
∆εν θα δεχθούμε
ούτε ένα μέτρο
προσάρτησης
παλαιστινιακής γης

Αφιέρωμα για τις συγκρουσιακές κι-
νήσεις του Ισραήλ, με συνέντευξη του
παλαιστίνιου πρέσβη Μαρουάν Τουμ-
πάσσι και άρθρα των Βιβής Κεφαλά
και Ράνιας Σβίγκου σελ. 16, 17

Η επικοινωνία
μεταξύ δύο χωρών
είναι απαραίτητη,
ακόμη και εάν έχει συμβεί
το χειρότερο γεγονός

Συνέντευξη με τον Πέτρο Λιάκουρα
για την εξωτερική πολιτική της Ελλά-
δας στην Αν. Μεσόγειο σελ. 10, 11

Το χωράφι είναι ξερό
και χρειάζεται μία σπίθα
για να πάρει φωτιά

Ο Γιώργος Φουρ-
τούνης για την
ανάγκη επεξεργα-
σίας μιας συνολι-
κής αριστερής
πρότασης για το
μέλλον σελ. 6, 7

Αι διαμαρτυρίαι
απαγορεύονται

Ρεπορτάζ της
Τζέλας Αλι-
πράντη για το
χουντικής εμ-
πνεύσεως νο-
μοσχέδιο που

στραγγαλίζει το δικαίωμα του συνέρ-
χεσθαι σελ. 12, 13
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Κατεδαφίσεις
«Ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ»

Το κίνημα
για το Μητροπολιτικό
Πάρκο Ελληνικού
δεν καταθέτει τα όπλα

Εθισμένος από τις πρόσφατες κατεδαφίσεις εργασιακών δι-
καιωμάτων, ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να ονο-
μάσει έναρξη της «εμβληματικής επένδυσης» στο Ελληνικό την
προεκλογικής μορφής τελετή κατεδάφισης, σε ζωντανή μετά-
δοση, πέντε από τα εννιακόσια κτίσματα της επίμαχης έκτασης.

Αν και η κατεδάφιση υπολογίζεται ότι θα διαρκέσει έως και
πέντε χρόνια, το σημαντικότερο είναι, όπως τονίζει σε ανακοί-
νωσή της η Ευρεία Επιτροπή για την Υπεράσπιση του Ελληνι-
κού, ότι εκκρεμούν προσφυγές στην ελληνική δικαιοσύνη, αλλά
και πραγματικά οικονομικά και άλλα εμπόδια από τις δυσκο-
λίες των ίδιων των επίδοξων επενδυτών, που χαρακτηρίζουν χω-
ρίς υπερβολή την κατάσταση ως έργο που αναπτύσσεται στα χαρ-
τιά.

Πέρα από τα χρέη 4,5 δισ. που βαραίνουν την κοινοπραξία που
έχει επιλεγεί για το καζίνο, η ίδια η Lamda Development ανα-
γνωρίζει ότι η πραγματική έναρξη των εργασιών δεν μπορεί να
νοηθεί, εάν δεν τελεσιδικήσουν οι υποθέσεις που εκκρεμούν, εάν
δεν ολοκληρωθεί η χρονοβόρα διαδικασία διανομής δικαιω-

μάτων κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών της έκτασης, εάν
δεν πραγματοποιηθεί η μεταβίβαση στην «Ελληνικό Α.Ε.» των
εμπράγματων δικαιωμάτων, εάν δεν χορηγηθεί η οριστική
άδεια καζίνο… Γεγονός που καθιστά τη «σεμνή τελετή» επι-
κοινωνιακή επιχείρηση με δαπάνη του ελληνικού δημοσίου, το
οποίο δεν έχει εισπράξει ούτε ευρώ από τα συμφωνημένα.

Όλα αυτά που στα μάτια των οπαδών της ανάπτυξης με μέ-
τρο τα κυβικά του μπετόν φαντάζουν σαν δυσκολίες, στα μάτια
των ακτιβιστών είναι στοιχεία δυνατοτήτων που διαμορφώνονται
για την προώθηση του στόχου τους: ενός μητροπολιτικού πάρ-
κου στη θέση του παλιού αεροδρομίου.

Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στην τελετή κατεδάφισης, διε-
κτραγώδησε τις καθυστερήσεις του έργου λέγοντας ότι επί εί-
κοσι χρόνια δεν μπόρεσε να προχωρήσει. Ξέχασε να διευκρινί-
σει ότι πολύ πριν από είκοσι χρόνια η υπόσχεση δεν ήταν ένα
ακριβό οικιστικό συγκρότημα με ουρανοξύστες 200 μέτρων και
καζίνο, αλλά ένας πνεύμονας πρασίνου για το λεκανοπέδιο.

Αυτό που στην πραγματικότητα συνέβαινε και συμβαίνει όλο
αυτό το διάστημα, είναι μια μάχη ανάμεσα στην μπουλντόζα, από
τη μια, και τα κινήματα και την εκπλήρωση της αρχικής υπό-
σχεσης, από την άλλη. Στη μάχη αυτή δεν ήταν λίγες οι μικρές
νίκες, όπως η διάσωση 2.000 στρεμμάτων αποκλειστικά για πρά-
σινο και η διατήρηση ελεύθερης ακτής 1.000 μέτρων, καθώς και
η ανάδειξη νομικών κολλημάτων που καθιστούν προβληματι-
κή την επένδυση. Η κυβέρνηση της Ν∆, βέβαια, χρειαζόταν αυτή
την ώρα μια τόνωση της εικόνας της στον τομέα των επενδύσεων,
που δεν πάει καθόλου καλά.

ηεποχή
των βιβλίων

Ένθετο 8σέλιδο
για το βιβλίο

Συνέντευξη με τον Έντσο Τραβέρσο
Γράφουν: Μικέλα Χαρτουλάρη,

Αλέξανδρος Κεσσόπουλος,
Μαρία Καζάντη, Θεόδωρος Γρηγοριάδης

Του Νάσου Ηλιόπουλου

Οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες της «Εποχής»
έχουν την τύχη να έχουν ήδη παρακολουθήσει
ένα πλούσιο διάλογο γύρω από το ζήτημα του

Μεγάλου Περίπατου. Σε αυτή την σύντομη παρέμβα-
ση θα προσπαθήσω να ανακεφαλαιώσω κάποια κρίσιμα
σημεία και να περιγράψω τα κεντρικά ερωτήματα που
έχουμε σήμερα μπροστά μας.

Στις 11 Μαΐου, το ∆ημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει
την πιλοτική εφαρμογή για τρεις μήνες μιας σειράς πα-
ρεμβάσεων στο κέντρο της Αθήνας. Η απόφαση έκα-
νε ρητή αναφορά σε «μέτρα χαμηλού κόστους» και το
κυκλοφοριακό σενάριο στο οποίο στηρίχτηκε η επιλογή

βασιζόταν στην ενίσχυση των ΜΜΜ. Ταυτόχρονα,
υπερψηφίστηκε η πρόταση της Ανοιχτής Πόλης για τη
δημιουργία δύο διαπαραταξιακών επιτροπών: δια-
βούλευσης και επιστημονικής παρακολούθησης. Για να
ξεκινήσω από το τελευταίο, οι επιτροπές λειτούργη-
σαν για πρώτη φορά την Πέμπτη στις 2 Ιουλίου. ∆η-
λαδή σχεδόν δύο μήνες μετά την ψήφιση και αφού το
κεντρικό μέρος της πιλοτικής εφαρμογής έχει υλο-
ποιηθεί.

Τα τρία παραπάνω σημεία συμπυκνώνουν την υπο-
τίμηση της ∆ημοτικής Αρχής στις συλλογικές απο-
φάσεις. Ταυτόχρονα, όμως, δείχνουν και τον μη σε-
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Να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις για το δημόσιο χώρο
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Του Θωμά Τσαλαπάτη

Σε όποια παραλία και αν πας θα τους δεις. Είναι τα παιδιά αυτά,
παρέες, ζευγάρια, πολλές φορές ακόμα και μόνοι τους. Παιδιά
που έχουν φτιαχτεί αποκλειστικά για το καλοκαίρι. Κάπου ανά-

μεσα 18 και 25, με την ηλικία τους παρ όλα αυτά ακαθόριστη, με την
παρουσία τους ταυτισμένη με τη θάλασσα και την παραλία. Τρέφον-
ται αποκλειστικά με φρούτα, πίνουν μπύρες αλλά σπάνια τους βλέπεις
μεθυσμένους, έχουν πολιτισμικό πρόσημο που όμως δεν διατυμπανί-
ζει τον εαυτό του. Γελούν, συζητούν ή απλώς αγναντεύουν. ∆εν φτιά-
χνουν ταυτότητες, δεν ζητούνε να διαφέρουν, δεν είναι διακριτικοί αλλά
ούτε προσπαθούν να ενοχλήσουν. Αυτό που κυριαρχεί εδώ είναι ο δε-
σμός. Ανάμεσα στους φίλους, μέσα στο ζευγάρι, στην ευρύτερη παρέα.
Το αρχαϊκό αυτό συμβό-
λαιο, μισό εμπιστοσύνη
και μισό ηλικία. ∆εν θα σε
αποκλείσουν αλλά δεν θα
σε συμπεριλάβουν. Η οι-
κειότητα υπάρχει αλλά
μένει εκεί. Κάποιος θα
πάει λίγο πιο κει να δια-
βάσει ένα βιβλίο, άλλος
να ακούσει ένα τραγούδι.
Χωρίς την ανυπομονησία
της επίδειξης, με τον αρ-
μονικό τρόπο που επιβά-
λει το καλοκαίρι. Μια
προέκταση της απόλαυ-
σης του εαυτού από τον
εαυτό. 

Αισιόδοξοι, όμοια με
την ηλικία. Αισιόδοξοι
όμοια με το καλοκαίρι.
Εδώ δεν θα ακούσεις
γκρίνια, τουλάχιστον όχι
για τα καθημερινά. Μόνο
ένα προσβεβλημένο συ-
ναίσθημα από όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα… στον κόσμο… Και ύστε-
ρα η επιστροφή στη ζωή της παρέας, στην έξοδο και το ξόδι, στο ελά-
χιστο που είναι αρκετό να γεμίσει τα πάντα. Παιδιά που απολαμβάνουν
το σώμα χωρίς να ξεφεύγουν στους τρόπους των επιδειξιών της πα-
ραλίας. Στους τρόπους των φουσκωτών πασαλειμμένων που αγχωμέ-
νοι μετέρχονται 60 διαφορετικές πόζες το λεπτό ζητιανεύοντας μισό
βλέμμα. Στα σώματα των λαϊκών τατουάζ με την επιθετική διάθεση κυ-
ριαρχίας στην όραση. Το σώμα τους είναι ειπωμένο και αυτονόητο. Η
άθληση ως παιχνίδι, το σεξ, το εξαντλητικό χάσιμο από σημείο σε ση-
μείο ενώ το βράδυ ποτέ δεν τελειώνει. Το κολύμπι που ποτέ δεν τε-
λειώνει. Άπατο όσο το ίδιο το καλοκαίρι. 

Αρμονία 

Υπάρχει μια αρμονία σε αυτές τις παρέες. Ένας τρόπος διατυπωμέ-
νος με τις αρχές του αυτονόητου. Μια απουσία ανταγωνισμού, μια αί-
σθηση πως τα παιδιά αυτά δεν έχουν και δεν θέλουν τίποτα να απο-
δείξουν. Μόνο που τους αρκεί να βρίσκονται εκεί. Όχι ως τυχεροί. Αλλά
ως ζωτικό κομμάτι του τοπίου. Εξοικειωμένοι με τη φύση, τους τρό-
πους της πόλης, τα social media. Με το μέγεθος του κόσμου και το ση-
μείο καταγωγής. Έχεις την αίσθηση πως κατοικούνε εκεί. Πως για αυ-
τούς το καλοκαίρι είναι περισσότερο τόπος παρά χρόνος. Και δεν μπο-
ρείς να φανταστείς που κρύβονται τα παιδιά αυτά τον χειμώνα. Πως
ορίζουν τον χρόνο τους και ποιος χρόνος τα ορίζει.

Ή μπορεί να είναι που μεγαλώνεις. Που οι παρέες αυτές σου θυμί-
ζουν κάτι δικό σου. Κάτι που είχες, ή κάτι που ήθελες ή κάτι που ανα-
ζητείς μέχρι και τώρα με νέους τρόπους. Μέσα στις παρέες που συρ-
ρικνώθηκαν, μέσα στα καλοκαίρια που πήραν το σχήμα της άδειας ή
μέσα στην οικογένειά σου που προσπαθείς να της δώσεις σχήμα. 

Αν δεν κατοικηθεί 

Στον τόπο αυτό το μόνο που έχει μείνει όρθιο είναι το κλίμα. Ας το
απολαύσουμε όσο υπάρχουν ακόμα παραλίες και νησιά όρθια, πριν όλα
πουληθούν ή όλα μολυνθούν. Εδώ το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει σχε-
δόν τους 6 μήνες. Και είναι αρκετό για να σου ξεπληρώσει τους υπό-
λοιπους 6 μήνες στις κακοφτιαγμένες ελληνικές πόλεις. Αυτό όμως που
σου λένε όλα τα παιδιά του καλοκαιριού, αυτό που σου λένε επίσης όλα
τα περασμένα σου καλοκαίρια είναι πως το καλοκαίρι δεν δικαιώνε-
ται, αν δεν κατοικηθεί. Αν δεν διασταυρωθεί με τη δική σου ανάσα.

http://tsalapatis.blogspot.com/

Τα παιδιά
του καλοκαιριού

Τα φυτά είναι ζωντανοί
οργανισμοί που τρέ-
φονται με φωτοσύνθε-

ση και ξεδιψούν με νερό,
όπως ακριβώς και αρκετοί εκ
των συνανθρώπων μας. Χρή-
ζουν ιδιαίτερης στοργής ώστε
να καταφέρουν να ανταπε-
ξέλθουν στα σημεία των και-
ρών. Σας παρουσιάζουμε,
γραμμένο με φροντίδα και αυ-
ταπάρνηση, ένα βασικό εγχει-
ρίδιο του καλού κηπουρού,
∆ιότι, αγαπητοί αναγνώστες, η
κηπουρική όπως και τα πάντα
στην τάλαινα τούτη ζωή, χρει-
άζονται και τέχνη και συμ-
μόρφωση.

Ο σωστός κηπουρός

Ο σωστός κηπουρός διαφέ-
ρει ακραιφνώς από τον λάθος
κηπουρό, διότι ο λάθος κη-
πουρός δεν αγαπάει την κη-
πουρική. Για παράδειγμα, ο
σωστός κηπουρός παίρνει σω-
στές γλάστρες ανάλογα  με το
είδος του φυτού. Τα κυκλάμι-
να, ας πούμε, αγαπούν το
νερό, αλλά σαπίζουν γρήγορα.
Έτσι, χρειάζονται γλάστρα με
κασπό, ούτως ώστε να λαμ-
βάνουν την ποσότητα νερού
που τους είναι απαραίτητη. Ο
λάθος κηπουρός αδιαφορεί
για την ποιότητα της γλά-
στρας, με αποτέλεσμα να σα-
πίζει ή να ξεραίνει το φυτό. Σε
τέτοιες περιπτώσεις κηπου-
ρών προτείνεται το παχύφυτο
ή και ο κάκτος.

Η γλάστρα

Η γλάστρα είναι πάρα πολύ
σημαντικό στάδιο, θα έλεγε
κανείς πως πρόκειται για την
πεμπουσία της κηπουρικής.
Αυτή καθώς και το χώμα, είναι
οι μητέρες ενός ευτυχισμένου
φυτού. Οι πήλινες ή πέτρινες
γλάστρες είναι καταληκτικές,
γιατί μοιάζουν με το φυσικό
περιβάλλον που βρίσκεται σε
πληθώρα στη φύση. Φυ-
τεύοντας ένα λουλούδι ή μία

πρασινάδα σε γλάστρα σαν
τις προαναφερθείσες, εξα-
σφαλίζετε ένα ευτυχισμένο
φυτό. Μα αυτό είναι, άλλωστε
και το ζητούμενο. 

Αντιθέτως, γλάστρες πλα-
στικές –σπανιότερα- ή λαμα-
ρινέ –σε κάθε περίπτωση- εξα-
σφαλίζουν την απόλυτη απο-
τυχία και καταδικάζουν το
φυτό να ζήσει δυστυχισμένο,
αφού το χώμα του οξύνεται
και χαλάει από το αφιλόξενο
περιβάλλον της λαμαρίνας οι
δε ρίζες του ασφυκτιούν λόγω
των καιρικών συνθηκών: Καί-
γονται με τη ζέστη, παγώνουν
με τον χειμώνα. Όχι, η επιλο-
γή κακής γλάστρας σας καθι-
στά έναν πολύ, πάρα πολύ
κακό κηπουρό.

Η εποχή τη σποράς

Ξεκινούμε από το δεδομένο
ότι δεν είστε ανόητοι ώστε να
φυτέψετε μέσα στον καύσων
του καλοκαιριού. Ιδανική πε-
ρίοδος για τη σπορά των αγα-
πημένων σας φίλων είναι η
άνοιξη και το φθινόπωρο.
Έτσι, το φυτό τρέφεται σω-
στά, λόγω της υγρασίας και
λαμβάνει τον απαραίτητο ήλιο
ώστε να φωτοσυνθέσει.

Αν, πάλι, σας ενδιαφέρει
απλώς η αισθητική πλευρά
της κηπουρικής, σας προτεί-
νουμε ένα θερμοκήπιο ή ένα
ανθοπωλείο. Βεβαίως, μόνο
ένας ασυναίσθητος θα επέλε-
γε να φυτέψει τα αγαθά τούτα
πλάσματα της φύσεως σε λα-
μαρινέ ζαρντινιέρες εν μέσω
του σκληρού αθηναϊκού θέ-
ρους. Μία τέτοια πρωτοβουλία
θα μπορούσε να αποβεί μοι-
ραία με τρόπους ιδιαιτέρως
ψυχοφθόρους και τραυματι-
κούς.

Φυτά που ξεγελούν

Ορισμένα φυτά δεν είναι
τόσο αθώα όσο θα πίστευε
κανένας αθώος. Για παρά-
δειγμα, υπάρχουν φυτά που εί-

ναι τοξικά σε μεγάλες ποσό-
τητες, όπως η μπελαντόνα, ο
μανδραγόρας και η πικρο-
δάφνη. Άλλα φυτά είναι σαρ-
κοβόρα, τρώνε μύγες, μικρά
ζωάκια και δάχτυλα που προ-
σπαθούν να τα ποτίσουν (αν
και το τελευταίο είναι προ-
φανές ατύχημα). Άλλα φυτά
προκαλούν ερεθισμούς στο
δέρμα όπως οι τσουκνίδες ή οι
δηλητηριώδεις κισσοί.

Υπάρχουν φυτά που μπο-
ρούν να προκαλέσουν απροσ-
δόκητες επιπλοκές στον ορ-
γανισμό. Για παράδειγμα, μία
αγέλη από αντιλόπες βόσκισε
ινδική κάνναβη και, μαστου-
ρωμένα πια τα ζώα, κατέ-
στρεψαν ένα χωριό. Σε περί-
πτωση που σαν ενδιαφέρουν
οι πονηρές καλλιέργειες,
φροντίστε να μην ξεκινήσετε
την ενασχόλησή σας σε βο-
σκοτόπια.

Υπάρχουν, τέλος, φυτά εν-
τελώς παραπλανητικά. Ένα
από αυτά είναι η πικραγγου-
ριά, που μοιάζει βρώσιμη,
αλλά είναι δηλητηριώδης και
επικίνδυνη και θανατηφόρα.
Μην την φάτε και μην την
καλλιεργήσετε, εκτός κι αν
σκοπεύετε να σκοτώσετε κά-
ποιον, πράγμα που εμείς θα
σας προτείναμε να ξανασκε-
φτείτε.

Ένα άλλο «πονηρό» φυτό,
είναι και η ψευδοπιπεριά. Η
ψευδοπιπεριά, προσφάτως
φυτεμένη στις αθηναϊκές λα-
μαρίνες, είναι παντελώς άχρη-
στη για καθημερινές απολαύ-
σεις: Η σκιά της είναι φθηνή,
οι δε καρποί της δεν είναι
βρώσιμοι. Πρόκειται για ακρι-
βό φυτό, από το οποίο ούτε
γεμιστά μπορείς να φτιάξεις,
ούτε και πρόκειται να επιζήσει
της καψωμένης λαμαρίνας. 

Από τι κινδυνεύουν
τα φυτά

Τα φυτά είναι ευαίσθητοι
οργανισμοί. Κινδυνεύουν από
μελίγκρα περονόσπορο και
άλλες σχετικές ασθένειες. Επί-
σης, κινδυνεύουν από τους
κακούς κηπουρούς και όπως
έχουμε επιμείνει για να τονί-
σουμε τη σοβαρότητα της κα-
τάστασης, από κακές ζαρντι-
νιέρες και ατυχή χρονική πε-
ρίοδο της σποράς (βλ. παγετός
ή καύσωνας).

Επίσης, τα φυτά κινδυ-
νεύουν από εξωγενείς παρά-
γοντες όπως είναι διάφορες
χημικές ουσίες με χαρακτηρι-
στικότερη αυτήν των δακρυ-
γόνων.

Έτσι για να σωθούν τα φυτά
των χαμηλών προσδοκιών της
λαμαρινέ Αθήνας, ο Μιχάλης
Χρυσοχοϊδης απαγορεύει τις
διαδηλώσεις στο αθηναϊκό
κέντρο, ούτως ώστε, απλά
αναλύοντάς το, χωρίς διαδη-
λωτές δεν έχουμε δακρυγόνα
και χωρίς δακρυγόνα δεν κιν-
δυνεύουν οι ψευδοπιπεριές.

Αν το δούμε ολοκληρωμένα,
ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης θα
πρέπει να είναι ένας πολύ έμ-
πειρος κηπουρός.

