κούβα έδειξε το δρόμο. Η Βενε-
ζουέλα επίσης ακολουθεί όμοια πολιτι-
κή ένταξης χιλιάδων επαγγελματιών και
εθελοντών από ιατρικές και νοσηλευτι-
κές σχολές, πλατφόρμες πρόσβασης με
22 εκατομμύρια χρήστες στην Βενεζουέ-
λα σήμερα που επικοινωνήσουν άμεσα
και αποτελεσματικά με τις αρχές στα θέ-
ματα κρουσμάτων από την πανδημία. Η
προληπτική ιατρική και η συμμετοχή
του λαού σε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια
αντιμετώπισης της πανδημίας εν μεσώ
ενός οικονομικού και τρομοκρατικού
πολέμου από τις ΗΠΑ είναι μεθοδικά
αποκλεισμένη είδηση από τα ΜΜΕ.

Η Βενεζουέλα έλαβε πολύ πρώιμα μέ-
τρα περιορισμού, με την μαζική πολιτι-

κή για μάσκες, μαζικές δοκιμές στον
πληθυσμό για τον ιό με τη βοήθεια της
Κούβας, της Κίνας, της Ρωσίας και του
ΟΗΕ / ΠΟΥ, επειδή η πολιτική της κυ-
βέρνηση έχει την προστασία της ζωής και
του ανθρώπου στο επίκεντρο, ενώ τα νε-
οφιλελεύθερα καθεστώτα βάζουν την
οικονομία πρώτα και αφήνουν την παν-
δημία να εκραγεί, πειραματιζόμενοι σε
θεωρίες που πρώτα θα υπηρετούσουν την
νεοφιλελεύθερη πολιτική και μετά τον
παράγοντα άνθρωπο.

Στην παγίδα της προπαγάνδας

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι ακρο-
δεξιές εξεγέρσεις έχουν μετατραπεί από
τα διεθνή μέσα σε «λαϊκές εξεγέρσεις»
και η αντίδραση των δυνάμεων ασφα-
λείας σε «καταστολή από τη δικτατορία».
Η εξέγερση στις ΗΠΑ είναι “ορδές κα-
ταστροφέων”, ενώ τα εκατομμύρια αμε-
ρικανικοί πολίτες στους δρόμους “ξε-
χνιούνται”.

Τα πρακτορεία ειδήσεων και φωτο-
γραφιών που έχουν γίνει η μόνη πηγή των
περισσότερων δημοσιογράφων σήμερα
έχουν φτάσει ακόμη και στο σημείο να
μετατρέψουν τους τρομοκράτες σε
“ήρωες του αγώνα για τη δημοκρατία”,
ενώ ταυτόχρονα καθιστούν αόρατη την
κοινωνική, λαϊκή, ειρηνική πλειοψηφία,
η οποία απέρριψε τη βία υπέρ της κάλ-
πης σε πολλές χώρες.

Ορισμένα αριστερά κινήματα και ακτι-
βιστές έχουν πέσει στην παγίδα αυτής της
προπαγάνδας. Ήταν η στιγμή που εμ-
φανίστηκε το σύνθημα «Ούτε Τραμπ
ούτε Μαδούρο». Υπό την πίεση των κυ-
ριάρχων μέσων μαζικής ενημέρωσης, οι
περισσότεροι δυτικοί αναλυτές και δη-
μοσιογράφοι ή πολιτικοί επιστήμονες αν-
τικαθιστούν τα αίτια από τα αποτελέ-
σματα.

Αρκετοί διανοούμενοι και προσωπι-
κότητες όπως ο Νόαμ Τσόμσκι, ο Ρότζερ
Γουότερς κ.λπ. υπέγραψαν πρόσφατα μια
ανοιχτή επιστολή προς τον Πρόεδρο
των Ηνωμένων Πολιτειών και τον Γενι-
κό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ζη-
τώντας την άρση των οικονομικών κυ-
ρώσεων κατά χωρών όπως η Βενεζουέλα,
η Κούβα, το Ιράν, η Συρία. Εδώ η ΕΕ βρί-
σκεται και αυτή στον θαυμαστό κόσμο
του Ευρω-ατλαντισμου.

Η είσοδος των Ευρωπαίων στην “Dis-
neyworld” της ευρώ-ατλαντικής πολιτι-
κής από την εποχή εισβολής στο Ιράκ,
επιβεβαιώθηκε τώρα στις 20 Μαΐου στο
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε μια
εποχή που η Βενεζουέλα απέδειξε ότι το
Ηνωμένο Βασίλειο είχε καταχραστεί
τριάντα έναν τόνους χρυσού της Βενε-
ζουέλας και υπέγραψε ένα μυστικό σύμ-
φωνο με την ομάδα του  Γκουαϊντό  για
την ανατροπή του «καθεστώτος», ώστε να
έρθει στη συνέχεια ελεύθερα να «ανοι-
κοδομήσει και να επενδύσει» το χρυσό
στη χώρα αυτή.

Οι Ευρωπαίοι έχουν απομονωθεί και
πάλι, με τις Ηνωμένες Πολιτείες παρά
την υποστήριξη της πλειοψηφίας που δό-
θηκε στην Βενεζουέλα από χώρες όπως
η Κούβα, η Ρωσία, η Νότια Αφρική, η Ιν-
δονησία, η Κίνα και το Βιετνάμ, να προ-
τιμήσουν τον ψυχροπολεμικό τόνο, όπως
ακούστηκε σε ομιλία του Μάικ Πομπέο:
«Ήταν η κυβέρνηση του Μαδούρο που
ενορχήστρωσε την παραστρατιωτική επι-
θετικότητα». Εύλογη ήταν η απάντηση
του ρώσου εκπροσώπου στον ΟΗΕ “Εσείς
που αναγνωρίσατε έναν πρόεδρο μαριο-
νέτα, τι πιστεύετε για αυτό σήμερα;” 

Καιρός η ελληνική κυβέρνηση να δει
άλλες πλευρές της διεθνούς πραγματι-
κότητας. Αλλιώς θα ταυτίζεται με τούς
εκάστοτε Γκουαϊντό και Μπολσονάρο.
Αυτά τα πολιτικά πρόσωπα σηματοδο-
τούν το πραγματικό τέλος της ιστορίας.

* Ο Κώστας Ήσυχος είναι πρώην
αναπληρωτής υπουργός Εθνικής
Άμυνας και βουλευτής. Στέλεχος της
Λαϊκής Ενότητας.

Ο Γκουαϊντό
και η Disneyland
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Τη συζήτηση συντόνισε η Ιωάννα ∆ρόσου

∆ύο εβδομάδες έχουν περάσει από τη δο-
λοφονία του Τζορτζ Φλόιντ και οι δρόμοι
έχουν πλημμυρίσει με διαδηλωτές ενάντια
στο ρατσιστικό έγκλημα από αστυνομικούς.
Για αρχή, μπορείτε να μας περιγράψετε την
κατάσταση όπως τη βιώνετε; 

Νατάσα Ρωμανού: Περνάμε μία πάρα
πολύ δύσκολη περίοδο στις ΗΠΑ. Με την
υγειονομική κρίση και τη μεγάλη ανεργία, ο
πληθυσμός είναι σε πολύ μεγάλη αβεβαι-
ότητα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ήρθαν να
προστεθούν και οι ρατσιστικές επιθέσεις
εναντίον μαύρων πολιτών, με αποκορύ-
φωμα τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ στη
Μινεσότα, μια πολιτεία με πολλά προβλή-
ματα ρατσισμού και αστυνομικής βίας. Ο
κόσμος έχει ξεσηκωθεί, και κυρίως η νεο-
λαία είναι αυτή που στέκεται μπροστά.
Έχουμε πολύ έντονες διαδηλώσεις, σε πάρα
πολλές πόλεις των ΗΠΑ, με βίαιες αντιπα-
ραθέσεις με την αστυνομία. Έχουμε έναν
πρόεδρο, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετω-
πίσει αυτή την κατάσταση και καταφεύγει
σε εμπρηστικές δηλώσεις, υποδαυλίζοντας
το κλίμα. Έχουμε μια αντιπολίτευση, η
οποία σε μεγάλο βαθμό στέκεται ανήμπορη
να διαχειριστεί αυτή την κρίση, να δώσει
απαντήσεις και να καθορίσει το στίγμα της.   

Στάθης Γουργουρής: Μιλάμε για μια μα-
ζική αντίδραση, κυρίως από νέους ανθρώ-
πους, με πολυφυλετική και με τη συμμε-
τοχή πολλών γυναικών. Επειδή οι κινητο-
ποιήσεις είναι πραγματικά αυθόρμητες, δεν
μπορούν να περιφρουρηθούν και οργανώ-
νονται τώρα σιγά σιγά. Για παράδειγμα, ο
γιος μου χτες συμμετείχε σε μια πρωτοβου-

λία να φτιαχτούν κινητές μονάδες πρώτων
βοηθειών. Και όλα αυτά συμβαίνουν εν
μέσω πανδημίας, που σημαίνει ότι πολλοί
που βγαίνουν στους δρόμους ενδεχομένως
θα αρρωστήσουν. Κατά τη γνώμη μου, το
θέμα δεν είναι τι συμβαίνει τώρα, αλλά τι θα
γίνει μετά. 

Νίκος Αλεξίου: Από τη μία μέρα στην
άλλη είδαμε τα δύο άκρα· από τον εγκλει-
σμό στο σπίτι, ξαφνικά βρεθήκαμε στους
δρόμους. Και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάρι-
στο και ελπίζω να μην κουραστεί γρήγορα
ο κόσμος. Συμφωνώ με την κατάντια του
∆ημοκρατικού κόμματος, που επισημαίνει η
Νατάσα. Αυτή τη στιγμή, το δημόσιο διά-
λογο έχουν αναλάβει οι θρησκευτικές οργα-
νώσεις, που αντιδρούν στη φωτογραφία του
Τραμπ με τη βίβλο στο χέρι να δίνει εντολές
στο στρατό να ανοίξει πυρ. Αυτή η εικόνα
έβγαλε τους κληρικούς στα τηλεοπτικά πα-
ράθυρα να λένε ότι είναι απαράδεχτα όσα
γίνονται. Πιστεύω ότι είναι ένας αντιπερι-
σπασμός του Τραμπ, για να μην κουβεντια-
στούν τα πραγματικά προβλήματα που ανα-
δεικνύονται, που είναι οι ανισότητες, η
ανεργία, η φτώχεια, ώστε να καταφέρει την
επανεκλογή του. Βέβαια, την Τρίτη, σε οχτώ
πολιτείες έγιναν εκλογές, εν μέσω εξέγερ-
σης και απαγόρευσης κυκλοφορίας, κατα-
γράφοντας μεγάλες ανατροπές. 

Τι αναδεικνύει η δολοφονία Φλόιντ

Ποια η εκτίμησή σας; Είναι μια εξέγερση
που θα ξεθυμάνει ή φαίνεται να έχει μια δυ-
ναμική, ώστε να
αποκτήσει χα-
ρακτηριστικά
κινήματος και
να διαμορφώ-
σει αιτήματα; 

Στάθης Γουρ-
γουρής: ∆εν το
γνωρίζουμε
ακόμα. Έχει δυνα-
τότητες, πιστεύω,
αλλά είναι πάντα δύ-
σκολο να φτάσει κά-
ποιος από την άρνηση
στην κατάφαση. Πάν-
τως, αυτό που μου κάνει
εντύπωση είναι ότι δεν
έχει αναδειχθεί η γλώσσα
και η κουλτούρα του Oc-
cupy. Αυτή τη στιγμή οι δια-
δηλωτές κάνουν πορείες. Ο
σκοπός τους είναι να διασπά-
σουν την αστυνομία και να μην
της επιτρέψουν να τους σταματή-
σει. Ο κόσμος, δηλαδή, είναι
απλώς έξω. Όμως, οι πορείες ή τα
μπάχαλα δεν μπορούν να συνεχι-
στούν, χωρίς επόμενο βήμα. Πρέπει να
γίνουν καταλήψεις χώρων, για να χτί-
σουν κάτι συμβολικό, που μπορεί να
διατηρηθεί για κάποιο διάστημα, έτσι
ώστε να πιέσει τις εκλογές του Νοεμ-
βρίου. 

Νατάσα Ρωμανού: Αυτό που είναι
σημαντικό είναι ότι ένα πολύ μεγάλο
κομμάτι του κόσμου συνειδητοποιεί τι
σημαίνει συστημικός ρατσισμός, ότι ο
ρατσισμός έχει ευρεία εισχώρηση σε
όλες τις θεσμικές δομές, ότι επηρεάζει
τη λήψη των αποφάσεων και τη καθη-
μερινότητα των μαύρων και γενικότερα

των ευάλωτων πολιτών, την ίδια στιγμή που
στον πολιτικό λόγο μπορεί να υπάρχουν
όλοι οι πολιτικά ορθοί όροι. Βλέπουμε συ-
νεχώς να γιγαντώνεται ο συστημικός ρατσι-
σμός –παρότι, τι ειρωνεία, εκλέξαμε αφρο-
αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος δεν κατάφερε
να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα- και
ταυτόχρονα για να μπορέσει να ελεγχθεί το
φαινόμενο της παραβατικότητας, όπως λέ-
γεται, των μαύρων, να ενδυναμώνεται η κα-
ταστολή της αστυνομίας. 

Νίκος Αλεξίου: Η δολοφονία Φλόιντ δεν
αναδεικνύει μόνο το ρατσισμό αλλά και τη
διαχρονική μη απόδοση δικαιοσύνης. Και
εδώ βλέπουμε, πέρα από τη νέα γενιά που
αντιδρά, και ένα άλλο πρόσωπο της αστυ-
νομίας, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι
αστυνομικοί ζήτησαν συγγνώμη ή είδαμε να
κατεβαίνουν μαζί με τους διαδηλωτές. Μά-
λιστα, ο αρχηγός της αστυνομίας του Χιού-
στον είπε στον Τραμπ «σκάσε», μπας και
σταματήσει όλους αυτούς τους θεατρινι-
σμούς. 

Είναι πολλές οι εικόνες που φτάνουν εδώ,
με ανθρώπους από φτωχογειτονιές να στρέ-
φονται εναντίον των διαδηλωτών, που εμ-
φανίζονται να καταστρέφουν μέσα μεταφο-
ράς, κρατικά κτίρια, υποδομές πρόνοιας.
Είναι αυτό το κλίμα; 

Στάθης Γουργουρής: Αυτά που δείχνουν
δεν δίνουν τη συνολική εικόνα. Έχει συμβεί
να βγαίνουν στις γειτονιές των μαύρων και
να διαμαρτύρονται, αλλά πια έχει σταματή-
σει, διότι οι δια-
δηλωτές έγι-
ναν πιο προ-
σεκτικοί,

πιο πε-
ρι-

φρουρημένοι. Όπως και το ∆εκέμβρη του
2008, έχουν χτυπηθεί μαγαζιά υψηλού κα-
ταναλωτισμού, αστυνομικά τμήματα και
οχήματα και τράπεζες. Γενικά νομίζω ότι ο
∆εκέμβρης του 2008 είναι μια καλή αναλο-
γία για να καταλάβετε τι γίνεται. Είναι πολ-
λοί νέοι άνθρωποι που αυθόρμητα αντι-
δρούν ψυχολογικά και συναισθηματικά
απέναντι σε έναν τρόπο ζωής. 

Κατά την πανδημία, όπως είπατε, ανα-
δείχθηκαν οι ανισότητες και το κατεστραμ-
μένο κράτος πρόνοιας. Για αυτά μιλούσε το
πρόγραμμα του Μπέρνι Σάντερς, σε αυτούς
τους ανθρώπους απευθυνόταν και έτσι πολ-
λοί από αυτούς οργανώθηκαν πολιτικά.
Έχω την αίσθηση ότι η πανδημία από τη μια
και η εξέγερση με αφορμή τη δολοφονία
του Φλόιντ, από την άλλη,  μπορεί να ανα-
δείξει νέα πολιτικά προτάγματα. Είναι έτσι; 

Νατάσα Ρωμανού: Μιλάμε για ένα πρό-
βλημα που έχει διαχυθεί σε όλο τον κρατικό
ιστό και επηρεάζει όλες τις δομές εξουσίας.
Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το 99%
των αστυνομικών που κατηγορούνται για
ανθρωποκτονίες, κυρίως μαύρων, πολιτών
έχει αθωωθεί. Ακόμα και υπό κυβέρνηση
Ομπάμα, το δικαστικό σώμα της Νέας Υόρ-
κης, που είναι προοδευτικό, δεν πήρε κατα-
δικαστική απόφαση για ούτε μία υπόθεση.
Επομένως, φοβάμαι πολύ και τι θα γίνει την
άλλη βδομάδα στην κηδεία του Φλόιντ, και
τι θα γίνει σε ένα χρόνο στις δίκες των εμ-
πλεκόμενων αστυνομικών. Επομένως, το
πολιτικό πρόταγμα που συζητάμε δεν μπο-
ρεί να είναι μία από τα ίδια, όσα είδαμε να
κάνουν ∆ημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι
τα προηγούμενα χρόνια. Ο Νίξον το ’70 κή-
ρυξε τον πόλεμο στο έγκλημα, ο Ρήγκαν κή-
ρυξε τον πόλεμο στα ναρκωτικά και ο
Τραμπ προτάσσει τον νόμο και την τάξη.
∆εν μπορεί ξανά ο επόμενος πρόεδρος των
ΗΠΑ να δώσει μία από τις ίδιες λύσεις:
περισσότερης φυλάκισης, περιθωριοποί-
ησης των ευάλωτων και καταστολής. ∆εν
μπορεί να σταθεί καμία πρόταση ως αυτή
που θα νικήσει την αντισυστημική βία

του ρατσισμού όταν  περιλαμβάνει
συστημικές λύσεις, όπως η ενδυ-

νάμωση της αστυνομίας, το
χτίσιμο νέων φυλακών κ.λπ.

∆είτε πώς απάντησε ο υπο-
ψήφιος των ∆ημοκρατι-
κών, Τζο Μπάιντεν: «να
τους πυροβολούν στα
πόδια, αντί για την
καρδιά». 

Στάθης Γουργου-
ρής: ∆εσμεύτηκε και
ότι θα δημιουργήσει
μια Ομοσπονδιακή

Επιτροπή για την αστυνομική βία και δια-
φθορά. Και είναι εντυπωσιακό ότι πρώτη
φορά ακούγεται κάτι τέτοιο, ούτε ο Ομπάμα
δεν το έκανε. Το αν μπορεί να υλοποιηθεί
είναι μια άλλη κουβέντα, αλλά πρέπει να
γίνει. Να θυμίσω ότι στο παρελθόν, ο Τζόν-
σον κατέβασε την εθνοφρουρά να συνοδεύ-
σει τα μαύρα παιδιά στο σχολείο. Χρειάζε-
ται μια τέτοιου τύπου ομοσπονδιακή κίνηση
για να υπάρξει ξανά ελεγκτικός μηχανισμός
της αστυνομίας. 

Νατάσα Ρωμανού: Πράγματι είναι πολύ
δύσκολο συνταγματικά να υλοποιηθεί κάτι
τέτοιο και χρειάζεται την υποστήριξη και
του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, που κατά
τη γνώμη μου αποκλείεται να συμβεί.  

Είμαστε σε καμπή

Όσα κάνει τώρα ο Τραμπ –η ποινικοποί-
ηση του αντιφασισμού, η επίθεση στους
διαδηλωτές, η επίθεση στους κυβερνήτες ή
τους δημάρχους που αντιστέκονται στις εν-
τολές του- είναι μια στρατηγική, θεωρείτε,
για να φτάσει ως τις εκλογές; 

Νίκος Αλεξίου: Νομίζω ότι ο Τραμπ θέλει
να οξύνει όσο μπορεί πράγματα για να φτά-
σει το εκλογικό σώμα στην κατάσταση που
ήταν και εξέλεξε τον Νίξον το ’68, μια χρο-
νιά που είχαν ανθήσει τα κινήματα κοινωνι-
κών και πολιτικών δικαιωμάτων στις ΗΠΑ. 

Στάθης Γουργουρής: Ο Νίξον δεν ήταν
πρόεδρος τότε, ήταν υποψήφιος. Τώρα
έχεις έναν πρόεδρο που ζητά «τάξη και
ασφάλεια», χωρίς ο ίδιος να καταφέρει να
το κάνει. 

Νίκος Αλεξίου: Ο Τραμπ παίζει το άρρω-
στο παιχνίδι του μακιαβελισμού. Με τις θε-
ατρινίστικες κινήσεις που κάνει επιδιώκει
να συσπειρώσει όλη τη βάση και να προ-
σεγγίσει τους μετριοπαθείς ∆ημοκρατικούς.
Μην ξεχνάμε ότι στην περίοδο του εγκλει-
σμού ένα προϊόν που αυξήθηκε κατακό-
ρυφα είναι η αγορά όπλων. Την Παρασκευή
αναμένουμε να δούμε τα νέα στοιχεία για
την ανεργία. Με τα σαράντα-πενήντα εκα-
τομμύρια ανέργων, με μια νέα φτωχοποί-
ηση, αν δοθεί ένα πακέτο στήριξης την τε-
λευταία στιγμή, μπορεί να ξεχαστούν όλα. 

Στάθης Γουργουρής: ∆εν νομίζω. Είναι
ένα στοίχημα κατά πόσο μπορεί να διατη-
ρηθεί η ορμή. 

Νίκος Αλεξίου: Από την άλλη, η επιλογή
Μπάιντεν είναι στο ίδιο μήκος κύματος: να
είμαστε όσο μπορούμε στο Κέντρο και λίγο
∆εξιά. Τα παιδιά, όμως, που είναι στους
δρόμους λένε «να πάμε λίγο πιο Αριστερά».
∆υστυχώς, δεν θα τολμήσει το ∆ημοκρατικό
κόμμα να οικοδομήσει ένα νέο πρόταγμα.  

Στάθης Γουργουρής: Τα νέα παιδιά μι-
σούν τον Μπάιντεν, αλλά θα βγουν και θα

τον ψηφίσουν.
Νατάσα Ρωμανού: Και εγώ αυτό πιστεύω. 
Στάθης Γουργουρής: Γιατί καταλαβαίνουν

μεν ότι δεν αρκεί να φύγει ο Τραμπ, αλλά
ξέρουν ότι αν παραμείνει τότε θα διαλυθούν
τα πάντα. Και το είδαμε και χθες, που πήγαν
από την εξέγερση στις κάλπες, ψήφισαν και
ξαναγύρισαν στην εξέγερση. Και από την
άλλη έχει σημασία και ποια θα είναι η αντι-
πρόεδρος. 

Νατάσα Ρωμανού: Πρέπει να είναι γυ-
ναίκα, μαύρη και από την αριστερή πτέρυγα
των ∆ημοκρατικών.

Στάθης Γουργουρής: Πέρα από το ότι πρέ-
πει ο Τραμπ να χάσει, πρέπει οι Ρεπουμπλι-
κάνοι να ηττηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Αν δεν ηττηθεί η Γερουσία, με πρώτο τον
ΜακΚόνελ, ο οποίος είναι ο πιο επικίνδυ-
νος όλων, δεν θα μπορέσει να υπάρξει κοι-
νωνική συναίνεση. Η κυβέρνηση Τραμπ κα-
τέστρεψε όλους τους θεσμούς της χώρας,
με πρώτους τους μηχανισμούς ελέγχου της
αστυνομίας. Αν εκλεγεί ο Μπάιντεν και δεν
υλοποιήσει όσα λέει, γιατί δεν θα μπορεί,
τότε και πάλι ο κόσμος θα βγει στους δρό-
μους. Είμαστε σε μια καμπή. και για να γίνει
η ανατροπή δεν αρκεί μόνο να χάσει ο
Τραμπ. 

Νίκος Αλεξίου: Για αυτό επιμένω πως
είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος των θρη-
σκευτικών οργανώσεων. 

Νατάσα Ρωμανού: Αυτό το βλέπουμε και
στο περιβαλλοντικό κίνημα. Οι θρησκευτι-
κοί ηγέτες μπορούν να είναι εκείνοι που θα
κάνουν τη ρωγμή μέσα στη γραμμή των Ρε-
πουμπλικάνων, ειδικά στις νότιες πολιτείες
που ο κόσμος είναι περισσότερο θρησκευό-
μενος. ∆υστυχώς, το πολιτικό σύστημα των
ΗΠΑ δεν επιτρέπει να αναπτυχθούν άλλα
κόμματα, για να δοθεί ευκαιρία στην Αρι-
στερά. Ωστόσο, η αριστερή πτέρυγα των ∆η-
μοκρατικών (DSA, Democratics Socialists of
America) έχει μέλλον, όταν και εφόσον ξε-
περάσει κάποιες αγκυλώσεις και εάν συρρι-
κνωθεί η συντηρητική πλευρά των ∆ημο-
κρατικών. Εκεί είναι και οι ελπίδες μου για
το άμεσο μέλλον. 

Μετά από αυτή την ενδιαφέρουσα συζή-
τηση, να προσπαθήσει ο καθένας να κάνει
μια εκτίμηση για το πώς μπορεί να εξελιχ-

θούν τα πράγματα; 
Νίκος Αλεξίου: Τη σημερινή κατάσταση

πρέπει να τη δούμε ως μια εκρηκτική συμ-
πύκνωση πολλών παραγόντων: του εγκλει-
σμού, της ανεργίας, των μεγάλων ταξικών
διαφορών που υπάρχουν στις ΗΠΑ. Επι-
πλέον, επειδή υπάρχει η μεγάλη έλλειψη
ηγεσίας, όσον αφορά το ∆ημοκρατικό
κόμμα και επειδή οι πορείες και οι διαδη-
λώσεις γίνονται ακόμα αυθόρμητα, χωρίς
να υπάρχει ένα συγκεκριμένο πολιτικό αί-
τημα είναι κρίσιμο να κατανοήσουμε ότι εί-
μαστε σε μια κρίσιμη καμπή, για το πώς θα
εξελιχθούν τα πράγματα. Αν οι ∆ημοκρατι-
κοί και ένα μέρος των Ρεπουμπλικάνων δεν
πάρουν θέση στην αντισυνταγματικότητα
των πολιτικών Τραμπ, νομίζω ότι θα φτά-
σουμε σε μια ακόμα πιο οξυμένη κατά-
σταση. Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει ο
κόσμος να αντέξει μέχρι τις εκλογές. 

Στάθης Γουργουρής: Πιστεύω ότι η Αμε-
ρική περνά μια πολύ μεγάλη θεσμική κρίση,
που ενδεχομένως να είναι και πρωτοφανής.
Οι ασφαλιστικές δικλείδες που υπήρχαν με
τη μορφή θεσμών ή νόμων έχουν καταργη-
θεί. Επιπλέον, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η
πανδημία συνεχίζεται και πως το φθινό-
πωρο αναμένεται ένα δεύτερο φονικό κύμα,
την ίδια ώρα που η χώρα έχει 40 εκατ. ανέρ-
γους, που δεν θα μπορέσουν να βρουν δου-
λειά. Και σε αυτό το κλίμα αναμένεται να γί-
νουν εκλογές, οι οποίες αν δεν αναβληθούν
υπό συνθήκες έκτακτης ανάγκης –κάτι που
δεν το αποκλείω- θα γίνουν σε ένα εξαιρε-
τικά οξυμένο κλίμα, με εκατέρωθεν βία. Η
σημερινή εξέγερση είναι ένα σύμπτωμα μιας
ευρύτερης κρίσης στην Αμερική, της οποίας
οι συνέπειες είναι απρόβλεπτες. 

Νατάσα Ρωμανού: Θέλω να κλείσω με μία
ρήση του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ: «Μόνο με
κοινωνική δικαιοσύνη και προοδευτικές λύ-
σεις μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κρί-
σεις του ρατσισμού, μπορούμε να αντιμετω-
πίσουμε την κοινωνική αταξία, τις κοινωνι-
κές ταραχές κτλ.» Χρειαζόμαστε εποικοδο-
μητική,  θεσμοθετημένη δηλαδή, κοινωνική
αλλαγή. Και αυτό θα είναι το μεγάλο ζητού-
μενο και ελπίζω κεντρικό θέμα στις επόμε-
νες εκλογές στις ΗΠΑ. Πιστεύω ότι θα βρε-
θούμε σε μια καλύτερη νέα χρονιά. 