Όλγα Στέφου 

Εγχειρίδιο
για υγιή φυτά
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βασμό στην καθημερινότητα της πόλης και των αν-
θρώπων της. Η προσπάθεια περιορισμού της χρήσης
ΙΧ, χωρίς την παράλληλη αναβάθμιση των ΜΜΜ, δεν
σέβεται τις ανάγκες εργαζομένων και επαγγελματιών.
Η επιλογή προμήθειας υλικών με σχεδόν 2 εκατ., τα
διάσημα πλέον παγκάκια των 5.200 και οι ζαρντινιέ-
ρες των 4.600, προσβάλουν τους ανθρώπους μιας πό-
λης που παλεύουν με την ανεργία ή τα 533 ευρώ της
αναστολής σύμβασης. Προσβάλουν τους επαγγελμα-
τίες που προσπαθούν να κρατήσουν τη δουλειά τους
με την κατανάλωση να έχει καταρρεύσει. 

Η απουσία διαλόγου και διαβούλευσης έχει τραυ-
ματίσει ανεπανόρθωτα το σχέδιο και έχει οδηγήσει σε
βαθιά προβληματικές επιλογές, ακόμα και με καθα-
ρά τεχνικούς όρους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η χά-
ραξη του ποδηλατόδρομου πάνω στις γραμμές του
τραμ. Απαιτεί σίγουρα μεγάλη προσπάθεια η δυσφή-
μηση ενός μέσου σαν το ποδήλατο, αλλά δυστυχώς η
σημερινή ∆ημοτική Αρχή κατάφερε ένα μεγάλο κομ-
μάτι πολιτών όταν ακούει ποδήλατο να σκέφτεται
ζαρντινιέρες και σπάταλες παρεμβάσεις. 

Τι μπορούμε να σώσουμε;

Η Αθήνα έχει ένα ζωντανό κέντρο ακριβώς λόγο του
πολυλειτουργικού του χαρακτήρα. Ένα κέντρο που
συνδυάζει το λιανεμπόριο, δραστηριότητες μεταποί-
ησης χαμηλής όχλησης, τη δημόσια διοίκηση, την κα-
τοικία και τη διασκέδαση. Η τάση όμως των τελευ-
ταίων χρόνων είναι συγκεκριμένη. Ο τουρισμός και η
εστίαση καταλαμβάνουν όλο και περισσότερο χώρο και
εξοβελίζουν τις υπόλοιπες δραστηριότητες. Σε αυτή
την τάση εγγράφεται και η έκρηξη δημιουργίας ξε-
νοδοχειακών μονάδων, την οποία υποβοηθάει η τε-

λευταία νομοθετική παρέμβαση του Χατζηδάκη, αλλά
και το αρρύθμιστο πεδίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Προφανώς θα ήταν λάθος να θεωρήσουμε ότι η ανά-
πτυξη ή όχι μιας οικονομικής δραστηριότητας εξαρ-
τάται αποκλειστικά από συγκοινωνιακούς ή πολεο-
δομικούς παράγοντες. Εξίσου λάθος όμως θα ήταν και
η υποτίμηση αυτών των παραγόντων. Το βιομηχανι-
κό εμπόριο της οδού Αθηνάς και η Βαρβάκειος Αγο-
ρά π.χ. ορίζουν ένα πολύ συγκεκριμένο «οικοσύστη-
μα» μέσα στην πόλη που χρειάζεται την πρόσβαση του
ΙΧ.

Άρα μπροστά και στη συζήτηση για το Ειδικό Πο-
λεοδομικό Σχέδιο οφείλουμε να διεκδικήσουμε τις μέ-
ριμνες εκείνες που θα προστατεύσουν την πολυλει-
τουργικότητα του κέντρου και δεν θα αφήσουν να βου-
λιάξουμε στην μονοκαλλιέργεια του τουρισμού και της
εστίασης. Εδώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το
άγχος το συμμερίζονται και οργανωμένοι φορείς
όπως ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ο οποίος προ-
τείνει την θεσμοθέτηση ποσόστωσης για τον περιο-
ρισμό της εστίασης. Ακριβώς επειδή η πόλη δεν είναι
μόνο κυκλοφορία, αλλά το σύνολο μιας σειράς δρα-
στηριοτήτων και σχέσεων, όπως κατοικία, εμπόριο, με-
ταποίηση, το να σχεδιάσουμε για το κέντρο της πόλης
σημαίνει να σχεδιάσουμε και για τις συγκεκριμένες
δραστηριότητες. 

Η συζήτηση έχει ανοίξει 

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ότι χωρίς να είναι στο

σχεδιασμό της ∆ημοτικής Αρχής και έχοντας ως εκ-
κίνηση την κριτική στο σχέδιο που υλοποιείται έχει
ανοίξει μια συνολική συζήτηση. Το ερώτημα εδώ εί-
ναι αν μπορούμε να συνδυάσουμε την κριτική με την
θετική πρόταση και την διεκδίκηση. Σε αυτή την προ-
σπάθεια η διαβούλευση που ήδη έχουμε κάνει ως Ανοι-
χτή Πόλη με περισσότερους από 30 φορείς μας βοη-
θάει στην επεξεργασία των δικών μας προτάσεων. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το ζήτημα της
κατοικίας. Χρειάζεται άμεσα μια νομοθετική παρέμ-
βαση για τον περιορισμό της βραχυχρόνιας μίσθωσης.
Η ∆ημοτική Αρχή οφείλει επιτέλους να τοποθετηθεί
στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ταυτόχρονα απαιτείται η
δημιουργία των κοινωνικών υποδομών που στηρίζουν
την κατοικία όπως σχολεία, παιδικοί σταθμοί και λέ-
σχες φιλίας.

Να επανέλθουμε επιθετικά στο κομμάτι της βιώσι-
μης αστικής κινητικότητας και να θέσουμε ξανά
διεκδικήσεις για την αναβάθμιση των ΜΜΜ με μέτρα
όπως η 24ωρη λειτουργία του μετρό Παρασκευή και
Σάββατο, την υιοθέτηση ενός πραγματικού δικτύου πο-
δηλατόδρομων και ουσιαστικά προσβάσιμες υποδο-
μές για τα εμποδιζόμενα και ανάπηρα άτομα. 

Τέλος, να επαναφέρουμε διαρκώς τις διεκδικήσεις
για τις ξεχασμένες γειτονιές της Αθήνας. Είναι ξεκά-
θαρο ότι έχουμε να κάνουμε με άλλη μια ∆ημοτική
Αρχή που αντιλαμβάνεται την πόλη με όρους βιτρίνας.
Στο χέρι μας είναι να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις
της πόλης και να υπερασπιστούμε τις ανάγκες των αν-
θρώπων της. 

Να οργανώσουμε τις διεκδικήσεις
για το δημόσιο χώρο

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 1

∆υο πρωτοβουλίες της κυβέρνησης την προ-
ηγούμενη Παρασκευή δείχνουν πολύ καθαρά το
οξύ πολιτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αν

και φαίνεται ένα, μόνο, μικρό του μέρος, προς το πα-
ρόν. Η μια, είναι η ανακοίνωση άρον – άρον ενός ακό-
μη πακέτου μέτρων από τον πρωθυπουργό, κατά τη
διάρκεια της ερώτησης της κ. Γεννηματά, ύψους 3,5
δισ. ευρώ. Η άλλη, είναι η παρουσία του στο Ελληνικό
όπου έτρεξε, πάλι άρον – άρον, να εγκαινιάσει κα-
τεδαφίσεις “εξοικονομημένες” μάλιστα – παράτυπα
– δαπάνες του ∆ημοσίου, ύστερα από ένα χρόνο από
το “αναπτυξιακό” ραντεβού που υποσχόταν προ-
εκλογικά.

Αν συνυπολογίσουμε το νομοσχέδιο για τις διαδη-
λώσεις – πορείες, ως δείγμα του αυταρχισμού και του
φόβου της, και την υποδοχή με αποδοκιμασίες
υπουργού της κυβέρνησης, του κ. Θεοχάρη, σε Ηρά-
κλειο και Χανιά τότε έχουμε μια ολοκληρωμένη, σχε-
δόν, εικόνα της δεξιάς διακυβέρνησης. Το γκρέμισμα
του μόνιμου καταυλισμού των Ρομά στον Ασπρόπυργο
είναι κίνηση που παραπέμπει και τα αποθέματα ρα-
τσισμού εκτός της αναλγησίας που πρέπει να έχει μια
εξουσία για να “ξεσπιτώνει” ανθρώπους σε περίοδο
κοινωνικής κρίσης.

Αυτo-αποκάλυψη της αποτυχίας

∆εν θα είχε πιο πειστικό τρόπο να αποκαλύψει την
παταγώδη αποτυχία της η κυβέρνηση στην αντιμε-
τώπιση της οικονομικής κρίσης παρά με τα διαδοχι-
κά πακέτα μέτρων που ανακοινώνει, μάλιστα δια του

πρωθυπουργού, τα οποία στη συνέχεια συγκεκριμε-
νοποιούν οι υπουργοί του, μειώνοντας τη σημασία
τους.  «Είμαι σε θέση σήμερα να ανακοινώσω μια ακό-
μα δέσμη μέτρων στήριξης του κόσμου της εργασίας
και της πραγματικής οικονομίας ύψους περίπου 3,5
δισ. ευρώ», είπε ο πρωθυπουργός. “Το πρόγραμμά μας
δεν αφήνει κανέναν ακάλυπτο”, “είμαστε μπροστά και
πάνω από μέτρα που πήραν πολλές άλλες χώρες”.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, βλέποντας τι υποδηλώνουν τα μέτρα
αυτά σχολίασε “σήμερα ο κ. Μητσοτάκης με τις ανα-
κοινώσεις του ομολόγησε την πλήρη αποτυχία του».
Και είναι αλήθεια. ∆ιότι όταν έγινε η αντιπαράθεση
για το μένουμε όρθιοι 1 και 2 η κυβέρνηση κατηγό-
ρησε τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ότι έχει
“ανακαλύψει λεφτόδεντρα” και ότι τα μέτρα της εί-
ναι αρκετά και αν χρειαστεί θα συμπληρωθούν.

Σήμερα, βρισκόμαστε μπροστά στις σε αρχικό, δυ-
στυχώς, ακόμη στάδιο συνέπειες της πολιτικής της
Ν∆. Οι επίσημοι φορείς διορθώνουν επί τα χείρω τις
προβλέψεις τους. Η Τράπεζα της Ελλάδας στο δυ-
σμενές της σενάριο προβλέπει ύφεση 9,4% και στο
βασικό 5,8% έναντι 8%, 4% αντίστοιχα στις εκτιμή-
σεις τους τον προηγούμενο Απρίλιο. Οι εξελίξεις στον
Τουρισμό δεν αφήνουν καμία αμφιβολία ότι τα νού-
μερα αυτά, δυστυχώς, θα αναθεωρηθούν ξανά επί τα
χείρω.

Η πολιτική αντιπαράθεση στην οικονομία

Η πολιτική αντιπαράθεση όλο και περισσότερο θα
επικεντρώνεται στο πεδίο της οικονομίας που το επό-
μενο διάστημα θα είναι καυτό. Η κ. Γεννηματά ανα-
πτύσσοντας την ερώτησή της στη Βουλή τόνισε χα-
ρακτηριστικά. «Είμαι σήμερα εδώ για να ακουστεί η
φωνή όσων αγωνιούν για τη δουλειά τους… Να δώ-
σετε απαντήσεις, όχι σε μένα και στην παράταξή μας,
αλλά στον ελληνικό λαό που αγωνιά και περνά ήδη
δύσκολα… Ακολουθείτε λάθος δρόμο. Είστε δέσμι-
οι των συντηρητικών πολιτικών σας. ∆έσμιοι των δογ-
ματικών αγκυλώσεων σας για την κατάργηση των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων”.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας κατά την
περιοδεία του στην άνεργη, στην κυριολεξία, Κέρκυρα
είπε το αναμενόμενο. “Αν ο Κ. Μητσοτάκης δεν συ-
νειδητοποιήσει την πραγματικότητα και δεν βγει έξω
από τη φούσκα της εικονικής πραγματικότητας στην
οποία ζει, το φθινόπωρο, αν ξανά-ρθω εδώ ή σε άλλα
μεγάλα νησιά μας, στην Κρήτη, στη Ρόδο, δεν θα μι-

λάμε πια για μέτρα στήριξης της εργασίας ή των επι-
χειρήσεων, αλλά για οργάνωση συσσιτίων”. Και πα-
ρατήρησε: “Έχουμε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι, αν
δεν υπάρξει παρέμβαση με οριζόντια μέτρα, η ύφε-
ση θα είναι πολλαπλάσια του αναμενόμενου”.

Η κοινωνία αντιδρά 

Η αντιπαράθεση θα κατέβει, μάλλον πολύ πριν τον
Σεπτέμβρη. Στα Χανιά εργαζόμενοι πολλών κλάδων
του τουρισμού και όχι μόνο βρέθηκαν έξω από το
ΕΒΕΧ, διαμαρτυρόμενοι για την ανασφάλεια στην
οποία πλέον είναι καταδικασμένοι. Ο υπουργός Του-
ρισμού, Χάρης Θεοχάρης, βρέθηκε μπροστά τους κατά
την είσοδό του στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επι-
μελητήριο Χανίων (ΕΒΕΧ), το πρωί της Παρασκευής.
Στο Ηράκλειο η περιφρονητική συμπεριφορά του
υπουργού τίναξε στον αέρα την προγραμματισμένη σύ-
σκεψη φορέων σχετικών με τον τουρισμό. Στην Κέρ-
κυρα με πανό διαμαρτυρίας κατέβηκαν στους δρόμους
οι ξεναγοί.

Ρήγματα στην στρατηγική της Ν∆ 

∆εν πρέπει ασφαλώς να καλλιεργούμε αυταπάτες
διότι γνωρίζουμε το βάθος της ηγεμονίας των νεο-
φιλελεύθερων – δεξιών ιδεών στην κοινωνία μας
όπως και άλλων στην Ευρώπη. Ωστόσο, όλο και πε-
ρισσότερο αποκαλύπτονται στοιχεία της ασταθούς
ισορροπίας που διατηρεί έως τώρα η Ν∆. Στις σελί-
δες 8 και 9 ο Θ. Παρασκευόπουλος προσεγγίζει την
προβληματικότητα της στρατηγικής της. Αυτό θα εν-
τείνεται στο επόμενο διάστημα. Ο κ. Μητσοτάκης εί-
ναι περικυκλωμένος και από το κόμμα του. “∆εν είπα
προς Θεού ότι η κυβέρνηση αυτή είναι σοσιαλδημο-
κρατική. Είμαστε κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρ-
νηση”, έσπευσε να καθησυχάσει τα κοινωνικά του στη-
ρίγματα. Απευθύνθηκε δε, στο πολιτικό πεδίο, στην
κ. Γεννηματά για να της θυμίσει τις παλιές καλές μέ-
ρες. “∆εν μπορώ να ξεχάσω ότι συνυπήρχαμε ως
υπουργοί και ήσαστε υπουργός στην κυβέρνηση του
κ. Σαμαρά. Τότε δεν τα λέγατε αυτά”. ∆εν γνωρίζου-
με τι σκέφτηκε εκείνη τη στιγμή η κ. Γεννηματά. Μια,
όμως, και θυμήθηκε ο πρωθυπουργός τον κ. Σαμαρά,
καλό θα ήταν να θυμηθεί και τις θέσεις του στην εξω-
τερική πολιτική… 

Παύλος Κλαυδιανός

Θα σας κατεδαφίσουμε!
Η κυβέρνηση μπροστά σε οξύ πολιτικό πρόβλημα, αντιμέτωπη
με εσωκομματικές αστάθειες και κοινωνικές αποδοκιμασίες 
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Οκορονοϊός ήταν επόμενο να κα-
θηλώσει τις λειτουργίες και πο-
λιτικές πρωτοβουλίες όλων των

κομμάτων, πλην της κυβερνητικής Ν∆,
βέβαια. Να καθηλώσει γενικά την κίνηση
της κοινωνίας, άρα και κάθε είδους κι-
νήματα. Όμως, για τον ΣΥΡΙΖΑ η πανδη-
μία ήταν πολύ βαρύτερη, καθώς υποχρε-
ώθηκε να αναστείλει, σε μεγάλο βαθμό,
την πορεία του προς το συνέδριο, με
αποτέλεσμα να ανακοπεί η δυναμική που
είχε κερδίσει με τις ομόφωνες αποφάσεις
για την ανασυγκρότηση – διεύρυνση του
κόμματος τόσο στη βάση του, όσο και στα
καθοδηγητικά του όργανα.

Να σημειωθεί ότι πάντοτε για τα αρι-
στερά κόμματα η πορεία προς ένα συνέ-
δριο είναι η ουσιαστική εργασία. Αυτό

ίσχυε πολύ περισσότερο γι’ αυτό το συ-
νέδριο, για το οποίο φιλοδοξούσε να
απασχολήσουν οι προτάσεις του την κοι-
νωνία, να ενθαρρύνουν νέες κοινωνικά
δραστήριες δυνάμεις να πυκνώσουν τις
γραμμές του, να προκύψει, τελικά, από το
τελικό σώμα, ένα εναλλακτικό πρόγραμ-
μα στη διακυβέρνηση της ∆εξιάς, πιο ρι-
ζοσπαστικό και με πιο σαφές το οραμα-
τικό του στοιχείο. Αυτό τώρα θα συντε-
λεστεί κάτω, όμως, από πιο δύσκολες
συνθήκες.

Το ζήτημα της πολιτικής
διεύρυνσης

Η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής

Ανασυγκρότησης (ΚΕΑ) το προηγούμενο
Σάββατο αυτή ακριβώς την επανεκκίνη-
ση επιχείρησε παίρνοντας μια σειρά απο-
φάσεις οργανωτικού, κυρίως, χαρακτήρα,
αλλά με σαφές πολιτικό περιεχόμενο
και στόχευση. Η ηγεσία του κόμματος
αναζήτησε, δηλαδή, λύσεις που δεν θα πα-
ρέκαμπταν μεν ευθέως τα εκλεγμένα όρ-
γανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συγχρόνως θα
εξασφάλιζαν από τώρα την πολιτική λει-
τουργία της διεύρυνσης που στην αντί-
ληψή της συμποσούται, σχεδόν αποκλει-
στικά, στην προσθήκη από τώρα του δεύ-
τερου προσδιοριστικού του τίτλου του,
“Προοδευτική Συμμαχία”.

Αυτό, αυτόματα, ανέσυρε σειρά υπαρ-
κτών ζητημάτων, θεσμικών κυρίως, αλλά
και πολιτικών που δημιούργησαν και τις

αντίστοιχες διαφωνίες και τριβές ακόμη
και στο εσωτερικό των τάσεων. Και τού-
το διότι η χρήση, στην πολιτική καθημε-
ρινότητα, της σύνθετης ονομασίας και η
έκδοση αντίστοιχων νέων ταυτοτήτων, ου-
σιαστικά ακυρώνει το δικαίωμα των με-
λών – συνέδρων, στο συνέδριο, να απο-
φασίσουν σχετικά, έχοντας ακούσει εναλ-
λακτικές προτάσεις και το σκεπτικό τους.
Κι αυτό δεν είναι καθόλου ευεργετικό
στοιχείο σε ένα κόμμα που υποφέρει πα-
ραδοσιακά από έλλειψη συλλογικότη-
τας.

Ωστόσο, αυτό το θεσμικό ζήτημα υπο-
χρεώνει όσους, πάρα πολλούς, το εντο-
πίζουν ταυτόχρονα σε “απορρόφησή”
του για δυο ή και τρεις κυρίως λόγους.
Τους συναντά κανείς στις συζητήσεις
στον κομματικό κόσμο και τα πέριξ αυ-
τού. Ο ένας είναι ότι η ανασυγκρότηση –
διεύρυνση που είναι αναγκαία, καθώς το
συνέδριο απομακρύνθηκε, και γεννά την
υποχρέωση να εξασφαλισθούν όροι ισο-
τιμίας στα μέλη που προσέρχονται και σε
πολιτικά στελέχη ή διανοούμενους που
συνέβαλλαν και προεκλογικά και μετά. Το
αν επιλέχθηκε ο καταλληλότερος τρόπος
είναι άλλο ζήτημα. Ο δεύτερος λόγος,
πολύ ουσιαστικός, είναι ότι αυτό που προ-
έχει είναι το κόμμα να συζητήσει και να
διαμορφώσει θέσεις για τα πολύ σοβαρά
ζητήματα και προβλήματα της κοινω-
νίας που υπήρχαν, αλλά διευρύνθηκαν
μετά την πανδημία και όπου υστερεί έκ-
δηλα το κόμμα η δημιουργία, δηλαδή,
ενός ισχυρού “διλήμματος διακυβέρνη-

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΑ

Αποφάσεις για τη νέα,
αλλά και πιο κοπιώδη, επανεκκίνηση

Ηπερίοδος σοβαρών αναταράξε-
ων που διανύουν το ΝΑΤΟ και η
Ε.Ε. προβλέπεται παρατεταμέ-

νη. Οι τύχες της Ελλάδας, ως μέλους και
των δύο αυτών αλληλένδετων κέντρων,
εξαρτώνται αναπόφευκτα από την έκ-
βασή της. Η χώρα πρέπει να είναι ενερ-
γά παρούσα σε κάθε εξέλιξη, ιδίως αν
πρόκειται για «προκλήσεις» που την
αφορούν άμεσα.

Η απόφαση της Γαλλίας να αναστείλει
τη συμμετοχή της στη νατοϊκή επιχείρη-
ση Sea Guardian στη Μεσόγειο, καταγ-
γέλλοντας την Τουρκία για επιθετικές
ενέργειες κατά πολεμικού σκάφους της,
με σαφή πρόθεση να αμφισβητήσει ευ-
θέως την ιδιότυπη ασυλία που απολαμ-
βάνει η Τουρκία στο ΝΑΤΟ, είναι μια τέ-
τοια «πρόκληση» για την Αθήνα, στην
αναζήτηση ερεισμάτων στήριξης απέ-
ναντι στις προκλήσεις της Άγκυρας. 

Για έναν πρόσθετο λόγο. Η στοχοποί-
ηση, προ μηνός, από τουρκικά πολεμικά
σκάφη της γαλλικής φρεγάτας «Courbet»
που συμμετείχε στη νατοϊκή επιχείρηση
Sea Guardian ανοικτά της Λιβύης, συν-
δέεται συνειρμικά σε ανάλογο περιστα-
τικό το ίδιο διάστημα, όταν τουρκικά πο-
λεμικά πλοία είχαν αρνηθεί να επιτρέ-
ψουν τον έλεγχο ύποπτου εμπορικού
πλοίου από την ελληνική φρεγάτα «Σπέ-
τσαι» που συμμετείχε στην κοινή ευρω-
παϊκή επιχείρηση «Ειρήνη» για την τή-
ρηση του εμπάργκο όπλων. 

Τι μπορεί να σημαίνει η επιστολή που
κατέθεσε επισήμως στον γ.γ. του ΝΑΤΟ
την Τρίτη το γαλλικό υπουργείο Ενόπλων
∆υνάμεων ζητώντας (α) να επανεπιβε-
βαιώσουν τα μέλη της συμμαχίας ότι σέ-
βονται το εμπάργκο, (β) καλύτερο συν-
τονισμό μεταξύ αποστολών του ΝΑΤΟ
και της ΕΕ στην εφαρμογή του εμπάργ-
κο και (γ) θεσμοθέτηση μηχανισμών για

την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών
στο μέλλον; Μπορεί να σημαίνει «Μα-
ζέψτε την Τουρκία ή ξεχάστε μας»; Στα-
διακή περαιτέρω αποστασιοποίηση της
Γαλλίας από τη συμμαχία, μετά και τον
«εγκεφαλικό θάνατο» του ΝΑΤΟ τον
οποίο ανέφερε προ μηνών ο πρόεδρος
Μακρόν διαπιστώνοντας από τη τάση
των ΗΠΑ να απεμπλακούν από τη συμ-
μαχία; 

Είναι νωρίς να ειπωθεί. Σε κάθε περί-
πτωση, το θαλάσσιο επεισόδιο ήταν η
σταγόνα που ξεχείλισε τη γαλλική δυ-
σαρέσκεια για το ρόλο που διεκδικεί, με
την ανοχή/υποστήριξη των ΗΠΑ, η Τουρ-
κία στη ΝΑ Μεσόγειο. Για την «ιστορική
και εγκληματική ευθύνη» της Άγκυρας
στη Λιβύη, η οποία «δεν σέβεται καμία
από τις δεσμεύσεις της ∆ιαδικασίας του
Βερολίνου» και εισάγει στη χώρα τζι-
χαντιστές από τη Συρία.

Η Τουρκία ανταπάντησε κατηγορώντας
τη Γαλλία ότι αγνοεί ηθελημένα τις πα-

ραβιάσεις του λιβυκού εμπάργκο από τα
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αί-
γυπτο.

Θα μπορούσαν να είναι συνηθισμένες
αβρότητες μεταξύ (άσπονδων) φίλων, αν
ο τούρκος υπουργός Εξωτερικών Με-
βλούτ Τσαβούσογλου δεν έβγαινε την
Πέμπτη να «απαιτήσει» από τη Γαλλία να
«ζητήσει συγγνώμη άνευ όρων» για τη
«διασπορά ψευδών κατηγοριών» ανα-
φορικά με το ναυτικό επεισόδιο. Και να
επιμείνει, προσθέτοντας την προκλητικά
άκομψη διαπίστωση ότι, « Γαλλία, την
οποία διοικεί ο Μακρόν, ή μάλλον την
οποία δεν καταφέρνει αυτή τη στιγμή να
διοικήσει, βρίσκεται στη Λιβύη απλά
και μόνο για να επιδιώξει τα συμφέρον-
τά της με καταστροφική νοοτροπία», συ-
νοδευόμενη από τη φράση: «Από τη μια
το ΝΑΤΟ θεωρεί τη Ρωσία απειλή, από
την άλλη η Γαλλία, μέλος του ΝΑΤΟ, κα-
ταβάλλει προσπάθειες για να ενισχύσει
την παρουσία της Ρωσίας» — αυτό το τε-

λευταίο προς τέρψη, προφανώς, του
ακροατηρίου στην αντίπερα όχθη του Ατ-
λαντικού…

Με το Λιβυκό να προσεγγίζει(;) την
«οριστική διευθέτηση», οι ανταγωνισμοί
στη ΝΑ Μεσόγειο εντείνονται, πολλα-
πλασιάζοντας τις «αποσταθεροποιητι-
κές» τάσεις εντός του ΝΑΤΟ και της Ε.Ε.
που είχαν εκκινήσει στη Συρία. Ποιοι θα
είναι οι χαμένοι; Και ποιοι οι κερδισμέ-
νοι, στους οποίους μάλλον δεν θα συγ-
καταλέγεται η Ελλάδα; 

Η Γαλλία εμφανίζεται αποφασισμένη
να ζητήσει μέτρα κατά της Τουρκίας στο
Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της
Ε.Ε. στις 13 Ιουλίου με θέμα τις σχέσεις
Τουρκίας-Ευρώπης. Επ’ αυτού, η ηγεσία
του ΝΑΤΟ φέρεται ιδιαίτερα δυσαρε-
στημένη με το Παρίσι, το ίδιο και η Ουά-
σινγκτον – αλλά και, για τους δικούς του
λόγους, το Βερολίνο, το οποίο, διαθέ-
τοντας για το επόμενο εξάμηνο την προ-
εδρία της Ε.Ε., θέλει να παγιώσει την
προσέγγιση με την Άγκυρα.

Με ποια ανταλλάγματα, ποιες υποχω-
ρήσεις και εκ μέρους τίνος;

Την περασμένη Τετάρτη, ο γερμανός
υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας, σε
κοινή συνέντευξη Τύπου με τον τούρκο
ομόλογό του Μεβλούτ Τσαβούσογλου
έθεσε ως προϋπόθεση για την εμβάθυν-
ση του διαλόγου Ε.Ε.-Τουρκίας τη διευ-
θέτηση του ζητήματος των τουρκικών γε-
ωτρήσεων. «Όσο μας απασχολούν ζη-
τήματα όπως οι γεωτρήσεις ανοιχτά της
Κύπρου ή ενδεχομένως στην Κρήτη»,
είπε, «χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύ-
προς θα δείχνουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. μι-
κρή διάθεση για εμβάθυνση του διαλό-
γου»…

Άγνωστο αν και ποιες διαβεβαιώσεις
—και εκ μέρους τίνος— είχε ο Τούρκος
ΥΠΕΞ όταν, υιοθετώντας διαλλακτική

Προκλήσεις…



Ηεμφάνιση και κυκλοφορία για
πολιτική εκμετάλλευση συνομι-
λιών που έχουν υποκλαπεί, έκα-

νε πολλούς να ανατρέξουν στο 1989
αναζητώντας ομοιότητες ή αναλογίες
με την κατάσταση που πάει να διαμορ-
φώσει σήμερα η Ν∆ σε βάρος του ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτού του είδους οι αναδρομές θέ-
λουν πάντοτε προσοχή για δύο τουλάχι-
στον λόγους. Πρώτον, γιατί η ιστορία δεν
συνηθίζει να επαναλαμβάνεται και, δεύ-
τερον, γιατί η αναζήτηση αναλογιών σ’
αυτές τις περιπτώσεις καταλήγει συχνά
σε ερμηνείες του παρελθόντος μέσα από
το παραμορφωτικό πρίσμα των τρεχου-
σών πολιτικών αναγκών.

Κρίσιμες διαφορές

Το πόσο ολισθηρή είναι μια τέτοια
διαδικασία, μπορούμε εύκολα να το δια-
πιστώσουμε εντοπίζοντας τις σημαντι-
κότατες διαφορές ανάμεσα στο τότε και
το σήμερα. Πρώτα απ’ όλα, τότε η επί-
σημη δικαιολόγηση της συνεργασίας της
δεξιάς με το μεγαλύτερο μέρος της αρι-
στεράς ήταν η αποφυγή της παραγραφής
αδικημάτων υπουργών του ΠΑΣΟΚ, για
τα οποία θεωρούσαν ότι έπρεπε να συ-
σταθεί ειδικό δικαστήριο. Σήμερα, είναι
η δεξιά με τους πολιτικούς κληρονόμους
του ΠΑΣΟΚ που θέλουν να οδηγήσουν
στελέχη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του
μεγαλύτερου κόμματος της αριστεράς,
στο ειδικό δικαστήριο με απροκάλυπτη
την πολιτική στόχευση. Οι τελευταίοι μά-
λιστα αδυνατούν να εξηγήσουν πώς υιο-
θετούν μια τακτική, την οποία έχουν
καταγγείλει ως «βρώμικη», όταν χρησι-
μοποιήθηκε εναντίον τους.

Υπάρχει και σημαντικότερη διαφορά.
Τότε, η πραγματική βάση για τη στήριξη
της διαδικασίας παραπομπής ήταν ένα
υπαρκτό και μεγάλων διαστάσεων σκάν-
δαλο, το σκάνδαλο Κοσκωτά, το οποίο οι,
ας πούμε, εναγόμενοι επιχειρούσαν να
υποβαθμίσουν υπό τον τίτλο «βρώμι-
κο’89». Σήμερα, η πραγματική βάση στην
οποία επιχειρείται να στηριχτεί η παρα-
πομπή, είναι η άρνηση ενός υπαρκτού
σκανδάλου, του σκανδάλου Νοβάρτις,
και η συσκότισή του με το επιχείρημα ότι
το σκάνδαλο κατασκευάστηκε από κά-
ποιους σκευωρούς, οι οποίοι και οφεί-
λουν να οδηγηθούν στο ειδικό δικαστή-
ριο. Μ’ αυτή την έννοια δεν είναι δόκιμο
να γίνεται σύγκριση των δύο καταστά-
σεων. Όλες οι πλευρές της αριστεράς,
όποια θέση κι αν πήραν τότε, δεν χρησι-
μοποίησαν ποτέ το επίθετο «βρώμικο»,
που ουσιαστικά αντιπαρατίθεται στη δυ-
νατότητα μιας κάθαρσης, ενώ το πραγ-
ματικό πρόβλημα είναι η προσχηματική

επίκλησή της.

Η ποινικοποίηση ταιριάζει
στη δεξιά

Υπάρχουν, όμως, και στην ευρύτερη
αριστερά ορισμένοι, που υπήρξαν ση-
μαιοφόροι της λογικής της παραπομπής
στο ειδικό δικαστήριο το 1989, που αντί
να βγάλουν τα συμπεράσματά τους από
το αποτέλεσμα της τότε επιλογής τους,
γίνονται και σήμερα κήρυκες της ποινι-
κοποίησης της πολιτικής ζωής στο όνο-
μα μιας κάθαρσης που δεν έρχεται, κα-
θώς το πραγματικό αποτέλεσμα σ’ αυτές
τις περιπτώσεις αποδεικνύεται ότι είναι
η πολιτικοποίηση της ποινικής διαδικα-
σίας. Όπως ο πρώην πρόεδρος του Συ-
νασπισμού, ο οποίος ως μέλος του ειδι-
κού δικαστηρίου τότε, αν δεν μας απατά
η μνήμη, είχε παραδεχτεί ότι η αλήθεια
δεν είχε περάσει από την αίθουσα που
αυτό συνεδρίαζε.

Αν υπάρχει ένα κοινό στοιχείο και
στις δύο εποχές, πάντως, είναι η σταθε-
ρή επιδίωξη της Ν∆, και (συμπτωματικά;)
της οικογένειας Μητσοτάκη, να αντλήσει
πολιτικά οφέλη από την ποινικοποίηση
της πολιτικής ζωής και την αξιοποίηση
κάθε είδους, νόμιμων και μη, ηθικών και
μη, μέσων για την επίτευξη του στόχου
της να πλήξει τον κύριο κάθε φορά πο-
λιτικό αντίπαλό της, τότε το ΠΑΣΟΚ, σή-
μερα τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό δεν εξομοιώνει
τους αντιπάλους της, την ίδια αναδει-
κνύει σε τακτικό χρήστη αντιδημοκρα-
τικών μεθόδων.

Αν αυτό είναι ένα βάσιμο συμπέρασμα
από την αποτίμηση της εμπειρίας των τε-
λευταίων τριάντα ετών, τότε γιατί δεν έχει
αφήσει το αποτύπωμά του στην πρακτι-
κή όλων των κομμάτων της αριστεράς;
Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει γίνει
ολοκληρωμένη και συστηματική κριτική
εξέταση της πολιτικής των κομμάτων της
στο πεδίο αυτό και πολύ περισσότερο αυ-
τοκριτική επανατοποθέτηση. Το μεν
ΚΚΕ, έχοντας καεί από τη συμμετοχή
στην κυβέρνηση Τζανετάκη, θα αποφύ-
γει μεν τις επόμενες δεκαετίες να βρεθεί
σε ανάλογη θέση, αλλά για λόγους κα-
θαρά αμυντικούς, όχι γιατί έχει μια επε-
ξεργασμένη πολιτική θέση για την ανά-
μειξη ή μη των ποινικών με τις πολιτικές
ευθύνες.

Όσο για τον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι και αυτός
δεν έχει μια συνολική αποτίμηση, ενώ η
θέση του στο πολιτικό σύστημα αποκλείει
μια συνεργασία με τη δεξιά στο πεδίο
αυτό, έχει πρακτικά επηρεαστεί από την
ιδέα ότι η απόδοση ποινικών ευθυνών σε
πολιτικά πρόσωπα μπορεί να είναι ευ-

νοϊκό έδαφος για την αντιμετώπιση της
δεξιάς. Έχει ανεβάσει πολλές φορές
πολύ ψηλά τους τόνους της πολεμικής
του έναντι της Ν∆ στο πεδίο αυτό, δί-
νοντας την εντύπωση ότι την κάνει κέν-
τρο της πολιτικής του. Μ’ αυτό τον τρό-
πο, βέβαια, ενισχύει μια από παλιά καλ-
λιεργημένη διάθεση του κόσμου να λύσει
τους λογαριασμούς του με τον αντίπαλο
όχι κυρίως στο πολιτικό και ιδεολογικό
πεδίο, αλλά στο πεδίο μιας «νομικής ηθι-
κής». Κι αυτό, με τη σειρά του, ευνοεί τε-
λικά το πέρασμα της λογικής της Ν∆ σε
μεγάλο τμήμα του εκλογικού σώματος,
καθώς το καθιστά εύκολη λεία, στο
πλαίσιο της επικοινωνιακής υπεροπλίας
της, όταν εκείνη αποφασίζει να εφαρ-
μόσει για λογαριασμό της την ποινικο-
ποίηση της πολιτικής ζωής, και μάλιστα
με τα χειρότερα μέσα.

Μπορούμε
να νιώσουμε δικαιωμένοι;

Η εφημερίδα που κρατάτε στα χέρια
σας, έκανε το 1989-1990 τα πρώτα της
βήματα. Αυτό δεν την εμπόδισε να στα-
θεί σθεναρά αντίθετη στη συνεργασία του
ενιαίου τότε Συνασπισμού (ΚΚΕ και ΕΑΡ
κατά βάση) με τη Ν∆, που πραγματο-
ποιήθηκε στο έδαφος της παραπομπής
υπουργών του ΠΑΣΟΚ στο ειδικό δικα-
στήριο, πολύ περισσότερο του τέως πρω-
θυπουργού Α. Παπανδρέου. Όχι γιατί τη
διέκρινε φιλική προς το ΠΑΣΟΚ και
την πολιτεία του διάθεση, αλλά γιατί ήταν
πεισμένη ότι κανένα ειδικό δικαστήριο
δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πολι-
τική διαδικασία αντιπαράθεσης των κομ-
μάτων στο πεδίο της πολιτικής με στόχο
την πειθώ του εκλογικού σώματος.

Ως σταθεροί υποστηρικτές αυτής της
θέσης είδαμε με ικανοποίηση στελέχη του
ενιαίου Συνασπισμού να κάνουν την αυ-
τοκριτική τους για τις επιλογές τους το
1989, όπως ο Λεωνίδας Κύρκος, αλλά και
άλλοι, λιγότερο προβεβλημένοι. Το ίδιο
νιώσαμε κι όταν η λογική αυτή ουσια-
στικά επικράτησε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙ-
ΖΑ, όταν η πλειοψηφία της Βουλής ανέ-
πεμψε στη δικαστική εξουσία, στο φυ-
σικό της χώρο, τη δικογραφία για τη Νο-
βάρτις, που είχε παραπεμφθεί στη bου-
λή. Για την αριστερά μη καθαρή στάση
οφείλει να θεωρείται η επιχείρηση από-
κρυψης των καθαρά πολιτικών στοχεύ-
σεων πίσω από δικολαβικά προσχήματα.
∆υστυχώς, όμως, δεν έχει ακόμα δια-
μορφώσει μια πάγια θέση- οδηγό, που να
αποκλείει αμφιταλαντεύσεις και οπι-
σθοδρομήσεις. Έχει τόσο ευρύ, ποικίλο
και ευνοϊκό πεδίο πολιτικής και ιδεολο-
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στάση, κατέθετε στη συνέντευξη ότι, «Ο
πρόεδρός μας μίλησε τηλεφωνικά με
τον Έλληνα πρωθυπουργό… Αυτό ση-
μαίνει ότι η Ελλάδα εμπλέκεται σε διά-
λογο… Θέλουμε στο εξής να προχωρή-
σουμε όλες οι πλευρές με περιεκτικό
διάλογο, με σεβασμό και προς το συμ-
φέρον όλων... ∆εν απορρίπτουμε τις
αξιώσεις κανενός, αλλά είναι σημαντι-
κό να καλλιεργήσουμε τον διάλογο και
να τον προχωρήσουμε»…

Και η Αθήνα; Η Αθήνα δεν είναι βέ-
βαια το Παρίσι… Αλλά ούτε και η Αθή-
να της συμφωνίας των Πρεσπών. Η κυ-
βέρνησή της έχει μεν δεσμευτεί ότι στη
Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. στις 17 και 18
Ιουλίου θα θέσει το θέμα των προκλή-
σεων της Τουρκίας, όμως, όπως όλα δεί-
χνουν, δεν θα ζητήσει συγκεκριμένες κυ-
ρώσεις. Ανησυχεί επιπλέον για το εν-
δεχόμενο η Γερμανία να ζητήσει άμεσα
από τα δύο μέρη να καθίσουν στο τρα-
πέζι του διαλόγου. ∆εν αισθάνεται επαρ-
κώς προετοιμασμένη, μετά και την απο-
τυχημένη απόπειρα προσέγγισης με την
Αίγυπτο, αλλά κυρίως επειδή δεν έχει
φροντίσει κατ’ ελάχιστον να προετοι-
μάσει την κοινή γνώμη της χώρας — ή
να έχει έστω αναζητήσει, εντός του
κόμματός της, τη χρυσή τομή ανάμεσα
στην άποψη Ντ. Μπακογιάννη υπέρ
του διαλόγου και την προειδοποίηση
Αντ. Σαμαρά ότι «διάλογος με πειρατές
δεν γίνεται». 

Ο καθένας κοιμάται όπως έστρωσε. Ο
κ. Μητσοτάκης, ούτε αυτό. ∆ιότι, απλού-
στατα, έχει χάσει τον ύπνο του.

Όσο για την ίδια τη χώρα, μάλλον δεν
πρέπει να αυταπατάται ότι θα είναι
ενεργά παρούσα μπροστά στις προκλή-
σεις που την αφορούν άμεσα…

Κωστής Γιούργος

Το 1989, τα ουσιαστικά
και τα επίθετα

σης”. Η ηγεσία του εκπέμπει λόγο, πε-
ρισσότερο παραδοσιακό –το υποδηλώ-
νει και η εμμονή στην προσθήκη “Προ-
οδευτική Συμμαχία” αυτό– που δεν
εναρμονίζεται, στο βαθμό που είναι
απαραίτητο, με τις ανησυχίες των στρω-
μάτων που αφυπνίζονται από την τριπλή
κρίση του καπιταλισμού όπου ζούμε,
ιδίως των νέων.

Ζήτημα ηθικού κύρους

Ο τρίτος λόγος, από μια άποψη σο-
βαρότερος ιδίως, λόγω και του συμ-
βάντος με τον Μιωνή ή και άλλων που
θα υπάρξουν, είναι η επείγουσα ανάγκη
να προφυλάσσεται το κόμμα ως προς το
ηθικό του κύρος και κυρίως να το κάνει
μάχιμο στην κοινωνία, με αποτελεσμα-
τική συνεισφορά στους αγώνες των
κοινωνικών κινημάτων, ετοιμοπόλεμο
σε περίπτωση που, καθόλου απίθανο,
προκηρυχθούν εκλογές. Να μπορεί να
αποκρούσει το αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο ή
την πιεστική παρότρυνση να γίνει συ-
στημικό. Να θεραπευθεί άμεσα η “ευα-
λωτότητα” του κόμματος με την προ-
σπάθεια από τον ίδιο τον κόσμο του
κόμματος, αφήνοντας πίσω την πικρία,
όσα έχει ακούσει, ακόμη και από μέρους
της ηγεσίας του, για το “αρνητικό 3%”,
“τα βαρίδια” και άλλα πολλά.