•
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Η σημερινή εξέγερση είναι ένα σύμπτωμα
μιας ευρύτερης κρίσης στην Αμερική
Το στοίχημα είναι αν θα μπορέσει ο κόσμος να αντέξει μέχρι τις εκλογές

Οι ΗΠΑ ζουν έντονες στιγμές
εξέγερσης, καθώς η νεολαία –
και όχι μόνο- έχει κατακλύσει
τους δρόμους μεγάλων πόλεων
και διαδηλώνει ενάντια στο
συστημικό ρατσισμό. Ο
πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλτ
Τραμπ είναι αποφασισμένος να
καταστείλει το αυθόρμητο
αυτό κίνημα εν τη γενέσει του,
παρατάσσοντας το στρατό.
Ακόμα και μέλη του
υπουργικού του συμβουλίου
και υψηλά ιστάμενοι κρατικοί
λειτουργοί φαίνεται να
διαφωνούν με τη στρατηγική
σύγκρουσης που έχει επιλέξει,
με τελευταίο παράδειγμα τον
υπουργό Άμυνας να εκφράζει
τη δυσαρέσκεια του
Πενταγώνου. «Η επιλογή
χρήσης δυνάμεων εν υπηρεσία
σε ρόλο επιβολής του νόμου
πρέπει να χρησιμοποιείται
μόνο ως έσχατη λύση, και μόνο
στις πιο έκτακτες και
δύσκολες καταστάσεις. ∆εν
είμαστε σε μια από αυτές τις
καταστάσεις τώρα», δήλωσε ο
Μαρκ Έσπερ. Η οργή που έχει
ξεχειλίσει δεν αποτυπώνεται
μονάχα στους δρόμους που
ζουν μέρες εξέγερσης, αλλά
και στις κάλπες με τον
ρεπουμπλικανό βουλευτή της
Αϊόβα, Στιβ Κινγκ, με
εκπεφρασμένες ρατσιστικές
απόψεις να χάνει –για πρώτη
φορά από το 2003- τις
προκριματικές εκλογές. Την
ίδια μέρα, στις δημοτικές
εκλογές στο Φέργκιουσον του
Μισούρι, εξελέγη δήμαρχος για
πρώτη φορά γυναίκα και για
πρώτη φορά αφροαμερικανή, η
Έλα Τζόουνς. Σύμφωνα δε με
τις τελευταίες δημοσκοπήσεις,
ο υποψήφιος των
∆ημοκρατικών Τζο Μπάιντεν
προηγείται με 53% των ψήφων
έναντι του Τραμπ, που
συγκεντρώνει το 43%. 
Για όσα πρωτοφανή
συμβαίνουν σήμερα στις ΗΠΑ
συζητάμε με την Νατάσα
Ρωμανού, καθηγήτρια στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια και
ερευνήτρια στο Ινστιτούτο
∆ιαστημικών Μελετών της
NASA, τον Νίκο Αλεξίου,
καθηγητής Κοινωνιολογίας στο
Κουίνς Κόλετζ της Νέας
Υόρκης και τον Στάθη
Γουργουρής, καθηγητής
Συγκριτικής Λογοτεχνίας και
Κοινωνικών Σπουδών στο
Πανεπιστήμιο Κολούμπια. 

Στιγμιότυπο από την μαζικότατη αντιρατσιστική, αντιφασιστική πορεία προς
την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, την περασμένη Τετάρτη, όπου κυριάρ-
χησαν συνθήματα και μηνύματα κατά του ρατσισμού, με κορυφαία το  «Ι can’t
Breathe», «Black lives matter», «∆εν υπάρχει ειρήνη, χωρίς δικαιοσύνη».

Νατάσα Ρω-
μανού, καθη-
γήτρια στο
Πανεπιστή-
μιο Κολούμ-
πια

Νίκος Αλε-
ξίου, καθη-
γητής Κοι-
νωνιολογίας
στο Κουίνς
Κόλετζ της
Νέας Υόρκης

Στάθης
Γουργουρής,
καθηγητής
Συγκριτικής
Λογοτεχνίας
και Κοινωνι-
κών Σπου-
δών στο Πα-
νεπιστήμιο
Κολούμπια

Ο κόσμος έχει ξεσηκω-
θεί, και κυρίως η νεολαία
είναι αυτή που στέκεται
μπροστά. Έχουμε έναν
πρόεδρο, ο οποίος κατα-
φεύγει σε εμπρηστικές
δηλώσεις, υποδαυλίζον-
τας το κλίμα. Έχουμε μια
αντιπολίτευση, η οποία
σε μεγάλο βαθμό στέκε-
ται ανήμπορη να διαχει-
ριστεί αυτή την κρίση, να
δώσει απαντήσεις και να
καθορίσει το στίγμα της. 

“
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«Εξωση προσφύγων από τις ∆ομές – Συγκέντρωση στα γραφεία της Ύπατης
Αρμοστείας του ΟΗΕ» (in.gr) | Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ: Βαθιά ανησυχία για την
«έξωση» 9.000 προσφύγων στην Ελλάδα (huffingtonpost.gr) | Κραυγή αγω-

νίας από την Ύπατη Αρμοστεία για τους προς έξωση πρόσφυγες (efsyn.gr) |∆ιαμαρτυ-
ρία για την έξωση 9.000 προσφύγων από το πρόγραμμα Εστία (naftemporiki.gr) |Επιμέ-
νει ο Μηταράκης στην έξωση χιλιάδων προσφύγων από τις ∆ομές (tanea.gr) |∆ιώ-
χνουν τους πρόσφυγες από τα διαμερίσματα («Αυγή», 26.05.2020) | Ύπατη Αρμοστεία:
Ανάγκη για δίχτυ ασφαλείας και ευκαιρίες ένταξης στους αναγνωρισμένους πρό-
σφυγες («Αυγή», 02.06.2020) | Γιώργος Ψυχογιός: Πίεση εντός και εκτός Βουλής για να
μη μείνουν άστεγοι οι πρόσφυγες («Εποχή», 31.05.2020) | Κώστας Αρβανίτης: Μπίζνες
ως συνήθως - με παράπλευρα οφέλη («Ποντίκι», 31.05.2020)

Τι νόημα έχει ένα ακόμα άρθρο για την έξωση των αναγνωρισμένων προσφύγων από
τις δομές που φιλοξενούνται; Υπάρχει κάτι που δεν έχει ήδη ειπωθεί; Ποιος από μας
δεν έχει καταλάβει το σκεπτικό, την αλληλουχία των κυβερνητικών επιδιώξεων;

Β’ κατηγορίας

Όπου μας παίρνει στήνουμε εργολαβίες τύπου Μαλακάσας για «μάντρωμα» των «λα-
θραίων» σε άθλιες συνθήκες. Μοιραζόμαστε τα απείρως υπερκοστολογημένα κονδύ-
λια με ημέτερους κατασκευαστές. Κάποιοι από αυτούς ίσως να είναι και από τους
πρωτοστατούντες στις διαμαρτυρίες για την απομάκρυνση των προσφύγων από τον
τόπο τους (μετά βέβαια από τη δική τους απομάκρυνση εκ του ταμείου). Μετά πετάμε
στο δρόμο τους «παλιούς», αυτούς που κοιμίζουμε και ταΐζουμε τσάμπα. Αυτούς που
έχουν πάρει άσυλο και έχουν το θράσος να θέλουν να μάθουν ελληνικά, να βρουν σπίτι
και δουλειά, να πάνε τα παιδιά τους σχολείο, να γιατροπορεύονται στα νοσοκομεία
μας. Κοινώς όσα προβλέπουν οι νόμοι για τους πολίτες της χώρας. Αλλά εμείς δεν
τους γουστάρουμε ισότιμους, εμάς μας συμφέρει να είναι β΄ κατηγορίας. ∆εν παν’ να
λένε οι διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες περί ισονομίας. Τους ανεχόμαστε που τους
ανεχόμαστε, να μην τους εκμεταλλευτούμε και λίγο;   

Ποιος δεν θυμάται το σύνθημα «Αλβανέ, Αλβανέ δεν θα γίνει Έλληνας ποτέ»; Πόσες
χιλιάδες άνθρωποι από τις γειτονικές βαλκανικές χώρες δεν γνώρισαν τα μαύρα, πολ-
λές φορές απλήρωτα μεροκάματα. Πόσοι ανασφάλιστοι δεν μπορούσαν να διεκδική-
σουν μια άδεια παραμονής και εργασίας. Πόσοι παιδεύονται ακόμα, μετά από χρόνια
παραμονής στη χώρα, να αποκτήσουν ίσα δικαιώματα, να μπορούν να ψηφίσουν το δή-
μαρχο του χωριού τους, να μην είναι τα παιδιά τους χωρίς πατρίδα. Πόσα κυκλώματα
στήθηκαν και τράφηκαν εδώ και τρεις δεκαετίες για τη διακίνηση, τη νομιμοποίηση ή

την παράνομη διέλευση από τη χώρα μας. 

Τυφλό ρατσιστικό μίσος

Ευτυχώς τη δύσκολη ώρα του μεγάλου προσφυγικού κύματος το 2015 με τους χι-
λιάδες κατατρεγμένους δεν τη διαχειρίστηκε η Ν∆. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και
οι χιλιάδες εθελοντές σε όλη τη χώρα απέδειξαν ότι υπάρχει άλλος τρόπος και για τη
διάσωση, αλλά κυρίως για την ένταξη (μαζικοί εμβολιασμοί, τάξεις ένταξης, απόδοση
ΑΜΚΑ, πιλοτικά προγράμματα στέγασης – Λειβαδιά, Κιλκίς κ. α.) 

Όμως τώρα έχουμε κυβέρνηση της Ν∆. ∆εν θα επιτρέψει στους κουτόφραγκους
επιτρόπους να χαλάσουν τον τρόπο διακυβέρνησης της πραγματικής, της καθαρής δε-
ξιάς. Ας τους κουνάνε 350 εκατομμύρια για τη στέγαση των προσφύγων. Από την
στιγμή που δεν περνάνε από τη δική τους «χρηστή» διαχείριση, δεν θα αφήσουν να πε-
ράσουν ούτε από την Ύπατη Αρμοστεία, ούτε από τον ∆ΟΜ, ούτε από καμιά ΜΚΟ. Κρά-
τος εν κράτει δεν ανέχονται. Κι ας μην τα πάρουν ούτε οι τοπικές κοινωνίες, ούτε τα
άδεια ξενοδοχεία, ούτε κανείς. Όσο για αυτούς που θα παραμείνουν στην Ελλάδα με
βάση την πανευρωπαϊκή ποσόστωση και οφείλουμε να τους εντάξουμε ομαλά, τόσο
το χειρότερο για αυτούς. 

Άλλωστε, ποιον θα έχουν οι δικοί μας άνεργοι, του δικού τους νόμου, να μισούν για
την αυριανή εξαθλίωσή τους. Λες και ο κ. Μηταράκης έχει δικαίωμα να μοιράσει στους
έλληνες αυτά που δεν θα χρησιμοποιήσει για τους πρόσφυγες. Το μόνο που έχει σκοπό
να μοιράσει είναι μίσος, απλό τυφλό, ρατσιστικό μίσος. Είναι και αυτός ένας τρόπος να
μαζεύεις ωραία ακροδεξιά ψηφαλάκια. 

Μαρία Ηλιάδη

Οαφροαμερικανός σκηνοθέτης
Σπάικ Λι, με την αφορμή των δια-
δηλώσεων στις ΗΠΑ για τη δολο-

φονία του Τζορτζ Φλόιντ, τόνισε ότι
«πριν από τον κορονοϊό, υπήρχε η παν-
δημία του ρατσισμού, που εξακολουθεί να
υπάρχει». Όχι μόνο εξακολουθεί να υπάρ-
χει, αλλά, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, γιγαν-
τώνεται. Ποιος δεν θυμάται το κυνήγι του
φτωχού μετανάστη, τα «ματωμένα πορ-
τοκάλια του Ροζάρνο», τις άθλιες συνθή-
κες ζωής σε αυτοσχέδιες καλύβες και
σκηνές των εργατών γης, μεταναστών
σχεδόν στο σύνολό τους, ανθρώπων που
βιώνουν μια νέα δουλεία στα χωράφια της

Ιταλίας;
Είναι άνθρωποι που δουλεύουν κυριο-

λεκτικά για ψίχουλα, χωρίς κανόνες υγι-
εινής, χωρίς προστασία, με τον επιστάτη
να τους φέρεται απάνθρωπα και με τον
εργοδότη να εκμεταλλεύεται το γεγονός
ότι πολλοί από αυτούς δεν έχουν άδεια
παραμονής, είναι «μετανάστες χωρίς χαρ-
τιά».

Συχνά οι καταυλισμοί τους παίρνουν
φωτιά, όπως συνέβη στις 29 Μαρτίου στο
Μπόργκο Μετζανόνε, κοντά στη Φότζια
(Απουλία), όπου κάηκαν ολοσχερώς
τριάντα καλύβες και οι άνθρωποι που τις
κατοικούσαν έμειναν στο έλεος της κα-

κοκαιρίας, στο ύπαιθρο.
Στις 2 Ιουνίου, η Ιταλία γιορτάζει την

«ημέρα της ∆ημοκρατίας». Αυτή την ημέ-
ρα, όμως, πριν 2 χρόνια, δολοφονήθηκε
στην Καλαβρία με μια σφαίρα στο κεφά-
λι ο Σουμάιλα Σάκο, εργάτης συνδικαλι-
στής από το Μάλι, ενώ μάζευε σίδερα από
ένα εγκαταλειμμένο εργοστάσιο.  Φίλος
του Σάκο ήταν ο εργάτης συνδικαλιστής
Αμπουμπακάρ Σουμαχόρο, με καταγωγή
από την Ακτή Ελεφαντοστού, αλλά με ιτα-
λική υπηκοότητα, στην πρώτη γραμμή
στον αγώνα των εργατών γης ενάντια στην
εκμετάλλευση και τις διακρίσεις. 

∆υνατότητα νομιμοποίησης, μέσα
από ένα πολύ στενό παράθυρο

Με το διάταγμα για την επανεκκίνηση
της οικονομίας μετά τον κορονοϊό η κυ-
βέρνηση αποφάσισε να νομιμοποιήσει
περίπου 300.000 «αόρατους» εργαζομέ-
νους, αλλά σύμφωνα με το Ismu (Ίδρυμα
μελέτης των μεταναστευτικών φαινομέ-
νων) θα απομείνουν ουσιαστικά άλλοι τό-
σοι χωρίς τη δυνατότητα να αποκτήσουν
άδεια παραμονής.

Το διάταγμα προβλέπει ότι οι εργοδό-
τες θα μπορούν να νομιμοποιήσουν τους
εργαζομένους πληρώνοντας 500 ευρώ
για κάθε εργαζόμενο ή ότι ο αλλοδαπός
πολίτης του οποίου έχει λήξει η άδεια πα-
ραμονής από την 31η Οκτωβρίου 2019 θα
μπορεί να αιτηθεί μια άδεια παραμονής
έξι μηνών, καταβάλλοντας 130 ευρώ. Αν,
αφού περάσουν οι έξι μήνες, ο πολίτης
αποδείξει ότι έχει μια σύμβαση μισθωτής
εργασίας, η άδεια παραμονής του θα με-
τατραπεί σε άδεια παραμονής λόγω ερ-
γασίας.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνδι-
κάτου βάσης USB, το διάταγμα έδωσε
«μια δυνατότητα νομιμοποίησης, μέσα
από ένα πολύ στενό παράθυρο γεμάτο με
εμπόδια και αυστηρές προϋποθέσεις,
απλά και μόνο λόγω  χρησιμότητας στην
αγορά, χωρίς να εγγυάται το δικαίωμα στη
ζωή».  

Γι’ αυτό το συνδικάτο κήρυξε απεργία
των εργατών γης για την 21η Μάη, κα-
λώντας τους καταναλωτές να μην αγο-
ράσουν φρούτα και λαχανικά εκείνη την

ημέρα.

Μαζική διαδήλωση

Το Κίνημα της Σαρδέλας συμμετείχε
στην απεργία, ζητώντας από τους κατα-
ναλωτές να μην αγοράσουν φρούτα και
λαχανικά την ημέρα της απεργίας, δη-
λώνοντας ότι «κανείς δεν θα έπρεπε να
εξαιρείται από τη νομιμοποίηση, που εί-
ναι αναγκαία για την προστασία της υγεί-
ας, της ασφάλειας και των δικαιωμάτων
των 600 χιλιάδων μεταναστών που ζουν
και εργάζονται με μαύρη εργασία στη
χώρα». Όπως λέει το Κίνημα, «αυτός ο
αριθμός θα αυξηθεί μέχρι τις 800 χιλιάδες,
καθώς θα συνεχίζουν να παράγουν απο-
τελέσματα τα διατάγματα ασφαλείας της
εποχής Σαλβίνι (όπως η κατάργηση της
ανθρωπιστικής προστασίας)». 

Επίσης, η νομιμοποίηση δεν αγγίζει το
ζήτημα της εκμετάλλευσης των εργατών
στα χωράφια, τις συνθήκες υπό τις οποί-
ες εργάζονται, όπως την περίπτωση του
εργάτη που έχει κανονική σύμβαση ερ-
γασίας, αλλά είναι αντικείμενο άγριας εκ-
μετάλλευσης. 

Με μια μεγάλη διαδήλωση στη Φότζια,
οι εργάτες γης απαίτησαν να γίνουν σε-
βαστά τα δικαιώματά τους, ενάντια στην
εκμετάλλευση και στην απουσία κάθε
προστασίας.

Ο συνδικαλιστής Αμπουμπακάρ Σου-
μαχόρο τόνισε ότι «αυτό που λείπει είναι
ο σεβασμός απέναντι στους εργάτες γης,
ανεξάρτητα από το χρώμα του δέρματος
και την προέλευσή τους. Σήμερα απερ-
γούμε, τολμήσαμε να απεργήσουμε για να
έρθουμε αντιμέτωποι με την πολιτική
του απάνθρωπου κυνισμού, για να έρ-
θουμε αντιμέτωποι με εκβιασμούς, αυ-
θαιρεσίες και για να αποδείξουμε ότι
στα χωράφια σαπίζουν τα δικαιώματα των
εργαζομένων. Αυτή είναι μόνο η αρχή».

Μαζί με το ρατσισμό που φουντώνει,
αυξάνεται και η αντεπίθεση των κολα-
σμένων της γης, καθώς και οι ελπίδες ότι
μια μέρα ο ιός του ρατσισμού θα νικηθεί.
Προς το παρόν, φαίνεται να λαμβάνει ένα
γερό πλήγμα.

Τόνια Τσίτσοβιτς

Εξώσεις με ρατσισμό και ιδιοτέλεια

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ ΓΗΣ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Οι σκλάβοι
της Ιταλίας
εξεγείρονται 
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Ανυποχώρητος εμφανίστηκε, του-
λάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, ο
υπουργός Μετανάστευσης και

Ασύλου, Ν. Μηταράκης, για την έξωση
των αναγνωρισμένων προσφύγων από
διαμερίσματα και δομές φιλοξενίας, την
∆ευτέρα 1 Ιουνίου, μέρα εκκίνησης του
μέτρου.  

Κλείνοντας το μάτι
στην ακροδεξιά

Σε τηλεοπτική του παρέμβαση ο ίδιος
δήλωσε για το ζήτημα ότι «δεν μπορούμε
να δώσουμε περισσότερη προτεραιότητα
στους πρόσφυγες απ’ ό,τι δίνουμε στους
έλληνες πολίτες», γνέφοντας έτσι στα
ακροδεξιά ανακλαστικά, προκειμένου
κάπως να δικαιολογήσει μια απόφαση
που βγάζει στο δρόμο 9.000 ανθρώπους
και ακόμα 11.000 τους επόμενους μήνες,
βάσει των στοιχείων της Ύπατης Αρμο-
στείας (οι αριθμοί για το πόσοι καλούν-
ται να αποχωρήσουν, αλλάζουν συχνά,
καθώς η καταγραφή στις δομές είναι δύ-
σκολη, αλλά και αυξάνονται λόγω
λήψης ασύλου).

«Ένας άπορος πρόσφυγας και ένας
άπορος έλληνας πολίτης δεν ξεκινούν
από την ίδια αφετηρία. Ο πρόσφυγας
έχει να αντιμετωπίσει πολλά περισσό-
τερα προβλήματα. ∆εν μιλάει τη γλώσσα,
βρίσκεται ολομόναχος σε ένα νέο περι-
βάλλον, χωρίς ανθρώπους για υποστή-
ριξη, και δεν γνωρίζει τις γραφειοκρατι-
κές διαδικασίες που απαιτεί το σύστημα
πρόνοιας της χώρας. Επίσης, δεν μπο-
ρούμε να παραβλέψουμε ότι πολλοί φέ-
ρουν βαριά ψυχικά και σωματικά τραύ-
ματα. Γι’ αυτούς τους λόγους, λοιπόν,
χρειάζονται μια περαιτέρω υποστήριξη,
ώστε να μπορέσουν να αυτονομηθούν»,
εξηγεί στην «Εποχή» η Στέλλα Νάνου,
υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ύπατης Αρ-
μοστείας.  Σημειώνεται ότι η διεθνής ορ-
γάνωση εξέδωσε και σε επίπεδο Γενεύης

(όχι μόνο το ελληνικό τμήμα) ανακοί-
νωση, με την οποία καλεί την κυβέρνηση
«να ενεργοποιήσει ένα δίχτυ ασφαλείας
και ευκαιρίες ένταξης για τους αναγνω-
ρισμένους πρόσφυγες», εκφράζοντας
την ανησυχία της για τις τελευταίες εξε-
λίξεις.  

Ο υπουργός, όμως, συνεχίζει να υπε-
ρασπίζεται την απόφαση, προβάλλοντας
επιχειρήματα όπως ότι πρέπει οι ανα-
γνωρισμένοι πρόσφυγες να μείνουν
άστεγοι, προκειμένου να υπάρξει απο-
συμφόρηση στα νησιά, όταν όλο αυτό το
διάστημα έχει δημιουργήσει ελάχιστες
νέες θέσεις φιλοξενίας. «Προφανώς
υπάρχει ανάγκη να βρεθούν θέσεις για
τους αιτούντες άσυλο από τα νησιά,
ώστε να σταματήσουν οι άθλιες συνθή-
κες λόγω υπερπληθυσμού. Αυτό, όμως,
δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να μείνουν
χωρίς στέγη οι αναγνωρισμένοι πρόσφυ-
γες. Συμφωνούμε επίσης ότι δεν θα πρέ-
πει να παραμείνουν για πάντα σε προ-
γράμματα φιλοξενίας, αλλά αυτό σημαί-
νει τη δημιουργία προγραμμάτων έντα-
ξης. Να υπάρξει, δηλαδή, διευκόλυνση
της πρόσβασης στην αγορά εργασίας ή
σε προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας.
Θεωρητικά αυτά προβλέπονται, στην
πράξη, όμως, οι πρόσφυγες αντιμετωπί-
ζουν πολλά εμπόδια», σημειώνει η
Στέλλα Νάνου.

Αναμονή λόγω πολιτικού κόστους

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι
γραμμές, ευτυχώς δεν έχει υπάρξει κά-
ποιος εξαναγκασμός σε αποχώρηση,
παρά την παρέλευση της ημερομηνίας,
λόγω της δυναμικής στάσης του κινήμα-
τος αλληλεγγύης και των επιτροπών των
ίδιων των προσφύγων κατά των εξώ-
σεων (βλ. κινητοποιήσεις στις δομές του
Ελαιώνα, των ∆ιαβατών, έξω από την
Ύπατη Αρμοστεία κ.α). Παρόλ’ αυτά
υπάρχουν οικογένειες προσφύγων που

αποχώρησαν, κυρίως στην Αθήνα, από
φόβο για τυχόν συνέπειες στη μη συμ-
μόρφωση. 

«Η κυβέρνηση φαίνεται να τα έχει χα-
μένα με το θέμα. Λένε γελοιότητες περί
προτεραιότητας των ελλήνων πολιτών
και ότι γι’ αυτό δεν θα κάνουν τίποτα,
αλλά το κίνημα αλληλεγγύης με τη
στάση του τήν αναγκάζει να μιλήσει για
ένταξη και, προς το παρόν, να μην προ-
βεί στις εξώσεις. Προφανώς, η κυβέρ-
νηση δεν μπορεί να σηκώσει το πολιτικό
κόστος μιας εικόνας 11.000 ανθρώπων
άστεγων στα πάρκα και στις πλατείες»,
τονίζει ο Πέτρος Κωνσταντίνου, από την
Κίνηση Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό
και τη Φασιστική Απειλή (ΚΕΕΡΦΑ) και
δημοτικός σύμβουλος με την «Ανταρσία
στις γειτονιές της Αθήνας». Σημειώνει,
όμως, ότι δεν πρέπει να υπάρξει εφησυ-
χασμός, καθώς «περιμένουμε ότι σε λίγο
διάστημα η κυβέρνηση θα εστιάσει
ακόμα πιο έντονα στο αφήγημα ότι λόγω
αυτού δεν γίνεται αποσυμφόρηση στα
νησιά, προκειμένου να διχάσουν την κοι-
νωνία, και ταυτόχρονα θα περάσει και σε
ιδεολογικές και πολιτικές επιθέσεις
εναντίον του κινήματος αλληλεγγύης».

Για την ώρα, το υπουργείο φαίνεται να
επεξεργάζεται κάποιες ήπιες λύσεις για
την προώθηση των αποχωρήσεων από τα
διαμερίσματα και τις δομές, όπως με την
εγγραφή των προσφύγων στο πρό-
γραμμα Ήλιος, να τους δίνεται τελικά
μπροστά όλο το χρηματικό βοήθημα,
που δικαιούνται για την ενοικίαση στέ-
γης και έτσι να έχουν να δώσουν τις απα-
ραίτητες προκαταβολές κτλ (για τα πρα-
κτικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι δι-
καιούχοι του προγράμματος είχαμε ανα-
φερθεί σε παλαιότερο ρεπορτάζ, Αστε-
γία και επαναπροωθήσεις η επίσημη κυ-
βερνητική πολιτική, 14/5/20). 

Ακόμα, όμως, κι αυτή η λύση ενέχει
δυσκολίες υλοποίησης. Πέραν ότι δεν
εξασφαλίζει το πώς θα πληρώσουν όλες
τις υπόλοιπες ανάγκες τους, «για να λά-
βουν τη χρηματοδότηση ενοικίου, οι
πρόσφυγες θα πρέπει να ανοίξουν τρα-
πεζικό λογαριασμό. Οι τράπεζες, όμως,
δεν τους ανοίγουν, αν δεν έχουν κλείσει
ήδη συμβόλαιο ενοικίασης κι έτσι δημι-
ουργείται ένας φαύλος κύκλος. Μην ξε-
χνάμε επίσης ότι είναι άλλο η ανακοί-
νωση ότι κάποιος πρόσφυγας έλαβε
άσυλο κι άλλο να πάρει όντως τα έγ-
γραφά του. Αυτά μπορεί να περάσουν κι
έξι μήνες για να τα λάβει, το δε διαβατή-
ριο ακόμα και 2 χρόνια. Το γεγονός αυτό
δημιουργεί πολλά προβλήματα, από το
να πιάσουν δουλειά, μέχρι να κλείσουν
σπίτι», εξηγεί ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

Ταυτόχρονα, βέβαια, υπάρχει και ο
φόβος ότι η κυβέρνηση μπορεί να προ-
χωρήσει στην υλοποίηση των εξώσεων
και με πιο άγριους τρόπους, είτε μέσω
του εκβιασμού των προσφύγων ότι αν
δεν φύγουν, θα χάσουν τη δυνατότητα
χρηματοδότησης για το ενοίκιο, είτε και
μέσω της καταστολής. Αν λάβουμε δε
υπόψιν τις τελευταίες νεοναζιστικές επι-
λογές του υπουργείου για τις θέσεις των
διοικητών στις δομές φιλοξενίας, οι πι-
θανότητες για επιείκεια και ανθρωπιά
μειώνονται σημαντικά. «Φαίνεται ότι η
πολιτική Μητσοτάκη –δηλαδή η πολι-
τική των εξώσεων, των αποκλεισμών και
του ελέγχου της κυκλοφορίας των προ-
σφύγων- ανατίθεται τώρα σε ένα στρώμα
γαλάζιων και ακροδεξιών διοικητών, για
να μπορούν να εμποδίσουν όποιες κατα-
κτήσεις είχαν επιτύχει πρόσφυγες και
κίνημα αλληλεγγύης. Θέτοντας ως διοι-
κητές ανθρώπους όπως αυτόν στον
Πύργο, που έχει κυκλοφορήσει το “Μι-
ναρέδες - Οι λόγχες του Ισλάμ στην Ευ-
ρώπη”, περνάει σαφώς το μήνυμα ότι η
Ν∆ φτιάχνει πραγματικά στρατόπεδα
συγκέντρωσης», σημειώνει ο δημοτικός
σύμβουλος.  

Ο ρόλος του κινήματος
και των δήμων

Προκειμένου, λοιπόν, η αστεγία χιλιά-
δων ανθρώπων να μην έχει πάρει απλά
παράταση για το μέλλον, είναι σημαν-

τικό να συνεχίσει και να δυναμώσει το
κίνημα αλληλεγγύης κατά των εξώσεων.
Σημειώνεται ότι η ΚΕΕΡΦΑ διοργανώνει
συζήτηση για το ζήτημα, την Πέμπτη 11
Ιουνίου, στην Αιόλου 47, ενώ στα τέλη
του μήνα θα πραγματοποιήσει κινητο-
ποιήσεις διαμαρτυρίας σε πολλές δομές
φιλοξενίας, διεκδικώντας «να μη μείνει
κανένας πρόσφυγας άστεγος, κοινωνικά
προγράμματα στέγασης για όλους τους
ανθρώπους και να μη γίνει διακοπή στα
επιδόματα των προσφύγων και των αι-
τούντων άσυλο ή μετατροπή της προ-
πληρωμένης κάρτας σε κουπόνια για
σούπερ-μάρκετ».

Σημαντικό παράγοντα, παράλληλα,
στο ζήτημα της στέγασης των προσφύ-
γων αποτελεί και η τοπική αυτοδιοί-
κηση. «Η στάση της δημοτικής αρχής
της Αθήνας είναι τουλάχιστον καθυστε-
ρημένη, καθώς είναι γνωστό εδώ και
πολύ καιρό ότι αυτοί οι άνθρωποι θα
βρεθούν χωρίς στέγη. Είναι αδιανόητο
όποια βήματα ένταξης είχαν γίνει το
προηγούμενο διάστημα, να καταστρα-
φούν τώρα για τυπικούς λόγους», σχο-
λιάζει στην «Εποχή», η «Ανοιχτή Πόλη»,
που έθεσε το ζήτημα στο δημοτικό συμ-
βούλιο της περασμένης ∆ευτέρας. 

Συζήτηση για το ζήτημα της κοινωνι-
κής στέγασης είχε προκαλέσει στο δήμο
και η «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθή-
νας» το προηγούμενο διάστημα, καθώς
«ο δήμος μέσα από την ανάπτυξη των
υπηρεσιών αλληλεγγύης θα μπορούσε να
εξασφαλίσει τη στέγαση στους πρόσφυ-
γες και γενικά στις ευάλωτες ομάδες,
αξιοποιώντας κτήρια του δημόσιου
τομέα, που είναι έτοιμα να στεγάσουν
κόσμο. Για παράδειγμα, στην Αθήνα
είναι διαθέσιμο το Esperia και η δημο-
τική αρχή δεν δέχεται να το αξιοποιήσει.
Επίσης, ρόλο στην εκπαίδευση των προ-
σφύγων θα μπορούσε να είχε παίξει και
το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών του
δήμου, που επί δημαρχίας Μπακογιάννη,
όμως, ουσιαστικά έχει εξαφανιστεί», πε-
ριγράφει ο Πέτρος Κωνσταντίνου. 

Αντίστοιχα και η Ανοιχτή Πόλη καλεί
το δήμο «να φτιάξει κέντρα, σε συνεργα-
σία και με τις μεταναστευτικές και προ-
σφυγικές κοινότητες, ώστε να υπάρξει
καλύτερη διασύνδεση των ανθρώπων με
το κοινωνικό και εργασιακό χώρο. Αυτή
είναι μια διαχρονική μας πρόταση, όπως
και η εξασφάλιση χώρων στέγασης από
το κτηριακό δυναμικό του δήμου ή από
προγράμματα που θα μπορούσε να ζητή-
σει από τα αρμόδια υπουργεία, που τώρα
γίνονται επιτακτική ανάγκη, ώστε να μην
μείνουν τόσες χιλιάδες άνθρωποι άστε-
γοι, που θα είναι καταστροφικό και για
τους ίδιους και για όλη την πόλη».

Τζέλα Αλιπράντη

Ευτυχώς δεν έχει
υπάρξει –ακόμα- κά-
ποιος εξαναγκασμός σε
αποχώρηση, λόγω της
δυναμικής στάσης του
κινήματος αλληλεγγύης
και των επιτροπών
των ίδιων των προ-
σφύγων κατά των εξώ-
σεων. Παρόλ’ αυτά
υπάρχουν οικογένειες
προσφύγων που απο-
χώρησαν, κυρίως στην
Αθήνα, από φόβο για
τυχόν συνέπειες στη
μη συμμόρφωση. 

“

Αναγκαίο 
το μέτωπο
αλληλεγγύης κατά
των εξώσεων 
∆ιαφορετικά θα βρεθούν στο δρόμο
άμεσα 9.000 άνθρωποι και ακόμα 11.000
τους επόμενους μήνες

ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ
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ΟΕιδικός ∆ιαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής (Ε∆ΣΝΑ) σε συνεδρίαση
δια περιφοράς, ούτε καν τηλεδιάσκεψη, αποφάσισε ερήμην των 66 δήμων
της Αττικής για την τιμολογιακή πολιτική που θα ακολουθήσει το 2020. Σύμ-

φωνα με τις αποφάσεις του Ε∆ΣΝΑ: 
- αυξάνεται το κόστος ταφής κατά 8% (!) από 49,67 ευρώ ανά τόνο, σε 53,82 ευρώ.
- τα βιοαπόβλητα (κλαδέματα κ.λπ.) θα χρεώνονται με 26,91 ευρώ/τόνο, από μη-

δενική χρέωση που έχουν ως σήμερα
- διαγράφονται μια σειρά προγενέστερων αποφάσεων του Ε∆ΣΝΑ για μη χρέωση

α) αμιγώς πράσινων αποβλήτων, β) προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών, γ)
προδιαλεγμένων υπολειμμάτων λαϊκών αγορών

- αυξάνονται τα αντισταθμιστικά οφέλη που θα λαμβάνει ο ∆ήμος Φυλής για το
2020, κατά 3,4 εκατ. ευρώ από 36,27 εκατ. το 2019, σε 39,67 εκατ. το 2020.

Σε ό,τι αφορά την αναδρομική χρέωση σε βάρος ∆ήμων για τα βιοαπόβλητα του
2019, ο κ. Πατούλης μετά τις αντιδράσεις ακόμα και δημάρχων από το χώρο της
Νέας ∆ημοκρατίας έκανε πίσω λέγοντας πως θα υπάρχει νεότερη, διορθωμένη και
ξεκάθαρη διατύπωση. Ενώ θορυβημένος από τις αντιδράσεις υποχρεώθηκε να εκ-
δώσει σειρά ανακοινώσεων λέγοντας ασύστολα ψέματα και πετώντας την μπάλα
στην κερκίδα.

Νέο όνομα, ίδια στρατηγική

Για επικοινωνιακούς λόγους βάφτισε τον ΧΥΤΑ Φυλής «χωματερή» για να πει
πως η χωματερή της Φυλής θα κλείσει το 2025! Ο πονηρός κ. Πατούλης φιλοδοξεί
ως το 2025 να μετονομαστεί ο ΧΥΤΑ Φυλής σε ΧΥΤΥ και αυτό να το παρουσιάσει
ως κλείσιμο της χωματερής. Έφτασε στο σημείο να δηλώσει πως η στρατηγική μας
«έχει ως στόχο ως το 2025, που θα κλείσουμε οριστικά τη χωματερή της Φυλής, να
δώσουμε κίνητρα στους ∆ήμους να στέλνουν λιγότερα σύμμεικτα σκουπίδια στο
χώρο αυτό». ∆ηλαδή την ίδια ώρα πού λέει πως θα κλείσει την χωματερή το 2025,
λέει ταυτόχρονα πως οι ∆ήμοι θα εξακολουθούν να στέλνουν σύμμεικτα σκουπίδια
στον ίδιο χώρο! 

Αλλά δεν λέει μόνο αυτό το ψέμα ο κ. Πατούλης. Λέει πως ο Ε∆ΣΝΑ έχει προμη-
θευτεί 80 νέα απορριμματοφόρα και 9.000 κάδους για τη συλλογή βιοαποβλήτων,
αποκρύπτοντας πως όλα αυτά τα βιοαπόβλητα θα οδηγούνται στο ΕΜΑΚ και θα με-
τατρέψουν την δυτική Αθήνα σε θάλαμο αερίων. Σημείωση: για την αναβάθμιση του
ΕΜΑΚ ο Ε∆ΣΝΑ θα διαθέσει 65.000.000 ευρώ με δυνατότητα διάθεσης άλλων
65.000.000 ευρώ για να συνεχιστεί η λειτουργία του εργοστασίου και τα επόμενα
χρόνια. 

Λέει ο κ. Πατούλης για την κατασκευή νέων Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων
(ΜΕΑ) και Βιοαποβλήτων αλλά δεν λέει πως ο ίδιος κατάργησε τις 3 από τις 6 ΜΕΑ
που προέβλεπε ο υφιστάμενος ΠΕΣ∆Α. ∆εν λέει πως στη θέση των 3 ΜΕΑ κάνει 1
νέα ΜΕΑ στη Φυλή με Σ∆ΙΤ και καύση δυναμικότητας 450.000 τόνων! 

Λέει για «την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της συστηματικής ανακύ-

κλωσης , σε συνεργασία με τους ∆ήμους» αλλά δεν λέει ότι αυτές οι δράσεις δεν
είναι τίποτε άλλο από το μοίρασμα κάποιων κάδων και κάποιων μικρών οικίσκων
της ιδιωτικής εταιρείας «ανταποδοτική ανακύκλωση» την οποία «σπρώχνει» με
κάθε τρόπο η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών.

Η αλήθεια είναι αλλού

Ο Ε∆ΣΝΑ είναι πλέον ένας μηχανισμός εξυπηρέτησης συγκεκριμένων εργολαβι-
κών συμφερόντων και μοιράσματος αντισταθμιστικών στο ∆ήμο Φυλής. Τα 39 από
τα 90 εκατομμύρια που δίνουν οι ∆ήμοι κάθε χρόνο στο Ε∆ΣΝΑ δίνονται ως αντι-
σταθμιστικά στο ∆ήμο Φυλής, για να δέχεται τα πάντα όλα στη Φυλή και άλλα τόσα
περίπου πάνε στις τσέπες συγκεκριμένων εργολαβικών συμφερόντων. Ο ∆ήμος
Άνω Λιοσίων ως το 2000 είχε εισπράξει ως αντισταθμιστικά 51.5 δισεκατομμύρια
δραχμές και από το 2000 ως σήμερα ο ∆ήμος Φυλής έχει εισπράξει περίπου
660.000.000! Πληρώνουμε δεκάδες εκατομμύρια για τη συντήρηση ενός μηχανι-
σμού εξυπηρέτησης συμφερόντων που λειτουργεί εκτός των ελέγχου των ∆ήμων
και του Περιφερειακού Συμβουλίου και δρα χωρίς να δίνει λογαριασμό πουθενά.
Όλες οι αποφάσεις για τους νέους ΧΥΤΑ και τις μονάδες επεξεργασίας λαμβάνον-
ται από την ελεγχόμενη από τον κ. Πατούλη Ε.Ε. του Ε∆ΣΝΑ και το ∆.Σ. παίζει κα-
θαρά διακοσμητικό ρόλο. 

Τα αποτελέσματα των πολιτικών του Ε∆ΣΝΑ όλα αυτά τα χρόνια είναι να έχουμε
τα μεγαλύτερα ποσοστά ταφής σε όλη την Ευρώπη και τα χαμηλότερα ποσοστά ανα-
κύκλωσης.

Θωμάς Μπιζάς, μέλος του ∆υτικού Μετώπου

«Πίκρα, απογοήτευση αλλά και αγα-
νάκτηση είναι τα συναισθήματα που
επικρατούν στους συναδέλφους του
αιγοπροβατοτροφικού κλάδου, ανα-
φορικά με το θέμα της οικονομικής
ενίσχυσης» τονίζει σε ανοιχτή επι-
στολή του προς το υπουργείο Αγρογι-
κής Ανάπτυξης (ΥΠΑΤ) ο Κτηνοτρο-
φικός Σύλλογος του ∆ήμου Τυρνά-
βου. Παρόμοια συναισθήματα θα εξέ-
φραζαν όλοι οι κτηνοτρόφοι, χωρίς
καμία αμφιβολία, αν είχαν την οργά-
νωση και τη συλλογική έκφραση που
έχουν πετύχει οι συνάδελφοί τους
του Τυρνάβου. Γιατί όλοι αντιμετω-
πίζουν τις ίδιες δύσκολες καταστά-
σεις τα ίδια προβλήματα και έχουν
την ίδια αντιμετώπιση από τις αρμό-
διες κρατικές αρχές.

Πρώτο λόγο για την πίκρα και την
αγανάκτηση αποτελεί το τελικό
ποσό που αποφασίστηκε για την

ενίσχυση των κτηνοτρόφων, το οποίο
ανέρχεται στα 23,2 εκατ. ευρώ. Το ποσο-
στό αυτό δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα,
αλλά ο ίδιος ο υπουργός το έχει κοινο-
ποιήσει στους εκπροσώπους των κτηνο-
τροφικών συλλόγων, δηλαδή στο Σύνδε-
σμο της Ελληνικής Κτηνοτροφίας και
την Πανελλήνια Ένωση Κτηνοτρόφων.
Στην επιστολή τους οι κτηνοτρόφοι το-
νίζουν ότι «αυτό το ποσό που πρέπει να
χορηγηθεί σε χιλιάδες κτηνοτρόφους
αποτελεί εμπαιγμό». Και συνεχίζουν:
«∆εύτερος λόγος που πονάει και πληγώ-
νει είναι ότι βλέπουμε από την πλευρά σας
να υπάρχει κωλυσιεργεία και βραδύνοια
στη λήψη της απόφασης για την οικονο-
μική μας ενίσχυση». 

Έτσι περνάει ο χρόνος κι εσείς [η κυ-
βέρνηση] «συσκέπτεται, ξανασυσκέπτεται,
το εξετάζετε το θέμα εδώ και υπερβολι-
κά μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά συγ-
κεκριμένη και επίσημη απόφαση δεν
λαμβάνετε και αφήνετε χιλιάδες αιγο-

προβατοτρόφους να πληροφορούνται τα
καθέκαστα από ανεπίσημες πηγές, από
διαρροές και από δημοσιογραφικές πλη-
ροφορίες». Αυτά αναφέρουν, μεταξύ άλ-
λων, οι κτηνοτρόφοι του Τυρνάβου. 

Εμπόδια στη νεοφιλελεύθερη
ρύθμιση της αγοράς

Η αναποφασιστικότητα αυτή και η κω-
λυσιεργία του κ. Βορίδη, παρά τη φαινο-
μενικά υπερβολική εμπιστοσύνη στις
απόψεις του, οφείλεται στην δυσκολία να
επιβάλει την πολιτική του, μια πολιτική
ακραία νεοφιλελεύθερη: Να αφεθούν οι
κτηνοτρόφοι, ιδιαίτερα οι πιο αδύνατοι
των απομακρυσμένων, ορεινών και νη-
σιωτικών περιοχών, στην τύχη τους, δη-
λαδή στις αγορές, οι οποίες θα λειτουρ-
γήσουν ρυθμιστικά όπως είχε δηλώσει
πριν το Πάσχα. Όπως ακριβώς και συ-
νέβη. Αφέθηκαν οι κτηνοτρόφοι στα χέ-
ρια των μεγαλεμπόρων - κρεοπωλών. Τα

αποτελέσματα είναι γνωστά (η «Εποχή»
έχει αναφερθεί σε προηγούμενα φύλλα
της αναλυτικά). ∆υστυχώς, όμως, έρχον-
ται νέα περιστατικά στο φως της δημο-
σιότητας όπως αυτό των αετονύχηδων
που έδρασαν στο νομό Βοιωτίας κι όχι
μόνο, όπου παρουσιάστηκαν σαν σωτήρες
την τελευταία στιγμή, πήραν τα αμνοερί-
φια και, εκτός των άλλων, έδωσαν ακά-
λυπτες επιταγές στους κτηνοτρόφους
που είχαν πιστέψει ότι τελικά δεν θα έμε-
ναν στα μαντριά τους τα αμνοερίφια.
Όμως, στις αρχές της εβδομάδας που μας
πέρασε, οι κτηνοτρόφοι ανακάλυψαν ότι
οι επιταγές είναι ακάλυπτες και ο ένας εκ
των δύο δραστών αναζητείται... κάπου
στην Αλβανία.

Τι απαντά γι’ αυτή την κατάσταση ο κ.
Βορίδης; Είναι άγνωστο αν θα ασχοληθεί
με το θέμα. Μέχρι τώρα πάντως δηλώνει
ότι δεν μπορεί να μοιράζει χρήματα όπως
ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην περίπτωση, όμως,
αυτή για τη συγκεκριμένη αποζημίωση

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΝΕΙ

ΧΩΡΙΣ ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ

Να ενισχυθούν
όλοι
οι κτηνοτρόφοι

Ακριβά σκουπίδια και φτηνά ψέματα
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Μετά τις εκλογές του 2019 και την
επάνοδο της Ν∆ επανήλθε από
το υπουργείο Περιβάλλοντος &

Ενέργειας (ΥΠΕΝ) το σχέδιο τριχοτόμη-
σης και πτώχευσης. Τα «πληρωμένα πι-
στόλια» μιας άχαρης παραδημοσιογρα-
φίας επανήλθαν, αν και ποτέ δεν σταμά-
τησαν με μισές αλήθειες και παραπλη-
ροφόρηση να χτυπούν τη ΛΑΡΚΟ, υπερ-
τονίζοντας τα αρνητικά με σκοπό την
απαξίωση της.

Η ΛΑΡΚΟ δραστηριοποιείται σε πέντε
περιοχές της περιφέρειας και λειτουργεί
πάνω από 50 χρόνια. Στον Αη Γιάννη
Βοιωτίας, στη Λάρυμνα Φθιώτιδας, στην
Εύβοια και την Καστοριά, καθώς επίσης
και στο λιγνιτωρυχείο Σερβίων Κοζάνης
όπου απασχολούνται 1.100 εργαζόμενοι
και φθάνουν μέχρι τους 1.400 μαζί με
τους εργολαβικούς και τους έμμεσα απα-
σχολούμενους αναλόγως την περίοδο.

Η παραγωγή νικελίου στη Λάρυμνα
Φθιώτιδας κυμαίνεται από 18-19 χιλιά-
δες τόνους ετησίως. Σύμφωνα με το
World Mining Data (2018) η Ελλάδα κα-
τατάσσεται 1η στην ΕΕ και 18η παγκο-
σμίως στην παραγωγή νικελίου. Η
ΛΑΡΚΟ αποτελεί έναν από τους σημαν-
τικότερους προμηθευτές των μεγαλύτε-
ρων ευρωπαϊκών χαλυβουργικών μονά-
δων. Το 2017 συμμετείχε με 1,1 % στην
παγκόσμια παραγωγή και κάλυψε το
5,4% των αναγκών της Ευρώπης σε νικέ-
λιο. Οι χαμηλές τιμές του νικελίου, αλλά
και των μετάλλων γενικά, λόγω της οι-
κονομικής κρίσης από το 2010 και μετά,

δημιούργησε πολλά προβλήματα στη
λειτουργία της και κατέγραψε αρκετές
ζημιογόνες χρήσεις. Η ΛΑΡΚΟ δεν απο-
τελεί εξαίρεση. Το 70% περίπου των με-
γάλων μεταλλευτικών και μεταλλουργι-
κών εταιρειών κατέγραψαν μεγάλες ζη-
μιές αυτό το διάστημα. Γι’ αυτό κάτι τέ-
τοιο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως
επιχείρημα για το ξεπούλημα της
ΛΑΡΚΟ.

Λύσεις για τουλάχιστον
άλλα 20 χρόνια

Οι νομοί που δραστηριοποιείται η
ΛΑΡΚΟ είναι περιοχές με μεγάλη ανερ-
γία. Ταυτόχρονα κινητοποιεί και άλλους
τομείς των τοπικών κοινωνιών (εργολά-
βους, μεταφορείς, καταστήματα λιανι-
κής πώλησης). Η ΛΑΡΚΟ είναι μια καθε-
τοποιημένη μεγάλη επιχείρηση. Εκμε-
ταλλεύεται κυρίως εγχώρια μεταλλεύ-
ματα. Υπολογίζεται ότι αυτά επαρκούν
για μια εικοσαετία ακόμη. Είναι γεγονός
βέβαια ότι με την πάροδο του χρόνου τα
κοιτάσματα βαθαίνουν, αδυνατίζουν και
ακριβαίνουν. Μειώνεται δηλαδή η αξία
των λατερίτων και η περιεκτικότητά
τους σε νικέλιο. Αυτά τα προβλήματα θα
μπορούσαν να ξεπεραστούν με εισαγωγή
10-15% πλούσιων λατεριτών από το εξω-
τερικό και ανάμειξή τους με εγχώριους,
αλλά και με επενδύσεις στην υδρομε-
ταλλουργία που μπορεί να εκμεταλλεύε-
ται κοιτάσματα χαμηλής περιεκτικότη-

τας σε νικέλιο. Με νέες επενδύσεις μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί η ιστορική σκόνη
που είναι συγκεντρωμένη δίπλα στο ερ-
γοστάσιο και να λειτουργήσει ως ένα εν
δυνάμει μεταλλείο που με τη μέθοδο της
σφαιροποίησης θα παράγονται πέλετ και
θα γίνεται επανατροφοδοσία για μεταλ-
λουργική επεξεργασία. Με τον τρόπο
αυτό από το ψιλομερές υλικό, που μέχρι
τώρα μένει σε μεγάλο βαθμό αναξιοποί-
ητο, μπορούν να ανακτηθούν περίπου
19.000 τόνοι νικελίου, ποσότητα δηλαδή
ισοδύναμη με ένα έτος παραγωγής.

Άλλη μια καταστροφή
από το ΥΠΕΝ

Οι δυνατότητες για το μέλλον της
ΛΑΡΚΟ είναι τεράστιες Όλα αυτά δεν
είναι ασκήσεις επί χάρτου. Υπάρχουν με-
λέτες τεκμηριωμένες για επενδύσεις,
όπως η επέκταση του λιμανιού, η ανά-
πτυξη νέων μεθόδων εμπλουτισμού και
ενίσχυση των περιβαλλοντικών τεχνολο-
γιών. Υπάρχουν μελέτες από εξειδικευ-
μένους επιστήμονες, υπάρχει συνεργα-
σία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
και την εν γένει ακαδημαϊκή κοινότητα.
Προσφέρει δεκάδες θέσεις ετησίως για
προγράμματα εθνικού και ευρωπαϊκού
επιπέδου και ενδιαφέροντος.

Με την τροπολογία που κατέθεσε το
ΥΠΕΝ όλα αυτά ρίχνονται στον κάλαθο
των αχρήστων. Στην επιχείρηση μπήκε
ειδικός διαχειριστής, ο οποίος καλείται
ή να την πουλήσει ή να την κλείσει σε
ένα χρόνο. Τα αποτελέσματα είναι ήδη
τραγικά για την πορεία της ΛΑΡΚΟ. Η
επιχείρηση ήδη υπολειτουργεί και ολό-
κληρες περιοχές αντιμετωπίζουν το
φάσμα της υποβάθμισης και της ανερ-
γίας. Οι εργαζόμενοι δεν πληρώνονται
και μεγαλώνουν τα ανοίγματα με τους
προμηθευτές, τους μεταφορείς και τους
εργολάβους. Άσχετοι άνθρωποι με νεο-
φιλελεύθερες ιδεοληψίες την οδηγούν
στο βάραθρο. Ήδη διοχετεύουν στον
Τύπο ότι όλη αυτή η διαδικασία θα κα-
ταλήξει στο κλείσιμο του πυρομεταλ-
λουργικού εργοστασίου και το μόνο που
τελικά θα πουληθεί είναι το μεταλλείο
της Καστοριάς. Σε τόσο λίγο χρόνο έγινε
τόσο μεγάλη ζημιά. Αν συνεχιστεί αυτή η
πορεία η κατάσταση δεν θα είναι ανα-
στρέψιμη και θα οδηγήσει σε ερήμωση
ολόκληρες περιοχές και μεγάλες κοινω-
νικές εντάσεις. ∆εν γίνεται πιστευτός
επομένως ούτε ο ισχυρισμός της κυβέρ-
νησης ότι θέλουν να πουλήσουν την επι-
χείρηση. Η διαρκής απαξίωση που επι-
χειρείται, κυρίως από το ΥΠΕΝ και τον
κ. Χατζηδάκη, μαρτυράει ότι στόχος
είναι το ξεπούλημα και το κλείσιμο. 

Οι εργαζόμενοι προετοιμάζονται για
νέο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο
13 Ιουνίου στην Αθήνα. Η προηγούμενη
κινητοποίηση στο Σύνταγμα στις 25
Απριλίου ήταν μαζικότατη, αν και απο-
σιωπήθηκε από τα περισσότερα μεγάλα
μέσα ενημέρωσης.

Μιχάλης Πέρας

Σε τόσο λίγο χρόνο
έγινε τόσο μεγάλη
ζημιά. Αν συνεχιστεί
αυτή η πορεία, η
κατάσταση δεν θα είναι
αναστρέψιμη και θα
οδηγήσει σε ερήμωση
ολόκληρες περιοχές
και σε μεγάλες
κοινωνικές εντάσεις.

“

ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΟΙ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Η ΛΑΡΚΟ
στο μάτι
του κυκλώνα

Το ΤΑΙΠΕ∆, κατά την περίοδο 2011-2014, εξαπέλυσε σειρά
επιθέσεων με σκοπό να προσανατολίσει την τρόικα στον
κατακερματισμό και τη διάλυση της ΛΑΡΚΟ. Σκοπός του ήταν
μέσω ψευδών και παραποιημένων στοιχείων που διοχετεύονταν
σε διάφορα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα να απαξιώσει την
επιχείρηση ώστε το κλείσιμό της να γίνει αποδεκτό από την
κοινωνία. Η κατασυκοφάντηση της ΛΑΡΚΟ αποδοκιμάστηκε από
τις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται και αποκρούστηκε
σθεναρά από την κινητοποίηση του προσωπικού της, με
αποτέλεσμα να σταματήσει η προσπάθεια για διαμελισμό και
ξεπούλημα. Η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ που προέκυψε  από τις
εκλογές του 2015 απομακρύνθηκε από αυτό το σχέδιο, παρά τις
πιέσεις που ασκήθηκαν και τις χαμηλές τιμές του νικελίου.

των κτηνοτρόφων, δεν είναι μόνον ο
ΣΥΡΙΖΑ, είναι σχεδόν όλοι οι κτηνο-
τρόφοι χωρίς πολιτικές διακρίσεις που
ασκούν πιέσεις στους κατά τόπους
βουλευτές.