Αλλά ας ξαναρθούμε στις εργασίες
της ΚΕΑ. Ασφαλώς ο φόβος της παν-
δημίας δεν διαμόρφωνε το καταλληλό-
τερο κλίμα για μια ζεστή συνεδρίαση.
Ωστόσο, ο έμπειρος συμμετέχων, διέ-
κρινε και άλλους λόγους που καθι-
στούσαν το κλίμα “πεσμένο”, το σώμα
όχι πλούσιο σε συμμετοχές και χωρίς το
συνήθη ενθουσιασμό. Αποφασιστικό-
τητα, ναι, και κλίμα στράτευσης για όσα
καθήκοντα μπαίνουν έως το συνέδριο,
μια περίοδο όπου, ξανά, έχει ανάγκη η
κοινωνία τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική
Συμμαχία.

Άρης Καραντινός

Προκλήσεις…

Κοινό στοιχείο του 1989 και
του 2020 είναι η επιδίωξη της
Ν∆ να αντλήσει πολιτικά
οφέλη από την ποινικοποίηση
της πολιτικής ζωής αξιοποι-
ώντας κάθε είδους μέσο για
την επίτευξη του στόχου της
να πλήξει τον κύριο πολιτικό
αντίπαλό της κάθε φορά, τότε
το ΠΑΣΟΚ, σήμερα τον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Αυτό δεν εξομοιώνει τους
αντιπάλους της.

“
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Τη συνέντευξη πήραν η Ιωάννα ∆ρόσου
και ο Παύλος Κλαυδιανός 

Στις 7 Ιουλίου ολοκληρώνεται ένας
χρόνος κυβέρνησης Νέας ∆ημοκρατίας.
Ποιο θα έλεγες ότι είναι το αποτύπωμά
της στον τρόπο που ασκεί εξουσία; 

Η κυβέρνηση έχει χτίσει την πολιτική
της σύμφωνα με τα τυπικά προτάγματα
του νεοφιλελευθερισμού. Ακολουθών-
τας μια σχετικά νέα πολιτική τάση, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς, όπου ο νε-
οφιλελευθερισμός συμπλέει πολιτικά
και ιδεολογικά με όψεις της ακραίας δε-
ξιάς, η κυβέρνηση μπολιάζει τη νεοφι-
λελεύθερη ατζέντα της με στοιχεία δε-
ξιάς πολιτικής παλαιάς κοπής -για πα-
ράδειγμα, ο νόμος για τις διαδηλώσεις
που περνά αυτές τις μέρες από τη βουλή.
Θα περίμενα αυτή η πολιτική, μετά από
έναν ολόκληρο χρόνο εφαρμογής της, να
έχει επιφέρει μια σχετική απομάγευση
του ρεύματος που έφερε τη Νέα ∆ημο-
κρατία στην εξουσία. ∆εν είμαι σίγουρος
ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μάλιστα το
αντιΣΥΡΙΖΑ μέτωπο που επένδυσε πολι-
τικά στη Ν∆ μοιάζει να είναι ακόμα
ισχυρό. 

Γενικά, πάντως, δεν είναι εύκολο να
κάνουμε μια συνολική αποτίμηση,
καθώς η πανδημία άλλαξε τα πάντα.
Κατά μία έννοια, η πανδημία διευκόλυνε
την κυβέρνηση, καθώς μοιάζει να την
«υποχρεώνει» να εφαρμόσει μέτρα που
ούτως ή άλλως πρεσβεύει και επιδιώκει:
μειωμένα εργατικά δικαιώματα, συμπιέ-
σεις μισθών, μειωμένα πολιτικά και δη-
μοκρατικά δικαιώματα, κ.λπ. Όσα νομο-
θετεί τώρα είναι σαφώς στην ατζέντα
κάθε νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης,
αλλά το στοίχημά της θα είναι να τα πε-
ράσει ως «αναγκαία κακά», επιβεβλη-
μένα από την κρίση που επέφερε η παν-
δημία. 

Έρευνα της aboutpeople για το
news247.gr έδειξε πως ναι μεν οι ερω-
τώμενοι κρίνουν θετικά το κυβερνητικό
έργο, αλλά το ποσοστό είναι σχεδόν ένα
προς δύο, ενώ όταν εξειδικεύουν οι ερω-
τήσεις ανά τομέα φαίνεται πως κρίνεται
θετικά το κυβερνητικό έργο στον τομέα
της υγείας, της ψηφιοποίησης, της εξω-
τερικής πολιτικής και της ασφάλειας και
περισσότεροι από τους μισούς κρίνουν
αρνητικά τα όσα έχουν γίνει στους το-
μείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ανά-
πτυξης/επενδύσεων, οικονομίας, απονο-
μής δικαιοσύνης, προστασίας περιβάλ-
λοντος, τουρισμού, υποδομών/μεταφο-
ρών, μεταναστευτικού, εργασιακών, παι-
δείας, αγροτικών και κοινωνικής πολιτι-
κής. Όπως σημειώνει ο Π. Κουστένης
στην ανάλυσή του για την έρευνα τα
στοιχεία αυτά «δεν αποκλείεται να απο-
τελέσουν σύντομα μια δημοσκοπική
θρυαλλίδα για τη δημοφιλία της». 

Αυτό θα μπορούσε πράγματι να δηλώ-
νει μια αβεβαιότητα για τη Ν∆, και μια
ανασφάλεια στη Ν∆, πίσω από την ομο-
φωνία των μίντια. Από αυτήν την άποψη,
η επένδυση της Ν∆ στην ιστορία με τις
ηχογραφήσεις συνομιλιών, πέρα από την
αρκετά επιτυχή διέξοδο από το προ-
ηγούμενο στρίμωγμά της (κυρίως στο
θέμα των χρημάτων προς τα ΜΜΕ), ίσως
να είναι μια προσπάθεια φυγής προς τα
εμπρός και περισπασμού από μια ζο-
φερή πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν πρέ-
πει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι τα
στοιχεία που ανάφερες δείχνουν και μια
συμπαγή συναίνεση σε μερικά από τα πιο
προνομιακά στοιχεία της δεξιάς θεματο-
λογίας: ασφάλεια, εξωτερική πολιτική -
ή ακόμα και το μεταναστευτικό, η δυσα-
ρέσκεια για το οποίο υπερκεράζει από τα
δεξιά την κυβέρνηση. Φοβάμαι ότι αυτό
υποδηλώνει μια δεξαμενή ανοχής προς
την κυβέρνηση. Το κατά πόσο αυτή θα
μπορέσει να εξισορροπήσει την αντίθετη
τάση που καταγράφει η δημοσκόπηση,
και μέχρι πότε, είναι ένα ερώτημα που
εγώ προσωπικά δυσκολεύομαι να χειρι-
στώ, καθώς δυσκολεύομαι να βρω μια
ανεξάρτητη πρόσβαση στην καθημερινό-
τητα, παρακάμπτοντας τη διάθλαση των
μέσων. 

Η δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ
έσπασε το μπετό που είχε επιβληθεί
στην Αμερική. Σήμερα, η κυβέρνηση
καλεί τη νεολαία να σηκώσει στις πλά-
τες της μια δεύτερη οικονομική κρίση.
Είναι αυτή η συνθήκη έδαφος αποσταθε-
ροποίησης; 

Σαφώς. Ωστόσο, την παραμονή της δο-
λοφονίας του Φλόιντ ήταν αδιανόητο ότι
θα μπορούσε να συμβεί αυτός ο ξεσηκω-
μός, με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
και πολιτικές επιπτώσεις. Προεκτείνον-

τας όσα είπε στην «Εποχή» ο Αριστείδης
Μπαλτάς, μπορούμε να διαβλέψουμε
στη σημερινή κατάσταση δυνατότητες, οι
οποίες ωστόσο εξαρτώνται κατά κάποιο
τρόπο αναδραστικά από ένα συμβάν που
θα τις αναδείξει ως πραγματικές. Το χω-
ράφι είναι ξερό, αλλά χρειάζεται μία
σπίθα για να πάρει φωτιά και να αλλάξει
ριζικά η σημερινή πραγματικότητα, και
αυτή η σπίθα είναι ριζικά απρόβλεπτη. 

Το χωράφι είναι ξερό, αλλά παρουσιά-
ζεται από τα κυρίαρχα ΜΜΕ σαν εύφορη
κοιλάδα. Είπες και εσύ πως δεν υπάρχει
πρόσβαση στην ανεξάρτητη και αδιαμε-
σολάβητη ενημέρωση. Πώς μπορεί να
σπάσει αυτό το μιντιακό φράγμα; 

Είναι πολύ δύσκολο, αλλά όχι ακατόρ-
θωτο. Έχουμε ένα πρόσφατο παρά-
δειγμα ρωγμής σε αυτό το μπετό. Μιλώ
για το σποτάκι του ΣΥΡΙΖΑ για τη «λίστα
Πέτσα», ανεξαρτήτως του εάν και κατά
πόσο θα μπορούσε να είναι καλύτερο:

βρήκε διέξοδο προς τον κόσμο και αντα-
πόκριση, και ανάγκασε τις μιντιακές
ναυαρχίδες να ακολουθήσουν την πρω-
τοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ και να απαντήσουν
με τον τρόπο τους, προφανώς παραποι-
ώντας και δυσφημώντας, αλλά δεν μπό-
ρεσαν να το παρακάμψουν. 

O μεγάλος απών

Ο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρείς, ότι είναι ακολού-
θημα της Νέας ∆ημοκρατίας ως προς την
ατζέντα ή μπορεί να διαμορφώσει τη
δική του ατζέντα; 

Σαφώς θα μπορούσε, και από αυτήν
την άποψη υπάρχει ένα έλλειμα εδώ, όσο
και αν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η
μιντιακή φίμωση εμποδίζει αντικειμε-
νικά τον ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει πολι-
τικά γεγονότα. ∆υστυχώς, σε αυτή την
τόσο δύσκολη πολιτική κατάσταση, το
κόμμα είναι ο μεγάλος απών. Ένα

Η επιχείρηση απομό-
νωσης και απονομιμο-
ποίησης του ΣΥΡΙΖΑ με
κάθε μέσο, η επιχείρη-
ση «εξαίρεσης» του ΣΥ-
ΡΙΖΑ από τους κανόνες
της δημόσιας ζωής,
τείνει προς την εγκαθί-
δρυση μιας «δημοκρα-
τίας υπό όρους», ανά-
λογης με εκείνη που
στόχευε στη παγίωση
μιας «υγειονομικής ζώ-
νης» αποκλεισμού της
Ε∆Α στην προ-δικτατο-
ρική περίοδο.

“ Το χωράφι είναι ξερό
και χρειάζεται μία σπίθα
για να πάρει φωτιά

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑ         ΝΤΕΙΟ, ΓΙΩΡΓΟ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

Η υπόθεση της επεξεργασίας μιας συνολικής αριστε-
ρής πρότασης για το άμεσο μέλλον είναι εξαιρετικά
επείγουσα
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ενεργό κόμμα θα μπορούσε να αλλάξει
την ατζέντα και να διανοίξει δρόμους
επικοινωνίας με τον κόσμο. Αυτή είναι, ή
αυτή θα έπρεπε να είναι, η πολιτική τε-
χνογνωσία της Αριστεράς. Θυμίζω πως
τα παλιά κομμουνιστικά κόμματα έβρι-
σκαν διεξόδους σε αντίστοιχα δύσκολες
περιόδους, με τα δικά τους μέσα, από
τον πολιτισμό μέχρι την πόρτα-πόρτα
επαφή, με τη στράτευση και την κινητο-
ποίηση του κόσμου τους. Αυτό φαίνεται
να λείπει, τουλάχιστον προς το παρόν. 

Μήπως, πέρα από το κόμμα, απουσιά-
ζει και η στρατηγική;

Αυτό εμφανίζεται κυρίως το τελευταίο
διάστημα, μετά την καραντίνα. Πιο πριν,
την πρώτη περίοδο της πανδημίας, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ έβαζε θέματα μιας συνολικής πρό-
τασης αντιμετώπισης της κρίσης, που εξ
αντικειμένου πίεζαν την κυβέρνηση και
ενδεχομένως προσημείωσαν στοιχεία
του πολιτικού οπλοστασίου του για την
αμέσως επόμενη περίοδο. 

Επειδή, όμως, τώρα πάμε σε βαθιά
κρίση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να διαμορ-
φώσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα. 

Προς το παρόν υστερεί στο να διαμορ-
φώσει ένα πρόγραμμα, όπως έκανε το
2014. Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι,
τότε υπήρχε ένα κίνημα που ωθούσε το
κόμμα σε τέτοιες διαδικασίες. 

Επιχείρηση απομόνωσης
και απονομιμοποίησης του ΣΥΡΙΖΑ

Τώρα, όμως, η συνθήκη της πανδημίας
ανέδειξε τις διαφορές μεταξύ Αριστεράς
και ∆εξιάς, στο πώς ενισχύεται η δημό-
σια υγεία, στο ποιο είναι το καταναλω-

τικό πρότυπο, στο ποια είναι η σχέση αν-
θρώπου φύσης κ.λπ. Είναι ένα πεδίο που
θα μπορούσε να δώσει την απαιτούμενη
ώθηση; 

Συμφωνώ απόλυτα. Σε όλο τον κόσμο,
και βέβαια στην Ελλάδα, εμφανίστηκε
ένα δίλημμα διακυβέρνησης, δύο προ-
τάγματα των κυβερνήσεων που έμοιαζαν
να υπονομεύει το ένα το άλλο: από τη
μια πλευρά η προστασία της δημόσιας
υγείας και, από την άλλη, η ανάγκη συ-
νέχισης της συνολικής παραγωγικής και
αναπαραγωγικής διαδικασίας. Το δί-
λημμα αυτό έθεσε εκ των πραγμάτων το
ζήτημα του χαρακτήρα της οικονομίας
και της ανάπτυξης, ανέδειξε πόσο ανα-
γκαία είναι η ανατροπή ενός μοντέλου
στο οποίο αυτό που λέμε κοινωνικό κρά-
τος εμφανίζεται ως «αντιπαραγωγικό»
και «αντιαναπτυξιακό». Υπό το πρίσμα
μιας άλλης ιδέας ανάπτυξης, η επιλογή
ανάμεσα στην υγειονομική και την οικο-
νομική επιβίωση της κοινωνίας δεν θα
ήταν τόσο διλημματική. Αναδείχθηκε
έτσι μια ακόμα όψη της διαφοράς με-
ταξύ Αριστεράς και ∆εξιάς, ως απολύ-
τως ζωτικό ζήτημα για τις κοινωνίες. Η
υπόθεση της επεξεργασίας μιας συνολι-
κής αριστερής πρότασης για το άμεσο
μέλλον είναι εξαιρετικά επείγουσα. Και
νομίζω ότι αυτό επιδιώκει να μπλοκάρει
και να εξουδετερώσει εκ προοιμίου η συ-
στηματική απόπειρα να καταστεί ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ κόμμα-παρίας στο πολιτικό και
ενημερωτικό γίγνεσθαι. Η επιχείρηση
απομόνωσης και απονομιμοποίησης του
ΣΥΡΙΖΑ με κάθε μέσο, η επιχείρηση
«εξαίρεσης» του ΣΥΡΙΖΑ από τους κανό-
νες της δημόσιας ζωής, τείνει προς την
εγκαθίδρυση μιας «δημοκρατίας υπό
όρους», ανάλογης με εκείνη που στόχευε
στη παγίωση μιας «υγειονομικής ζώνης»
αποκλεισμού της Ε∆Α στην προ-δικτα-
τορική περίοδο. 

Υπάρχει και μία άλλη τάση που θέλει
τον ΣΥΡΙΖΑ να μπει στο σύστημα… 

∆εν είναι αντιφατικές τάσεις. Νομίζω
ότι συνδυάζονται και οι δύο σχεδιασμοί.
Θα έλεγα σχηματικά ότι η επιδίωξη είναι
να πάψει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι το μεγάλο
κόμμα της Αριστεράς. Εδώ η έμφαση
μπορεί να πέφτει στο «μεγάλο», με
τρόπο που δείχνει ότι η γραμμή της
«στρατηγικής ήττας του ΣΥΡΙΖΑ» εξακο-
λουθεί να παραμένει στο τραπέζι, αλλά
μπορεί να πέφτει και στο «της Αριστε-
ράς», με όσα αυτό δηλώνει, και να απο-
σκοπεί στην ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια
πολιτική κανονικότητα, με διπολικούς
όρους -και στην κατεύθυνση αυτή, ένα
αρχικό «κόντεμα» του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν
ευπρόσδεκτο. Βεβαίως, για τη δεύτερη
τάση είναι απαραίτητη η ήττα του κό-
σμου της Αριστεράς, της πολιτικής
κουλτούρας του, με τις απαιτήσεις του
για την πολιτική, τον χαρακτήρα και το
έθος του κόμματος, με την αξίωσή του
για συμμετοχή και για λογοδοσία, με την
αποστροφή του προς τις λευκές επιτα-

γές κάθε τύπου: εν ολίγοις, η ήττα αυτού
που επιχειρείται να κωδικοποιηθεί κα-
ταχρηστικά και απαξιωτικά ως το «3%».

Κρίσιμη η μελέτη
του αντιΣΥΡΙΖΑ μετώπου

Ο ΣΥΡΙΖΑ, παρότι άσκησε διακυβέρ-
νηση σε μια δύσκολη συγκυρία, κατά-
φερε να αντέξει τους κραδασμούς και
στις εκλογές να κερδίσει ένα πολύ με-
γάλο ποσοστό. Αυτό τον κόσμο πώς θα
τον κρατήσει κοντά του, αλλά και θα αυ-
ξήσει την επιρροή του; 

Είναι πράγματι πολύ σημαντικό το ότι
διατήρησε ένα υψηλό ποσοστό, όπως
και το γεγονός ότι η επιρροή του ΣΥΡΙΖΑ
είναι ιδιαίτερα αυξημένη στο νεανικό
κοινό και στα λαϊκά στρώματα. Είναι δύο
στοιχεία στα οποία στεκόμαστε πολύ –
και σωστά- στις αναλύσεις μας. Από την
άλλη, νομίζω ότι στην ανάλυσή μας ξε-
χνάμε να μελετήσουμε το αντιΣΥΡΙΖΑ μέ-
τωπο και να εξηγήσουμε τη συνοχή και
την ορμή του, αλλά και την αντοχή του.
Η εξήγησή μας δεν μπορεί να τελειώνει
στην ιδιοτέλεια και την εχθρότητα ενός
οικονομικού, πολιτικού και μιντιακού
κατεστημένου, που προφανώς υπάρχει.
Το κρίσιμο ερώτημα είναι να εξηγήσουμε
τη εκτεταμένη συσπείρωση πίσω από
αυτό το κατεστημένο. Νομίζω ότι δεν
υπάρχει η πλήρης ανάλυση αυτού του
ισχυρού ρεύματος. Πέρα από τα κοινω-
νικά και πολιτικά χαρακτηριστικά,
υπάρχουν και κάποια στοιχεία που τεί-
νουν να διαφεύγουν από τις παραδοσια-
κές κομματικές αναλύσεις. Π.χ., η ισχύς
και το πάθος αυτού του ρεύματος μοι-
άζουν να υποδεικνύουν ότι αναπτύχθηκε
κάτι που, ελλείψει καλύτερου όρου, θα
το έλεγα μια «κοινωνική αντιπάθεια»
προς όψεις της διακυβέρνησης του ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Και αυτό σίγουρα αδικεί τα κυβερ-
νητικά πεπραγμένα του, ωστόσο δεν έχει
να κάνει με τα περιεχόμενα αλλά μάλλον
με τον τρόπο της πολιτικής του. Είναι
κάτι που οφείλουμε να συζητήσουμε.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εμπεριείχε και
το στοιχείο της αλαζονείας και επομέ-
νως δεν μπόρεσε να ερμηνεύσει την κρι-
τική που δεχόταν. 

Είχε την αλαζονεία πως θα κερδίζει
όλες τις εκλογικές μάχες, επειδή είχε

καταφέρει να κερδίσει τρεις συνεχόμε-
νες εκλογικές αναμετρήσεις, σε πολύ
πολωμένες καταστάσεις. ∆εν τα κατά-
φερε, όμως, και δεν βλέπει όλες τις πα-
ραμέτρους, για να εντοπίσει τα αίτια της
ήττας του. 

Η ηγεσία δεν έχει δώσει αυτό το σήμα
και βλέπουμε συχνά τον πρόεδρο να
μιλά σε πρώτο ενικό πρόσωπο, αφήνον-
τας πίσω τη συλλογικότητα… 

Ο Αλ. Τσίπρας είναι αδιαμφισβήτητος
εντός του ΣΥΡΙΖΑ, και το γεγονός αυτό
καθορίζει τον χαρακτήρα των πολιτικών
συζητήσεων και διαμαχών εντός του
κόμματος. Στις τοποθετήσεις του πολύ
συχνά πράγματι περνά από το συλλογικό
«εμείς» του κόμματος στο «εγώ» της χα-
ρισματικής προσωπικότητας, που αναμ-
φισβήτητα είναι. Αυτό δίνει τροφή (δεν
νομίζω ότι το επιδιώκει ο ίδιος) σε έναν
διαδεδομένο λόγο περί κομματικών «βα-
ριδιών», που εμποδίζουν την πολιτική
απογείωση ενός «άλλου» ΣΥΡΙΖΑ και του
προέδρου του. Ξαναβρίσκουμε εδώ τη
συζήτηση περί του περίφημου «3%» που
λέγαμε. Η αντίληψη αυτή αποτυπώνεται
στα χαρακτηριστικά και τη μεθοδολογία
της «διεύρυνσης» του κόμματος, για τη
γενική αναγκαιότητα της οποίας κανείς
και καμία δεν διαφωνεί. Και εδώ βλέ-
πουμε ορισμένα μάλλον ανησυχητικά
πράγματα. Ένα μικρό παράδειγμα είναι
η ντε φάκτο αλλαγή του ονόματος του
κόμματος πριν πάμε στο συνέδριο.
Θεωρώ προφανές ότι ως μέλη του ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν μπορούμε να πάμε στο συνέ-
δριο ενός άλλου κόμματος, αλλά στο συ-
νέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, στο οποίο βεβαίως
μπορούμε να αποφασίσουμε την αλλαγή
του τίτλου ή και της φυσιογνωμίας του.
Το παράδειγμα το αναφέρω ως σύμ-
πτωμα. Προηγουμένως συγκροτήθηκαν
όργανα των οποίων η αναγκαιότητα και
η σύνθεση δεν συζητήθηκαν ποτέ στο
κόμμα, με την πλειονότητα των μελών
και στελεχών να ενημερώνεται από δελ-
τίο τύπου για τη νέα καθοδήγησή τους.
Αυτό με παραπέμπει στο προπατορικό
αμάρτημα του παλιού ΣΥΡΙΖΑ, που δεν
ήταν βέβαια ο πολιτικός προσανατολι-
σμός του, αλλά η ανυπαρξία διαδικασιών
και δημοκρατίας στην κορυφή του, με
τις τάσεις και τις «συνιστώσες» να απο-
φασίζουν εν κρυπτώ και «από τα πάνω»,
κατόπιν διακανονισμού. 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑ         ΝΤΕΙΟ, ΓΙΩΡΓΟ ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ

∆υστυχώς, σε αυτή την
τόσο δύσκολη πολιτική
κατάσταση, το κόμμα
είναι ο μεγάλος απών.
Ένα ενεργό κόμμα θα
μπορούσε να αλλάξει
την ατζέντα και να δια-
νοίξει δρόμους επικοι-
νωνίας με τον κόσμο.
Αυτή είναι, ή αυτή θα
έπρεπε να είναι, η πο-
λιτική τεχνογνωσία της
Αριστεράς.

“
Η ευθύνη της ελπίδας
των πολλών

Στο προηγούμενο φύλλο, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε «τι αποκάλυψε ο Μιω-
νής». Ποια η γνώμη σου;

Για τα κόμματα που κυβερνούσαν επί δεκαετίες, τέτοια συμβάντα ήταν η καθημε-
ρινότητα. Το κρίσιμο για την Αριστερά, όπως έγραψε ο Μπάμπης Γεωργούλας στην
προηγούμενη «Εποχή», είναι ο κόσμος που τη στηρίζει να εξακολουθεί να περιμένει
κάτι διαφορετικό. Είναι στρατηγικού τύπου λάθος η Αριστερά να προσπαθεί να αν-
τιπαλεύει τον αντίπαλο στο δικό του γήπεδο και με τα δικά του μέσα άσκησης πολι-
τικής. ∆εν θα μιλήσω για πρόσωπα και εννοείται ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την
αναβίωση της αποκρουστικής παράδοσης των «συντροφικών μαχαιρωμάτων»
άλλων χώρων. Προσωπικά, δέχομαι χωρίς επιφυλάξεις την παραδοχή του λάθους.
Αλλά πρέπει να προσδιορίσουμε αυτό το λάθος, να βρούμε πού ακριβώς έγκειται το
λάθος. Ως μικρή συμβολή επ’ αυτού, ας πω ότι η διακυβέρνηση συνιστά έναν ιδεο-
λογικό μηχανισμό, όπως τον εννοούσε ο Αλτουσέρ, η ιδεολογία του οποίου έγκειται
στην παγιωμένη πρακτική του και όχι σε όσα διακηρύσσει ρητά το εκάστοτε προ-
σωπικό του, που μπορεί να είναι και γνησίως «αριστερά». Όταν κατεβαίνουμε σε
αυτό το γήπεδο όπως το βρίσκουμε, και όταν δεν έχουμε ικανά αντισώματα (που
μόνο συλλογικά μπορεί να είναι, δηλαδή να μας έρχονται από έναν άλλο ιδεολογικό
μηχανισμό, ας πούμε του κόμματος της Αριστεράς), κινδυνεύουμε όχι να απλώς να
κάνουμε ότι οι άλλοι, αλλά να γίνουμε οι άλλοι, και έτσι να «απαλλοτριώσουμε» συλ-
λογικούς αγώνες και αγωνίες δεκαετιών, χάριν του ναρκισσισμού να νιώσουμε «πα-
ράγοντες» παλαιού τύπου. Πρέπει να βαραίνει πάντα τις πλάτες μας η ευθύνη της
ελπίδας των πολλών και η επίγνωση του πόσο εύκολα κινδυνεύουμε να τη μαται-
ώσουμε. Και τότε ο κόσμος θα είναι πιο αυστηρός με εμάς απ’ ότι με τους άλλους -
ίσως μάλιστα αυτό να έχει κάτι να κάνει με την «κοινωνική αντιπάθεια» που έλεγα
πριν.
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∆ιάφοροι αναλυτές ισχυρίζονται ότι
στην Ελλάδα έχει επανέλθει ο δι-
κομματισμός έπειτα από μια οκτα-

ετία, επειδή στις εκλογές του 2019 τα
δύο μεγαλύτερα κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ και
Ν∆) συγκέντρωσαν μαζί ποσοστό συγ-
κρίσιμο με το άθροισμα των ποσοστών
των άλλοτε μεγαλύτερων κομμάτων
(ΠΑΣΟΚ και Ν∆) στις εκλογικές αναμε-
τρήσεις πριν από την κρίσιμη χρονιά
2012. Οι αριθμοί όμως δεν αρκούν. Ο ελ-
ληνικός δικομματισμός που παγιώθηκε
μεταδικτατορικά από τον Καραμανλή
τον πρεσβύτερο και διατηρήθηκε από
τον Ανδρέα Παπανδρέου, χρειάζεται ένα
εκλογικό σύστημα που φέρνει απόλυτες
κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες και απο-
κλείει κυβερνήσεις συνεργασίας. 

∆ικομματισμός
και οργανωτικές αδυναμίες 

Στην Ελλάδα σήμερα έχουμε δύο με-
γάλα κόμματα, έχουμε όμως και απλή
αναλογική – δηλαδή το σύστημα που
αποκλείει ή έστω υποσκάπτει το δικομ-
ματισμό. Στις επόμενες εκλογές, με τα
σημερινά δεδομένα, δεν πρόκειται κα-
νένα κόμμα να κερδίσει απόλυτη πλει-
οψηφία. Η Νέα ∆ημοκρατία, το ισχυρό-
τερο σήμερα κόμμα, προαναγγέλλει ότι
δεν θα δεχτεί να συμμαχήσει ώστε να
σχηματιστεί κυβέρνηση συνεργασίας.
Έτσι, λέει, θα υπάρξουν επαναληπτικές
εκλογές που θα γίνουν με το εκλογικό
σύστημα που ψήφισε πρόσφατα η δική
της πλειοψηφία, ώστε με λίγο πάνω από
το 35% να μπορεί να σχηματιστεί μονο-
κομματική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ από τη
μεριά του επιδιώκει μέχρι τις εκλογές να
έχουν διαμορφωθεί πολιτικό πλαίσιο
και συσχετισμός, που θα του επιτρέψουν
να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας,
πρωτίστως βέβαια με το ΚΙΝΑΛ.

Όλα τα πολιτικά κόμματα σήμερα
είναι οργανωτικά αδύναμα. Στην πε-
ρίοδο της κρίσης 2009-2018, το μόνο
κόμμα που κατόρθωσε, στην πρώτη
φάση (2011-2016) να ενισχυθεί οργανω-
τικά ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ όλα τα άλλα
κόμματα μπήκαν σε διαδικασία αποσύν-
θεσης. Ακόμα και μετά τη διάσπασή του,
το 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ μπόρεσε να ανακάμ-
ψει γρήγορα, να ξαναφτιάξει οργανώ-
σεις που η διάσπαση τις είχε διαλύσει
και να επανοικοδομήσει τη νεολαία του.
Αυτή η ανάκαμψη όμως ατόνησε, ανα-
κόπηκε κιόλας στη συνέχεια – κυρίως με
ευθύνη της ηγεσίας του που έμοιαζε να
μην έχει το μέλημα της κομματικής οι-
κοδόμησης στη διάρκεια της κυβερνητι-
κής θητείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να επανέλ-
θει, ορμητικά μάλιστα, μετά τις εκλογές
του 2019, φυσικά μέχρι τον κορονοϊό.
Αιτία της αύξησης των μελών μετά τις
εκλογές δεν ήταν η πρωτοβουλία για
«διεύρυνση», «μετασχηματισμό» ή όπως
αλλιώς λέγεται ή θα ονομαστεί, γιατί η
οργανωτική ανάκαμψη προηγήθηκε. Η
αιτία ήταν ότι πολλοί και πολλές διέκρι-
ναν την ανάγκη να ενισχυθεί το κόμμα
της Αριστεράς που μόλις είχε χάσει τις
εκλογές, αλλά και η μεγάλη προσπάθεια

που κατέβαλαν οι οργανώσεις του ΣΥ-
ΡΙΖΑ την προεκλογική περίοδο. Πρόκει-
ται για μια διαδικασία που θα μπορούσε
να έχει υπάρξει πιο πριν – κι ας έλειπε
το σοκ της επικράτησης της ∆εξιάς –,
για την οποία όμως αμέλησε να φροντί-
σει, δηλαδή να την οργανώσει η ηγεσία
του κόμματος.

ΣΥΡΙΖΑ: Ανόητη διένεξη
και κρίσιμα ζητήματα

Η επανέναρξη της συζήτησης για το
μέλλον του κόμματος, το πρόγραμμα και
τη φυσιογνωμία του θα έχει παρόμοιο
προωθητικό αποτέλεσμα; Οπωσδήποτε
δεν θα έχει, αν γι’ αυτό δεν υπάρξουν
πρόνοια και οργανωτικά μέτρα, ώστε
αυτή η διαδικασία να έχει μαζική συμμε-
τοχή – οι άνθρωποι βλέπεις θέλουν να
υπάρχουν αποκρυσταλλώματα της συμ-
μετοχής τους. Οι υποθέσεις ενός κόμμα-
τος δεν μπορούν να γίνουν δημόσιες,
εφόσον η συζήτηση για το μέλλον του
κόμματος συνεχίσει να είναι τόσο
άνευρη, αδιάφορη και βαρετή, με γενι-
κότητες, σαν κάποιων αστών πολιτικών
που λένε ωραία, στρογγυλεμένα λόγια,
γιατί διαφορετικά θα αποκαλυφθούν.

Αποτέλεσμα αυτής της βαρετής συζή-
τησης είναι να θάλλει στις οργανώσεις
του ΣΥΡΙΖΑ και να τις διχάζει μια άλλη,
ανόητη διένεξη: ποιος είναι υπέρ και
ποιος κατά του Αλέξη Τσίπρα. Συζήτηση
άνευ αντικειμένου, επειδή όπως προ-
σφυώς παρατήρησε ο ∆ημήτρης Παπα-
δημούλης, ο Τσίπρας έχει τέτοιο κύρος
στο κόμμα του και στον λαό που οι τσι-
προφύλακες περιττεύουν. Αυτός είναι ο
λόγος που δεν τίθεται θέμα αλλαγής
προέδρου. ∆εν είναι, όπως γράφτηκε,
επειδή δεν υπάρχει κατάλληλος ή κα-
τάλληλη διάδοχος. Ούτε, όπως έγραψε
πρώην υπουργός, επειδή «ΣΥΡΙΖΑ χωρίς
Τσίπρα δεν υπάρχει». Αν ήταν έτσι, ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ θα ήταν εφήμερο κόμμα χωρίς προ-
οπτική. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετα, έχει φτιά-
ξει τα τελευταία χρόνια πολυπληθή
«πάγκο» και αυτό οφείλεται και στον
Αλέξη Τσίπρα. Όμως, στα κόμματα θέμα
ηγεσίας τίθεται όταν αυτό χρειάζεται,
όταν δηλαδή υπάρχει λόγος να αντικα-
τασταθεί ο/η ηγέτης. Παρά τις προσπά-
θειες του Τύπου και των αστικών κομ-
μάτων, τέτοιος λόγος για τον Αλέξη Τσί-
πρα δεν ανακαλύφθηκε. Φαίνεται όμως
ότι γι’ αυτήν την ανόητη συζήτηση υπάρ-
χει άλλος λόγος: αυτή τροφοδοτείται
από ανεπαρκή στελέχη που θέλουν να
αποκτήσουν κύρος υπαρασπιζόμενοι/ες
τάχα «τον αρχηγό».

Το κρίσιμο ζήτημα για τον ΣΥΡΙΖΑ
είναι πρώτον, αν θα παρουσιάσει και θα
συζητήσει ευρέως ένα πρόγραμμα άμ-
βλυνσης αρχικά της επερχόμενης οικο-
νομικής κρίσης και εξόδου στη συνέ-
χεια, ανοίγοντας με τις προτάσεις του
και παράθυρα για το μέλλον, για μια δί-
καιη και ελεύθερη κοινωνία χωρίς εκμε-
τάλλευση. Για να συνεγείρεις χρειάζον-
ται και τα δύο: ρεαλιστικές προτάσεις
για τα άμεσα ζητήματα και βλέμμα για το
μέλλον. Το δεύτερο ζητούμενο είναι

αυτόν τον «πάγκο», που αναφέραμε πιο
πριν, να τον βγάλει έξω στη δημοσιότητα
με τόλμη.

Ν∆: Χωρίς ηγετική ομάδα 

Από τη μεριά της, η Ν∆ προσπαθεί, και
το χρειάζεται επειγόντως, να οικοδομή-
σει κόμμα. Αυτό το κάνει κυρίως αξιο-
ποιώντας τη θέση της στην κυβέρνηση.
Όσα καταγγέλλονται για αναξιοκρατι-
κούς, αδιαφανείς και παράνομους συχνά
διορισμούς σε δημόσιους οργανισμούς,
κρατικά αξιώματα, οι μεταθέσεις και αν-
τικαταστάσεις προϊσταμένων κ.ο.κ δεν
έχουν σκοπό να βολέψουν «ημετέρους».
Αποσκοπούν να φτιάξουν «ημετέρους».
Ένα πλέγμα στελεχών αφοσιωμένων
στο κόμμα (και στην ηγεσία) που
τους/τις «έκανε ανθρώπους». Είναι μια
πρακτική, στην οποία διέπρεψε το
ΠΑΣΟΚ, τάχα για να ανατρέψει το «κρά-
τος της ∆εξιάς» και που ωφελεί το
ΚΙΝΑΛ ακόμα τώρα που είναι στα κάτω
του.

Την οικοδόμηση αυτού του πλέγματος
η Ν∆ την μπορεί και θα τη συνεχίσει.
Έχει όμως δύο άλλα μεγάλα προβλή-
ματα να λύσει. Το ένα είναι εσωκομμα-
τικό. Η σημερινή ηγεσία της εξαρτάται
από τους εσωκομματικούς συσχετι-
σμούς, οι οποίοι είναι διαφορετικοί από
εκείνους που είχαμε δει στο παρελθόν.
Τότε, η Ν∆, ένα δομημένο κόμμα, είχε
διακριτές πτέρυγες: νεοφιλελεύθεροι
και λαϊκοδεξιοί, εθνικιστές και κοσμο-
πολίτες, οι οποίοι διαπλέκονταν μεταξύ
τους, δεν ήταν πάντα οι λαϊκοδεξιοί
εθνικιστές ούτε οι νεοφιλελεύθεροι κο-
σμοπολίτες, ισορροπούσαν όμως χάρισε
πολιτικά επιδέξιους ηγέτες. Στη σημε-
ρινή Ν∆, οι «καραμανλικοί» (στους οποί-
ους συμμετείχαν και οι δύο κύριες πτέ-
ρυγες του κόμματος) έχουν παραμερι-
στεί, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα
επιδιώξουν τη ρεβάνς. Αλλά και οι «μη-
τσοτακικοί», προπάντων νεοφιλελεύθε-
ροι και κοσμοπολίτες, δεν έχουν την ίδια
επιρροή όπως παλιά. Τον τόνο δίνει σή-
μερα μια ομάδα που αναδείχτηκε επί Σα-
μαρά, νεοφιλελεύθεροι, εθνικιστές και
ακραία συντηρητικοί έως ακροδεξιοί.
Κατά τη γνώμη μου είναι λάθος ότι ο Κυ-
ριάκος Μητσοτάκης είναι δέσμιος της
ακροδεξιάς ομάδας. Η πολιτεία του,
τόσο στο Μακεδονικό όσο όμως και πα-
λιότερα, όταν δεν ψήφισε τον Προκόπη
Παυλόπουλο, επειδή ο τότε υποψήφιος
Πρόεδρος δεν είχε τηρήσει «σκληρή
στάση» στον νεανικό ξεσηκωμό τον ∆ε-
κέμβριο 2008, δείχνουν ότι η συμπό-
ρευσή του με τους ακροδεξιούς δεν είναι
τακτικισμός. ∆ιαφορετικά είναι τα πράγ-
ματα με την υπόθεση Νοβάρτις και την
εξεταστική κατά του ∆ημήτρη Παπαγγε-
λόπουλου, όπου πράγματι ο πρωθυ-
πουργός φαίνεται να έχει συρθεί πίσω
από τον Αντώνη Σαμαρά και την ομάδα
του.

Εν πάση περιπτώσει, η ηγεσία του Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη είναι κάθε άλλο
παρά στιβαρή, όπως φάνηκε από την
πρωτοφανή αναβολή του ανασχηματι-
σμού που ο ίδιος είχε αναγγείλει. ∆εν

Η ηγεσία του Κυριά-
κου Μητσοτάκη εί-
ναι κάθε άλλο παρά
στιβαρή, όπως φά-
νηκε από την πρω-
τοφανή αναβολή
του ανασχηματι-
σμού που ο ίδιος
είχε αναγγείλει.
∆εν φαίνεται επί-
σης να έχει διαμορ-
φώσει συνεκτική
ηγετική ομάδα.

“

Ο πολιτικός χά     ρτης,
με τα μάτια τη      ς απλής αναλογικής
Η στρατηγική των κομμάτων
και το μέλλον τους 
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φαίνεται επίσης να έχει διαμορφώσει συ-
νεκτική ηγετική ομάδα: τα στελέχη που
συγκέντρωσε τα κάνουν συνήθως θά-
λασσα. Χωρίς όμως ηγετική ομάδα, αργά
η γρήγορα η κυβέρνηση θα χαλαρώσει,
οι υπουργοί θα εξυπηρετούν ο καθένας
και η καθεμιά τις δικές τους προσωπικές
προτεραιότητες, κι αυτό θα φανεί στην
επόμενη προεκλογική περίοδο.

Κυβέρνηση: αυταρχισμός,
έλλειψη σχεδιασμού και πολιτικής 

Το δεύτερο είναι τα προβλήματα της
πολιτικής. Ο κορονοΐός γλύτωσε την κυ-
βέρνηση από τα ερωτήματα που θα είχε
να απαντήσει για την οικονομική της πο-
λιτική, η οποία οδήγησε πολύ γρήγορα
την οικονομία από σχετικά ισχυρή μεγέ-
θυνση σε στασιμότητα και ύφεση από το
τέλος κιόλας του 2019-αρχές του 2020.
Απέφυγε επίσης τη δυσαρέσκεια των
συνταξιούχων για τη γενναία μείωση των
συντάξεων – με την κατάργηση του
δώρου του Πάσχα – και την αύξηση των
εισφορών των αυτοαπασχολούμενων με
χαμηλά εισοδήματα. Πώς θα μπορέσει
όμως να απαντήσει για την επερχόμενη
ύφεση, για την οποία δεν φαίνεται να
έχει σχέδιο, εκτός από νεοφιλελεύθερες
ρετσέτες που έχουν αποτύχει; Είναι καλό
να έρθουν «λεφτά από την Ευρώπη» –
πρέπει όμως να ξέρεις τι θα τα κάνεις
και η Ν∆ δεν δείχνει ικανή να σχεδιάσει,
να προβλέψει και να προλάβει. Τέλος,
μόλις επανέλθει κάποια κανονικότητα
και οι άνθρωποι αρχίσουν να βγαίνουν
πιο ελεύθερα από το σπίτι τους, να συ-
ναντιούνται και να συγκεντρώνονται, τα
ζητήματα του αυταρχισμού θα γίνουν
κρίσιμα, ιδίως για τη νεολαία, που οι δια-
μαρτυρίες της για την εκπαίδευση, αλλά
και των εργαζομένων για την ανεργία,
για τον κατώτατο μισθό και τις ελεύθε-
ρες διαπραγματεύσεις, των μικροεπιχει-
ρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων
για τα μαγαζιά που θα κλείνουν θα βρουν
απέναντι τον χουντικό νόμο Χρυσοχοΐδη
με τη θεσμοθετημένη αστυνομική αυθαι-
ρεσία.

Εξίσου μεγάλο είναι το πρόβλημα στην
εξωτερική πολιτική. Η «απομόνωση της

Τουρκίας» έχει καταντήσει ανέκδοτο και
η συνεργασία με τον ανυπόληπτο πλέον
στρατάρχη Χαφτάρ έχει ήδη εκθέσει την
ελληνική εξωτερική πολιτική, ενώ το
Κυπριακό, χάρη και στην ακινησία του
άλλοτε ρεαλιστή Αναστασιάδη, κινδυ-
νεύει να κάτσει σε ύφαλο. Είναι πιθανό
να υπάρξει μια ρεαλιστική στροφή στην
ελληνική εξωτερική πολιτική; Αν όντως
συμβεί κάτι τέτοιο, θα σκοντάψει στην
αδιαλλαξία που η ίδια η Ν∆ και ο πρό-
εδρός της εξέθρεψαν και, με τον Βελό-
πουλο αγκάθι στο δεξί πλευρό της, θα
έχει αναταραχές που ο Κυριάκος Μητσο-
τάκης θα δυσκολευτεί να τις διαχειρι-
στεί.