Πιέζουν και μέλη
της κυβέρνησης

Η πίεση αυτή έχει τα αποτελέσματά
της αν παρακολουθήσει κανείς τις εξε-
λίξεις από την αρχή, όταν προέκυψε το
πρόβλημα της αποζημίωσης για τον κο-
ρονοϊό. Η υφυπουργός ΥΠΑΤ, κ. Φω-
τεινή Αραμπατζή, με τις διαδοχικές δη-
λώσεις της υποχωρούσε σταδιακά από
τη θέση της ότι θα ενισχυθούν οι κτη-
νοτρόφοι και μάλιστα ενώ μιλούσε για
42 εκατ. ευρώ, τελικά προσγειώθηκε
στα 23,2 εκατ.ευρώ, προσθέτοντας
όμως πως η κυβέρνηση δεν μοιράζει λε-
φτά στους αγρότες για πελατειακούς
λόγους όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, δίνει πρό-
γραμμα και προοπτική, όπως είπε πριν
λίγες ημέρες στη Βουλή. Για ποιο πρό-
γραμμα και ποιά προοπτική μπορεί να
μιλά η κυβέρνηση της Ν∆; Στους δέκα
μήνες της διακυβέρνησής της δεν έχει
παρουσιάσει κάποιο στρατηγικό σχέδιο
για τον αγροτικό τομέα, αδυνατεί να πα-
ρακολουθήσει τις εξελίξεις στην Ευ-
ρώπη, όπως στην Ισπανία που διέθεσε
ένα μεγάλο ποσό για την ενίσχυση της
αιγοπροβατοτροφίας.

Εδώ, αντίθετα, η πολιτική Βορίδη κα-
θοδηγείται από το δόγμα της «ελεύθε-
ρης και ανεμπόδιστης αγοράς». Με
αποτέλεσμα οι παραγωγοί να πωλούν
φθηνά ή να μην μπορούν να πουλήσουν
την παραγωγή τους [π.χ. οι πατατοπα-
ραγωγοί] και οι αγοραστές να κοιτά-
ζουν από μακριά τα προϊόντα στα πο-
λυκαταστήματα αλλά και στις λαϊκές.
Τα πάντα λειτουργούν κατά των πα-
ραγωγών και των καταναλωτών και
υπέρ των χονδρεμπόρων. 

Στην περίπτωση των κτηνοτρόφων
και ιδιαίτερα των πλέον απομακρυ-
σμένων περιοχών, η ενίσχυσή τους ή η
εν μέρει αναπλήρωση των ζημιών που
έχουν υποστεί είναι ζήτημα άμεσης
επιβίωσης. Αυτό φαίνεται να το κατά-
λαβαν ή και να το φοβούνται παρά-
γοντες της κυβέρνησης και πιέζουν να
δοθεί κάποια λύση. Ο κ. υπουργός
όμως παραμένει σταθερός στις θέσεις
του γι’ αυτό τα ΜΜΕ που αναφέρονται
στο ζήτημα γράφουν ότι θα μπουν και
νέες κατηγορίες κτηνοτρόφων για τις
αποζημιώσεις χωρίς όμως αυτό να εί-
ναι σίγουρο. Προσθέτουν πάντα ένα
«ενδεχομένως» και ότι γίνονται οι τε-
λικές εκτιμήσεις για το ποσό που θα
διατεθεί, αν θα είναι συνολικά 30 ή 32
εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή που μοι-
ράζονται εκατομμύρια χωρίς φειδώ σε
διάφορες κατευθύνσεις. Τον τελικό
λόγο φαίνεται πως τον έχουν οι κτη-
νοτρόφοι αν μάλιστα λάβουμε υπόψη
μας τα σχόλια τους στα ηλεκτρονικά
μέσα.

Μ. Αρβανίτης

Στην περίπτωση των
κτηνοτρόφων και ιδι-
αίτερα των πλέον
απομακρυσμένων πε-
ριοχών, η ενίσχυσή
τους ή η εν μέρει ανα-
πλήρωση των ζημιών
που έχουν υποστεί
είναι ζήτημα άμεσης
επιβίωσης.

“



2222 Η ΕΠΟΧΗ 6 Ιουνίου 2020ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Από όλες τις μορφές της ανισότητας, 
η διάκριση στην πρόσβαση
των υπηρεσιών υγείας 
αποτελεί την πιο σοκαριστική
κι απάνθρωπη. 
∆ρ. Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα πότε και
πώς θα τελειώσει όλη αυτή η ιστο-
ρία της COVID-19 και με το Ε.Σ.Υ.

ακόμα αρκετά ανοχύρωτο για τις απαιτή-
σεις μιας πανδημίας, χωρίς μόνιμες προσ-
λήψεις από το υπουργείο, ενημερωθήκαμε
στις 29 Μαΐου ότι κλείνει το κέντρο μα-
στού στο νοσοκομείο «Έλενα». Μία μέρα
μετά, ενημερωθήκαμε για το κλείσιμο του
μοναδικού δημόσιου Παιδοκαρδιοχειρουρ-
γικού Κέντρου της χώρας στο Νοσοκομείο
Παίδων «Η Αγία Σοφία». Σε ό,τι αφορά το
τελευταίο, ο υπουργός έκανε λόγο για fake
news. Λόγω του ότι η μονάδα ανακαινίζε-
ται, τα περιστατικά θα μεταφέρονται στο
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, με
συλλόγους γονέων και ιατρών, όμως,
καθώς και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πα-
σχόντων με καρδιοπάθειες αλλά και την
Ε.Σ.Α.με.Α. να αντιδρούν, διότι όπως κα-
ταγγέλλεται από τους γονείς των πασχόν-
των παιδιών το Ωνάσειο επαναπροωθεί τα
παιδιά σε άλλα νοσοκομεία, με αποτέλε-
σμα να μη γίνονται χειρουργεία ή να μη γί-
νονται όλα και πολλά παιδιά να τίθενται
εκτός λίστας. Σε ό,τι αφορά το κέντρο μα-
στού, με απόφαση του υπουργού, ανοίγει
εκ νέου. Με ποιου την απόφαση, λοιπόν,
έκλεισε; Και γιατί; 

Τα καμπανάκια

Για να κατανοήσουμε σε μια πιο βαθιά
προοπτική όσα συμβαίνουν, αρκεί να ανα-
τρέξουμε στην πολύ πρόσφατη ιστορία και
να δούμε ποιες ήταν οι πρώτες κινήσεις
του υπουργείου Υγείας με τον σχηματισμό
της νέας κυβέρνησης της Νέας ∆ημοκρα-

τίας, πριν την έλευση του κορονοϊού, που
αν μη τι άλλο, θα έπρεπε ήδη να έχει απο-
δείξει ότι είναι απολύτως απαραίτητα τα
ισχυρά εθνικά συστήματα υγείας.
Το πρώτο καμπανάκι αφορούσε σε Σ∆ΙΤ
(Συμπράξεις ∆ημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα)
και ήχησε με ένα ∆ελτίο Τύπου του ΠΑΜΕ
που έλεγε ότι σε συνάντηση με τον Σύλ-
λογο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ), ο
νέος διοικητής της 6ης ΥΠΕ κ. Καρβέλης,
ενημέρωσε ότι η ανάπτυξη των υπηρεσιών
ιατρικού τουρισμού στο ΠΓΝΙ θα προχω-
ρήσουν «όσο πιο άμεσα γίνεται». Για το
σκοπό αυτό θα δεσμευτούν «όσες κλίνες
του νοσοκομείου χρειαστεί», για να τις
αξιοποιήσουν ιδιωτικές ασφαλιστικές
εταιρείες. Ο υπουργός κ. Βασίλης Κικίλιας
σε ερώτηση που του έγινε στη Βουλή σχε-
τικά, από το ΜέΡΑ25, απάντησε με μια λε-
κτική ντρίπλα, ότι ως υπουργός είναι θε-
ματοφύλακας του δημόσιου χαρακτήρα
της υγείας και των δωρεάν υπηρεσιών του
συστήματος που αποτελεί κοινωνικό
αγαθό, όμως, άλλο δημόσιο σύστημα
υγείας και άλλο κρατικό σύστημα υγείας
(!). Αυτά, στα τέλη του Νοέμβρη. Αρχές
Φεβρουαρίου, ηχεί και το δεύτερο: σε επί-
σκεψή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκο-
μείο Λάρισας (και πάλι πανεπιστημιακό
νοσοκομείο, μιλούμε δηλαδή για το είδος
του νοσοκομείου που συνδέεται με την
έρευνα, με τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις
με την πρωτοπορία των θεραπευτικών με-
θόδων και την εξάντληση των ορίων - που
έλκουν ιατρικό τουρισμό), ο υπουργός
Υγείας, συζητώντας με καθηγητές της Ια-
τρικής Σχολής, ζήτησε από τον διοικητή
της 5ης ΥΠΕ Φώτη Σερέτη, να προετοιμά-
σει με την επόμενη αναμόρφωση του Ορ-
γανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας του Νο-
σοκομείου, τη μετατροπή του από Νομικό
Πρόσωπο ∆ημόσιου σε Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού ∆ικαίου.
Ο υπουργός πριν κάνει αυτή την κίνηση,
δεν επιχείρησε κάποια δημόσια συζήτηση
για το θέμα. Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι
ιατροί του Πανεπιστημιακού, του Γενικού
Νοσοκομείου και των ΚΥ του νομού Λάρι-
σας δήλωναν μεταξύ άλλων: «∆ιεκδικούμε
δημόσια δωρεάν Υγεία. Έξω οι Ιδιώτες απ
τα ∆ημόσια Νοσοκομεία».
Πριν κι από τις Σ∆ΙΤ, που είναι η υιοθέ-
τηση των κανόνων της ελεύθερης αγοράς
και του ανταγωνισμού στην Υγεία (όπως
έχει καταδείξει πλήρως η συνθήκη των
Η.Π.Α. αλλά και το βεβαρημένο με 700
Σ∆ΙΤ NHS της Μ. Βρετανίας), ήδη από τις
πρώτες ημέρες διακυβέρνησης της Ν∆, η
Π.Ο.Ε.∆Η.Ν. ανακοίνωσε την αναστολή
της παθολογικής κλινικής του Νοσοκο-
μείου Αμαλιάδας. Τη μόνη σε μια ολό-
κληρη πόλη. Ακολούθησε ένα μήνα μετά

καταγγελία πολιτών ότι η ουρολογική κλι-
νική του Νοσοκομείου Σερρών κατεβάζει
ρολά το Σαββατοκύριακο. Σειρά είχε η
κλινική ΩΡΛ του Παίδων Πεντέλης. Αρχές
του προηγούμενου ∆εκεμβρίου, οι εργαζό-
μενοι του Σωτηρία, του μόνου ειδικού
Πνευμονολογικού Νοσοκομείου της
χώρας, ανακοίνωσαν ότι έκλεισε η 10η
Πνευμονολογική κλινική, αλλά και ότι πα-
ρόλο που έχουν φτάσει σε σημείο απόλυ-
της εξάντλησης, η αποψίλωση του νοσο-
κομείου από το υπουργείο, συνεχιζόταν.
Στα τέλη του ίδιου μηνός, ο πρόεδρος του
ιατρικού συλλόγου Αρκαδίας Βασίλης Ψυ-
χογιός, ενημέρωνε μέσω τοπικού ραδιο-
φωνικού σταθμού ότι κλείνει και το παι-
δοχειρουργικό τμήμα του Γενικού Παναρ-
καδικού Νοσοκομείου Τρίπολης. Ο λόγος
είναι ο ίδιος στις περισσότερες περιπτώ-
σεις. Υποστελέχωση και μη αντικατάσταση
όσων βγήκαν στη σύνταξη. Πρόκειται δη-
λαδή για στοχευμένη πολιτική απόφαση
να μην αντικαθίσταται οι γιατροί. Αυτό
υπογράμμιζαν και με ανακοίνωσή τους
όλες οι Ενώσεις γατρών ΕΣΥ Κρήτης: «Τα
νοσοκομεία σταδιακά αδειάζουν από για-
τρούς, τμήματα κλείνουν συνεχώς σε όλη
την χώρα, οι γιατροί εξαντλούνται σε μια
ατέρμονη προσπάθεια να κλωνοποιηθούν
για να μην αφήσουν τους αρρώστους στην
μοίρα τους». «[...] το θέμα δεν είναι οικο-
νομικό, είναι καθαρά θέμα πολιτικών προ-
θέσεων και προτεραιοτήτων».

Μπρος-πίσω.
Μια λούπα βιοπολιτικής

Με απόλυτη σιγή από τα ΜΜΕ για όλα
αυτά, μέσα στον Ιανουάριο, ακολούθησαν
τρία κλεισίματα κλινικών, το ένα μετά το
άλλο. Το κλείσιμο του Παθολογοανατομι-
κού εργαστηρίου του νοσοκομείου «Αλε-
ξάνδρα», η Παιδιατρική Κλινική Καλλι-
θέας και το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του
Παίδων Πεντέλης. Λόγω έντονων αντιδρά-
σεων από τους ιατρούς μετά από τόσο
καιρό που προσπαθούν να ακουστούν, και
που το κατορθώνουν τελικά κυρίως στα
κοινωνικά δίκτυα, αλλά εξαιτίας και της
εμπλοκής της τοπικής αυτοδιοίκησης, δη-
μάρχων των νοτίων προαστίων για την
Παιδιατρική Καλλιθέας (Καλλιθέας, Π.
Φαλήρου και Ν. Σμύρνης), αυτές οι ειδή-
σεις γίνονται viral και οι πολίτες έντρομοι
άρχισαν να συνειδητοποιούν τι συμβαίνει.
Οι ασθενείς το καταλαβαίνουν βέβαια στο
πετσί τους, αφού εκ παραλλήλου με τα
κλεισίματα, ακολούθησαν (21 Ιανουαρίου)
καταγγελίες ιατρών για διακοπή χειρουρ-
γείων στο Αγία Όλγα λόγω έλλειψης και
προσωπικού αλλά και ιατρικών υλικών,
καθώς και καταγγελία της Ελληνικής Ομο-
σπονδίας Καρκίνου για διακοπή χημειοθε-
ραπειών εξαιτίας έλλειψης αντινεοπλα-
σματικών φαρμάκων.
Ακριβώς λόγω κεντρικής απόφασης, όλο
αυτό λειτουργεί σαν ντόμινο, χωρίς σταμα-
τημό. Μήνας Φεβρουάριος, πια, και η κα-
θηγήτρια Ι. Σιαφάκα, αντιπρόεδρος της
Ελληνικής Εταιρίας Θεραπείας Πόνου και
Παρηγορικής Φροντίδας (ΠΑΡΗ.Σ.Υ.Α.)
καταγγέλλει το κλείσιμο του ιατρείου
πόνου στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, που
από την πρώτη μέρα λειτουργίας του μέχρι
και το κλείσιμό του, είχε υποστηρίξει 565
καρκινοπαθείς. Μπρος - πίσω. Κλείσιμο,
ελλείψεις προσωπικού, φαρμάκων, υλι-
κών, κλείσιμο.
Μια λούπα βιοπολιτικής χωρίς διαφαινό-
μενο το ενδεχόμενο να «σπάσει» ακόμα
και με την παρουσία του SARS-CoV-2,
αφού ο ίδιος ο πρωθυπουργός σε δήλωσή
του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του
STAR (25 Μαΐου του 2020), ότι η κυβέρ-
νηση επιθυμεί ένα σύστημα υγείας το
οποίο θα μπορεί να συνδυάζει την τεχνο-
γνωσία του με αυτήν του ιδιωτικού τομέα.
Βέβαια, τα πιο επίσημα θεσμικά χείλη,
ψεύδονται την αλήθεια και η στοχευμένη
βιοπολιτική αποσάθρωση του Ε.Σ.Υ. μετα-
στοιχειώνεται σε ζήτημα τεχνογνωσίας, τε-
χνοκρατίας ώστε ο πολίτης να μη μπορεί
να συμμετέχει σε έναν ειδικοκρατούμενο
δημόσιο διάλογο που, στ’ αλήθεια, δεν
άνοιξε ποτέ.

Νίκος ∆ασκαλόπουλος

Ακριβώς λόγω
κεντρικής
απόφασης, όλο
αυτό λειτουργεί
σαν ντόμινο,
χωρίς
σταματημό.
Μπρος - πίσω.
Κλείσιμο,
ελλείψεις
προσωπικού,
φαρμάκων,
υλικών,
κλείσιμο. Μια
λούπα
βιοπολιτικής
χωρίς
διαφαινόμενο το
ενδεχόμενο να
«σπάσει» ακόμα
και με την
παρουσία του
SARS-CoV-2. 

“

Ο ιδιωτικός
τομέας
στο Ε.Σ.Υ.
Πριν και μετά τον COVID-19
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Οπως ήταν επόμενο, τα εν προκειμένω
επίμαχα άρθρα έχουν δημιουργήσει αν-
τιδράσεις στο χώρο των αρχαιολόγων

και εν γένει των εργαζομένων του υπουργεί-
ου Πολιτισμού, αλλά και σε οργανισμούς
που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον
και την προστασία του. Οι αντιρρήσεις, όπως
εκφράστηκαν και στο πλαίσιο της ∆ιαρκούς
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, όπου με
τηλεδιάσκεψη –και πολύ προβληματικό ήχο–
κλήθηκαν να παρέμβουν οι ενδιαφερόμενοι
φορείς, συγκλίνουν σε μεγάλο βαθμό.

Πρώτον, τα βέλη συγκεντρώνουν οι δύο τρό-
ποι που προωθούνται για την ιδιωτικοποίηση
των ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, ένας
άμεσος και ένας έμμεσος. Αφενός, η ρύθμι-
ση που επιτρέπει φορείς διαχείρισης των Επι-
σκέψιμων Ενάλιων Αρχαιολογικών Χώρων
(ΕΕΑΧ)  να είναι και άλλοι εκτός της αρμόδιας
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ,
χωρίς μάλιστα να προσδιορίζεται ποιοι μπο-
ρεί να είναι αυτοί. Αφετέρου, η ρύθμιση που
επιτρέπει καταδυτικά πάρκα να περιλαμβά-
νουν ΕΕΑΧ. Εφόσον, σύμφωνα με το νόμο, η
διαχείριση του καταδυτικού πάρκου ανήκει
στο φορέα διαχείρισής του, ο οποίος μπορεί
να είναι φυσικό πρόσωπο, νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου, νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου ή σύμπραξη αυτών, τότε ο ίδιος αυ-
τός φορέας θα μπορεί να διαχειρίζεται και τον
περιλαμβανόμενο εντός του καταδυτικό πάρ-
κου ΕΕΑΧ. 

Όπως σύσσωμοι οι φορείς δήλωσαν, η
στόχευση αυτή είναι αντίθετη προς το άρθρο
24 του Συντάγματος και το άρθρο 7 του αρ-
χαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002). Οι ΕΕΑΧ
αποτελούν οργανωμένους αρχαιολογικούς
χώρους και περιλαμβάνουν αρχαία μνημεία
που αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτονται κατά
την εκτέλεση αρχαιολογικής έρευνας. Συνε-
πώς, η σύμφωνη με το σκοπό τους διοίκηση
και διαχείρισή τους, συμπεριλαμβανομένης
της είσπραξής, διαχείρισης και διάθεσης των
εσόδων από αυτά, ασκείται από το ∆ημόσιο,
δηλαδή από το ΥΠΠΟΑ και λοιπά ΝΠ∆∆. Η
αρμόδια Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων είναι
η μόνη που έχει εξειδικευμένη τεχνογνωσία
προκειμένου να διαχειριστεί τους ΕΕΑΧ. 

∆εύτερο μεγάλο κεφάλαιο αντιδράσεων
ενάντια στο νέο νόμο αποτελούν οι διατάξεις
που αφορούν τα λεγόμενα «ελεύθερα τεχνη-
τά υποβρύχια αξιοθέατα». Όπως επισημαίνει
επεξηγηματικά στο σχολιασμό του το WWF
Ελλάς: «σύμφωνα με το σχετικό άρθρο, επι-
τρέπεται η βύθιση αντικειμένων και τεχνητών
ναυαγίων για εμπλουτισμό της υποθαλάσσιας
χλωρίδας και πανίδας και την εν γένει βελ-
τίωση της ελκυστικότητας του βυθού, χωρίς

όμως καμία απολύτως πρόνοια για το απα-
ραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο κάθε επέμ-
βασης στα ευαίσθητα θαλάσσια οικοσυστή-
ματα. ∆εν γίνεται μνεία ούτε για την υπαγω-
γή αυτής της δραστηριότητας σε στοιχειώδη
εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Ου-
δεμία επίσης αναφορά υπάρχει σε ειδικότερο
καθεστώς για τις θαλάσσιες προστατευόμενες
περιοχές ή για την προστασία οικοτόπων
προτεραιότητας, όπως οι ποσειδωνίες. Σκε-
φθείτε βυθούς γεμάτους με οτιδήποτε μπορεί
να φανταστεί κανείς, μόνο και μόνο βαφτί-
ζοντάς το θαλάσσιο αξιοθέατο. […] Η αυθαί-
ρετη πόντιση αντικειμένων κάθε είδους, από
μεγάλα πλοία μέχρι μικρότερα αντικείμενα τέ-
χνης, μπορεί εύκολα να καταλήξει σε συσ-
σώρευση απορριμμάτων στους ελληνικούς βυ-
θούς και σε ρύπανση και ανυπολόγιστη υπο-
βάθμιση σημαντικών θαλάσσιων οικοσυστη-
μάτων.» Η κυβέρνηση, εν ολίγοις, με σαφή-
νεια αποδίδει το πνεύμα του νόμου της με τις
χαρακτηριστικές λέξεις εμπλουτισμό και βελ-
τίωση της ελκυστικότητας που υπογραμμίζουν
την πεποίθησή της ότι είναι σε θέση και απο-
στολή να βελτιώσει την εμπορική ελκυστι-
κότητα ακόμα και της φύσης, όπου δεν είναι
αρκούντως αξιοθέατη κατά την άποψή της –
ή όποιου άλλου. Παράλληλα, ο νέος νόμος δεν
μεριμνά ενάντια στη δημιουργία ελεύθερων τε-
χνητών υποβρύχιων αξιοθέατων σε κηρυγμέ-
νους ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους και εν-
τός της ζώνης προστασίας γύρω από ενάλια
μνημεία και ενάλιους αρχαιολογικούς χώρους.

Στο έλεος ρυπαντών
και αρχαιοκάπηλων

Τρίτο, σε στοχευμένα σχόλια και αντιδρά-
σεις από αρχαιολόγους και εργαζομένους
του ΥΠΠΟΑ, είναι το γεγονός ότι ο νέος νό-
μος δεν προβλέπει την επαρκή επιτήρηση των
ΕΕΑΧ. Οι ενάλιοι αρχαιολογικοί χώροι δεν
έχουν φυσική περίφραξη ή οπτική επαφή και
εγγύτητα με τη στεριά και έχουν συνεπώς αυ-
ξημένες και ειδικές ανάγκες 24ωρης φύλαξης
με σύγχρονα τεχνικά μέσα. Επίσης, στο ίδιο
πνεύμα καταδείχθηκε ότι ο νέος νόμος δεν
προβλέπει με ρητό τρόπο την πλήρη εποπτεία
των παροχέων καταδυτικών υπηρεσιών και
των καταδυόμενων επισκεπτών από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. ∆εν προβλέ-
πεται η εκπαίδευση των παροχέων καταδυ-
τικών υπηρεσιών που θα διενεργούν την κα-
θοδηγούμενη κατάδυση στον εκάστοτε ΕΑΑΧ,
προϋπόθεση σημαντική για την τήρηση των
όρων του κανονισμού λειτουργίας και των επι-
τρεπόμενων χρήσεων και διαδρομών. Ακόμη,
δεν προβλέπεται η αδειοδότηση - πιστοποί-

ηση των παροχέων από το ΥΠΠΟΑ, που είναι
απαραίτητη ώστε σε περίπτωση μη τήρησης
των όρων του κανονισμού να επιβάλλονται
στην πράξη οι ανάλογες κυρώσεις μέσω ανά-
κλησης της άδειας - πιστοποίησης. Ενώ
απουσιάζει πρόβλεψη για την καταβολή αν-
τιτίμου (πληρωμή εισιτηρίου) προς το ΥΠΠΟΑ
για την υποβρύχια επίσκεψη, όπως ισχύει για
τους χερσαίους αρχαιολογικούς χώρους.

Χαραγμένη πορεία
που παρεκκλίνει

Η Νέα ∆ημοκρατία, ως κυβερνώσα παρά-
ταξη, και η νυν υπουργός ΥΠΠΟ, ως γγ
ΥΠΠΟ, είχε επιχειρήσει και στο παρελθόν
(2014) να εκχωρήσει σε ιδιώτες την εκμε-
τάλλευση ενάλιων αρχαιολογικών χώρων, με
χαρακτηριστική την προσπάθεια, μέσω προ-
γραμματικών συμβάσεων, διαχείρισης και
εμπορικής εκμετάλλευσης ενάλιων αρχαι-
ολογικών χώρων στην εκλογική περιφέρεια
του τότε πρωθυπουργού –Μεθώνη και Πύλος.
Επιπλέον είχε πολλαπλές ευκαιρίες να προ-
ωθήσει τον καταδυτικό τουρισμό, για την ανά-
πτυξη του οποίου οι ενάλιες αρχαιότητες
που διαθέτει η χώρα μας αποτελούν συγκρι-
τικό πλεονέκτημα. Όμως όχι μόνο δεν το έκα-
νε, αλλά ούτε τώρα επιλέγει να συνεχίσει τη
χαραγμένη από την προηγούμενη κυβέρνηση
πορεία σε αυτόν τον τομέα, που περιλαμβά-
νει, μεταξύ άλλων, την υλοποίηση του προ-
γράμματος Bluemed, με 14 εταίρους από
πέντε χώρες της Μεσογείου, το οποίο επε-
ξεργάστηκε ζητήματα που αφορούν τη λει-
τουργία των ΕΕΑΧ, το πλαίσιο αρχών που θα
διέπει τη λειτουργία τους και τους τεχνικούς
και άλλους όρους που θα καθιστούν αυτή τη
λειτουργία εφικτή και εύρυθμη. Επίσης, στο
πλαίσιο του Bluemed πραγματοποιήθηκαν
οι προκαταρκτικές εργασίες για την οργάνωση
και την προετοιμασία της επισκεψιμότητας
των χώρων, ενώ εκπονήθηκαν μελέτες για τα
ναύδετα, για τις υποβρύχιες πινακίδες (σε συ-
νεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών) και για
την οπτική παρακολούθηση των χώρων (σε
συνεργασία με το ΕΜΠ). Μάλιστα εν συνέχεια
των όσων επιτεύχθηκαν από την προηγούμε-
νη κυβέρνηση, φέτος θα λειτουργήσει πιλο-
τικά ως επισκέψιμο, για πρώτη φορά, το ση-
μαντικό αρχαίο ναυάγιο της Περιστέρας στην
Αλόννησο με 3.000 οινοαμφορείς. Ενώ ως
στόχος  είχε τεθεί μέχρι το 2021 να καταστούν
επισκέψιμα αλλά και να αναδειχθούν μέσα
από κατάλληλους χώρους ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης σημαντικά υποβρύχια μνη-
μεία.

∆εν είναι εύκολα εφικτός, βέβαια, για την
ακραία νεοφιλελεύθερη παράταξη ο ασπα-
σμός της άποψης ότι η προστασία του περι-
βάλλοντος, της θαλάσσιας πανίδας και της
πολιτιστικής κληρονομιάς συμβαδίζουν από-
λυτα με την προώθηση του τουρισμού. Προ-
σκρούει στο γεγονός ότι για τη Ν∆ προέχει η
πάση θυσία εκμετάλλευση και ιδιωτικοποίηση
δημόσιων αγαθών και πλούτου, όπως ο κοι-
νόχρηστος χώρος, τα δάση, οι παραλίες, ο βυ-
θός, οι αρχαιότητες και τελειωμό δεν έχει ο
κατάλογος.

Ζωή Γεωργούλα

Η κυβέρνηση αποδίδει το
πνεύμα του νόμου της και
με τις λέξεις εμπλουτι-
σμό και βελτίωση της ελ-
κυστικότητας που υπο-
γραμμίζουν την πεποίθη-
σή της ότι είναι σε θέση
και αποστολή να βελτιώ-
σει την εμπορικότητα της
φύσης, όπου δεν είναι αρ-
κούντως αξιοθέατη.