ΚΙΝΑΛ: ∆υσκολίες από την πλευρά
της σοσιαλδημοκρατίας 

Η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ μέχρι τώρα
δεν τα κατάφερε άσχημα. Μπόρεσε να
σταθεροποιήσει αυτό το περίεργο μείγμα
ετερόκλητων πολιτικών ομάδων και πα-
ραγόντων και να κάνει μια, δειλή έστω,
στροφή προς τη λύση των δεσμών με τη
Ν∆. Η αντιΣΥΡΙΖΑ ρητορική δεν πρέπει

να παραξενεύει. Στο κάτω κάτω το
ΚΙΝΑΛ διεκδικεί εν πολλοίς τον ίδιο
κόσμο με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι μάλλον άγονο να εγκαλείται γι’
αυτήν την πολιτική – όχι πως ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν χρειάζεται να απαντά σε όσα του κα-
ταμαρτυρεί το ΚΙΝΑΛ, όμως μερικές
φορές φαίνεται σαν ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρίως
όσοι και όσες προέρχονται από το
ΠΑΣΟΚ, να απαιτεί εκ των προτέρων δέ-
σμευση του ΚΙΝΑΛ για συμπόρευση.
Αυτό βέβαια δεν μπορεί να γίνει ούτε
είναι ομαλό στις δημοκρατίες. Το ΚΙΝΑΛ
θα διαλυόταν, κι αυτό δεν μπορεί να το
θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα ενίσχυε τη Ν∆.
Τα κόμματα ανταγωνίζονται το ένα το
άλλο και οι συμφωνίες και συμμαχίες γί-
νονται μετά τις εκλογές και ανάλογα με
το αποτέλεσμά τους.

Η πολιτική δυσκολία που θα έχει το
ΚΙΝΑΛ, θέλοντας να εδραιωθεί ως το σο-
σιαλδημοκρατικό κόμμα στην Ελλάδα,
είναι ότι σήμερα σοσιαλδημοκρατική πο-
λιτική χωρίς συμμαχία με την Αριστερά
δεν γίνεται. Κόμματα που το επιδιώκουν
φυτοζωούν ή μετακινούνται τόσο προς
τα δεξιά που παύουν να έχουν σχέση με
την ιστορία τους. Θέση για τέτοιο κόμμα
όμως στο ελληνικό κομματικό σύστημα
δεν υπάρχει. Η ελληνική σοσιαλδημο-
κρατία διασύρθηκε τόσο, από την πε-
ρίοδο Σημίτη και ιδίως τον καιρό της
κρίσης, που δεν μπορεί να επιβιώσει
μόνο από την ιστορία της, όπως, ας
πούμε το αυστριακό σοσιαλδημοκρατικό
κόμμα. Ακόμα μεγαλύτερη δυσκολία θα
έχει το ΚΙΝΑΛ, αν θελήσει να οικοδομή-
σει κομματικό οργανισμό. Οι μάζες που
είχε συσπειρώσει το ΠΑΣΟΚ έχουν απο-
χωρήσει, αλλά και τα δίκτυα που είχαν
οικοδομηθεί σιγά σιγά διαλύονται, όπως
φάνηκε στις αυτοδιοικητικές εκλογές
και σε εκλογές στα συνδικάτα.

ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25: Ιδιόμορφες
και διαφορετικές περιπτώσεις

Τα δύο μικρότερα αριστερά κόμματα,
το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25 αποτελούν ιδιό-
μορφες όσο και διαφορετικές περιπτώ-
σεις. Το ΜΕΡΑ25 είναι το πιο «πολιτικό»
από τα δύο με το νόημα ότι επιδιώκει να
διατυπώνει πολιτικές προτάσεις για τη
συγκυρία με αριστερή χροιά, λίγο πρό-
χειρες, ωστόσο αξιοπρόσεκτες. Με αυτό
το νόημα είναι συγγενέστερο με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ. Όμως είναι ακριβώς αυτό που

αναφέρθηκε πιο πάνω: εφήμερο κόμμα,
χωρίς μέλη και οργανώσεις. Εξαρτάται
τόσο πολύ από την προσωπικότητα και
την αίγλη του επικεφαλής του που, όταν
αυτή θαμπώσει, το κόμμα δεν θα έχει πια
μέλλον.

Το ΚΚΕ εξακολουθεί να χαρακτηρίζε-
ται από τον δογματισμό και την ακαμψία
που αναπτύχθηκε σταδιακά μετά την
αποχώρηση του Χαρίλαου Φλωράκη από
την ηγεσία του. ∆ιαθέτει βέβαια αξιό-
λογα ερείσματα στην εργατική τάξη,
στον εργατικό συνδικαλισμό και στη νε-
ολαία –λιγότερα από παλιότερα– που
ωστόσο παραμένουν στείρα, επειδή το
κόμμα αρνείται να κινηθεί, να διατυπώ-
σει πολιτική, να συνεργαστεί, να συζη-
τήσει. Κατά τη γνώμη μου αυτό δεν μπο-
ρεί να κρατήσει πολύ. Κι επειδή ο κομ-
ματικός μηχανισμός του εμποδίζει κάθε
δημιουργική συζήτηση, η μοίρα του ΚΚΕ,
εκτός κι αν συμβεί κάτι μέσα σε αυτόν
τον μηχανισμό, θα είναι η διαρκής συρ-
ρίκνωση. Κι είναι κρίμα για το κόμμα
που στο παρελθόν τροφοδότησε κάθε τι
προοδευτικό στην ελληνική κοινωνία.

Θόδωρος Παρασκευόπουλος

Το κρίσιμο ζήτημα για
τον ΣΥΡΙΖΑ είναι πρώ-
τον, αν θα παρουσιάσει
και θα συζητήσει ευρέ-
ως ένα πρόγραμμα, με
ρεαλιστικές προτάσεις
για τα άμεσα ζητήματα
και βλέμμα για το μέλ-
λον. Το δεύτερο ζητού-
μενο είναι να βγάλει
έξω στη δημοσιότητα
με τόλμη τον πολυπλη-
θή «πάγκο», που έχει.

“

Ο πολιτικός χά     ρτης,
με τα μάτια τη      ς απλής αναλογικής
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Τη συνέντευξη πήρε
ο Παύλος Κλαυδιανός

Η πρόσφατη επικοινωνία Μητσοτάκη
– Ερντογάν μπορεί να αιφνιδίασε, ήταν
ωστόσο μία θετική εξέλιξη. Εκτιμάτε ότι
θα έχει συνέχεια;

Μετά από μία πολύμηνη απουσία επα-
φών, είναι θετικό βήμα. Μαθαίνουμε ότι
συζητήθηκαν θέματα κυρίως “χαμηλής
πολιτικής”, που όμως είναι επίσης ση-
μαντικά και αφορούν τον άμεσο ορί-
ζοντα των ελληνοτουρκικών σχέσεων,
δηλαδή συνεργασία για το άνοιγμα των
συνόρων, τον κορονοϊό, τον τουρισμό
κ.α. Αυτά συνήθως χαρακτηρίζονται ως
θέματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και
σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν συσχετισθεί
περισσότερο με ζητήματα στρατιωτικής
φύσης. Όταν υπάρχει ένα μεγάλο διά-
στημα χωρίς καμία επαφή, δεν μπορεί να
προχωρήσει η λύση των μεγάλων προ-
βλημάτων, χρειάζεται να αποκατασταθεί
το κλίμα εμπιστοσύνης. Κατά συνέπεια,
ναι έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα και
ευχόμαστε να υπάρξει πρόοδος. Η επι-
κοινωνία μεταξύ δύο χωρών είναι απα-
ραίτητη, ακόμη και εάν έχει συμβεί το
χειρότερο γεγονός. Οι ιστορικοί, συχνά,
αναφέρονται στο τηλεφώνημα του Κέ-
νεντι στον Χρουστσόφ, στην περίφημη
κρίση της Κούβας. ∆εν επελέγη η ένοπλη
αντιπαράθεση, αλλά το τηλεφώνημα, η
επικοινωνία.

Η συμφωνία Ελλάδας – Ιταλίας μπορεί
να ανοίξει δρόμο για συμφωνίες και με
άλλους γείτονες, όπως η Αίγυπτος, η
Αλβανία και η Τουρκία. Η τουρκική
πλευρά επαίνεσε τη συμφωνία αυτή και
κάλεσε την Ελλάδα να προχωρήσει σε
διάλογο μαζί της, στην ίδια βάση.

Η συμφωνία αυτή έρχεται από πολύ
παλιά και εργάστηκαν γι’ αυτήν και προ-
ηγούμενοι υπουργοί εξωτερικών. Σε
σχέση με άλλες προσπάθειες για συμ-
φωνίες οριοθέτησης, αυτή ήταν πιο ευ-
χερής, γιατί δεν χρειάζεται εξ αρχής να
ξεκινήσει μια οριοθέτηση από τα σημεία
βάσης, ποια νησιά, ποιες ακτές κτλ.
Είναι μια χαρτογραφική επεξεργασία
πολύ λεπτομερής όταν γίνεται από ένα
κράτος, πόσο μάλλον όταν είναι δύο που
πρέπει να συμφωνήσουν. Υπήρχε η συμ-
φωνία του 1977 που αφορούσε την υφα-
λοκρηπίδα και έγινε καταρχάς με μέ-
θοδο τη μέση γραμμή, όχι όμως τη γεω-
μετρική μέθοδο. Το αποτέλεσμα εκείνης
της οριοθέτησης είναι ότι αποδόθηκε και
στις δύο χώρες ίσο εμβαδόν υφαλοκρη-
πίδας. Βέβαια θα μπορούσε να γίνει ανα-
οριοθέτηση, αλλά έπρεπε να το δεχθούν
και οι δυο χώρες και επιπλέον ήταν και
ζήτημα χρόνου. Αυτό ήταν το ένα σημείο
της κριτικής που ασκήθηκε, που είναι
πάντοτε ευπρόσδεκτη, ιδίως όταν με μια
συμφωνία επιτυγχάνεται ένας συμβιβα-
σμός. Είναι μια θετική συμφωνία διότι,
καταρχάς, διαλύει τον οποιοδήποτε
μύθο ότι είμαστε κατά των συμφωνιών
οριοθετήσεων. Ότι τα πάντα προσπα-
θούμε να τα πετύχουμε με μονομερή
τρόπο. Όχι, εμείς θέλουμε οριοθετήσεις
με συμφωνία και αυτό είναι και κρούση
και προς την Τουρκία, η οποία στην
ουσία, ενώ κάνει ότι θα ήθελε οριοθετή-
σεις με συμφωνία, εντούτοις στη Μεσό-
γειο, προχωρεί αντίστροφα. Προχωρεί
σε συμφωνία με τη Λιβύη που είναι εντε-
λώς παράνομη και από τον 28ο μεσημ-

βρινό έως τα σύνορά της με τη Συρία, πε-
ρίπου, για να αποφύγει οριοθέτηση με
την Ελλάδα, δηλαδή με τις ανατολικές
ακτές των νησιών. Και προχωρεί σε οριο-
θετήσεις που γίνονται στη βάση μονομε-
ρούς αντίληψης και παράνομης στη μέ-
θοδο και στο αποτέλεσμα. Εμείς θέ-
λουμε να περάσουμε το μήνυμα ότι οριο-
θετήσεις κάνουμε μόνο με συμφωνία,
γιατί μόνο με αυτές κατοχυρώνονται δι-
καιώματα και όχι με άλλον τρόπο. Αυτό
είναι το δεύτερο σημείο που κομίζει η
συμφωνία. Σημαίνει, όμως, και κάτι
πολύ περισσότερο: ότι επιτέλους έχουμε
ένα έναυσμα, έχουμε ένα εναρκτήριο λά-
κτισμα, για να προχωρήσουμε, να κά-
νουμε συμφωνίες και με τις υπόλοιπες
γειτονικές παράκτιες χώρες.

Αναγκαία μια πρώτη επαφή
με την Τουρκία

Ακριβώς εδώ παρεμβαίνει και ο κ.
Τσαβούσογλου και λέει “ελάτε τώρα,
έχουμε ένα παράδειγμα, να προχωρή-
σουμε και οι δυο μας στο ίδιο πνεύμα,
στην ίδια κατεύθυνση”. Ο τούρκος πρέ-
σβης στην “Καθημερινή” το επανέλαβε
πολύ πρόσφατα. ∆εν αγνοώ ότι υπάρχει
και προπαγάνδα, αλλά η ελληνική
πλευρά απάντησε πολύ, πάρα πολύ δι-
στακτικά. 

Ο κ. Τσαβούσογλου δεν έχει πάψει να
μιλάει για διάλογο ακόμη και για προ-
σφυγή στη Χάγη, μετά από διάλογο,
ακόμη και μετά το τουρκο-λιβυκό μνη-
μόνιο. Τα Χριστούγεννα του 2019 έδωσε
εκτενή συνέντευξη στο “Βήμα” και δή-
λωσε με σαφήνεια ότι είναι ανοιχτός
στον διάλογο. Η Ελλάδα μάλλον δεν
αποκωδικοποίησε τι ήθελε “να πει ο ποι-
ητής”, αν και θα έπρεπε. Ούτε υπάρχει
μια επαφή για να ερωτηθεί: τι ακριβώς
εννοείτε κ. υπουργέ; Γιατί τα είπατε αυτά
μετά το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, με το
οποίο προσπαθείτε να μας αποκόψετε
από την Αν. Μεσόγειο, διότι επί της ου-
σίας εκμηδενίζετε την επήρεια των νη-
σιών μας; Είναι ένα βασικό ερώτημα το
οποίο, δυστυχώς, δεν τίθεται κατηγορη-
ματικά και ρητά, αν και πρέπει, σε μια
συνάντηση. Γιατί συνάντηση δεν πρέπει
να σημαίνει ότι πέφτεις στην αγκαλιά
του Τσαβούσογλου.

Άρα πρέπει ν’ αρχίσει, ουσιαστικά, ο
διάλογος;

Κατ’ αρχάς πρέπει να υπάρξει μια
πρώτη επαφή, να ξέρουμε τι εννοεί και
τι βούλεται ο καθένας. Η Τουρκία λέει
για τη χώρα, ότι οι Έλληνες, επιτέλους,
έμαθαν να κάνουν μια συμφωνία. Αυτή
είναι μια κατηγορία που μας απευθύνει,
θεωρώντας ότι αποφεύγουμε τον διά-
λογο για την οριοθέτηση σε Αιγαίο και
Αν. Μεσόγειο. Να θυμίσουμε ότι οι επα-
φές υπήρχαν, ως διερευνητικές συνομι-
λίες, και δεν διακόπηκαν ποτέ, αλλά
απλώς ανεστάλησαν μετά το πραξικό-
πημα το 2016 στην Τουρκία. Η Ελλάδα
ποτέ δεν σταμάτησε να μιλά και θεωρεί
ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια
οριοθέτηση στο Αιγαίο και την Αν. Με-
σόγειο. Είναι γνωστή η επωδός ότι η δια-
φορά μας είναι για την οριοθέτηση της
υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Εννοείται
ότι σε αυτήν την εκδοχή περιλαμβάνεται
το σύνολο των ακτών, ακόμη και αυτών
που έχουν πρόσοψη στην Αν. Μεσόγειο.
Γι’ αυτό υπήρχαν διερευνητικές επαφές

που προετοίμαζαν για την τεχνική οριο-
θέτηση της υφαλοκρηπίδας και προφα-
νώς και της ΑΟΖ. ∆εν μπορεί να το λέει
αυτό η Τουρκία, η οποία όχι απλώς έχει
προβεί σε μονομερείς διεκδικήσεις,
αλλά έχει προχωρήσει σε πολύ – πολύ
μεγάλη έκταση σε μονομερείς ενέργειες,
τις οποίες στηρίζει σε δυο επιμέρους γε-
γονότα. Το πρώτο είναι η αντίρρησή της
για ό,τι έγινε με την Κύπρο με τις συμ-
φωνίες το 2003 με την Αίγυπτο, το 2007
με τον Λίβανο και το 2010 με το Ισραήλ,
ισχυριζόμενη ότι δεν νομιμοποιείται,
πάντα κατά την Τουρκία. Όμως, όντως
η Κυπριακή νομιμοποιείται διεθνώς και
είναι η μόνη που μπορεί να συνάπτει έγ-
κυρες συμφωνίες. Ως εκ τούτου, θεωρεί
ότι όλα αυτά γίνονται διότι, ακριβώς, δεν
λύθηκε το Κυπριακό το 2004, όπως ανέ-
μενε ο Ερντογάν. Η Τουρκία συγκατατέ-
θηκε με τη θετική ψήφο των Τουρκοκυ-
πρίων στο Σχέδιο Ανάν και θεώρησε ότι
κακώς οι Ελληνοκύπριοι δεν το ψήφι-
σαν. Λένε για την ελληνική –και την ελ-
ληνική/κυπριακή πλευρά: ∆εν θέλουν
λύση, διότι στόχος είναι να προχωρή-
σουν μονομερώς και εμείς αυτό θα το θε-
ωρούμε εχθρική πράξη σε βάρος μας.
Προκειμένου να μην τους το επιτρέ-
ψουμε, προχωρούμε κι εμείς σε μονομε-
ρείς ενέργειες.

Να γίνει μια συνολική οριοθέτηση
στην Αν. Μεσόγειο

Μα δεν είναι αλήθεια ότι αρνήθηκαν οι
Ελληνοκύπριοι το Σχέδιο Ανάν και πρό-
σφατα στο Κραν Μοντανά λύση του Κυ-
πριακού; Οι εκθέσεις του κ. Γκουτέρες
μας αποδίδουν ευθύνες. Η Τουρκία τα
λέει αυτά, διεθνώς και πείθει. Το ίδιο
ισχύει και για τον East Med.

Το 2019 σε μια μελέτη μου μιλούσα για
περικύκλωση από την Τουρκία, ότι η
Τουρκία κατασκευάζει ένα αφήγημα για
να δικαιολογήσει μετά τις πράξεις που
κάνει. Το είπε πάρα πολύ καθαρά ο κ.
Ερντογάν τον Ιανουάριο: Οι Έλληνες
μαζί με τους Ελληνοκυπρίους προσπά-
θησαν να μας αποκλείσουν από την Με-
σόγειο, αλλά τους «τη φέραμε», προλά-
βαμε και τους αποκλείσαμε εμείς. ∆ή-
λωση που τα λέει όλα. Η άποψή μου
είναι ότι σε κάποια φάση, αφού δούμε το
θέμα της οριοθέτησης με την Αίγυπτο με
ευρύτητα πνεύματος, πρέπει να γίνει μια
συνολική οριοθέτηση στην Αν. Μεσόγειο
μεταξύ όλων των χωρών. Αυτό το υπο-
γραμμίζω πάντα με παρρησία. Προφα-
νώς βεβαίως με βάση τους κανόνες της
οριοθέτησης που προβλέπεται στη Σύμ-
βαση του ΟΗΕ για το ∆ίκαιο της Θάλασ-
σας. Συνεπώς, αυτό είναι κάτι που πρέ-
πει να γίνει, και από την οριοθέτηση δεν
πρέπει να αποκλειστεί κανένα κράτος.
Συνολική οριοθέτηση, είναι αλήθεια, δεν
είναι εύκολη, αλλά πρέπει να γίνουν τα
πρώτα βήματα, τώρα. Όλα τα κράτη αν
δεν συμφωνήσουν σε μια οριοθέτηση να
έχουν διάθεση για μια συνολική παρα-
πομπή όλου του ζητήματος της μεταξύ
όλων των παράκτιων χωρών οριοθέτη-
σης στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο προς επί-
λυση, με βάση τα άρθρα 74 (ΑΟΖ) και 83
(υφαλοκρηπίδα) της Σύμβασης ∆ικαίου
Θάλασσας ’82. Αν ακολουθήσουμε
σωστά αυτό το μονοπάτι, μπορούμε να
προσδοκούμε σε μια οριστική διευθέ-
τηση. 

Σχετικά με το μνημόνιο Λιβύης-Τουρ-
κίας, τόσο ο κ. Ροζάκης, αλλά και εσείς,
έχετε διατυπώσει την πρόταση περί προ-
σφυγής στη διεθνή δικαιοσύνη ή διαιτη-
σία από μέρους της Ελλάδας. Το ίδιο το
μνημόνιο, με διατύπωσή του, το επιτρέ-
πει. Τι ακριβώς προτείνετε;

Η άποψή μου είναι ότι προέχει η οριο-
θέτηση με την Αίγυπτο για να “πατή-
σουμε” το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Όλη
η περιοχή που καλύπτει το μνημόνιο
αυτό οριοθέτησης έχει πολύ μεγάλη προ-
τεραιότητα έναντι οποιασδήποτε άλλης,
προκειμένου να επιτευχθεί ένα πρώτο
αποτέλεσμα, να αμφισβητηθεί έμπρακτα
και έγκυρα το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο.
Οι καθαρές αντικείμενες ακτές είναι με-
ταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, κανένα
άλλο τρίτο κράτος δεν μπορεί νομίμως
να παρεμβαίνει. ∆ιότι κανένα άλλο κρά-
τος δεν μπορεί να έχει νόμιμες διεκδική-
σεις ανάμεσα στα ελληνικά νησιά και τις
ακτές της Αιγύπτου. Γι’ αυτό η Ελλάδα
εναντιώνεται στο τουρκο-λιβυκό μνημό-
νιο. Η συμφωνία, λοιπόν, με την Αίγυπτο
είναι απαραίτητη. Πρώτον, διότι θα κα-
τοχυρώσει δικαιώματα, υπάρχει σχετική
νομολογία από την υπόθεση μεταξύ
Ακτής Ελεφαντοστού και Γκάνα. Το ∆ι-
καστήριο ∆ικαίου της Θάλασσας διαπι-
στώνει ότι όταν απαιτείς δικαιώματα σε
μια περιοχή όπου νομίζεις ότι τα έχεις

Η άποψή μου είναι ότι
σε κάποια φάση, αφού
δούμε το θέμα της
οριοθέτησης με την Αί-
γυπτο με ευρύτητα
πνεύματος, πρέπει να
γίνει μια συνολική
οριοθέτηση στην Αν.
Μεσόγειο μεταξύ όλων
των χωρών. Αυτό το
υπογραμμίζω πάντα με
παρρησία.

“

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΛΙΑΚΟΥΡΑ,         ΚΑΘΗΓΗΤΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η επικοινωνία με    ταξύ δύο χωρών είναι απαραίτητη,
ακόμη και εάν έχ      ει συμβεί το χειρότερο γεγονός
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χωρίς οριοθέτηση, έχεις μόνο διεκδική-
σεις. Αυτή η διεκδίκηση με την αντί-
στοιχη του αντικείμενου ή παρακείμενου
κράτους όταν επικαλύπτεται, δημιουργεί
διαφορά οριοθέτησης. Η οριοθέτηση σε
τέτοια περίπτωση απαιτεί συμφωνία ή
δικαστική απόφαση. Όταν διευθετηθεί
είτε με συμφωνία με το αντικείμενο κρά-
τος είτε δικαστικά, τότε καθορίζεται η
περιοχή για το κάθε κράτος όπου θα
ασκούνται εκατέρωθεν αδιαμφισβήτητα
δικαιώματα. ∆ικαίωμα έχεις αυτοδι-
καίως και εξ υπαρχής για την υφαλο-
κρηπίδα, αλλά η οριοθέτηση είναι συ-
στατικό της άσκησής του δικαιώματος
και, όπως είπαμε, αυτό γίνεται μόνο με
συμφωνία ή δικαστική απόφαση. Άλλο
είναι να λέω στην Τουρκία ότι έχω διεκ-
δίκηση εκεί που αυτή λέει πως έχει δι-
καίωμα βάσει μιας δικής της συμφωνίας
και άλλο να πει η χώρα μας αύριο, όταν
θα βγει το ερευνητικό της Τουρκίας –που
θα βγει, δεν υπάρχει περίπτωση– ότι θα
διακόψει την ερευνητική του δράση,
διότι τότε με δικαίωμα κατοχυρωμένο η
Τουρκία εμποδίζει τη διέλευσή μου και
την ενέργειά μου, διότι παραβιάζει τα δι-
καιώματα υφαλοκρηπίδας που έχω με
βάση τη συμφωνία με το αντικείμενο
κράτος, την Αίγυπτο. ∆εύτερον, εφόσον
έχεις δυο συμφωνίες για την ίδια πε-
ριοχή, έχεις ήδη δημιουργήσει μια δια-
φορά, αν και διαφορά ήδη υπάρχει από
τη στιγμή που η ελληνική πλευρά έχει
εκδηλώσει αντίρρηση, διότι έχει διεκδι-
κήσεις. Με τη συμφωνία που προκαλεί
επικάλυψη, δημιουργείται μια έμπρακτη
διαφορά, που αν την αφήσεις να εξελιχ-
θεί, θα προκληθεί σύγκρουση που πρέ-
πει οπωσδήποτε να αποφευχθεί, και με
τρόπο που μια διευθέτηση να συνιστά
και οριστική επίλυση. 

∆ικαστική προσφυγή
μετά από συμφωνία με Αίγυπτο

Μπορεί να θεμελιωθεί προσφυγή για
δικαστική επίλυση;

Στη λογική της ειρηνικής επίλυσης
είναι και η δικαστική διευθέτηση. Μια
πλευρά της θέτει ο κ. Ροζάκης όταν υπο-
στηρίζει τη δικαστική προσφυγή κατά
της Λιβύης. Η Λιβύη με την επιστολή
προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμέ-
νων Εθνών έχει αναγνωρίσει το δικαίωμα
κάθε γειτονικού παράκτιου κράτους να
προσφύγει στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο με το

ερώτημα αν το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο
παραβιάζει τα δικαιώματά του. Μια τέ-
τοια αναγνώριση ισοδυναμεί με συναί-
νεση της να δεχθεί να είναι διάδικο
μέρος σε μια μονομερή προσφυγή. Εν
τούτοις, ο ίδιος θεωρεί ότι είναι ασφα-
λέστερο να υπάρξει προσφυγή με συνυ-
ποσχετικό. Με το ίδιο αυτό συνυποσχε-
τικό θα ήταν δυνατόν, προσθέτω, αν
συμφωνεί και η Λιβύη, να ζητηθεί από το
∆ιεθνές ∆ικαστήριο η οριοθέτηση της με-
ταξύ μας περιοχής. Όμως η οριοθέτηση
αυτή θα αφορά κυρίως την περιοχή ανά-
μεσα στην Κρήτη και τις αντίστοιχες
ακτές της Λιβύης. 

Θα προτείναμε σε προέκταση αυτή της
συμπληρωμένης εισήγησης να υπάρξει
μια από κοινού συμφωνία με την Αίγυ-
πτο, ιδίως αν έχει ολοκληρωθεί η μεταξύ
μας συμφωνία οριοθέτησης, για προ-
σφυγή στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο για την
οριοθέτηση στην οποία το δικαστήριο θα
κληθεί να οριοθετήσει από τα ελληνικά
νησιά με μέτωπο στην Αν. Μεσόγειο

μέχρι τις ακτές τόσο της Λιβύης όσο και
της Αιγύπτου, κλείνοντας και το τρίγωνο
εκείνο ανάμεσα στη Λιβύη και την Αίγυ-
πτο που η τελευταία χάνει εξαιτίας του
τουρκο-λιβυκού μνημονίου. Θα κριθεί
ασφαλώς η επήρεια των νησιών και θα
οριστικοποιηθεί η εκκρεμότητα της επή-
ρειας των νησιών Ρόδου-Κρήτης. 

Έχω τη γνώμη, όμως, ότι μια τέτοια
προσβολή κατά του τουρκο-λιβυκού
μνημονίου, όσο αφορά το τμήμα της Λι-
βύης, θα είναι μεν θετική, αλλά δεν αλ-
λάζει τελείως όλη την περιοχή για την
οποία εμείς ενδιαφερόμαστε, που είναι
κυρίως τα νησιά. 

Υ.Γ. Προσφάτως ο καθηγητής ∆ιε-
θνούς ∆ικαίου Χρήστος Ροζάκης εξέ-
φρασε -όπως διαχρονικά και με συνέ-
πεια κάνει- την επιστημονική του
άποψη σε σχέση με την επήρεια του
Καστελόριζου, εξηγώντας ότι εκτός
από την Σύμβαση ∆ικαίου της Θάλασ-
σας υπάρχει και η νομολογία όπως

έχει διαμορφωθεί από το ∆ιεθνές ∆ι-
καστήριο. Κάθε γνώμη και άποψη
είναι σεβαστή, ανεξάρτητα εάν συμ-
φωνούμε ή όχι, η ελευθερία της έκ-
φρασης δεν είναι διαπραγματεύσιμη.
Πολύ περισσότερο όταν βασίζεται σε
επιστημονικά 

Ολόκληρη η συνέντευξη στην ιστοσε-
λίδα της «Εποχής» www.epohi.gr

Θα μπορούσε κάλλιστα η
Ελλάδα να αποτανθεί
στο ∆ιαιτητικό ∆ικα-
στήριο για το ∆ίκαιο της
Θάλασσας, όπου θα πα-
ρακαθήσει και η Αίγυ-
πτος, και να θέσουμε το
ερώτημα αν τα νησιά
που η υφαλοκρηπίδα
τους καταπατάται από
το τουρκο-λιβυκό μνη-
μόνιο, έχουν και σε ποιο
βαθμό επήρεια. Όχι αν
έχουν δικαιώματα υφα-
λοκρηπίδας, αυτό είναι
αδιαμφισβήτητο

“

Η Αίγυπτος, ωστόσο, αποφεύγει τη συμφωνία, έχει προβλή-
ματα. Υπάρχει, λοιπόν, έδαφος για “νομική συνδρομή” κάποιου
είδους;

Οι Αιγύπτιοι αναμφισβήτητα έχουν συμφέρον να καταργηθεί
το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο, γιατί καταλαμβάνει και ένα δικό
τους τρίγωνο, μικρό μεν, αλλά σημαντικό διότι είναι σε περιοχή
με σημαντικά κοιτάσματα. Οι Αιγύπτιοι, ωστόσο, κάνουν τις συ-
ζητήσεις με το μάτι και το μυαλό στην Τουρκία. Αυτό συνέβαινε
και πριν από το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο. Τέτοιου είδους συμ-
φωνίες είναι από τη φύση τους δύσκολες, απαιτούν χρόνο και
γνώση. Εμάς, όμως, μας ενδιαφέρει και το μετά, η εφαρμογή
της, ιδίως διότι θα συνδέεται με τη διαφορά με το τουρκικό-
λιβυκό μνημόνιο. Αν η Ελλάδα προσέφευγε κατά της Λιβύης,
αυτό θα αφορούσε την περιοχή νότια της Κρήτης, ενώ εμείς
ενδιαφερόμαστε πολύ για τη συστοιχία των νησιών. Γι’ αυτό
προτείνω τη συνολικότερη διευθέτηση. Υπάρχει και μια άλλη
ιδέα, αν και τα δικαστικά είναι πιο χρονοβόρα σε σχέση με
άλλες πιο σύντομες κινήσεις. 

Είναι αυτή μια άλλη εκδοχή δικαστικής επίλυσης;
Ασφαλώς, θα μπορούσαμε και μονομερώς να προσφύγουμε

στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο του Μηχανισμού Επίλυσης ∆ιαφο-
ρών της Σύμβασης ∆ικαίου της Θάλασσας ’82. Θα μπορούσε
κάλλιστα η Ελλάδα να αποτανθεί στο ∆ιαιτητικό ∆ικαστήριο για
το ∆ίκαιο της Θάλασσας, όπου θα παρακαθήσει και η Αίγυπτος.
Όχι με ερώτημα οριοθέτησης –διότι όλα τα σχετικά με οριο-
θετήσεις τα έχουμε ως χώρα εξαιρέσει από τη δικαιοδοσία του
μηχανισμού επίλυσης του ∆ικαίου της Θάλασσας. Η Αίγυπτος

είναι μέρος της σύμβασης. Και μια χώρα, εν προκειμένω η Ελ-
λάδα, αφού ενημερώσει την άλλη —που είναι μέρος της σύμ-
βασης, η Αίγυπτος- ότι θα προσφύγει και δεν ανταποκριθεί σ’
αυτό, τότε μπορεί να προσφύγει και μονομερώς και το άλλο
κράτος είναι υποχρεωμένο να παρακαθήσει. Θα μπορούσαμε,
δηλαδή, να κάνουμε αυτό που έκαναν οι Φιλιππίνες για τη Νότια
Σινική Θάλασσα κατά της Κίνας. Να θέσουμε το ερώτημα αν τα
νησιά που η υφαλοκρηπίδα τους καταπατάται από το τουρκο-
λιβυκό μνημόνιο, έχουν και σε ποιο βαθμό επήρεια. Όχι αν
έχουν δικαιώματα υφαλοκρηπίδας, αυτό είναι αδιαμφισβήτητο,
το ∆ιεθνές ∆ικαστήριο το έχει τονίσει σε όλες του τις αποφά-
σεις, πχ στην υπόθεση του 2012, Νικαράγουα κατά Κολομβίας.
Είναι απίθανο το οποιοδήποτε διεθνές δικαστήριο να πει το αν-
τίθετο, διότι είναι μεγάλη η πλευρά των ακτών και επιπλέον
δεν χρειάζεται να αποφανθεί για όλα. Ας αποφανθεί, πχ, για την
Κρήτη και τη Ρόδο που είναι και τα επίμαχα σημεία. Η νομολο-
γία του οργάνου αυτού ως προς την επήρεια των συγκεκριμέ-
νων νησιών, υπό τις ειδικότερες γεωγραφικές συνθήκες, θα
αποτελεί προηγούμενο που θα ακολουθηθεί από οποιοδήποτε
άλλο διεθνές δικαστικό ή δικαιοδοτικό όργανο. ∆ηλαδή μετά
το ∆ιαιτητικό θα επιχειρηθεί και άλλη μια προσφυγή στο ∆ιε-
θνές ∆ικαστήριο, το οποίο θα χρησιμοποιήσει το νομολογιακό
προηγούμενο, διότι η διεθνής δικαιοσύνη ως προς το ζήτημα
της νομολογίας έχει ενιαία άποψη. Μπορεί η προτεινόμενη δια-
δικασία να προκαλεί χρονοτριβή, αλλά πρόκειται για νομική
στρατηγική με στόχο τη διευθέτηση της διαφοράς που έχει
προκαλέσει η τουρκολιβυκή οριοθέτηση.

•

Μια νέα ιδέα δικαστικής προσφυγής

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΤΡΟ ΛΙΑΚΟΥΡΑ,         ΚΑΘΗΓΗΤΗ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 

Η επικοινωνία με    ταξύ δύο χωρών είναι απαραίτητη,
ακόμη και εάν έχ      ει συμβεί το χειρότερο γεγονός
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Νομοσχέδιο για την απαγόρευση,
ουσιαστικά, των διαδηλώσεων
κατάθεσε η κυβέρνηση της Ν∆

την περασμένη εβδομάδα στη βουλή,
όπως αναμενόταν εδώ και καιρό, επιλέ-
γοντας όμως τη συγκεκριμένη χρονική
στιγμή, εν μέσω θέρους, με τον κόσμο
ακόμα μουδιασμένο από την πανδημία
και τα πρόσφατα μέτρα περιορισμού των
κινήσεών του, τα πανεπιστήμια κλειστά
και τους εργαζόμενους να προσπαθούν
να επιβιώσουν από τις επιπτώσεις του
κορονοϊού, όπως και των κυβερνητικών
μέτρων, στην οικονομία.

Μεταγλώττιση
του χουντικού νόμου

Το πιο προκλητικό, ίσως, χαρακτηρι-
στικό του νομοσχεδίου είναι ότι παρα-
πέμπει ευθέως στο σχετικό χουντικό
νόμο. «Το ζήτημα είναι για ποιο λόγο,
εφόσον αποφάσισε η κυβέρνηση να
κάνει ένα νέο πλαίσιο για τη ρύθμιση
των διαδηλώσεων, που θα έπρεπε να
είχε γίνει και από προηγούμενες κυβερ-
νήσεις, επέλεξε να κάνει μια απλή μετα-
γλώττιση των χουντικών διατάξεων.
Αυτό δείχνει τουλάχιστον την έλλειψη
δημοκρατικής ευαισθησίας, όπως και
ρεαλισμού σε σχέση με το τι χρειάζεται
σήμερα ένα σύγχρονο δημοκρατικό πλαί-
σιο για τις διαδηλώσεις», σημειώνει στην
«Εποχή» η Σοφία Βιδάλη, καθηγήτρια
Εγκληματολογίας στο Πάντειο Πανεπι-
στήμιο.  

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προσπάθησε
κατά τη συζήτηση της Τετάρτης στην αρ-
μόδια επιτροπή της βουλής να δικαιολο-
γηθεί για το γεγονός αυτό, λέγοντας πως
ούτως ή άλλως καμία κυβέρνηση δεν αν-
τικατέστησε νομοθετικά το χουντικό
νόμο του 1971 μετά τη μεταπολίτευση
και πως είναι ανοιχτός σε βελτιωτικές

προτάσεις, κλείνοντας το μάτι στο
ΚΙΝΑΛ, που επιφυλάσσεται, μαζί με την
ακροδεξιά Ελληνική Λύση, για τη στάση
που θα κρατήσει κατά την ψήφιση του
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια την επό-
μενη Πέμπτη. 

Έντονες αντιδράσεις

Αντίθετα, σφοδρή ήταν η αντίδραση
των κομμάτων της αριστεράς στη βουλή,
ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΜεΡΑ25, με τον κοινοβου-
λευτικό εκπρόσωπο της αξιωματικής αν-
τιπολίτευσης, ∆ημήτρη Τζανακόπουλο,
να καλεί την κυβέρνηση να αφήσει τα
κροκοδείλια δάκρυα για τους καταστη-
ματάρχες, όπως προβάλει η Ν∆ ότι είναι
η αιτία κατάθεσης του περιορισμού των
διαδηλώσεων, αφού «στην πραγματικό-
τητα δεν σας καίγεται καρφί γι’ αυτούς.
Και το αποδείξατε με τον τρόπο που δια-
χειρίζεστε την οικονομική κρίση που πα-
ράγει μια ζοφερή κοινωνική και οικονο-
μική πραγματικότητα (…) Ο κύριος
λόγος είναι ότι κάτι φοβάστε. Φοβάστε
την κοινωνική έκρηξη που είναι προ των
πυλών». 

Αντίστοιχες αντιδράσεις εκδηλώνον-
ται και εκτός βουλής, τόσο από τα πολι-
τικά κόμματα, όσο και από κοινωνικούς
φορείς, το φοιτητικό κόσμο, συλλογικό-
τητες, κινήσεις πολιτών και συνδικαλι-
στικές ενώσεις, που αναγιγνώσκουν δια-
φορετικά αίτια για την κατάθεση του νο-
μοσχεδίου από αυτά που προσπαθεί να
προβάλλει η κυβέρνηση. «Η Ν∆ συνεχί-
ζει με αυτό το νομοσχέδιο την πολιτική
της για τον περιορισμό των δικαιωμάτων
των εργαζομένων, κάτι που ξεκίνησε με
το που ανέλαβε τη διακυβέρνηση. Αφού
κατήργησε ουσιαστικά τις συλλογικές
συμβάσεις εργασίας, ακύρωσε τη διαιτη-
σία, ακύρωσε την επεκτασιμότητα, δυ-
σχέρανε τη λειτουργία των συνδικάτων
και προχώρησε και σε άλλες αντεργατι-
κές διατάξεις με αφορμή την περίοδο
του κορονοϊού, θέλει τώρα να προλάβει
τις αντιδράσεις που έρχονται για την πο-
λιτική της, αφού τίποτα από αυτά δεν θα
μείνει αναπάντητο από τους εργαζόμε-
νους», εξηγεί στην «Εποχή» ο Θάνος Βα-
σιλόπουλος, μέλος της εκτελεστικής
επιτροπής της ΓΣΕΕ και πρόεδρος της
ΠΑΣΕΝΤ.

Τη συνέχεια της κυβερνητικής προ-
σπάθειας κάμψης των κοινωνικών αντι-
δράσεων που δεν αφορά μόνο τους ερ-
γαζόμενους, αλλά και τη νεολαία, βλέπει
και ο Σωτήρης Αλεξίου, γραμματέας της
Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση έχει
επιτεθεί από την πρώτη στιγμή στη νέα
γενιά και στις κινηματικές διεργασίες
που πορεύονται από αυτήν, είτε με το
νόμο για το άσυλο, είτε με την αστυνο-
μική βία στις πλατείες, στην ΑΣΟΕΕ,
ακόμα και στα κλαμπ και τους κινημα-
τογράφους, καθώς η νεολαία είναι από
τις κατεξοχήν ομάδες που πετά στο πε-
ριθώριο με την πολιτική της, αλλά και
που αντιστέκεται σε αυτόν το σκοταδι-
σμό. Η κυβέρνηση τώρα έρχεται με αυτό
το νομοσχέδιο να συμπληρώσει αυτή τη
στρατηγική». 

Πέραν των πρακτικών στοχεύσεων της

κυβέρνησης που εξυπηρετούνται από το
νομοσχέδιο, αποτυπώνεται, όπως τονίζει
ο Γιώργος Πετρόπουλος αντιπρόεδρος
της Α∆Ε∆Υ, και η αντίληψή της για το
δημόσιο χώρο. «Το νομοσχέδιο δείχνει
την αντιδημοκρατική αντίληψη της κυ-
βέρνησης τόσο για τα δικαιώματα των
πολιτών, όσο και για το δημόσιο χώρο.
Πρόκειται για μια διεθνή νεοφιλελεύ-
θερη αντίληψη που περιορίζει τον ίδιο
το δημόσιο χώρο και τη χρήση του σε
πολύ συγκεκριμένους σκοπούς. Έχει βέ-
βαια και ρίζες που αφορούν συγκεκρι-
μένα στην Ελλάδα και στο ιδεολόγημα
του τέλους της μεταπολίτευσης, της
οποίας ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αποτε-
λεί η κοινωνική διαμαρτυρία, που χρόνια
προσπαθούν να απαξιώσουν ως δι-
καίωμα». 

Κουλτούρα φόβου και αποτροπή

Παρά τις κοινωνικές ενστάσεις, η κυ-
βέρνηση, δια μέσω Χρυσοχοΐδη, επιμένει
πως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που
βασίζεται στην αρχή της αναλογικότη-
τας, διασφαλίζοντας τόσο την κοινωνι-
κοοικονομική ζωή και τη δημόσια ασφά-
λεια, όσο και το πολιτικό δικαίωμα του
συνέρχεσθαι, ισχυριζόμενη πως «ουδε-
μία διάταξη του νομοσχεδίου εμποδίζει
τις διαδηλώσεις». Αναλύοντας, όμως, το
κάθε άρθρο, εύκολα διακρίνει κάποιος
πως συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. 

Αρχικά, το νομοσχέδιο ορίζει την
ύπαρξη συγκεκριμένου οργανωτή, που
θα καταθέτει αίτημα άδειας στην αστυ-
νομία για την πραγματοποίηση συγκέν-
τρωσης διαμαρτυρίας. Αυτός θα είναι
υπεύθυνος για οποιαδήποτε δράση,
οποιουδήποτε προσώπου μετέχει στην
πορεία και αν εντοπίσει διαδηλωτές με
«αντικείμενα πρόσφορα για την άσκηση
βίας», θα πρέπει να φωνάξει την αστυ-
νομία να τους απομακρύνουν. Σε περί-
πτωση δε που συμβεί το οτιδήποτε πα-
ράνομο κατά τη διάρκεια της πορείας, πχ
φθορά περιουσίας, θα είναι αυτός που
θα πρέπει να καταβάλει τις αποζημιώ-
σεις. 