“

Η ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Εν κινδύνω ενάλια αρχαία
και θαλάσσιο περιβάλλον
Mετά το νομοσχέδιο για –
ή καλύτερα ενάντια– στο
περιβάλλον, άλλο ένα
νομοσχέδιο με φαστ τρακ
διαδικασίες, δηλαδή
τυπικό χρόνο
διαβούλευσης πριν και
μετά την κατάθεση στη
Βουλή, παρά τα ιδιαίτερα
πολλά σχόλια από φορείς
και πολίτες, και
κατατεθείσα μορφή
σημαντικά
διαφοροποιημένη με
καινούργιες προσθήκες
χωρίς να δοθεί ο
απαραίτητος χρόνος
διαβούλευσης, έγινε
νόμος του κράτους πριν
μερικές μέρες. Πρόκειται
επίσης για άλλο ένα
νομοσχέδιο που έχει λίγο
από όλα, αλλά σε όλα
εμφορείται από το πνεύμα
της αποδόμησης
προστατευτικών για το
περιβάλλον διατάξεων και
προβλέψεων, ευνοεί τους
ιδιώτες ως προς την
εκμετάλλευση πόρων εις
βάρος δημόσιων αγαθών,
ενώ περιέχει ρυθμίσεις
που αφορούν και βάλλουν
κατά της πολιτιστικής
κληρονομιάς.  Πέραν της
επίθεσης στους ελεύθερα
κοινόχρηστους χώρους,
που ήδη θίξαμε στα
προηγούμενα φύλλα της
«Εποχής», ο νόμος με τον
τίτλο «Ειδικές μορφές
τουρισμού και διατάξεις
για την τουριστική
ανάπτυξη» εισάγει νέες
ρυθμίσεις για τον
καταδυτικό τουρισμό, οι
οποίες παραχωρούν τη
δυνατότητα σε ιδιώτες να
διαχειρίζονται ενάλιους
αρχαιολογικούς χώρους,
ενώ αφήνει εκτεθειμένο
τον περιβαλλοντικό και
πολιτιστικό πλούτο σε
αυθαιρεσίες, καπηλεία και
ρύπανση.

Εικόνα από σημαν-
τικό αρχαίο ναυάγιο
της Περιστέρας
στην Αλόννησο με
3.000 οινοαμφορείς.
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Σχεδόν κάθε μέρα και ένα διαφορε-
τικό “σχέδιο” εξαγγέλλεται από
υπεύθυνα (;) κυβερνητικά χείλη.

Το τελευταίο σχέδιο ορίζει για το δεύ-
τερο 15ήμερο του Ιουνίου ότι: σε όσους
έρχονται από “ασφαλείς” χώρες θα
γίνονται δειγματοληπτικά τεστ, ενώ
όσοι έρχονται από “ανασφαλείς” χώρες
ή ανασφαλή αεροδρόμια θα υφίστανται
ένα τεστ μετά την άφιξη τους. Αν
είναι αρνητικό θα μπαίνουν σε καραν-
τίνα 7 ημερών! Ενώ αν είναι θετικό σε
καραντίνα 14 ημερών.

Εύλογα ερωτήματα

1ο ερώτημα: Γιατί να μπει στο
αεροπλάνο ένας τουρίστας από αυτές
τις χώρες, αφού την καραντίνα των 7
ημερών την έχει σίγουρη;
Από την 1η Ιουλίου το “σχέδιο”
προβλέπει δειγματοληπτικούς
ελέγχους ανεξαρτήτως χώρας/αεροδρο-

μίου προέλευσης. Επιπλέον
περιορισμοί για ορισμένες χώρες «θα
ανακοινωθούν αργότερα», όπως είναι
αόριστα είναι διατυπωμένο. 
2ο ερώτημα: Γιατί το τεστ δεν γίνεται
στη χώρα προέλευσης 48 ή 72 ώρες
πριν την πτήση; 
Έτσι ώστε όσοι βρεθούν θετικοί να μην
ταξιδέψουν και να φροντίσουν για την
υγεία τους.
Αυτό είχε εξαγγείλει στις 21 Απριλίου ο
υπουργός τουρισμού κ. Θεοχάρης (Υγει-
ονομικό διαβατήριο). Τι άλλαξε και το
τεστ θα γίνεται στην Ελλάδα και με
οικονομικό κόστος για το ελληνικό
δημόσιο; Μήπως επειδή είχαν διαφορε-
τική γνώμη οι μεγάλες αεροπορικές και
τουριστικές εταιρίες; Να σημειωθεί ότι
και το κόστος της καραντίνας (ξενοδο-
χείο κλπ) θα το αναλαμβάνει το
ελληνικό ∆ημόσιο. Κάτι σαν καραντίνα-
all inclusive με έξοδα των Ελλήνων
πολιτών...
Αντίθετα η μικρή Κύπρος: “...απαιτεί,
προκειμένου να επιτραπεί η επιβίβασή
στα αεροπλάνα, προσκόμιση πιστοποι-
ητικού εργαστηριακού ελέγχου από
πιστοποιημένο εργαστήριο με αρνητικό
αποτέλεσμα εντός 72 ωρών πριν την

αναχώρηση...” Μόνο οι κύπριοι πολίτες
θα έχουν εναλλακτικά τη δυνατότητα
να πραγματοποιήσουν το σχετικό
έλεγχο κατά την άφιξη τους στην
Κύπρο (με δικά τους έξοδα).
Συνοψίζοντας (για τις “ανασφαλείς”
χώρες): Μέχρι τις 30/6 καραντίνα 7 ημε-
ρών αν βρεθείς αρνητικός! Και μετά τις
30/6 ...δειγματοληπτικά τεστ για όλους
. ∆ηλ. αρχικά υπεραυστηρός -χωρίς
νόημα- έλεγχος και από 1/7 ουσιαστικά
κανένας έλεγχος.
Αυθόρμητο 3ο ερώτημα: Μας
δουλεύουνε δειγματοληπτικά ή ...
όλους μαζί;

∆ιακρίνονται τα ελληνικά νησιά σε
επικίνδυνα και ακίνδυνα;

Ναι, για τον υπουργό τουρισμού κ. Θεο-
χάρη. Συγκεκριμένα αναφέρονται στο
σχέδιο του: ως «χαμηλής επικινδυνότη-
τας» η ηπειρωτική Ελλάδα, η Κρήτη και
όσα νησιά απέχουν από την Αθήνα
μέχρι δύο ώρες (π.χ. Εύβοια, νησιά
Αργοσαρωνικού). «Μεσαίας επικινδυνό-
τητας» είναι οι προορισμοί Σαντορίνη,
Κάλυμνος, Νάξος, Πάρος, Κως, Ρόδος
και Σύρος. «Υψηλής επικινδυνότητας»
είναι όλοι οι υπόλοιποι νησιωτικοί προ-
ορισμοί είτε του Αιγαίου είτε του
Ιονίου. 
Ευτυχώς αντέδρασε πολύ έντονα ο
δήμαρχος της ακριτικής Σύμης λέγον-
τας: «Αν είναι δυνατόν αυτά τα νησιά,
που δεν είχαν ούτε ένα κρούσμα, να
θεωρούνται προορισμοί υψηλού κινδύ-
νου».
Αλλού -πχ στη Ζάκυνθο ο βουλευτής κ.
Ακτύπης- αντέδρασαν με τοπικιστικά
κριτήρια: “η Ζάκυνθος πρέπει να μπει
στη ζώνη χαμηλής επικινδυνότητας”.
Ευτυχώς όμως ακούστηκαν περισσό-
τερο οι “φωνές” του δημάρχου Σύμης
και έτσι απλώς καταργήθηκαν οι -ανόη-
τες- “ζώνες επικινδυνότητας”.
Μάλιστα, ο υφυπουργός κ. Κόνσολας
κατάργησε και τον υπουργό του με τη
φράση: 
«Θα ήταν παραλογισμός αν το υπουρ-
γείο Τουρισμού προέβαινε σε κατάταξη
των νησιών, σε επικίνδυνα και μη...
Αυτοί που το ισχυρίζονται είναι εξαιρε-
τικά επικίνδυνοι και ανεπαρκείς». Όχι,
ο κ.Θεοχάρης δεν παραιτήθηκε, όπως
ίσως θα υπέθεταν μερικοί μετά από
αυτό το άδειασμα. Αλλά ούτε ο Γ.Γ. του-
ρισμού κ.Λούλης παραιτήθηκε μετά το
παρακάτω.

Είναι επικίνδυνο να περιμένεις
στον μπουφέ των ελληνικών
ξενοδοχείων;

Πριν λίγες μέρες ο Γ.Γ. του Υπουργείου
Τουρισμού κ.Λούλης ενημέρωνε τους
τηλεθεατές του ΤRT ότι, όπως πάντα,
θα κάνει διακοπές στα ερημόνησα και
«όχι σε ξενοδοχεία, να περιμένουμε
ουρά στον μπουφέ και να

κινδυνεύουμε». 
Ασφαλώς είναι δικαίωμα του κ. Γ.Γ. να
επιλέγει να πάει διακοπές στα ερημονή-
σια (πολύ ωραία παρεμπιπτόντως και
αυτά), αλλά δεν χρειάζεται να διατυμ-
πανίζει τους φόβους του για τα μπουφέ
των ελληνικών καταλυμάτων. Κάπως
ακατάλληλη δήλωση για Γ.Γ.
Τουρισμού. Μας ακούνε και ...έξω
ξέρετε.
Όσο για τα Υγειονομικά Πρωτόκολλα
και τους εργαζόμενους στα ξενοδοχεία,
ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπον-
δίας Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσσιος
(υποψήφιος βουλευτής με τη Ν.∆)
δήλωσε : «∆ύο ημέρες πριν από την
εξαγγελθείσα ημερομηνία
επαναλειτουργίας των ελληνικών ξενο-
δοχείων, τα υγειονομικά πρωτόκολλα
αγνοούνται, στα εργασιακά οι ξενοδό-
χοι είμαστε χαμένοι στη μετάφραση και
ως προς το σοβαρό ζήτημα της ρευστό-
τητας τα μέλη μας ψάχνουν ακόμα να
βρουν τα εκατομμύρια που δανείζουν οι
τράπεζες».

Οι δε εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία ζουν
μέσα στην ανασφάλεια και τα ερωτή-
ματα: Αν θα εργαστούν, πόσο θα
εργαστούν, κάτω από ποια -σκληρά-
ωράρια και με τι αμοιβές.
Ζούμε στη χώρα του “βλέποντας και
κάνοντας”.  Γιατί να εξαιρεθεί ο τουρι-
σμός και η κυβέρνηση της Ν.∆. από
αυτό τον γενικό κανόνα;

Θανάσης Καραΐσκος,
εκπαιδευτικός 2ου Λυκείου

ΥΓ: Επί του πιεστηρίου: Μετά τις διαμαρ-
τυρίες της Ιταλίας γιατί η χώρα
τοποθετήθηκε από την Ελλάδα στις “ανα-
σφαλείς” χώρες θα διακινδυνεύσουμε
την πρόβλεψη οτι η κυβέρνηση θα μετα-
θέσει την Ιταλία στις “ασφαλείς” χώρες
ή θα καταργήσει τον σχετικό διαχωρι-
σμό. Και έτσι με ένα μαγικό τρόπο όλες
οι χώρες θα μετατραπούν σε “ασφαλείς”.
Από τώρα και όχι από την 1η Ιουλίου,
όπως ήταν ο ...σχεδιασμός.

•

«Εφυγε» στα 72 χρόνια
της η συντρόφισσα
Σούλα Τσακαλογιάννη

- Κουτσούνη. Η κηδεία της έγινε
τη ∆ευτέρα 1 Ιουνίου στο Κοι-
μητήριο της Νέας Σμύρνης. Οι
φίλες και οι φίλοι, οι συντρό-
φισσες και οι σύντροφοι την
αποχαιρέτησαν με βαθιά θλίψη,
έναν ζωντανό άνθρωπο πάντοτε
δραστήριο, πρόθυμο για προ-
σφορά και φιλικό και όταν
ακόμη οι δρόμοι οι πολιτικοϊδε-

ολογικοί χώριζαν. Αυτό εκφράστηκε και με τη σύνθεση των ανθρώπων της Ανανε-
ωτικής Αριστεράς που είχαν κοινή αφετηρία, κοινούς αγώνες και παραβρέθηκαν
παρά τις δυσκολίες της συγκυρίας στο νεκροταφείο. 

Η Σούλα Κουτσούνη, μικρασιατικής καταγωγής, ήταν μια αγωνίστρια της προδι-
κτατορικής Αριστεράς, δίνοντας μεγάλες μάχες στον συνδικαλιστικό και πολιτικό
τομέα μέσα από τη Νεολαία της Ε∆Α, τη ∆ημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη και την
Ε∆Α. Η Σ. Κουτσούνη ήταν παρούσα στους αγώνες για την υπεράσπιση της δημο-
κρατίας μετά τις δολοφονίες του Λαμπράκη και του Πέτρουλα, τις κινητοποιήσεις
του 114 και τους σκληρούς αγώνες των οικοδόμων, όπου πρωτοστατούσε ο σύν-

τροφος της ζωής της ∆ημήτρης Κουτσούνης. Στη δικτατορία και την παρανομία
αγωνίστηκε από τις γραμμές του Πατριωτικού Αντιδικτατορικού Μετώπου (ΠΑΜ),
του Αντιδικτατορικού Εργατικού Μετώπου (ΑΕΜ) και του ΚΚΕ Εσωτερικού, υπερα-
σπιζόμενη το σοσιαλισμό με δημοκρατία, ελευθερία και αυτοδιαχείριση. Μετά την
πτώση της χούντας άρχισε να δραστηριοποιείται στον συνδικαλιστικό χώρο του
ιματισμού, στο σωματείο των υπαλλήλων του ∆ήμου Νέας Σμύρνης και στην τοπική
οργάνωση του ΚΚΕ Εσωτερικού. Από τα ιδρυτικά μέλη του Συνασπισμού, αποτέλεσε
για πολλά χρόνια μέλος του γραφείου της τοπικής οργάνωσης. Ακολούθησε την εμ-
πειρία της ∆ΗΜΑΡ και αργότερα βρέθηκε στο ΚΙΝΑΛ, συμμετέχοντας στην Κεντρική
Επιτροπή του. Ο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Σμύρνης τιμώντας τους αγώνες και τη μνήμη της
Σούλας Κουτσούνη αντί για στεφάνι θα στηρίξει μια δομή αλληλεγγύης.

Η «Εποχή» εκφράζει τα συλλυπητήριά της στην αδελφή της και στη μητέρα της,
στις συντρόφισσες και στους συντρόφους της.

Αντιπροσωπεία του ΚΙΝΑΛ παραβρέθηκε στην εκκλησία και εκπρόσωπός της την
αποχαιρέτησε.

Η ∆ΗΜΑΡ εκφράζει τη θλίψη της για την απώλεια της συντρόφισσας Σούλας Κου-
τσούνη, η οποία συνέδεσε τη μακρόχρονη κοινωνική και πολιτικής της παρουσία με
τους αγώνες για την Αριστερά και τη ∆ημοκρατία.

«Έφυγε» η συντρόφισσα Σούλα Κουτσούνη
Ζούμε στη χώρα του
“βλέποντας και
κάνοντας”.  Γιατί να
εξαιρεθεί ο τουρισμός
και η κυβέρνηση της
Ν.∆. από αυτό τον
γενικό κανόνα;

“

Έχει η χώρα
σχέδιο για
την υποδοχή
των τουριστών;



Ούτε μετρό ούτε αρχαιότητες
στη Θεσσαλονίκη

Ηνεοφιλελεύθερη κυβερνητική λαίλαπα δεν σταματά που-
θενά. Ξεθεμελιώνοντας ό,τι βρει μπροστά της, επιβάλλει
την ισχύ της και αλλοιώνει κάθε έκφραση δημοκρατικής

λειτουργίας: κοινοβουλευτικές επιτροπές, ανεξάρτητες αρχές,
επιστημονικά συμβούλια. Απ’ αυτό το μεσαίωνα δεν θα μπορούσε
να ξεφύγει και το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) που
τον περασμένο ∆εκέμβρη κατέληξε, μέσω ασφυκτικών πιέσεων
που ακυρώνουν την υπόστασή του, με μια παράλογη, ανιστόρητη,
καταστροφική και αντιεπιστημονική απόφαση: την
αποκαθήλωση και κατάτμηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του
βυζαντινού δρόμου που αποκαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των
ανασκαφών στο σταθμό Βενιζέλου του μετρό Θεσσαλονίκης. Σε
ένα έργο που καρκινοβατεί εδώ και πολλά χρόνια, έρχεται να
προστεθεί το ξερίζωμα ενός σημαντικού τμήματος της ιστορίας
της πόλης. Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις για την
πορεία του έργου, το Παράρτημα Θεσσαλονίκης της Ελληνικής
Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού αναφέρει σε ανακοί-
νωσή του:
«Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη ανησυχία τις ανακοινώσεις των
τελευταίων ημερών για το μετρό της Θεσσαλονίκης που κορυφώ-
θηκαν τη ∆ευτέρα 25 Μαΐου με την παρουσίαση της
προκαταρκτικής μελέτης του σταθμού από τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή και την Τρίτη 26
Μαΐου με την επίσκεψη του πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσο-
τάκη στην πόλη μας. Σε πλήρη λειτουργία θα τεθεί το Μετρό
Θεσσαλονίκης τον Απρίλιο του 2023 ανακοίνωσε ο πρωθυπουρ-
γός και «ο σταθμός Βενιζέλου θα είναι από τους ομορφότερους
διεθνώς, καθώς θα συνδυάζει το μεταφορικό του αντικείμενο με
έναν υπερσύγχρονο μουσειακό χώρο».
Όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία να ολοκληρωθεί το έργο του
μετρό για την πόλη μας και τις πιεστικές ημερομηνίες που υπάρ-
χουν. Γνωρίζουμε όμως και την ανυπολόγιστη αξία των
αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν και τον κρίσιμο ρόλο που
μπορούν να παίξουν στην οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονί-
κης εις το διηνεκές, εφόσον διατηρήσουν την αυθεντικότητα και
την ακεραιότητά τους.
Όμως, με έναν προσεκτικό έλεγχο και απλά μαθηματικά, μπορεί
να διαπιστώσει κανείς ότι τα χρονοδιαγράμματα του έργου δεν
βγαίνουν. Ο κ. Ταχιάος, πρόεδρος της Αττικό Μετρό ΑΕ, ανακοί-
νωσε πριν από λίγες μέρες ότι οι δοκιμές για τη λειτουργία του
μετρό διαρκούν 18 μήνες. Επομένως, οι εργασίες και στο σταθμό
Βενιζέλου θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του
2021. Υπολογίζει επίσης η απόσπαση των αρχαιοτήτων, μελέτη
και υλοποίηση, να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2020,
οπότε και θα ξεκινήσουν οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμο-
γής για το σταθμό στο κυρίως τμήμα του, δηλαδή κάτω από τις
αρχαιότητες. Επομένως, μέσα στο 2021 θα πρέπει να ολοκληρω-
θούν οι ανασκαφικές εργασίες στα υποκείμενα στρώματα και να
αποσπαστούν ή καταστραφούν, ανάλογα με την αξία τους, αφού
προηγουμένως ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία (Κεντρικό
Αρχαιολογικό Συμβούλιο, Αποφάσεις), να εκπονηθούν και εγκρι-
θούν όλες οι οριστικές μελέτες και μελέτες εφαρμογής για έργα
πολιτικού μηχανικού, αρχιτεκτονικών και Η/Μ εγκαταστάσεων
και να υλοποιηθεί το έργο. Γνωρίζοντας όμως πόσο σύνθετα
είναι αυτά τα έργα και τις επισφάλειες που εμπεριέχουν, είναι
αμφίβολο εάν το έργο του σταθμού από μόνο του θα μπορούσε
να ολοκληρωθεί ακόμα και μέχρι τον Απρίλιο του 2023.
Ως προς το χαρακτηρισμό του σταθμού ως υπερσύγχρονο μουσει-
ακό χώρο, παράλληλα με το μεταφορικό του αντικείμενο, έχουμε
να σχολιάσουμε ότι ξεριζώνουμε ένα κομμάτι της πόλης, με τα
επάλληλα στρώματα της ιστορίας του και τα άυλα στοιχεία της
ζωής των κοινωνιών που για αιώνες τα κατοίκησαν και από
αυθεντικούς φορείς ιστορίας και μνήμης τα μετατρέπουμε σε
μονοσήμαντα εικαστικά στοιχεία, μια σκηνογραφική
εγκατάσταση (installation), που θα κοσμεί τους χώρους του σταθ-
μού.
Υπενθυμίζουμε ότι η Οριστική Μελέτη επιπέδου 2 (ΟΜ2) για
έργα πολιτικού μηχανικού, που αφορά στην κατασκευή του σταθ-
μού με την κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων εκπονήθηκε
από ένα από τα πιο αξιόπιστα τεχνικά γραφεία της Ελλάδας και
παραδόθηκε στην Αττικό Μετρό το καλοκαίρι του 2019, έγιναν οι
τροποποιήσεις επί της μελέτης άμεσα, σύμφωνα με τις παρατη-
ρήσεις της Αττικό Μετρό, οι οποίες όμως ουδέποτε
παρελήφθησαν. Εν ολίγοις, το έργο κατασκευής του σταθμού,
κάτω από τις αρχαιότητες, θα μπορούσε τώρα να είναι σε
εξέλιξη.
Κινδυνεύουμε λοιπόν σήμερα, εφόσον εμμένουμε στη θέση να
συμπεριληφθεί ο σταθμός Βενιζέλου του μετρό στη λειτουργία
του τον Απρίλιο του 2023, και μετρό να μην έχουμε και οι αρχαι-
ότητες να έχουν χάσει οριστικά την αξία τους και η πόλη να
απολέσει ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της, ένα μοναδικό
παγκοσμίως εύρημα, το οποίο, πέρα από την ιστορική του αξία,
θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο της οικονομικής
της ανάπτυξης».

Ο δικηγόρος του διαβόλου
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Ο ήχος
των επερχόμενων
ή γενναίες
αποφάσεις
Ενα αναπόδραστο μέλλον

έρχεται με ταχύ ρυθμό,
ένα μέλλον που προοιω-

νίζει δυστυχία και βάσανα.
Υπάρχει, το νιώθουμε γύρω
μας, το βλέπουμε στα μάτια
των ανθρώπων, στο σύννεφο
ενός σύνθετου φόβου που δια-
ποτίζει την ατμόσφαιρα. Φόβος
για τον ιό, φόβος για τη δου-
λειά, φόβος για το άγνωστο
που έρχεται να διαλύσει τις
ζωές μας.

Είναι κοινή διαπίστωση πως
οι επιπτώσεις από την επιδημία
του κορονοϊού θα είναι πολλές,
πρωτόγνωρες και μακροχρό-
νιες. Εάν δεν ληφθούν εγκαί-
ρως γενναίες αποφάσεις, σε
ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο
αλλά και παγκόσμια, η οικο-
νομική κρίση που έρχεται θα
θυμίζει περισσότερο το Κραχ
του 1929 παρά την κρίση του
2008. Πρωτοφανής ύφεση και
ανεργία, ακραία φτώχεια, διά-
λυση κοινωνικών σχέσεων και
απαξίωση της δημοκρατίας. Η
Ευρώπη κινδυνεύει να γυρίσει
πίσω, πριν τη γαλλική επανά-
σταση, πριν το ∆ιαφωτισμό,
σε σχέση με τις αξίες, τα αν-
θρώπινα δικαιώματα, τον πο-
λιτισμό.

Οι προοδευτικές δυνάμεις,
οι οικολόγοι, οι σοσιαλιστές, η
αριστερά οφείλουν να επεξερ-
γαστούν ένα νέο κοινωνικό
συμβόλαιο και προτάσεις
απλές και τεκμηριωμένες, τολ-
μηρές και εφαρμόσιμες, ορα-
ματικές και ουσιαστικές, εμ-
πνευσμένες και λειτουργικές.

Μια συμβολή σε αυτή την
προσπάθεια, για μια πρώτη
απάντηση στην αγωνία που
διακατέχει την κοινωνία, αν-
θρώπους του μόχθου, μεσοα-
στούς, διανοούμενους, καλλι-
τέχνες, επιχειρείται σε αυτό το
άρθρο. Το παραγωγικό μοντέ-

λο των νέων κοινωνιών, της
από-παγκοσμιοποίησης, σε
εποχές βαθιάς δομικής κρί-
σης, οφείλει να εξασφαλίζει
την εθνική αυτάρκεια στα βα-
σικά για την επιβίωση, τροφή
και φάρμακα. Σε μια χώρα σαν
την Ελλάδα ένα πρόγραμμα για
την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας χρειάζεται να
ρίξει ιδιαίτερο βάρος στον πρω-
τογενή τομέα, στην ενίσχυση
της αγροτικής παραγωγής,
στην αγορά χωρίς μεσάζοντες,
με κίνητρα για τα αναγκαία
είδη διατροφής. 

Στο δευτερογενή τομέα, να
γίνει προσπάθεια να δημιουρ-
γηθούν βιομηχανίες σε βασικά
είδη που έχουν σχέση με την
υγεία, φάρμακα και υγειονομι-
κό εξοπλισμό και είδη απα-
ραίτητα όπως π.χ. βασικές ηλε-
κτρικές συσκευές, ένδυση και
κονσέρβες.

Η αφελής αισιοδοξία, πως
εμείς πουλάμε αέρα και θά-
λασσα, που οδήγησε στη διόγ-
κωση της σημασίας του τουρι-
σμού, στην περίοδο της επιδη-
μίας γυρίζει εναντίον μας και
αφήνει άνεργους πολλούς ερ-
γαζόμενους σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις αλλά και εξαρ-
τώμενα από τον τουρισμό επαγ-
γέλματα.

Στη χώρα μας η ενίσχυση
της βασικής έρευνας, η οποία
δεν φέρνει άμεσα αποτελέ-
σματα, αλλά επιλύει δύσκολα
προβλήματα και ανακαλύπτει
νέους τρόπους για την υγεία,
την ενέργεια, την τεχνολογία θα
ήταν σημαντικό να ενισχυθεί,
προς όφελος μακροπρόθεσμα
και της εθνικής οικονομίας.
Έχουμε το εναργές παράδειγ-
μα πολλών ελλήνων επιστη-
μόνων που διαπρέπουν στο
εξωτερικό, όταν τους δοθούν
τα αναγκαία μέσα.

Η αντιμετώπιση της μεγά-
λης ανεργίας μόνο με ισχυρή
παρέμβαση του κράτους και
της ΕΕ μπορεί να ανασχεθεί.
Κρατικοποιήσεις και δημόσια
έργα μπορούν να δημιουργή-
σουν θέσεις εργασίας και να
δώσουν ένα αίσθημα ασφάλει-
ας που θα αποφορτίζει την
κοινωνική πίεση. ∆ραστικές
αποφάσεις για τη λειτουργία
των τραπεζών και γενικά χρη-
ματοπιστωτικών υπηρεσιών,
σε σχέση με δάνεια, πιστωτικές
κάρτες, μεταφορά χρημάτων
κ.λπ. Νομική αντιμετώπιση
των σύγχρονων μαυραγοριτών
και όσων κάνουν κάθε τραγω-
δία, ευκαιρία για κέρδος. Φυ-
σικά, αλλαγή του φορολογι-
κού συστήματος, ώστε να φο-
ρολογούνται τα μεγάλα εισο-
δήματα, είναι διαχρονικά το
μεγάλο ζητούμενο.

Κοινωνικό κράτος και ενί-
σχυση του δημόσιου συστήμα-
τος υγείας, είναι ένα πλέον κα-
θολικό αίτημα, ακόμα και από
εκείνες τις κοινωνικές δυνά-
μεις, που τα ήθελαν «όλα ιδιω-
τικά». Η κλιματική κρίση που
έγινε φανερό πως ευνοεί στην
ανάπτυξη φονικών ιών και τη
δημιουργία πανδημιών, να βρε-
θεί στο κέντρο του παγκόσμιου
ενδιαφέροντος, με την ενεργή
συμμετοχή των πολιτών.

Η δημοκρατία, τα δικαιώμα-
τα, ο πολιτισμός δεν είναι το
περιτύλιγμα, αλλά το γόνιμο
έδαφος, στο οποίο μπορούν
να αναπτυχθούν η δημιουργι-
κότητα, η έμπνευση και η φαν-
τασία, που θα συντελέσουν
στην οικονομική ανάπτυξη,
στην κοινωνική συνοχή και τε-
λικά (γιατί αυτό δεν είναι το ζη-
τούμενο;)στην ευτυχία.

Ρία Καλφακάκου
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Τη συνέντευξη πήρε η Σοφία Ξυγκάκη 

Όταν είχε κυκλοφορήσει το χειμώνα το
τρέιλερ της ταινίας «Η μπαλάντα της τρύ-
πιας καρδιάς», με τα δύο πρόσωπα να επα-
ναλαμβάνουν «εγώ δεν θέλω να ξέρω»,
«εγώ θέλω να ξέρω», ξανά και ξανά, ο ∆η-
μοσθένης Παπαμάρκος, που συνυπογρά-
φει και το σενάριο, είχε χαρακτηρίσει το
διάλογο προλεκτικό στάδιο, όπου τα παι-
διά μέχρι κάπου 2 χρονών επαναλαμβά-
νουν τις ίδιες λίγες λέξεις. Έτσι ξαναείδα
απ’ αυτή τη γωνία τις ταινίες σου. 

Σου έδωσε μία κατεύθυνση. Η επανά-
ληψη νομίζω είναι χαρακτηριστικό των με-
σογειακών λαών. ∆εν είναι μαθημένοι
στη σιωπή, υπάρχει ένα άγχος να καλύ-
ψουν τα κενά, σε αντίθεση με τους βόρει-
ους που είναι εξοικειωμένοι, έχει σημασία
να γεμίζει ο χώρος με λεκτική επικοινω-
νία. Αλλά η επανάληψη σου δίνει κι ένα
χώρο να σκεφτείς, τι θα πεις παρακάτω,
αν δεν είσαι εξοικειωμένος με το ρυθμό
της σιωπής. Σκέφτομαι, συνεχίζω να λέω
κάτι, είναι ένας άλλος τρόπος συμπερι-
φοράς… 

Η επανάληψη των κακών λέξεων δημι-
ουργεί την αίσθηση ασφυξίας. Με την
επανάληψη της λέξης πούτσος, για πα-
ράδειγμα, εκτονώνεται ο Περικλής, το
αφεντικό του Τάκη, στην Ψυχή στο στό-
μα, ο οποίος, επιθυμώντας σαφώς τον
υπάλληλό του, φαντασιώνεται τον τρόπο
που αυτός και η γυναίκα του κάνουν διαρ-
κώς σεξ, ενώ στην πραγματικότητα δεν
έχουν πια σχέση κι αυτή βρίσκεται με τον
εραστή της στο συζυγικό κρεβάτι. 

Η σκληρή γλώσσα είναι παντού γύρω
μας κι ήταν μια προσπάθεια να δείξουμε
πώς η γλώσσα μπορεί να λερώσει την
ψυχή. Γιατί λέγοντας όλα αυτά, και αυτό
είναι που ενόχλησε πολλούς θεατές, δεν
μπορείς να αποφύγεις και να μην κάνεις
εικόνες με αυτά που ακούς. Έτσι, στην ου-

Ομεγαλύτερος πολιτιστικός οργανισμός
της χώρας και ένα από τα παλαιότερα
φεστιβάλ της Ευρώπης (1955), το

Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου ανοίγει
παράτολμα και αισιόδοξα σε μια συγκυρία
πανδημίας όπου, όπως όλα δείχνουν, ο μεγάλος
ασθενής του Covid-19 είναι η τέχνη σε όλες τις
μορφές της. Κάθε χρόνο Ιούνιο, Ιούλιο και
Αύγουστο στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στο
Αρχαίο Θέατρο και στο Μικρό Θέατρο της
Αρχαίας Επιδαύρου, στην Πειραιώς 260, σε
γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς
επίσης και σε υπαίθριους και αρχαιολογικούς
χώρους, το Φεστιβάλ φιλοξενούσε διεθνώς
καταξιωμένους και εγχώριους καλλιτέχνες από
το χώρο του θεάτρου, του χορού και της
μουσικής, προσελκύοντας μεγάλα πλήθη
θεατών από ολόκληρο τον κόσμο. Φέτος θα
διαρκέσει από τις 5 Ιουνίου μέχρι και τις 15
Αυγούστου με δεκαεφτά παραγωγές μουσικής,
θεάτρου και όπερας μόνο στα ανοικτά θέατρα
της Επιδαύρου και στο Ηρώδειο. Για αυτό και το
Φεστιβάλ φέρει τον υπότιτλο «Υποσύνολο –
Fragment».
Από το σημείωμα της καλλιτεχνικής
διευθύντριας Κατερίνας Ευαγγελάτου
αποσπάσαμε τα παρακάτω: Το Φεστιβάλ
Αθηνών & Επιδαύρου θα παρουσιάσει ένα
συμπυκνωμένο πρόγραμμα, στηρίζοντας
έμπρακτα την ελληνική δημιουργία, που περνά
μια ιδιαιτέρως δύσκολη περίοδο, και
ταυτόχρονα δίνοντας στους πολίτες, αλλά και
στους επισκέπτες της χώρας μας, την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν παραστάσεις και
συναυλίες μεγάλης κλίμακας στα εμβληματικά
μνημεία μας. Ο εορταστικός προγραμματισμός
που παρουσιάσαμε στις 30 Μαρτίου με αίσθημα
ελπίδας, αλλά και με αρκετές επιφυλάξεις λόγω
της υπό εξέλιξη πανδημίας, δεν θα μπορέσει
τελικά να υλοποιηθεί. Για όλους εμάς στο
Φεστιβάλ, η αναγκαστική ματαίωση δεκάδων
υπέροχων παραστάσεων και συνεργασιών με
σημαντικούς ανθρώπους των Τεχνών υπήρξε
πραγματικά επώδυνη. Είχαμε προγραμματίσει
περισσότερες από 70 εκδηλώσεις, με προέλευση
από 14 χώρες και τη συνεργασία 1.400 περίπου
καλλιτεχνών – σε μια πληθώρα χώρων,
ανοικτών και κλειστών. Σε αυτήν την ειδική
εκδοχή του πρoγράμματός μας, όπως τελικά
διαμορφώθηκε, θα σας παρουσιάσουμε 17
ελληνικές παραγωγές μουσικής, θεάτρου και
όπερας, με περίπου 300 καλλιτέχνες, που θα
εμφανιστούν μόνο στα ανοικτά θέατρα της
Επιδαύρου και στο Ηρώδειο. Πρόκειται για
ορισμένες δικές μας παραγωγές και
συνεργασίες με φίλους κρατικούς φορείς, που

όλες είχαν ήδη εξαγγελθεί στο πρόγραμμά μας
και θα παρουσιαστούν προσαρμοσμένες στα
νέα δεδομένα που επιβάλλει η πανδημία.
Ένα Φεστιβάλ περιεκτικό που οπωσδήποτε θα
μας προσφέρει μια εντελώς διαφορετική
φεστιβαλική εμπειρία. Οι παραστάσεις που
πρόκειται να δούμε είναι οι εξής:
Στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού
5 Ιουνίου - 3 Ιουλίου: Έργο στην πόλη / city
project 2020, ∆ιονύσης Καβαλλιεράτος,
«Αποπροσανατολισμένος χορός /
Παραπλανημένος πλανήτης», εικαστική
εγκατάσταση, επιμέλεια Πολύνα Κοσμαδάκη,

ιστορικός τέχνης.
15 & 16 Ιουλιου: Αφιέρωμα στον Θάνο
Μικρούτσικο, «Τους προβολείς στήσε».
18 Ιουλιου: Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της
ΕΡΤ - Γιώργος Πέτρου, «Γκαλά Μπετόβεν»,
σολίστ Αλεξάνδρα Παπαστεφάνου πιάνο,
Μυρτώ Παπαθανασίου σοπράνο.
20 & 21 Ιουλιου: Μόνικα, «Κάτι ανθίζει στο
Ηρώδειο»
23 Ιουλιου: Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης -
Ζωή Τσόκανου - Σίμος Παπάνας, Έργα
Μπάρτοκ και Βιβάλντι, με τα φημισμένα
έγχορδα της ΚΟΘ.
26 & 28 Ιουλιου: Εθνική Λυρική Σκηνή, ∆ύο
γκαλά όπερας.
30 & 31 Ιουλίου: Γιάννης Αγγελάκας - Νίκος
Βελιώτης, «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων».
4 & 5 Αυγουστου: Καμεράτα-Ορχήστρα των
Φίλων της Μουσικής - Γιώργος Πέτρου -
Μαριάννα Κάλμπαρη, «Η επιστροφή του
Οδυσσέα στην πατρίδα» του Κλάουντιο
Μοντεβέρντι.
8 Αυγούστου: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών -
Στέφανος Τσιαλής, «Μπετόβεν 250 χρόνια»,
έργα Μπετόβεν και Σοστακόβιτς, σολίστ Αλεξία
Μουζά πιάνο, Γιάννης Καραμπέτσος τρομπέτα.
Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
24- 26 Ιουλίου: Εθνικό Θέατρο -∆ημήτρης
Λιγνάδης, «Πέρσες» του Αισχύλου.
31 Ιουλίου & 1-2 Αυγούστου, Εθνικό Θέατρο -
Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, «Λυσιστράτη»
του Αριστοφάνη.
7-9 Αυγούστου, Κρατικό Θέατρο Βορείου
Ελλάδος - Γιάννης Ρήγας «Όρνιθες» του
Αριστοφάνη.
Στο Μικρό Θέατρο Επιδαύρου
17- 18 Ιουλίου: Αλκίνοος Ιωαννίδης, «Live
Looping».
24- 25 Ιουλίου: Mihalis Kalkanis Group με τους
Χάικ Γιαζιτζιάν & Γιάννη Αναστασάκη.
31 Ιουλίου & 1 Αυγούστου: Ομάδα Ραφή - Nova
Melancholia - Μιχάλης Σιγανίδης «Η κιβωτός
του Νώε / Il diluvio universale» του
Μικελάντζελο Φαλβέτι.
7 & 8 Αυγούστου: Μυρσίνη Μαργαρίτη - Μαρία
Παπαπετροπούλου - Μαρία Πανουργιά, «Έχω
μάτια στ’ αυτιά - Η ανθρώπινη φωνή» του
Φρανσίς Πουλένκ, βασισμένο στον ομώνυμο
μονόλογο του Ζαν Κοκτό.
14 & 15 Αυγούστου: Σαβίνα Γιαννάτου -
Primaver en Salonico με τη συμμετοχή της
Λάμιας Μπεντίουι Waterson.

•
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Υποσύνολο -
Fragment Αυτό που με απασχολεί, κυρίως, είναι

η εξουσία μέσα από τις ανθρώπινες
σχέσεις και το σκοτάδι στο μυαλό
των ανθρώπων. Πού μπορεί κάποιος
να διολισθήσει. Πώς οι άνθρωποι
χτίζουν τις συμπεριφορές τους και
τις σχέσεις τους με βάση την ισχύ.

“

Τα τοπία και οι χώροι, ως χαρακτήρες σε ένα φιλμ, συχνά
δίνουν το νήμα της αφήγησης ή γίνονται οι καμβάδες πάνω
στους οποίους αναπτύσσονται οι ιστορίες, τα πρόσωπα και η
γλώσσα. Στους χώρους των ταινιών του Γιάννη Οικονομίδη, οι
δρόμοι ανάμεσα στα απρόσωπα κτίρια είναι έρημοι, οι
συναντήσεις γίνονται σε απρόσωπες καφετέριες, μια πλατεία
δεν «εκπληρώνει» το ρόλο της ως τόπος συνάντησης ή
παιχνιδιού, αλλά μετατρέπεται σε μοναχικό ασφαλή χώρο
δολοφονίας, ενώ η θερινή ραστώνη σε ένα οικογενειακό σπίτι
χωρίς κλιματιστικό διατρέχεται από λεκτικό αλληλοσπαραγμό.
Κάπου εκεί ίσως μπορεί να τρυπώσει μια μικρή ερωτική
ιστορία και κάμποσο μαύρο χιούμορ.
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σία, είναι σαν να βλέπεις εικόνες, οπότε
είναι σαν να σε φτύνει ο άλλος, σαν να σε
λερώνει. Αυτό κάνει και ο Περικλής στον
Τάκη, τον μαγαρίζει συνέχεια με τα λόγια.
Είναι λίγο παρανοϊκός. 

Και ο Τάκης είναι σχεδόν άλαλος σε όλο
το έργο. Στο τέλος ξεσπάει με το μονα-
δικό τρόπο που μπορεί, τη φυσική βία. 

Ναι, φορτώνει, κάνει εικόνες. Και ο άλ-
λος συνεχίζει. Καμιά φορά κι ο θεατής
βρίσκεται στη θέση του. Έπειτα, δέχεται
πίεση από παντού, είναι οι τραμπούκοι, τα
φασιστάκια στη βιοτεχνία και όλο αυτό
που μπορεί να σου βρωμίσει τον κόσμο.
Το φτάσαμε στα άκρα, να δούμε τι μπο-
ρεί να προκαλέσει αυτό στο κεφάλι ενός
ανθρώπου. 

Η πρώτη σου μεγάλου μήκους ταινία,
«Το Σπιρτόκουτο», είναι εσωτερικού χώ-
ρου… 

Το Σπιρτόκουτο καθορίστηκε και μέσα
από μια ανάγκη παραγωγής, ήταν χαμη-
λό το μπάτζετ. ∆εν ήταν στις προθέσεις
μου να κάνω μια ταινία για την οικογένεια.
Ήταν μια ταινία για χαρακτήρες. Όλη η
κοινωνία είναι εκεί μέσα. Ο μαγαζάτορας,
η Αλβανίδα υπάλληλος… ∆εν είναι μια
ταινία τύπου Festen. Είναι μια ταινία πε-
ρισσότερο για τα σπασμένα νεύρα, τον αν-
θυγιεινό βίο, και για το πώς επηρεάζει η
εξουσία. Το ζήτημα της οικογένειας είναι
η βασική μυθολογία μας, ειδικά στις με-
σογειακές χώρες. ∆εν είναι το ταξίδι,
ούτε η φυγή, όπως είναι στην Αμερική.
Ακόμα και ο Κόπολα στο Νονό, επειδή εί-
ναι Ιταλός, αφηγείται μια οικογενειακή
ιστορία. Εδώ, το ταξίδι, πώς να μας προ-
κύψει; Αφού σε πέντε ώρες είσαι στα σύ-
νορα. Πώς να χαθείς, δεν έχεις την άπλα,
θα σε βρουν. Οπότε, με αυτή την έννοια,
η οικογένεια υπάρχει σε όλες τις ταινίες
μου. 

Ο Μάρκαρης το είχε πει σε μια διάλε-
ξη. Συμβαίνει ένα έγκλημα και οι αστυ-
νομικοί των χωρών της Μεσογείου, πρώ-
τα πηγαίνουν να φάνε στη μαμά και μετά
σπεύδουν στον τόπο του εγκλήματος. 

Είναι πολύ σωστό. Και στα Καλά Παι-
διά, του Σκορτζέζε, πριν πάνε να σκοτώ-
σουν κάποιον, ο Τζο Πέσι λέει: «Πάμε
πρώτα στο σπίτι της μάνας μου για μα-
καρονάδα». Λοιπόν η οικογένεια είναι το
κυρίαρχο θέμα μας, η κυρίαρχη μυθολο-
γία. 

Όπως έβλεπα όλες τις ταινίες μαζί, τα
τοπία είναι αυτές οι νεότευκτες, τεράστιες
πολυκατοικίες, εκτός κέντρου, που δεν
έχουν άλλα σημεία αναφοράς, είναι κά-
πως το οπουδήποτε, είναι τόποι μη τό-
ποι…

Ισχύει αυτό. Προσπαθώ να δώσω πάν-
τα στους χώρους και μια διάσταση πιο κι-
νηματογραφική, πιο μυθολογική, να είναι
ο συγκεκριμένος κόσμος, ο κόσμος της
ταινίας. Να μην είναι ντοκιμαντερίστικος
ή ηθογραφικός…

Είναι ο τόπος που δεν θα ’θελες να ’σαι
εκεί.

Έχει άρωμα, όμως, έχει οσμές. Υπάρχει
μια αισθητική πολύ αυστηρή και πολύ ορ-
γανωμένη. Ένα βλέμμα. 

Οι ταινίες σου, η μία μετά την άλλη, έχω
την αίσθηση ότι αφηγούνται μια ιστορία
σε εξέλιξη, που ξεκινά από το μικρό, το
εσωτερικό και ανοίγει, περιλαμβάνοντας
και την κοινωνία. 

Στο τελευταίο μισάωρο της Ψυχής στο

στόμα ήδη φαίνεται η διάθεσή μου στην
επόμενη ταινία μου να παίξω πιο νουάρ
ακόμα. Είναι μια ταινία που τώρα δι-
καιώνεται. Με όλα αυτά που γίνονται με
τους μετανάστες, να τους πετάξουμε στη
θάλασσα… Πώς εκδηλώνεται ο Έλληνας,
όλη αυτή η αγριάδα και η βία που κου-
βαλάει, απροκάλυπτα. Τότε η ταινία είχε
δεχτεί κριτική για τη γλώσσα. Τώρα που
έπεσαν οι μάσκες, βλέπεις πόσο πραγ-
ματική είναι. ∆υστυχώς, βέβαια. Η εργα-
σία μου αφορά το greek trash. Για μένα το
σκουπίδι βρίσκεται από την πολιτική μέ-
χρι… Η κρίση σήμαινε και έκπτωση, δεν
είχα καμία αυταπάτη. Αυτό που με απα-
σχολεί, κυρίως, είναι η εξουσία μέσα
από τις ανθρώπινες σχέσεις και το σκο-
τάδι στο μυαλό των ανθρώπων. Πού μπο-
ρεί κάποιος να διολισθήσει. Πώς οι άν-
θρωποι χτίζουν τις συμπεριφορές τους
και τις σχέσεις τους με βάση την ισχύ.
Στην Μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς το
μεγάλο στοίχημα ήταν να ισορροπήσω τις
ανησυχίες μου, ό,τι διερευνώ όλα αυτά τα
χρόνια, μαζί με τη φόρμα του μαύρου χι-
ούμορ. Όλο αυτό σαφώς είναι ρεαλιστι-
κό, μπορεί να συμβεί, αυτός είναι ο γνώ-
μονας, να το κάνεις πραγματικό, μέσα στο
σουρεαλισμό του. Αυτοί οι άνθρωποι εί-
ναι γελοίοι. 

Οι δύο μαμάδες είναι αριστουργηματι-
κές. Η σκηνή με τη μαμά και το ταπερά-
κι είναι αντιπροσωπευτική: τον βρίζω,
απαιτώ να συμπεριφερθεί ως ενήλικας και
ταυτόχρονα τον κρατάω και παιδί με τα
βασικά. 

Ήταν ωραία ιδέα αυτή και πάνω σε αυ-
τήν την ιδέα χτίστηκε και η ιστορία. ∆η-
λαδή οι driving characters είναι οι μανά-
δες. Κι είναι οι μανάδες που φέρνουν τους
δολοφόνους μέσα. Γιατί υπάρχουν και τα
χρήματα που κλάπηκαν. Επίσης, βασικό
στοιχείο σε όλες μου τις ταινίες, το χρή-
μα.

Και το σεξ. Αν και είναι σαν να παίζουν
ξύλο. Στον Μαχαιροβγάλτη, ο θείος έχει
φέρει τον ανιψιό στην Αθήνα, προσφέ-
ροντάς του μισθό να φυλά τα δύο σκυλιά
που φυλάνε το σπίτι, και οι σεξουαλικές
σκηνές στην ταινία θυμίζουν σκυλιά και
στους ήχους ακόμα, αναπαράγουν την
ανάσα των σκυλιών. 

Ναι, οι ερωτικές συνευρέσεις είναι βί-
αιες.

Στο Μικρό ψάρι βάζεις το θέμα της εκ-
πόρνευσης, και μέσα στο οικογενειακό
σπίτι, μάλιστα η μητέρα, με υψηλό αντί-
τιμο, δεν έχει αντίρρηση να εκπορνεύσει
και την ανήλικη κόρη της. 

Εκεί είναι που γίνεται και η ανατροπή
στην ταινία, με τον Στράτο. Υπάρχει όμως
και μια σκηνή, για μένα ανθολογίας, δεν
την έχω ξαναδεί στο σινεμά, τρυφερή και

ερωτική, στον Μαχαιροβγάλτη, όπου η κο-
πέλα του Νίκου σπάει τα μπιμπίκια της
πλάτης του. Αυτός δείχνει μια δυσαρέ-
σκεια αλλά κάνει υπομονή. 

Νομίζω ότι και στη Μπαλάντα οι ερω-
τικές σκηνές διαφέρουν. Έχουν πάθος,
όχι βία. Ίσως και η μόνη ταινία σου που
μιλάς για έρωτα. Η Όλγα στο τέλος προ-
στατεύεται ως ωραία κοιμωμένη… 

Ναι, προστατεύεται, και σαφώς οι ερω-
τικές σκηνές έχουν μια ατμόσφαιρα αλλά,
όσο κι αν φαίνεται περίεργο, και το Σπιρ-
τόκουτο ήταν μια ερωτική ιστορία, ανά-
μεσα στην Μαρία και τον ∆ημήτρη, στην
εμπόλεμη ζώνη. 

∆εν το είχα σκεφτεί, είναι αλήθεια! Αυ-
τός καταρρέει με την αποκάλυψη, αλη-
θινή ή ψεύτικη, ότι η κόρη τους δεν είναι
δική του. Μιλώντας λίγο για τη θεατρική
σου παράσταση, «Στέλλα κοιμήσου», με-
ταφέρεσαι στο νεοπλουτίστικο περιβάλ-
λον των βορείων προαστίων. Ο πατέρας
μοιάζει πολύ με αυτόν της Στέλλας Βιο-
λάντη, βίαιος, αγωνιά για τη φήμη του… 

Αυτό που μ’ ενδιέφερε στο έργο του Ξε-
νόπουλου ήταν ο πυρήνας του, αυτή η
ακραία σκληρότητα προς την κόρη. Αυτό
ήταν το ερώτημα: Πώς όλο αυτό να με-
ταφερθεί σήμερα σε ένα νέο έργο. Ξεκί-
νησε με μια διασκευή αλλά στη συνέχεια
άλλαξε πολύ. 

Το πιο ανατριχιαστικό κομμάτι είναι
όταν ο πατέρας ετοιμάζει με «συναίνεση»
την επίθεσή του. Πάντως, συχνά λες «ξε-
κίνησε έτσι, έγινε αλλιώς». Κάνεις πάρα
πολλές πρόβες και για τις ταινίες, ασυ-
νήθιστο. 

Για μένα οι πολύμηνες πρόβες εξυπη-
ρετούν δύο πράγματα: τη διδασκαλία
των ηθοποιών και το τσεκάρισμα του
σεναρίου. Και μέσα από αυτή τη διαδι-
κασία αλλάζουν πράγματα, οι σκηνές,
γνωριζόμαστε… και μας οδηγεί σε κάτι
καινούριο. Το τελικό σενάριο είναι στο γύ-
ρισμα και το πιο τελικό στο μοντάζ.
Χρειάζεται πολύ δουλειά. Είμαι πολύ
υπερήφανος για τους ηθοποιούς μου στις
ταινίες. Στη Στέλλα κάθε βράδυ ήταν
άλλη παράσταση. 

Εννοείς οι ηθοποιοί διαφοροποιούσαν
το διάλογο και το παίξιμό τους ανάλογα
και με το τι εισέπρατταν από το εκάστο-
τε κοινό; Αυτό είναι πολύ δύσκολο. 

Κάθε βράδυ παιζόταν η ίδια παράστα-
ση, χωρίς να είναι η ίδια. Η πρωτοτυπία
της παράστασης ήταν αυτή. Με διαφορε-
τικά λόγια και στήσιμο. ∆εν μπορώ να
αφηγηθώ μια ιστορία που να έχω την
απάντηση από πριν. Κάθε ταινία είναι
ζωής. Επιδιώκω να αφήνω πράγματα να
μου συμβούν, να με εκπλήξουν. ∆εν έχω
την ταινία στα χαρτιά.

Η γλώσσα
που λερώνει
Συνέντευξη με τον σκηνοθέτη
Γιάννη Οικονομίδη, με αφορμή
λέξεις και τοπία στο σινεμά του
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Του Θάνου Μπούση*

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του
2008 και οι πολιτικές αντιμετώπισης
της από τις κυβερνήσεις της ∆ύσης
έφεραν ξανά στο προσκήνιο το ζή-
τημα των ανισοτήτων. Την τελευταία
δεκαετία η μελέτη των ανισοτήτων
απασχολεί ολοένα και περισσότε-
ρους οικονομολόγους, οποίοι μελε-
τούν τις επιπτώσεις τους στην οικο-
νομία, την κοινωνία αλλά και τα πο-
λιτικά συστήματα. Στη συζήτηση
αυτή συμβάλλει και ο Σερβοαμερικά-
νος οικονομολόγος Branko Milanovic
με το βιβλίο του «Παγκόσμια Ανισό-
τητα - Η οικονομική ανισότητα στην
εποχή της παγκοσμιοποίησης». 

Το βιβλίο χωρίζεται σε πέντε κεφά-
λαια. Το πρώτο περιλαμβάνει μια
σύντομη περιγραφή των εξελίξεων

της παγκόσμιας ανισότητας από το 1988
έως και το 2008 με τη βελτίωση του ει-
σοδήματος της παγκόσμιας μεσαίας
τάξης, τη στασιμότητα για τα εισοδή-
ματα των μεσαίων τάξεων στις πλουσιό-
τερες χώρες και την ανάδειξη μια παγ-
κόσμιας τάξης πλουτοκρατών. Τα κύρια
επιχειρήματα και παρατηρήσεις του βρί-
σκονται στο δεύτερο κεφάλαιο, σχετικά
με την ανισότητα εντός των κρατών,
αλλά και στο τρίτο σχετικά με την ανι-
σότητα μεταξύ των κρατών. Στο τέταρτο
κεφάλαιο ασχολείται με το μέλλον της
παγκόσμιας ανισότητας, ενώ κλείνει με
το πέμπτο κεφάλαιο όπου ο Milanovic
προσπαθεί να προβλέψει επιπτώσεις
αυτής της κατάστασης και να κάνει κά-
ποιες προτάσεις. 

Ο Milanovic συμβάλλει στην επιστημο-
νική κουβέντα γύρω από την ανισότητα
με την προσπάθεια του να επικαιροποι-

ήσει την υπόθεση του νομπελίστα οικο-
νομολόγου Simon Kuznets, γνωστή ως
«καμπύλη Kuznets», σύμφωνα με την
οποία η ανισότητα αυξάνεται στα πρώτα
στάδια ανάπτυξης μιας οικονομίας και
αύξησης του εισοδήματος και στην συ-
νέχεια μειώνεται μόλις φτάσει κοντά
στην πλήρη εργασία. Προσπαθώντας να
εξηγήσει το λόγο για τον οποίο η ανισό-
τητα αυξήθηκε και πάλι σε οικονομίες οι
οποίες είχαν περάσει από το στάδιο που
περιέγραψε ο Kuznets, ο Milanovic μι-
λάει για τα «κύματα Kuznets», σύμφωνα
με τα οποία η ανισότητα αυξάνεται, μει-
ώνεται και μετά αυξάνεται και πάλι.
Όπως έχουν παρατηρήσει οικονομολό-
γοι που ασχολούνται με τις ανισότητες,
γεγονότα τα οποία συμβάλλουν στην αύ-
ξηση των ανισοτήτων είναι οι πόλεμοι, οι
οικονομικές κρίσεις και οι πανδημίες,
όπως αυτή του Covid-19 στο μέσο της
οποίας βρισκόμαστε. Αυτό που πρακτικά
συμβαίνει σε τέτοιες διαδικασίες είναι η
διάλυση της παραγωγής και της ζήτη-
σης. Μετά το τέλος τους, αναγκαστικά
οδηγούμαστε σε μια διαδικασία αύξηση
της παραγωγής και έναρξη άλλης μιας
καμπύλης Kuznets. 

Τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης δεν
κατανεμήθηκαν ομοιόμορφα. Στις δε-
καετίες της «υψηλής παγκοσμιοποί-
ησης», όπως την ονομάζει ο Milanovic,
μεταξύ 1988 και 2008, νέες οικονομίες
εντάχθηκαν στο παγκόσμιο οικονομικό
σύστημα, ενώ πολλές επιχειρήσεις από
τη ∆ύση απέκτησαν τη δυνατότητα να
μεταφέρουν την παραγωγή τους σε
αυτές. Από τη διαδικασία αυτή, σύμ-
φωνα με τη μελέτη του Milanovic, χαμέ-
νοι βγήκαν όσοι ανήκουν στη μεσαία
τάξη οικονομιών του ΟΟΣΑ, οι οποίοι
δεν είδαν καμία αύξηση στα εισοδήματά
τους.

Αυτοί που πραγματικά ευνοήθηκαν
από την παγκοσμιοποίηση είναι το 1%
των πλουσίων του πλανήτη, οι οποίοι
είδαν το εισόδημά τους να αυξάνεται κα-
τακόρυφα. ∆ιαμορφώνεται έτσι μια παγ-
κόσμια τάξη πλουτοκρατών οι οποίοι
λόγω του μεγάλου τους πλούτου μπο-
ρούν να έχουν μεγάλη επιρροή στο πολι-
τικό σύστημα των κρατών τους, δημι-
ουργώντας έτσι νέα δεδομένα για τον
τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η δημο-
κρατία αντικαθιστώντας τον κανόνα
«ένα άτομο, μια ψήφος» με τον κανόνα
«ένα δολάριο, μια ψήφος». 

Βασιζόμενος στην υπόθεσή του για τα

«κύματα Kuznets», ο Milanovic προσπα-
θεί να εντοπίσει τάσεις οι οποίες ανα-
πτύχθηκαν τις προηγούμενες δεκαετίες
και θα συνεχίσουν την πορεία τους και
στις επόμενες. Για τον Milanovic, η εκ-
παίδευση, ως μέσο για τη μείωση των
ανισοτήτων εντός των κρατών, θα χάνει
ολοένα και περισσότερο τη σημασία της,
δημιουργώντας κοινωνίες στις οποίες
άτομα με υψηλή εξειδίκευση θα απασχο-
λούνται σε υπηρεσίες υποστήριξης των
δραστηριοτήτων αυτών που ανήκουν στα
πιο υψηλά εισοδηματικά στρώματα. Πα-
ράλληλα, τα κέρδη από την παγκοσμιο-
ποίηση θα συνεχίσουν να μην κατανέ-
μονται δίκαια, αποτέλεσμα δε αυτής της
κατάστασης θα είναι τα μεσαία και κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα της ∆ύσης
να μη βλέπουν καμία προοπτική, γεγο-
νός που, με τη σειρά του, θα συνεχίσει να
έχει μεγάλη επίδραση στα πολιτικά συ-
στήματα. 

Οι συνθήκες οι οποίες διαμορφώθη-
καν τις προηγούμενες δεκαετίες έδωσαν
σε πολλές περιπτώσεις τη δυνατότητα
στην Αριστερά να εκφράσει τον κόσμο
που αδικήθηκε από τη διαδικασία της
παγκοσμιοποίησης, καθιστώντας την
Αριστερά σημαντικό πόλο.

Αν στις συνθήκες παγκοσμιοποιημέ-

νου καπιταλισμού που βρισκόμαστε έχει
μεγαλύτερη σημασία η κοινωνική τάξη
και ο πλούτος τον οποίο κληρονομεί ένα
άτομο από το επίπεδο εκπαίδευσης που
έχει, αν ο κόσμος μας εξακολουθεί να
είναι, σύμφωνα με τον Milanovic, ένας
κόσμος στον οποίο σημασία έχει που
γεννήθηκες και ζεις και όχι ποιες είναι
οι δυνατότητες σου, αν, τέλος, βρισκό-
μαστε στο μέσον μιας πανδημίας με δια-
λυτικές διαδικασίες απέχοντας ακόμη
από την έναρξη μιας νέας καμπύλης αύ-
ξησης, τότε η Αριστερά οφείλει να έχει
εκείνες τις πολιτικές προτάσεις που θα
σπάσουν αυτή την αλυσίδα. 

* Φοιτητής ∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών
Σπουδών, ΠΑΜΑΚ.

** Στο πλαίσιο του κύκλου εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς «Κοι-
νωνία, οικονομία & πολιτική στη μετα-covid19 εποχή», θα πραγματοποιηθεί εκδή-
λωση με θέμα «Σύνταγμα, δημοκρατία και δικαιώματα σε καραντίνα; Επιδράσεις
της πανδημίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο», την Τετάρτη 10 Ιουνίου, στις
7μμ. Θα μιλήσουν: Κώστας ∆ουζίνας, καθηγητής Νομικής και Πολιτικής Φιλοσοφίας,
Κολέγιο Birkbeck, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Πρόεδρος ΙΝΠ, Ακρίτας Καϊδα-
τζής, επίκουρος καθηγητής Συνταγματικού ∆ικαίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Ιφιγένεια Καμτσίδου, αναπληρώτρια καθηγήτρια Συνταγματικού ∆ι-
καίου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του ΙΝΠ.
Την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης, πατήστε στον ακόλουθο σύνδεσμο για να την
παρακολουθήσετε και να θέσετε τις ερωτήσεις σας: meet.poulantzas.gr/b/nic-h76-
k6t. ∆εν χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούμενη εγγραφή ή εγκατάσταση λογισμικού.

** Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας διοργανώνει ζωντανή διαδι-
κτυακή εκδήλωση, την Τρίτη 16 Ιουνίου, στις 7μμ, με θέμα «Η εμπειρία της πανδη-
μίας για το Σύστημα Υγείας και η επόμενη μέρα» και ομιλητές τους: Ανδρέα Ξανθό,
Γιάννη Μπασκώζο, Σταμάτη Βαρδαρό, Τάκη Παναγιωτόπουλο. Τη συζήτηση θα συν-
τονίσει η Χάρις Ματσούκα. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανάλι , στο fa-
cebook: ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας, στo avgi.gr, το left.gr, την πλατφόρμα του isyriza και το sy-
rizadytikisathinas.blogspot.com. Ερωτήσεις μπορούν να υποβάλλονται στα μέιλ: sy-
rizaathinas@gmail.com, syrizadytikisathinas@gmail.com.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Η εκπαίδευση, ως μέσο
για τη μείωση των ανι-
σοτήτων εντός των
κρατών, θα χάνει τη
σημασία της, δημιουρ-
γώντας κοινωνίες στις
οποίες άτομα με υψηλή
εξειδίκευση θα απα-
σχολούνται σε υπηρε-
σίες υποστήριξης των
δραστηριοτήτων που
ανήκουν στα πιο υψηλά
εισοδηματικά στρώμα-
τα.

“Τα κύματα της ανισότητας
εν μέσω πανδημίας

Branko Milanovic «Παγκόσμια ανισότητα,
η οικονομική ανισότητα στην εποχή
της παγκοσμιοποίησης»,
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2019
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Του Στράτου Κερσανίδη

Τρεις ταινίες του κορυφαίου
νοτιοκορεάτη σκηνοθέτη,
Μπονγκ Τζουν-χο («Παράσι-

τα») προβάλλονται από την Πέμ-
πτη στους κινηματογράφους.
Τρεις παλαιότερες ταινίες του για
τις οποίες είχαμε γράψει στην
«Εποχή» της 15ης Μαΐου, με
αφορμή την πρώτη τους προβολή
στην Ελλάδα μέσα από την πλατ-
φόρμα Cinobo.
Ο κινηματογράφος του Μπονγκ
Τζουν-χο είναι πολυεπίπεδος. Έμ-
μεσα κοινωνικός και βαθιά, αν και
υπαινικτικά, πολιτικός. Χρησιμο-

ποιώντας τη φόρμα του αστυνομι-
κού φιλμ, διανθισμένου με στοι-
χεία νουάρ, θρίλερ και μαύρου χι-
ούμορ, στοχεύει στις δομές της
ταξικής κοινωνίας και της εξου-
σίας και μέσω αυτών ανιχνεύει την
ανθρώπινη κατάσταση και πώς
αυτή επηρεάζεται.
Ας δούμε τις τρεις ταινίες που
προβάλλονται στους κινηματογρά-
φους και που σας συστήνουμε
ανεπιφύλακτα:
Ο «Σκύλος που γαβγίζει» (Barking
dog never bite) είναι μια ταινία ευ-
φυέστατη, με κατάμαυρο χιούμορ
και συνεχείς ανατροπές. 
Ο Γιουν-τζου προσπαθεί να πάρει

θέση καθηγητή στο κολέγιο αλλά
για να το πετύχει πρέπει να δωρο-
δοκήσει τον πρύτανη. Εν τω μετα-
ξύ ζει μαζί με την έγκυο γυναίκα
του σε μια μεγάλη πολυκατοικία.
Γενικά τα φέρνουν δύσκολα πέρα
καθώς εργάζεται μόνον η γυναίκα
του. Μέσα σε όλο αυτό το όχι ευ-
χάριστο σκηνικό, ο Γιουν-τζου
αποκτά έναν εχθρό! Είναι ένας
σκύλος ο οποίος ανήκει σε κάποι-
ον ένοικο και ο οποίος γαβγίζει,
κάτι που τον ενοχλεί αφάνταστα.
Έτσι όταν βλέπει ένα σκυλάκι και
νομίζοντας πως εκείνο είναι που
γαβγίζει το πιάνει με σκοπό να το
σκοτώσει. Καθώς όμως δεν μπορεί
να προβεί στην αποτρόπαια πράξη
φόνου του σκύλου, τον κλειδώνει
στο υπόγειο της πολυκατοικίας.
Εκεί μπαινοβγαίνει κρυφά ο θυρω-
ρός στον οποίο φαίνεται πως αρέ-
σει το σκυλίσιο κρέας! Αλλά στο
υπόγειο έχει βρει καταφύγιο και
ένας πεινασμένος άστεγος. Ενώ το
σκυλάκι αγνοείται, το κοριτσάκι
που το έχασε τυπώνει ένα αφισάκι
με το οποίο αναζητά το χαμένο
της σκυλί και γεμίζει όλη τη γειτο-
νιά. Εκεί ζουν και δυο κοπέλες,
φίλες, καθώς και μια ηλικιωμένη
γυναίκα. Η μία από τις κοπέλες
βλέπει μια μέρα κάποιον να πετά
ένα σκυλάκι από την ταράτσα.
Νιώθει αποτροπιασμό και θέλει να
μάθει ποιος είναι. Τα βάσανα του
Γιουν-τζου μεγαλώνουν όταν η γυ-
ναίκα του αγοράζει ένα σκύλο και
τον φέρνει στο διαμέρισμα. Όλα
μπλέκονται, δημιουργούνται παρε-
ξηγήσεις και κωμικοτραγικές κα-
ταστάσεις σε μια ταινία αστεία
μεν, αλλά και δραματικά αληθινή. 
Η «Μνήμες φόνων» (Memories of
murder), που ο σκηνοθέτης γύρισε
το 2003, βασίζεται σε αληθινά γε-
γονότα. Όλα ξεκίνησαν με ένα δι-
πλό φονικό που έγινε το 1986 σε
μια μικρή πόλη. Οι δύο αστυνομι-
κοί, οι οποίοι ανέλαβαν να διαλευ-
κάνουν την υπόθεση, δεν τα κατα-
φέρνουν. Οι φόνοι συνεχίζονται
και η κατάσταση δημιουργεί μεγά-
λες και δικαιολογημένες ανησυ-
χίες στις αρχές και στη μικρή κοι-
νωνία. Έτσι η κεντρική αστυνομι-
κή διοίκηση στέλνει έναν έμπειρο
ντετέκτιβ από την πρωτεύουσα για
να βοηθήσει την τοπική αστυνο-

μία. Παρόλα αυτά δεν σημειώνεται
καμία πρόοδος και ο δολοφόνος
παραμένει ασύλληπτος. Κανένα
στοιχείο δεν υπάρχει το οποίο να
οδηγήσει στην ανακάλυψή του. Ο
καιρός περνά η υπόθεση γίνεται
όλο και πιο μυστηριώδης, ενώ οι
ανατροπές διαδέχονται η μία την
άλλη.
Ταινία σκοτεινή με υποβλητική
ατμόσφαιρα, διάχυτο μυστήριο και
σασπένς. Ένα άλυτο παζλ που γί-
νεται όλο και πιο σύνθετο, θαρ-
ρείς και τα κομμάτια του αυξάνον-
ται κάνοντας σχεδόν αδύνατη τη
συναρμολόγησή του. 
Η τρίτη ταινία, η «Μητέρα» (Moth-
er), γυρίστηκε το 2009. Όλα ξεκι-
νούν όταν συλλαμβάνεται κατηγο-
ρούμενος για φόνο ο 27χρονος
Ντο-τζουν, τύπος ελαφρόμυαλος
και κάπως αφελής, απόλυτα εξαρ-
τημένος από τη μητέρα του, την
Χέι-τζα, η οποία είναι υπερπρο-
στατευτική. Μια μέρα ο Ντο-τζουν
έχει ραντεβού με έναν φίλο του
αλλά εκείνος δεν έρχεται στο ραν-
τεβού. Έτσι ο 27χρονος αρχίζει να
πίνει μόνος και όταν έχει πιει αρ-
κετά τον διώχνουν, με αποτέλεσμα
να φύγει μεθυσμένος. Πηγαίνον-
τας κατά το σπίτι του συναντά μια
όμορφη κοπέλα και την ακολου-
θεί. Εκείνη προσπαθεί να ξεφύγει,
τον διώχνει και ο νεαρός, βλέπον-
τας πως δεν πρόκειται να πετύχει
τίποτε, αποφασίζει να συνεχίσει
το δρόμο για το σπίτι του. Την
επόμενη μέρα όμως, επάνω σε μια
ταράτσα βρίσκεται το πτώμα της
κοπέλας, η οποία έχει δολοφονη-
θεί. Οι υποψίες στρέφονται στον
Ντο-τζουν ο οποίος συλλαμβάνε-
ται και κατηγορείται για το φόνο.
Όμως η Χέι-τζα δεν μπορεί να δε-
χτεί την ενοχή του γιου της και ξε-
κινά ένα δύσκολο αγώνα για να
αποδείξει την αθωότητά του. Η
έρευνά της την οδηγεί στην αλ-
κοολική γιαγιά του θύματος και σε
έναν ηλικιωμένο ρακοσυλλέκτη.
Οι ανατροπές διαδέχονται η μία
την άλλη, τα ερωτήματα πληθαί-
νουν, οι αμφιβολίες πολλαπλασιά-
ζονται. Στο φινάλε δίνεται μια
λύση αλλά η ελλειπτικότητα αφή-
νει κάποια ερωτήματα χωρίς σα-
φείς απαντήσεις.

Με τρεις γαλλικές ταινίες συμπληρώνεται το
μενού της πρώτης μετά-καραντίνας κινηματο-
γραφικής εβδομάδας.

«Μάντεψε ποιος ήρθε για τα γενέθλιά σου» (Fete de
famille) της Σερντρίκ Καν: Η μητέρα γίνεται 70 χρο-
νών και, με αφορμή τα γενέθλιά της, η οικογένεια μα-
ζεύεται στο σπίτι των γονιών, κάπου στη Νότια Γαλ-
λία. Εκτός από τη μητέρα και τον πατέρα, είναι ο ένας
γιος, ο Βενσάν με τη γυναίκα του και τα δυο τους παι-
διά, καθώς και ο άλλος γιος, ο Ρομάν μαζί με την Ρο-
ζίτα, τη νέα του φίλη από την Αργεντινή. Οι τελευταίοι
μάλιστα έχουν φέρει και μια κάμερα για να αποτυπώ-
σουν τις όμορφες στιγμές. Ενώ όλα πηγαίνουν καλά,
χτυπάει το τηλέφωνο. Είναι η Κλερ, η μικρότερη κόρη
της οικογένειας, την οποία έχουν να δουν τρία χρόνια
και η οποία καταφθάνει μετά από λίγο. Η εμφάνιση
της Κλερ θα πυροδοτήσει το κλίμα.

Η σκηνοθέτιδα σημειώνει: «Γενικά η κωμωδία και η
τραγωδία συνυπάρχουν μέσα στην ταινία. Ήθελα να
πω μια ιστορία για μια οικογένεια λίγο τρελή αλλά και
πολύ ευτυχισμένη, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να
εκφράσουν τη φαντασίωση τους, τη δημιουργικότητα
τους. Οι μεταξύ τους σχέσεις είναι σκληρές αλλά και
ζωντανές. (…) Η άφιξη της Κλερ μοιάζει να δυναμιτί-
ζει την ομάδα. Όμως, καθώς η ιστορία αναπτύσσεται,

μέσα από τις αποκαλύψεις, τις μεθοδεύσεις και τις
ανατροπές, η σιγουριά του θεατή κλονίζεται.» 

«Παιχνίδια ζευγαριών» (Doubles vies) του Ολιβιέ
Ασαγιάς: Το γαλλικό σινεμά έχει μια ιδιαίτερη προτί-
μηση στα σενάρια που ασχολούνται με τις ανθρώπινες
σχέσεις, και δη με τις οικογενειακές και τις ερωτικές.
Έτσι συμβαίνει και στην περίπτωση της ταινίας του
Ολιβιέ Ασαγιάς, παραγωγής 2018. Εδώ ο Αλέν, ο
οποίος είναι εκδότης, προσλαμβάνει την Λόρε, μια
νεαρή γυναίκα, για να βοηθήσει τον εκδοτικό του οίκο
να περάσει στην ψηφιακή εποχή. Όμως ο Αλέν, ο
οποίος είναι παντρεμένος με την Σελίνα, η οποία είναι
ηθοποιός, συνάπτει ερωτική σχέση με την Λόρε. Η γυ-
ναίκα του δε, η Σελίνα, διατηρεί εδώ και χρόνια σχέση
με τον Λεονάρντ, έναν συγγραφέα του οποίου τα βι-
βλία εκδίδει ο Αλέν. Κάτι που όμως δεν συμβαίνει με
το τελευταίο του βιβλίο, καθώς αρνείται να το εκδώ-
σει. Αλλά και ο Λεονάρντ είναι παντρεμένος με την
Βαλερί, η οποία εργάζεται ως πολιτική σύμβουλος σε
ένα κόμμα της αριστεράς και δεν πολυενδιαφέρεται
για τη ζωή του άντρα της.

Πανέξυπνη, ευχάριστη, συγκινητική, αστεία αλλά
και συνάμα σοβαρή ταινία-σχόλιο για τις σχέσεις των
ζευγαριών. 

Ο σκηνοθέτης σημειώνει: «Ο κόσμος μας αλλάζει.

Πάντα άλλαζε. (…) Η ψηφιακή οικονομία παραβιάζει
τους κανόνες και συχνά τους νόμους. (…) Ωστόσο
είναι τόσο εύθραυστη. Αυτή η ταινία δεν προσπαθεί να
αναλύσει τους μηχανισμούς αυτής της νέας οικονο-
μίας, αλλά περισσότερο να παρατηρήσει πώς τα ερω-
τήματα που θέτει μας κλονίζουν, προσωπικά, συναι-
σθηματικά, και, κάποιες φορές, χιουμοριστικά.»

«Οι αταίριαστοι» (Le Lion) του Λουντοβίκ Κολμπό
Γιουστίν: Ο Ρομέν είναι ψυχίατρος αλλά, όταν εξαφα-
νίζεται η κοπέλα του, αναγκάζεται να ζητήσει βοήθεια
από έναν ασθενή. Ο ασθενής ονομάζεται Λεό Μιλάν
και ισχυρίζεται πως είναι μυστικός πράκτορας. Έτσι ο
Ρομέν βοηθά τον Λεό να το σκάσει από το ψυχιατρείο
για να τον βοηθήσει. Παρόλα αυτά δεν είναι καθόλου
σίγουρος αν ο Λεό του λέει αλήθεια ή είναι μυθομα-
νής. Έτσι ξεκινά μια απίθανη και γεμάτη γέλιο περι-
πέτεια. 

Σ. Κ.

…ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Οικογενειακές σχέσεις
και χιούμορ

«Παιχνίδια
ζευγαριών»

ΤΡΕΙΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ ΜΠΟΝΓΚ ΤΖΟΥΝ-ΧΟ

Υπαινικτικά
πολιτικός
κινηματογράφος

«Μητέρα»
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Του Ματέο Μαρτίνεζ Αμπάρκα 

Λίγα χρόνια πριν, είχα την ευκαι-
ρία να συναντήσω την αμερικα-
νίδα φιλόσοφο Σούζαν Μπακ

Μορς και να συμμετάσχω σε ένα πενθή-
μερο σεμινάριό της στο Αυτόνομο Πα-
νεπιστήμιο του Μεξικού. Σε μια από τις
συνεδρίες αναφέρθηκε σε έρευνα που
έκανε εκείνη την περίοδο για την έννοια
της Ιστορίας, η οποία βασιζόταν στην
ανάγνωση διάφορων αρχαίων κειμένων
που θα μπορούσαν να ενταχθούν στη
μπενγιαμινική έννοια της διαλεκτικής
εικόνας. Ανάμεσα στα πράγματα που με
εντυπωσίασαν περισσότερο, ήταν ο τρό-
πος που προσέγγισε την Αποκάλυψη
του Ιωάννη, όπως αυτή εμφανίζεται στο
μπεάτους του Αγίου Σεβερίου, που γρά-
φτηκε στις βόρειες περιοχές των Πυρη-
ναίων τον 11ο αιώνα. Τα μπεάτους είναι
εικονογραφημένοι κώδικες1 που υπάρ-
χουν στις κεντρικές και τις βόρειες πε-
ριοχές της Ιβηρικής Χερσονήσου, στους
οποίους συνυπάρχουν διάφορες επιρ-
ροές: βησιγοτθικές, ρωμανικές, και μο-
ζαραβικές2. Αυτά τα κείμενα περιέχουν
διάφορα βιβλικά στοιχεία, αλλά τα σχό-
λιά3 τους εστιάζονται κυρίως στο Βιβλίο
της Αποκάλυψης.

Με βάση την ανάλυση του συγκεκρι-
μένου μπεάτους, η Σούζαν προσπάθησε
να επιβεβαιώσει μια πολύ τολμηρή υπό-
θεση, σύμφωνα με την οποία, το Βιβλίο
της Αποκάλυψης του Ιωάννη θα μπο-
ρούσε να θεωρηθεί ένα αυθεντικά ιστο-
ρικό κείμενο, στο οποίο η αφήγηση έχει
τη μορφή προφητικής έμπνευσης. Αρ-
κετά από τα γεγονότα που παρουσιά-
ζονται εκεί με ένα συμβολικό τρόπο,
είναι πιθανόν να ανταποκρίνονται σε
πραγματικά γεγονότα που συνέβησαν

την περίοδο που έζησε ο Ιωάννης, γύρω
στο τέλος του 1ου αιώνα μ.Χ. Ειδικό-
τερα, η Μορς αναφέρεται στο διωγμό
των χριστιανών από τον αυτοκράτορα
Νέρωνα, στην καταστροφή του δεύτε-
ρου ναού της Ιερουσαλήμ από τον Τίτο
κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του
εβραϊκού λαού, η οποία κατά κάποιον
τρόπο υπήρχε ως προφητεία στα Ευαγ-
γέλια, στην έκρηξη του Βεζούβιου το 79
μ.Χ., όταν το σύννεφο της στάχτης του
βύθισε για κάποιο χρονικό διάστημα
στο σκοτάδι όλη τη Μεσόγειο, και στις
σκληρές πολιτικές συγκρούσεις στο
εσωτερικό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατο-
ρίας, που έληξαν με την πτώση της Ιου-
λιο-Κλαυδιανής ∆υναστείας, ανοίγον-
τας το δρόμο σε μια μακρά περίοδο
αστάθειας.

Όλη αυτή η αναταραχή αντανακλάται
συμβολικά στο Βιβλίο της Αποκάλυ-
ψης, που έχει αφήσει το στίγμα της
στην εσχατολογία της δυτικής εβραιο-
χριστιανικής κουλτούρας. Σύμφωνα με
τον Μπένγιαμιν, οι αρχαίοι μύθοι διατη-
ρούν την επικαιρότητά τους μόνο όταν
περιέχουν στοιχεία που αποκωδικοποι-
ούν στη νεωτερικότητα κάτι πρωτό-
γνωρο. Υπ’ αυτήν την έννοια, κατά την
Σούζαν Μπακ Μορς, οι εικόνες και οι
συμβολισμοί που υπάρχουν στο κείμενο
του Ιωάννη του Θεολόγου παύουν να
είναι μύθος και, «στο βαθμό που ανα-
φέρονται ακόμα και σε πολύ συνηθι-
σμένα φαινόμενα με πολιτική σημα-
σία», γίνονται ιστορικά γεγονότα. 

Αποκωδικοποίηση της πανδημίας

Με βάση τα παραπάνω, καθώς όσα
συμβαίνουν σήμερα έχουν επίσης μια

αποκαλυπτική χροιά, αξίζει να διακιν-
δυνεύσουμε μια αποκωδικοποίηση της
σημασίας τους. Πώς θα μπορούσε ένας
ιστορικός να κατανοήσει τι έγινε σ’
αυτή την ακραία κρίση μετά από περί-
που δύο χιλιάδες χρόνια; Αν, βέβαια,
τότε εξακολουθεί να υπάρχει η ανθρω-
πότητα. 

Όπως επισημαίνει ο Φερνάν Μπρων-
τέλ στο βιβλίο του Υλικός πολιτισμός,
οικονομία, και καπιταλισμός, στην
ιστορία της ανθρωπότητας έχουν υπάρ-
ξει πολλές φορές επιδημίες και ενδη-
μίες, που μετατρέπονταν σε πανδημίες,
ιδιαίτερα στη σύγχρονη εποχή, μια πε-
ρίοδο κατά την οποία η φύση και η
ύπαιθρος έχουν μικρότερη σημασία από
τη μεγέθυνση των πόλεων και την αύ-
ξηση των ανταλλαγών (προϊόντων, ερ-
γατικού δυναμικού, κουλτούρας και πα-
θογόνων οργανισμών). Η επέκταση των
Μογγόλων αναβίωσε το ∆ρόμο του Με-
ταξιού και έφερε μαζί της τη Μαύρη
Πανούκλα, η ιλαρά που την έφεραν
στην Αμερική οι ευρωπαίοι κονκιστα-
δόρες σάρωσε τον ιθαγενικό πληθυσμό
και αντιστρόφως μια μετάλλαξη της σύ-
φιλης από το Νέο Κόσμο έφτασε στην
Ευρώπη πριν ακόμα και από το καλαμ-
πόκι, και μετά μεταδόθηκε στην Κίνα.
Αυτές οι επιδημίες επιδεινώθηκαν εξ
αιτίας των κοινωνικών διακρίσεων και
της επισφάλειας που υπήρχαν στις κοι-
νωνίες. Για παράδειγμα, σε μερικά μέρη
της Ευρώπης, κατά τον δέκατο έβδομο
αιώνα, από τη στιγμή που ξέσπαγε μια
ασθένεια, «οι πλούσιοι το έβαζαν στα
πόδια και εξορμούσαν στις εξοχικές κα-
τοικίες τους, χωρίς κανένας να σκέφτε-
ται κάποιον άλλον πέρα από τον εαυτό
του». Όσο για τους φτωχούς, λέει ο
Μπρωντέλ, «αφήνονταν μόνοι, αιχμά-
λωτοι της μολυσμένης πόλης, με το
Κράτος να τους παρέχει τροφή, να τους
κρατά σε απομόνωση, και να τους επι-
τηρεί». Ο Ζαν Πωλ Σαρτρ θα έλεγε,
πολύ καιρό μετά, ότι το μόνο που κάνει
η πανούκλα είναι να επιβεβαιώνει τις
ταξικές διαφορές με έναν ακραίο
τρόπο: πλήττει τους φτωχούς, συγχωρεί
τους πλούσιους. 

Αλλά και σήμερα, εξ αιτίας ενός μι-
κρού ιού βρισκόμαστε πάλι σε μια κα-
τάσταση έκτακτης ανάγκης και αβεβαι-
ότητας, όπου με αυτά που προμηνύον-
ται για το μέλλον, είναι σαν να πρόκει-
ται να αντικρίσουμε όπου να’ ναι τα
ερείπια της ιστορίας. Τα σώματά μας,
ως εύθραυστα που είναι, υποφέρουν.
∆εν είναι μόνο η ασθένεια, είναι και η
νοσταλγία των δικαιωμάτων μας που
εδώ και πολύ καιρό τα έχουν εξαφανί-
σει κάποιοι ιππείς του νεοφιλελευθερι-
σμού. Είναι και ο περιορισμός μας, ο
έλεγχος και η στρατιωτικοποίηση της
ζωής μας, που παρεμπιπτόντως ήταν
πάντα αντικείμενα των πιο φιλόδοξων
φαντασιώσεων του καπιταλισμού: όλοι
στο σπίτι, αλλά πάντα πειθαρχημένοι
καταναλωτές. Και όταν αυτό δεν μπορεί

Τα πολιτικά κείμενα
διακρίνονται σε
(συνήθως) βαρετά και
(σπανίως) γοητευτικά.
Στη δεύτερη κατηγορία,
τόσο λόγω του
περιεχομένου του όσο
και της γραφής του,
ανήκει το άρθρο του
Ματέο Μαρτίνεζ
Αμπάρκα, που αλιεύσαμε
από τον ιστότοπο της
ριζοσπαστικής ισπανικής
συλλογικότητας La
Voragine
(https://lavoragine.net/be
coming-a-virus/). Η
αναφορά του συγγραφέα
στην ενδεχόμενη
σύνδεση των
προφητειών που
υπάρχουν στο Βιβλίο της
Αποκάλυψης με
πραγματικά ιστορικά
γεγονότα της εποχής
που έζησε ο Ιωάννης ο
Θεολόγος, και ο
παραλληλισμός που
κάνει με την
«αποκάλυψη» της
πανδημίας και τη σχέση
της με την
πραγματικότητα του
σύγχρονου
καπιταλισμού, είναι μια
ιδιαίτερα ευφυής
σύλληψη. Το ίδιο ισχύει
και για την προτροπή του
να γίνουμε όσοι και όσες
είμαστε στην αριστερή
όχθη του ποταμού ο
επαναστατικός ιός, που
θα εισβάλλει στο
γενετικό κώδικα όλων
των μορφών καταπίεσης
(καπιταλιστικών,
πατριαρχικών,
αποικιακών), για να τις
ανατρέψει. 
Ο Ματέο Μαρτίνεζ
Αμπάρκα γεννήθηκε στο
Εκουαδόρ το 1979. Είναι
φιλόσοφος, συγγραφέας
και πολιτικός αναλυτής,
κάτοχος διδακτορικού
από το Εθνικό Αυτόνομο
Πανεπιστήμιο του
Μεξικού, και ερευνητής
στο Κέντρο Κοινωνικών
Σπουδών του
Πανεπιστημίου της
Κοϊμπρα, στην
Πορτογαλία. 

Χ. Γο.

Να γίνουμε ιός

«Και οι επτά άγγελοι που έχουν τις
επτά σάλπιγγες ετοιμάστηκαν να σαλ-
πίσουν. Και ο πρώτος σάλπισε, και
έγινε χαλάζι και φωτιά ανακατεμένη
με αίμα, και ρίχτηκαν στη γη. Και το ένα
τρίτο της γης κατακάηκε, και το ένα
τρίτο των δέντρων κατακάηκε, και
κάθε χλωρό χορτάρι κατακάηκε. (Απο-
κάλυψη, κεφάλαιο 8: 6-7)». Μπεάτους
του Αγίου Σεβερίου, περ. 1050-1070.
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.
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να γίνει, έρχεται η πείνα, ένα φαινόμενο
που αρχίζει να εμφανίζεται στις δικές
μας χώρες του Νότου, όπου η πλειοψη-
φία των επισφαλώς εργαζόμενων και
των φτωχών επιβιώνει κάθε μέρα με
ένα ελάχιστο ποσό χρημάτων που δα-
πανά για τη διατροφή της, και για την
οποία η καραντίνα δεν αποτελεί επι-
λογή. Όπως συμβαίνει με τις συνέπειες
της κλιματικής αλλαγής, ο καπιταλιστι-
κός ρεαλισμός θεωρεί ότι η τεχνολογία
ή η αγορά θα λύσουν και αυτό το πρό-
βλημα, ενώ το κεφάλαιο συνεχίζει τη
διαρκή αναπαραγωγή του, και η κρίση
δεν είναι παρά ένα είδος προσωρινής
προσομοίωσης. Είναι θέμα λίγων ημε-
ρών ή εβδομάδων για να κυριαρχήσει
αυτός ρεαλισμός, οι νεκροί να μπουν
στη ζυγαριά και να συγκριθούν με τις
οικονομικές απώλειες και τα γρανάζια
του εκμεταλλευτικού συστήματος να
αρχίσουν πάλι να γυρνάν. Γιατί η καπι-
ταλιστική συσσώρευση δεν είναι δυνα-
τόν να διακοπεί επ’ αόριστον. 

Κεφαλαιακή συσσώρευση
και συστημική παράλυση

Στην πραγματικότητα, στο δικτατο-
ρικό καθεστώς του κεφαλαίου η επιδη-
μία επιτελεί μια διπλή λειτουργία. Από
τη μια πλευρά, αποτελεί το τέλειο κίνη-
τρο για την επιτάχυνση της εφαρμογής
μιας σειράς μέτρων που θα επιτρέψουν
όχι μόνο τη διάσωση της παγκόσμιας
διαδικασίας της κεφαλαιακής συσσώ-
ρευσης, αλλά και τη βελτιστοποίηση
της μελλοντικής πορείας της, ακριβώς
όπως θα συνέβαινε σε μια κατάσταση
πολέμου. Σε μερικές χώρες έχουν αρχί-
σει να υπάρχουν απολύσεις, μειώσεις
μισθών, χρηματοπιστωτικά πακέτα διά-
σωσης, ή πολιτικές λιτότητας, μαζί με
μια παροδική επιστροφή της ρητορικής
υπέρ του κράτους πρόνοιας. Η νέα Απο-
κάλυψη ανάγκασε κάποιους αμετανόη-
τους νεοφιλελεύθερους να απαρνηθούν
τη θρησκεία τους, και να στραφούν
ξαφνικά προς ένα σωτηριολογικό κεϋν-
σιανισμό. Από την άλλη πλευρά, αυτή η
επιδημία επιτελεί μια λειτουργία παρό-
μοια με εκείνη μιας γενικής εργατικής
απεργίας: παραλύει το σύστημα. Βέ-
βαια, δεν πρόκειται για μια γενική
απεργία που οικοδομείται στη βάση της
οργάνωσης του λαού και της αλληλεγ-
γύης. Είναι η «φυσιολογική» συνέπεια

των παγκόσμιων σχέσεων ανταλλαγής,
στις οποίες αναφέρεται Μπρωντέλ. Τι
είναι αυτό που μας εμποδίζει να δώ-
σουμε ξανά νόημα σε όσα συμβαίνουν,
και να μετατρέψουμε την παράλυση σε
αγωνιστική στρατηγική; Αν γινόταν
αυτό, πράγματι θα μπορούσαμε να
έχουμε την πρώτη μεγάλη παγκόσμια
απεργία στην ιστορία. 

Εμείς που είμαστε στην αριστερή
όχθη του ποταμού, γνωρίζουμε ότι τα
συστατικά στοιχεία της κρίσης είναι γε-
νετικώς εγγεγραμμένα στις πολλές άλυ-
τες αντιφάσεις που διαπερνούν την κα-
πιταλιστική νεωτερικότητα. Έτσι, ένα
μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας
εστιάζεται στη συνεχή περιγραφή της
ουτοπίας και στη διατήρηση της ελπί-
δας για κάτι που δεν είναι ώριμο ακόμα,
εν όψει της διαρκώς επικείμενης κα-
τάρρευσης του καπιταλισμού. ∆ύσκολο
έργο, γιατί κάθε μέρα μάς σερβίρουν σε
μικρές δόσεις ειδήσεις για την προ-
έλαση των Τεσσάρων Ιπποτών της Απο-
κάλυψης σε όλο τον κόσμο, που απλώς
επαναβεβαιώνουν την ύπαρξη κάποιας
συλλογικής αδιαφορίας. Και είναι
πολλά αυτά που συμβαίνουν: πόλεμοι
εδώ κι εκεί, φυσικές καταστροφές και
κλιματική αλλαγή, κακουχίες εκατον-
τάδων χιλιάδων μεταναστών που μετα-
κινούνται από τον παγκόσμιο Νότο
προς το Βορρά, σκληρές κοινωνικές
συγκρούσεις, ακόμα και πανούκλες των
ακρίδων4. Και σαν να μην έφταναν όλα
αυτά, ήρθε από πάνω και ο λοιμός.
Όμως, εκείνοι που αποκωδικοποιούν
καλύτερα και αξιοποιούν αυτές τις
πολύ δυνατές εικόνες του τέλους του
κόσμου, βρίσκονται στην άλλη πλευρά
του ποταμού. Κατοικούν στους νέους
φασισμούς που εμφανίζονται παντού
σαν λοίμωξη. ∆εν είναι δύσκολο να κα-
ταλάβουμε το γιατί, αν μπούμε στη θέση
της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυ-
σμού και προσπαθήσουμε να πιάσουμε
το βλέμμα αυτών των ανθρώπων, που
πλανιέται ανάμεσα στην απογοήτευση
και το θυμό. 

Όμως, η ταχύτητα με την οποία εμείς
διατυπώνουμε εναλλακτικές στη βαρ-
βαρότητα, φαίνεται να είναι μικρότερη
εκείνης με την οποία εξαπλώνεται αυτή
η βαρβαρότητα. Επιπλέον, αν και αγώ-
νες και εξεγέρσεις ξεσπάν παντού σαν
αστραπές στον ορίζοντα (στο Εκουα-
δόρ, στη Χιλή, στη Γαλλία, στο Ιράν και
σε πολλές άλλες χώρες), εμείς συνεχί-
ζουμε να αναρωτιόμαστε κρυφά ή φα-
νερά αν αυτή είναι πράγματι η ευκαιρία
να αλλάξουμε την πορεία των πραγμά-
των που μας σπρώχνει όλο και πιο πολύ

στην άβυσσο. Μήπως είμαστε υπερβο-
λικά απαισιόδοξοι; Η αλήθεια είναι ότι
η πραγματικότητα δεν είναι Χόλυγουντ:
χρειάζεται κάτι περισσότερο από ελ-
πίδα για να αλλάξουμε αυτό που έλεγε ο
Φρέντρικ Τζέιμσον, και επαναλαμβάνε-
ται συχνά στις μέρες μας, ότι είναι ευ-
κολότερο να φανταστεί κανείς το τέλος
του κόσμου, παρά το τέλος του καπιτα-
λισμού. Είναι φανερό ότι είμαστε καλύ-
τερα εκπαιδευμένοι να παραδεχόμαστε
την ικανότητα του καπιταλισμού να
χρησιμοποιεί τις κρίσεις ως ευκαιρία
για τη σταθεροποίησή του, παρά να τις
βλέπουμε ως στιγμές συστημικής κα-
τάρρευσης μέσα από τις οποίες μπορεί
να παρεισφρήσει η επανάσταση. Έτσι,
άθελά μας, συμμετέχουμε στην αναπα-
ραγωγή μια λογικής, σύμφωνα με την
οποία, είμαστε διαρκώς μάρτυρες του
τέλους του κόσμου, το οποίο, παρα-
φράζοντας τον Μπένγιαμιν, εντάσσουμε
στην κατηγορία της αισθητικής από-
λαυσης. 

Για το τέλος του καπιταλισμού,
πριν το τέλος του κόσμου

Ίσως, όμως, το θέμα είναι να ανα-
στρέψουμε αυτή την αυταρχική διεργα-
σία, να διαρρήξουμε τη λογική που
έχουμε αποδεχτεί και να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε πώς θα έρθει το τέλος του
καπιταλισμού, πριν από το τέλος του
κόσμου. Η πολιτική λειτουργία της
Αποκάλυψης του Ιωάννη, όσο και τα
σχόλια που υπάρχουν στα διάφορα μπε-
άτους, ήταν να επηρεάσουν και να φω-
τίσουν το παρόν. Είναι εξαιρετικά επεί-
γον να επανερμηνεύσουμε τις σημερινές
αποκαλυπτικές εικόνες, να σηκώσουμε
τα πανιά ενάντια στον άνεμο της Ιστο-
ρίας, να βγούμε από τις ονειροπολήσεις
μας, και να αρχίσουμε να υλοποιούμε
ένα διαφορετικό παρόν. Αυτό είναι ανα-
γκαίο γιατί πρέπει να δώσουμε μάχη και
στο πεδίο των νοηματοδοτήσεων που
δεν είναι εντελώς δεδομένες. Το καθή-
κον μας είναι να εγκαταλείψουμε τη νυ-
σταλέα αριστερή μελαγχολία μας, και
να αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις
όχι στο μη τόπο της ουτοπίας, ή στο όχι
ακόμα της ελπίδας, αλλά στο ναι-τώρα
ως ριζοσπαστική κατάφαση-εδώ και
τώρα- της δύναμης της ζωής. Ίσως μ’
αυτόν τον τρόπο, η σαρωτική και φο-
νική δυναμική του ιού (που μοιάζει με
τη δυναμική του κεφαλαίου) να μπορέ-
σει να ερμηνευτεί διαφορετικά και να
μας επιτρέψει να αντιληφθούμε την
ευαλωτότητα όχι μόνο των σωμάτων
μας, αλλά και του ίδιου του συστήμα-
τος. 

∆εν υπάρχει χρόνος για αναμονή ή
φόβο, πρέπει να βρούμε νέα όπλα,
έλεγε ο Ζιλ Ντελέζ. Και ναι μεν αυτή η
επιδημία είναι μια μίνι πολεμική μη-
χανή, που ήδη χρησιμοποιείται κατά
του πληθυσμού, αλλά κατά τη διάρκεια
της εξέλιξής της μπορούμε επίσης να
επιδιώξουμε, με έναν καταστασιακό
τρόπο, μια παρέκκλιση, έτσι ώστε να
την ανακατευθύνουμε εναντίον του απε-
δαφοποιημένου σώματος του κεφα-
λαίου, αυτού του υποκειμένου που έχει
πάρει τη θέση μας ως πρωταγωνιστών
της δικής μας ιστορίας. 

«Είναι αδύνατη μια πραγματική επα-
νάσταση σήμερα;», αναρωτιέται ο
Γκουαταρί στη Μοριακή Επανάσταση. Η
απάντηση είναι όχι. Αυτό που χρειάζε-
ται είναι η ανάπτυξη των πολυάριθμων,
συνδεόμενων μεταξύ τους, απελευθε-
ρωτικών πρακτικών, η καλλιέργεια της
αλληλεγγύης, η εισβολή το ταχύτερο
δυνατόν στο γενετικό κώδικα των (κα-
πιταλιστικών, πατριαρχικών, αποικια-
κών) μορφών καταπίεσης, ο μετασχη-
ματισμός αυτού του περιορισμού σε μια
κρίσιμη μάζα, σε μια ψηφιακή γενική
απεργία, έτσι ώστε αυτή να εκκολαφθεί
ξαφνικά σαν να βγαίνει κάποιος εξωγή-
ινος μέσα από το άγαλμα του Μολώχ,
αυτού του θεού στον οποίο θυσιαζόμα-
στε καθημερινά. Για να μπορέσουμε να
το κάνουμε αυτό, ίσως χρειάζεται να
παραδοθούμε στη ρέμβη της προφητι-
κής φώτισης, να ενωθούμε για να γί-
νουμε ιός, και να ενημερώσουμε όσους
και όσες ενδιαφέρονται ότι σήμερα
είναι πράγματι η αποκαλυπτική στιγμή
της τελικής αναμέτρησης.

Μετάφραση-επιμέλεια: Χάρης Γολέμης

Σημειώσεις:
1. ΣτΜ: Οι κώδικες ήταν χειρόγραφα
με τη μορφή βιβλίου.
2. ΣτΜ: Οι Μοζάραβες ήταν εξαραβι-
σμένοι χριστιανοί που ζούσαν στην
Ιβηρική Χερσόνησο την περίοδο της
μουσουλμανικής κυριαρχίας (8ος-11ος
αιώνας).
3. Σχόλια λέγονται τα κείμενα διακε-
κριμένων θεολόγων που συμβάλλουν
στην κατανόηση και ερμηνεία της Βί-
βλου.
4. ΣτΜ: Η «πανούκλα» των ακρίδων
ήταν, σύμφωνα με τη Βίβλο, η όγδοη
πληγή του Φαραώ («Σκοτείνιασε η γη
της Αιγύπτου από τα σμήνη των ακρί-
δων, τα οποία κατέφαγαν τη βλάστηση
και τους καρπούς που είχαν απομείνει
από την πληγή του χαλαζιού»). Τα τε-
λευταία χρόνια, λόγω της κλιματικής
αλλαγής, σμήνη ακρίδων μαστίζουν
κατά καιρούς περιοχές της Αφρικής
και της Ασίας.

«Ο Σατανάς και η πανούκλα των ακρίδων (λεπτομέρεια)». Μπεάτους του Αγίου Σεβερίου, περ. 1050-1070.
Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας.

Η ταχύτητα που δια-
τυπώνουμε εναλλα-
κτικές στη βαρβαρό-
τητα, φαίνεται να εί-
ναι μικρότερη εκεί-
νης με την οποία εξα-
πλώνεται αυτή η βαρ-
βαρότητα. Αν και εξε-
γέρσεις ξεσπάν παν-
τού, εμείς συνεχίζου-
με να αναρωτιόμαστε
αν αυτή είναι πράγμα-
τι η ευκαιρία να αλλά-
ξουμε την πορεία
των πραγμάτων, που
μας σπρώχνει όλο και
πιο πολύ στην άβυσ-
σο.

“



«Στη σωστή πλευρά…»

«Ε
ίμαστε στη σωστή πλευρά της
ιστορίας. Οι ζωές των μαύρων
μετρούν…». Ο Ενές Καντέρ κα-
τεβαίνει στο δρόμο και ενώνει
τη φωνή του με αυτή χιλιάδων
ανθρώπων συμμετέχοντας στις
διαδηλώσεις για την δολοφονία
του Τζορτζ Φλόιντ. Ο τούρκος

σέντερ των Μπόστον Σέλτις, φορώντας
τη πράσινη φανέλα της ομάδας του
βρέθηκε στη διαδήλωση, ενώθηκε με το
πλήθος που φώναζε ρυθμικά «I can’t
breathe» και ειπε: «Ονομάζομαι Ενές
Καντέρ και αγωνίζομαι στους Μπόστον
Σέλτικς. Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας
ευχαριστήσω για ό,τι κάνετε. Πραγματι-
κά, το εκτιμώ. Το δεύτερο πράγμα που
θα ήθελα να πω είναι πως χρειαζόμαστε
μία αλλαγή. Και η αλλαγή δεν μπορεί
να περιμένει. Συγκινούμαι, αλλά είμα-
στε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι
ζωές των μαύρων μετρούν». ∆εν είναι η
πρώτη φορά που ο Καντέρ εκφράζει
δημόσια πολιτική άποψη. Πρόσφατα,
με αφορμή την κατάσταση στην Τουρ-
κία με τον κορονοϊό, κατηγόρησε την
κυβέρνηση Ερντογάν (τον οποίο αποκα-
λεί δικτάτορα) γράφοντας στο ίνσταγ-

κραμ: «∆υστυχώς, υπάρχουν πολλοί άν-
θρωποι που πεθαίνουν από τον κορο-
νοϊό στους δρόμους μέρα μεσημέρι
στην Τουρκία. Ο δικτάτορας Ερντογάν
ακόμη τα καλύπτει όλα και δεν παρέχει
την κατάλληλη φροντίδα ή προσοχή.
Κάνε κάτι, παρανοϊκέ Ερντογάν!».
∆ίπλα στον Ενες Καντέρ και ο Γιάννης
Αντετονκούμπο, ο οποίος στο τουίτερ
«ένωσε» τον Τζορτ Φλόιντ με τον Αχ-
μάντ Άρμπερι, που είχε δολοφονηθεί
τον Φλεβάρη από δύο λευκούς που τον
κυνήγησαν όταν είχε βγει για τρέξιμο.
«Πραγματικά δεν ξέρω πώς να εκφρά-
σω με λόγια πώς αισθάνομαι, αλλά
αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι φτάνει
πια! Είναι ώρα για αλλαγή!», έγραψε ο
έλληνας άσος που έχει ζήσει στο πετσί
του τον ρατσισμό πριν γίνει αστέρας
του ΝΒΑ.

Στο δρόμο οι άσοι του ΝΒΑ

Ο Τζέιλεν Μπράουν, των Σέλτικς και ο
Μάλκολμ Μπρόγκντον των Ιντιάνα Πέι-
σερς (αμφότεροι αντιπρόεδροι στην
Ένωση Παικτών του NBA), βρέθηκαν
σε μία πορεία διαμαρτυρίας στην Ατ-
λάντα. Ο Μπρόγκντον είχε ένα λόγο πα-
ραπάνω καθώς ο παππούς του ήταν
από τους συντρόφους του Μάρτιν Λού-
θερ Κινγκ, γεγονός που δημοσιοποίησε
λέγοντας: «Είχα έναν παππού, ο οποίος
ήταν στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ
Κινγκ στη δεκαετία του ’60. Ήταν εκ-
πληκτικός και θα ήταν υπερήφανος
που θα μας έβλεπε εδώ όλους μαζί. Αυ-
τός μας οδήγησε στην αλλαγή. Είμαι
περήφανος γι’ αυτόν. Χρειαζόμαστε και
άλλους ηγέτες». Ο Μπρόγκντον για τη
συμμετοχή του στις διαδηλώσεις ανέ-
φερε: «Έχω αδελφούς και αδελφές,
έχω φίλους που είναι στους δρόμους,
που είναι εκεί έξω και δεν έχουν φτάσει
στο επίπεδο που είμαι εγώ, που τους
προσπερνούν, που βιώνουν την έννοια
της κοινωνικής διάκρισης καθημερινά».
Αξίζει να υπογραμμίσουμε ότι ο Τζέιλεν
Μπράουν ταξίδεψε από τη Βοστώνη
στην Ατλάντα προκειμένου να δώσει το
“παρών” στη διαδήλωση. “Οδηγούσα

για δεκαπέντε ώρες προκειμένου να εί-
μαι στη Τζόρτζια (πολιτεία), στην κοι-
νότητά μου. Αυτή είναι μια ειρηνική
διαδήλωση. Το ότι είμαι διάσημος ή
παίζω στο ΝΒΑ δεν με βγάζει από τέ-
τοιου είδους συζητήσεις. Πρώτα και κυ-
ριότερα είμαι ένας μαύρος πολίτης και
μέλος αυτής της κοινωνίας. Παρουσιά-
ζουμε την ανάγκη για ευαισθητοποίηση
σε ζητήματα που αφορούν τις αδικίες
που βλέπουμε. ∆εν είναι ΟΚ όλο αυτό.
Οι φωνές μας πρέπει να ακουστούν. Εί-
μαι 23 ετών, δεν έχω όλες τις απαντή-
σεις. Αλλά νιώθω όπως όλοι αυτή την
στιγμή, δεν υπάρχει αμφιβολία γι’
αυτό” ανέφερε χαρακτηριστικά ο παί-
κτης των Μπόστον Σέλτικς.
Στο δρόμο, δίπλα στους διαδηλωτές
στη Φιλαδέλφεια βρέθηκε και ο φόρ-
γουορντ των Φιλαντέλφια 76ερς, Τομ-
πάιας Χάρις, ο οποίος κάλεσε σε ενότη-
τα.
Στις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας πήρε
μέρος και ο αθλητής των Νορθ Ντακό-
τα Στέιτ Μπάισον του NFL (Αμερικάνι-
κο Ράγκμπι), Τρέι Λανς, ο οποίος σε
ανάρτηση του στο τουίτερ ανέφερε:
«Ποτέ δεν θα σκεφτόμουν ότι θα έπρε-
πε να ανησυχώ όταν περπατάω στο δρό-
μο. Ότι θα πρέπει να διαβεβαιώσω τη
μητέρα μου ότι εγώ και ο αδερφός μου
θα είμαστε εντάξει».

Τζαμπάρ: «Κανονικότητα
ο ρατσισμός»

Η μεγάλη μορφή, ο ζωντανός θρύλος
του αμερικάνικου μπάσκετ, Καρίμ Αμ-
πντούλ-Τζαμπάρ, δεν μάσησε τα λόγια
του. Σε άρθρο του στους Los Angeles Ti-
mes υπογράμμισε ότι ο ρατσισμός στις
ΗΠΑ είναι… κανονικότητα! «Ο ρατσι-
σμός στις ΗΠΑ είναι σαν την σκόνη
στον αέρα. Είναι αόρατος, ακόμη κι
όταν τον αναπνέεις, μέχρι να μπει ο
ήλιος… Τότε, τον βλέπεις παντού. Αυτό
που πρέπει να δούμε όταν παρακολου-
θούμε μαύρους διαδηλωτές ή ανθρώ-
πους που λόγω κορονοϊού έχουν φτάσει
στα όριά τους, είναι ότι δεν το κάνουν
γιατί θέλουν περισσότερα μπαρ ή ινστι-

τούτα ομορφιάς, αλλά γιατί θέλουν να
ζήσουν. Να αναπνεύσουν», έγραψε με-
ταξύ άλλων ο Τζαμπάρ.

Λεμπρόν εναντίον ΜΜΕ

Τον «επεισοδιολάγνο» τρόπο που προ-
βάλλουν τα αμερικανικά ΜΜΕ τις δια-
δηλώσεις που γίνονται σε όλη τη χώρα
μετά τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ
από αστυνομικό, σχολίασε ο Λεμπρόν
Τζέιμς. Ο σούπερ σταρ των Λέικερς κα-
τηγορεί τα μίντια πως προβάλλουν
μόνο τα επεισόδια και όχι τις ειρηνικές
πορείες. «Ανέβασε» στα σόσιαλ μίντια
ένα βίντεο με ειρηνική διαδήλωση γρά-
φοντας: «Το προβάλλουν αυτό τα ΜΜΕ;
Βάζω στοίχημα πως όχι!», ενώ στη συ-
νέχεια με ένα ακόμη βίντεο σχολίασε:
«Το δείχνετε αυτό στα μίντια; Μάλλον
όχι και ξέρω γιατί, γιατί δείχνει ενότη-
τα, ειρήνη, αγάπη και είναι όμορφο»,
ανέφερε ο μεγάλος άσος του ΝΒΑ που
από τη πρώτη στιγμή καταδίκασε τη δο-
λοφονία του Φλόιντ και στάθηκε στο
πλευρό των διαδηλωτών.

Μ. ∆ιόγος

«Ο ρατσισμός στις ΗΠΑ
είναι σαν την σκόνη
στον αέρα. Είναι αόρα-
τος, ακόμη κι όταν τον
αναπνέεις, μέχρι να
μπει ο ήλιος… Τότε,
τον βλέπεις παντού»,
Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμ-
πάρ

“ «Αυτή είναι μια ειρηνι-
κή διαδήλωση. Το ότι
είμαι διάσημος ή παί-
ζω στο ΝΒΑ δεν με
βγάζει από τέτοιου εί-
δους συζητήσεις. Πρώ-
τα και κυριότερα είμαι
ένας μαύρος πολίτης
και μέλος αυτής της
κοινωνίας. Οι φωνές
μας πρέπει να ακου-
στούν», Τζέιλεν Μπρά-
ουν

“

Οι αθλητές περπατούν μαζί
με τους διαδηλωτές ενάντια στο ρατσισμό
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