«Πρώτον, δεν φαίνεται να υπάρχει αν-
τιστοίχηση των διατάξεων με τη βιωμένη
εμπειρία του δικαιώματος της διαμαρτυ-
ρίας. Επίσης, ενώ η κυβέρνηση μιλά για
την αρχή της αναλογικότητας, οι διατά-
ξεις που προβλέπονται έχουν πρόβλημα
ακριβώς σε αυτό το επίπεδο. Πρόκειται
για δυσανάλογη απειλή ο οργανωτής να
πρέπει να προβλέψει τον όγκο και τι θα
γίνει σε μια συγκέντρωση, αλλιώς θα
είναι υπεύθυνος για τυχόν αποζημιώ-
σεις. ∆ίνεται, δηλαδή, δυσανάλογο
βάρος στην έννοια της περιφρούρησης
μιας συγκέντρωσης, δεν γίνεται να απο-
τελεί μια τόσο βαριά ευθύνη που θα
φέρει κυρώσεις», εξηγεί ο Κωστής Πα-
παϊωάννου, εκπαιδευτικός και τέως πρό-
εδρος της Εθνικής Επιτροπής ∆ικαιωμά-

των του Ανθρώπου. 
∆ίνοντας τον προβληματικό χαρα-

κτήρα της διάταξης με ένα παράδειγμα,
ο Γιώργος Πετρόπουλος περιγράφει:
«Αν ίσχυε κάτι τέτοιο στη μεγάλη πορεία
της 5ης Μαΐου του 2010, η Α∆Ε∆Υ που
είχε κάνει το κάλεσμα, θα έπρεπε να
αστυνομεύσει περίπου 500.000 ανθρώ-
πους. Μέσα σ’ αυτή τη λαοθάλασσα θα
έπρεπε να εντοπίσει αυτούς που είχαν
ράβδους και μολότοφ και θα μπορούσε
να κάνει τι; Τίποτα προφανώς, ούτε ο
ρόλος της είναι, και είναι και πολύ επι-
κίνδυνο. Παρόλ’ αυτά, με το νομοσχέδιο
θα χρεωνόταν όλες τις ζημιές που έγιναν
και τους νεκρούς της Μαρφίν». Το συμ-
πέρασμα, λοιπόν, όπως τονίζει, είναι ότι
«ζητούμενο του νομοσχεδίου είναι να
λειτουργήσει αποτρεπτικά, να δημιουρ-
γήσει μια κουλτούρα φόβου και ο κάθε
πολιτικός, κοινωνικός, συνδικαλιστικός
κτλ φορέας να διστάζει να καλέσει σε
διαδήλωση».

Μιλώντας δε επί του πραγματικού πε-
δίου βάσει κοινωνικής εμπειρίας, σημει-
ώνεται από το Θάνο Βασιλόπουλο πως
«μην ξεχνάμε ότι ζημιές στις πορείες δεν
γίνονται μόνο από τους “μπαχαλάκη-
δες”, αλλά -όπως πολύ καλά γνωρί-
ζουμε- πολλές φορές πρόκειται για προ-
βοκάτσιες από ασφαλίτες, τις οποίες
τώρα θα χρεώνεται ο οργανωτής φο-
ρέας». 

Ιδιώνυμο η συμμετοχή
σε ελεύθερη διαδήλωση

Ταυτόχρονα δε με την εισαγωγή της
έννοιας του οργανωτή και της έγκαιρης
κατάθεσης αίτησης για άδεια αποκλεί-
εται η δυνατότητα πραγματοποίησης
«αυθόρμητων συναθροίσεων» για συγκε-
κριμένα «αιφνίδια γεγονότα κοινωνικής
σημασίας», όπως ορίζεται από το νομο-
σχέδιο, που δύναται να γίνουν μόνο
«εφόσον δεν διαφαίνονται κίνδυνοι δια-
σάλευσης της δημόσιας ασφάλειας ή σο-
βαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονο-
μικής ζωής. Στην περίπτωση αυτή η αρ-
μόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή καλεί
τους συμμετέχοντες να ορίσουν οργα-
νωτή». 

Όροι, δηλαδή, που όσον αφορά τους
«κινδύνους» είναι αρκετά γενικόλογοι
και άρα εύκολα επικαλούμενοι, και όσον
αφορά τον οργανωτή, πρακτικά αδύνα-
τοι τις περισσότερες φορές. Παρόλ’
αυτά, όμως, αν κάποιος μετέχει σε τέ-
τοια πορεία (κοινώς σε διαδήλωση όπως
τη γνωρίζουμε μέχρι σήμερα) μπορεί να
συλληφθεί και να του ασκηθεί ποινή
ενός έτους φυλάκισης. Η συμμετοχή, δη-
λαδή, σε ελεύθερη διαδήλωση καθίστα-
ται ιδιώνυμο αδίκημα, όπως στη χούντα.   

«Εφόσον δίνει τη δυνατότητα στην
αστυνομία να κρίνει αν μια πορεία μπο-
ρεί να προκαλέσει επεισόδια, σημαίνει

Το ζήτημα είναι για
ποιο λόγο  η κυβέρνηση
επέλεξε να κάνει μια
απλή μεταγλώττιση
χουντικών διατάξεων.
Αυτό δείχνει τουλάχι-
στον την έλλειψη δη-
μοκρατικής ευαισθη-
σίας, όπως και ρεαλι-
σμού σε σχέση με το τι
χρειάζεται σήμερα ένα
σύγχρονο δημοκρατικό
πλαίσιο για τις διαδη-
λώσεις.

“

Αι διαμαρτυ    ρίαι απαγορεύονται
**Νομοσχέδιο χουντικής εμπνεύσεως κατέ           θεσε η κυβέρνηση της Ν∆ για το στραγγαλισμό του δικαιώματος του συνέρχεσθαι
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ότι ανάλογα με τη διάθεσή της μπορεί να
τη διαλύσει και πριν καν ξεκινήσει. Με
αυτή τη διάταξη, η κυβέρνηση προσπα-
θεί να τρομοκρατήσει τον κόσμο να μη
συμμετάσχει στις πορείες και να κάμψει
κάθε κινηματική διάθεση του κόσμου»,
σημειώνει ο Σωτήρης Αλεξίου. Προσθέ-
τει δε πως το ενδεχόμενο διάλυσης της
πορείας από την αστυνομία επειδή απλά
θα θέλει, και θα μπορεί πια, είναι εξαι-
ρετικά πιθανό, αφού «η συνδικαλιστική
ηγεσία της αστυνομίας έχει δώσει ήδη
τις ευλογίες της σε αυτό το νομοσχέδιο,
κάνοντας φανερή τη στάση που θα κρα-
τήσει, αλλά και τους συντηρητικούς και
ακροδεξιούς θύλακες που υπάρχουν
στην αστυνομία, που δεν κατάφερε να
σπάσει ούτε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, και οι
σημερινοί κυβερνώντες τους δίνουν όλα
τα όπλα πια για να καθορίσουν αυτοί τις
πολιτικές αποφάσεις και την άσκηση δι-
καιωμάτων».

«Η κυβέρνηση δημιουργεί τώρα την έν-
νοια της απαγορευμένης διαδήλωσης.
Όπως έκαναν και παλαιότερα με τον
κουκουλονόμο, πάλι προσπαθούν να αν-
τιμετωπίσουν την κοινωνική δυσαρέ-
σκεια τυποποιώντας μια συμπεριφορά
σαν έγκλημα, και, όπως παλαιότερα θα
αποτύχουν, γιατί δεν μπορεί να λυθεί
έτσι κανένα πρόβλημα. Ο νόμος πέραν
από κατασταλτικός, είναι και πρόχει-
ρος», τονίζει η Σοφία Βιδάλη.

Πολιτικοί χώροι
εκτός νομιμότητας

Με αυτόν τον τρόπο, βέβαια, όχι απλά
θα καταστέλλονται οι πορείες, αλλά
«ολόκληροι πολιτικοί χώροι αμφισβήτη-
σης θα τεθούν εκτός νομιμότητας, αφού
για αρκετούς χώρους αυτή η μορφή δρά-
σης αποτελεί τον κύριο τρόπο δημόσιας
παρέμβασής τους», εξηγεί ο Κωστής Πα-
παϊωάννου. «Το νομοσχέδιο αντιμετωπί-
ζει τις πορείες με το πνεύμα της δεκαε-
τίας του ’70. Ζώντας στο 2020 δεν
έχουμε μόνο τα κλασσικά πολιτικά υπο-
κείμενα, πχ κόμματα, συνδικαλιστικές
οργανώσεις κτλ. Υπάρχουν και αυτόνομα
κινήματα, κινήσεις πολιτών, συλλογικό-
τητες, καλέσματα από μέσα κοινωνικής
δικτύωσης κ.α. Εκεί, λοιπόν, τι σημαίνει
ο όρος οργανωτής και πώς τίθεται το ζή-
τημα δράσης της κοινωνίας των πολι-
τών;».

Και για δώσουμε πάλι ένα παράδειγμα,
ας θυμηθούμε το 2008 τη δολοφονία του
Αλέξη Γρηγορόπουλου από αστυνομικό
και τις διαδηλώσεις που είχαν πραγμα-
τοποιηθεί την επόμενη κιόλας μέρα, όχι
από επίσημα καλέσματα, αλλά από τα

μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με βάση
αυτές τις διατάξεις, πόσο πιθανό είναι η
αστυνομία να άφηνε να πραγματοποι-
ηθεί μια τέτοια πορεία κατά της αστυνο-
μικής βίας;

Παντοδυναμία στην αστυνομία

Το οξύμωρο, άλλωστε, αυτής της φρά-
σης παρουσιάζει και ένα σημαντικό προ-
βληματικό σημείο του νομοσχεδίου. Πώς
είναι δυνατόν η αστυνομία να έχει το
ρόλο έγκρισης είτε κατατεθειμένης
άδειας, είτε συνέχειας  πραγματοποί-
ησης μιας πορείας; 

«∆εν μπορεί να είναι η αστυνομία που
θα αποφασίζει για το πώς θα κινούνται
οι πολίτες, δεν είναι αυτή ο εγγυητής της
εφαρμογής του συντάγματος σε αυτό το
ζήτημα. Τέτοιο ρόλο μπορεί να έχει μόνο
ο εισαγγελέας, όπως είχε τόσα χρόνια.
Με τον τρόπο αυτό δε, η κυβέρνηση συ-
νεχίζει να διαμορφώνει μια αντιπαλό-
τητα μεταξύ της κοινωνίας και της αστυ-
νομίας και αυτό δεν είναι καλό. Ενώ
έχουμε μια εμπειρία ετών από συγκρού-
σεις αστυνομίας και διαδηλωτών που
προκύπτουν από τη στάση  της αστυνο-
μίας, αντί να γίνει μια κίνηση που να
λύνει αυτό το ζήτημα, έρχεται ένας
νόμος με την αντίληψη ότι “εγώ είμαι το
κράτος και θα κάνεις ό,τι σου πω”. Από
μόνο του, όμως, το δικαίωμα του συνέρ-
χεσθαι σημαίνει υποχώρηση του κράτους
στην επιβολή του πώς θα κινηθούν οι
πολίτες. Η φύση του δικαιώματος είναι
να περιορίσει τον κατασταλτικό μηχανι-
σμό. Αυτό δεν το λαμβάνουν καθόλου
υπόψιν τους», επισημαίνει η Σοφία Βι-
δάλη.

Οι πολλαπλοί τρόποι
απαγόρευσης μιας πορείας

Σημειώνεται επίσης ότι ακόμα και
στην περίπτωση κατάθεσης αίτησης για
άδεια, η αστυνομία δύναται να απαγο-
ρεύσει την πραγματοποίηση μιας διαδή-
λωσης αν κρίνει και πάλι ότι υπάρχει σο-
βαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφά-
λεια, τη διατάραξη της κοινωνικοοικο-
νομικής ζωής ή αν πρόκειται για διαδή-
λωση που ο σκοπός της αντιτίθεται προς
το σκοπό ήδη προγραμματισμένης με
άδεια συνάθροισης, (απαγόρευση δη-
λαδή των αντιφασιστικών διαδηλώσεων,
για παράδειγμα, που πραγματοποιούνται
κατά εκδηλώσεων μίσους). Ταυτόχρονα,
η αστυνομία θα μπορεί να περιορίσει μια
διαδήλωση με άδεια σε συγκεκριμένο
χώρο ή κατεύθυνση, αν κρίνει ότι υπάρ-
χει «δυσανάλογη διατάραξη της κοινωνι-

κοοικονομικής ζωής».
Με άλλα λόγια, όπως περιγράφει ο

Θάνος Βασιλόπουλος, «οι συγκεντρώ-
σεις, για παράδειγμα, κατά του ανοίγμα-
τος των μαγαζιών τις Κυριακές που
πραγματοποιεί η ΓΣΕΕ, τώρα είτε θα
απαγορεύονται εξαρχής, είτε θα δια-
λύονται ανάλογα με την κρίση της αστυ-
νομίας». 

«Είναι μεγάλο το ερώτημα αν αυτοί οι
περιορισμοί μπαίνουν για τις διαδηλώ-
σεις που κλείνουν το κέντρο και διατα-
ράσσουν την οικονομική ζωή. Πόσες
είναι αυτές; Οι διαδηλώσεις που είναι μι-
κρές, να θυμίσουμε ότι πρακτικά δεν
μπορούν να κλείσουν το κέντρο και
μόνες τους αυτοπεριορίζονται. Οι μεγά-
λες διαδηλώσεις μόνο κάνουν κάτι τέ-
τοιο, λόγω της μεγάλης συμμετοχής του
κόσμου και σε αυτές τις περιπτώσεις, οι
περιορισμοί που θέτει το νομοσχέδιο θα
είναι αδύνατον να ισχύσουν. Να θυμί-
σουμε επίσης ότι πολλές φορές ενώ
είναι μικρές οι πορείες, μόνη της η αστυ-
νομία προκαλεί πρόβλημα στην κίνηση
των πολιτών, κλείνοντας πολλούς δρό-
μους στη γύρω περιοχή χωρίς να χρει-
άζεται ή τις στάσεις του μετρό», υπενθυ-
μίζει ο Γιώργος Πετρόπουλος. 

Αστυνομική βία και με το νόμο

Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, που οι
διαδηλωτές δεν συμμορφωθούν με τας
υποδείξεις της αστυνομίας, αυτή θα έχει
πια από το νόμο το δικαίωμα διάλυσης
της πορείας, με «κάθε νόμιμο, πρό-
σφορο, αναγκαίο και ανάλογο με τις πε-
ριστάσεις μέσο», που σημαίνει την πε-
ραιτέρω έξαρση της ήδη υπάρχουσας
αστυνομικής βίας, με τη διαφορά ότι
τώρα δεν θα θεωρείται καν αυθαίρετη.
«Αυτό που πάει να κάνει τώρα η Ν∆,
είναι να στήσει ένα αστυνομικό κράτος,
ώστε να αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή για
την καταπάτηση και κατάργηση των κοι-
νωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων
από αυτήν. Βάσει του νομοσχεδίου, θα
μπορούν πια νόμιμα να ασκούν βία σε
βάρος των διαδηλωτών», υπογραμμίζει ο
Θάνος Βασιλόπουλος.

Τέλος, άξιο επισήμανσης είναι το γε-
γονός ότι τις μόνες διαδηλώσεις που
εξαιρεί ο νόμος από τη λήψη άδειας (όχι
από περιορισμούς ή δυνατότητα διάλυ-
σης), είναι αυτές του Πολυτεχνείου και
της Πρωτομαγιάς, «αποδέχεται, δηλαδή,
μόνο διαδηλώσεις που έχουν επετειακό
χαρακτήρα και όχι αντίδρασης σε τωρι-
νές πολιτικές. Συμβολισμός που θα
έπρεπε να μας προβληματίζει ιδιαίτερα»,
σύμφωνα με τον Κωστή Παπαϊωάννου.

Αναγκαίο ένα δημοκρατικό πλαίσιο

Παρόλ’ αυτά, όπως σημειώνει ο ίδιος,
δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε ότι η
αντίδραση της κοινωνίας μπροστά σε
ένα τέτοιο κατασταλτικό νομοσχέδιο, θα
έπρεπε να ήταν εντονότερη, γεγονός που
σημαίνει ότι «προφανώς υπάρχουν
όντως ζητήματα ασφάλειας και κατά-
χρησης του δικαιώματος του συνέρχε-
σθαι σε βάρος της κίνησης των πολιτών
στο δημόσιο χώρο».

Άλλωστε, σύμφωνα και με τη Σοφία
Βιδάλη, «υπάρχει ανάγκη θέσπισης ενός
νέου πλαισίου για το ζήτημα, όχι βέβαια
στη λογική αυτού του νομοσχεδίου. Σε
όλα τα κράτη υπάρχει νομικό πλαίσιο για
τη διαμαρτυρία και στις πιο δημοκρατι-
κές εκδοχές αφορά στο πώς η αστυνομία
διευκολύνει το δικαίωμα των πολιτών να
συνευρεθούν σε μια συγκέντρωση. Υπάρ-
χουν κανόνες και δυνατότητες, δεν είναι
παντού και πάντα η αστυνομία αυτή που
βγαίνει σαν αστακός για να εμποδίσει».

Θα μείνει στα χαρτιά

Από την επόμενη εβδομάδα, λόγω της
κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας της Ν∆
και πιθανά λόγω της στάσης που θα κρα-
τήσουν το ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση,
το αναμενόμενο είναι ο περιορισμός του
δικαιώματος του συνέρχεσθαι να κατα-
στεί νόμος. Παρόλ’ αυτά, στην πράξη τί-
ποτα δεν έχει τελειώσει, όπως τονίζουν
οι συνομιλητές μας και οι πολιτικο-κοι-
νωνικοί φορείς που αντιτίθενται σε αυτή
τη δημοκρατική εκτροπή, αφού δεν πρό-
κειται με τη στάση τους να νομιμοποι-
ήσουν αυτές τις διατάξεις. Άλλωστε, τα
πολιτικά δικαιώματα υφίστανται ως τέ-
τοια χάριν στους αγώνες που δόθηκαν. 

Το ΚΚΕ ήδη πραγματοποίησε διαδη-
λώσεις κατά του νομοσχεδίου σε πολλές
πόλεις την περασμένη Πέμπτη, ενώ σχε-
τικές κινητοποιήσεις θα πραγματοποι-
ηθούν και από την Α∆Ε∆Υ και τη ΓΣΕΕ,
όπως σημειώνουν αντίστοιχα. ∆ράσεις
ενημέρωσης και διαδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθούν και από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη
Νεολαία, καθώς «πρέπει να υπάρξει ταυ-
τόχρονα σκληρή κοινοβουλευτική μάχη
για απόσυρση του νομοσχεδίου, αλλά και
δράση στο δρόμο. Ο νόμος θα μείνει στα
χαρτιά, δεν θα καταφέρουν να καταστεί-
λουν όντως τις λαϊκές κινητοποιήσεις
και αν προσπαθήσουν να εφαρμόσουν
όντως αυτές τις διατάξεις, η οργή θα
είναι τόση, που θα τους καταπνίξει», κα-
ταλήγει ο Σωτήρης Αλεξίου. 

Τζέλα Αλιπράντη

Το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει τις πορείες με
το πνεύμα της δεκαετίας του ’70. Ζώντας στο
2020 δεν έχουμε μόνο τα κλασσικά πολιτικά
υποκείμενα. Υπάρχουν και αυτόνομα κινήμα-
τα, κινήσεις πολιτών, συλλογικότητες, καλέ-
σματα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
Εκεί, λοιπόν, τι σημαίνει ο όρος οργανωτής
και πώς τίθεται το ζήτημα δράσης της κοι-
νωνίας των πολιτών;

“
Αι διαμαρτυ    ρίαι απαγορεύονται
**Νομοσχέδιο χουντικής εμπνεύσεως κατέ           θεσε η κυβέρνηση της Ν∆ για το στραγγαλισμό του δικαιώματος του συνέρχεσθαι
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Τη συνέντευξη πήρε η Ελένη Πορτάλιου 

Θα θέλαμε αρχικά να μας δώσετε μια ει-
κόνα των ευρωπαϊκών και διεθνών θε-
σμών που επιλαμβάνονται της κλιματικής
αλλαγής. Πώς αποτιμούν την κρίση;

Η σύγχρονη επιστημονική αντίληψη
του πλανήτη ως ενιαίου συστήματος, ξε-
κινάει από τη δεκαετία του ’60, όταν
ήδη οι μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες
γνώριζαν ότι η υπερσυγκέντρωση του
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι-
ρα οδηγεί στην υπερθέρμανση του πλα-
νήτη. Σήμερα, η παγκόσμια επιστημονική
κοινότητα βρίσκεται σε καθολική συμ-
φωνία και αντιλαμβανόμαστε, ολοένα
και καλύτερα, την επίδραση της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας στο κλίμα. Ήδη,
από το 1992 στο Ρίο της Βραζιλίας, ο ΟΗΕ
έθεσε το ζήτημα της ανάσχεσης της κλι-
ματικής αλλαγής ως προτεραιότητα, με
πολύ αργά όμως αποτελέσματα. ∆υστυ-
χώς για εμάς, η επιστήμη είναι αμείλικτη.
Η σώρευση διοξειδίου του άνθρακα στην
ατμόσφαιρα είναι πρωτοφανής και μη
αναστρέψιμη. Οι παρούσες δεσμεύσεις
μείωσης των εκπομπών από τα κράτη που
υπέγραψαν τη συνθήκη των Παρισίων,
μας οδηγούν με μαθηματική βεβαιότητα
σε έναν πλανήτη τουλάχιστον κατά 4
βαθμούς στην κλίμακα Κελσίου θερμό-
τερο. Αυτός είναι ένα κόσμος αβίωτος, θε-
ωρητικά μόνο καλύτερος από τις προ-
βλέψεις που συνοδεύουν την κλιματική
αδράνεια, που οδηγούν σε έναν κόσμο 7
βαθμών θερμότερο. Η διατήρηση ενός
βιώσιμου πλανήτη, είναι ένας αγώνας
δρόμου που απαιτεί νέες δεσμεύσεις μεί-
ωσης εκπομπών ως και 70% ως το 2030
και μηδενισμού ως το 2050. Η κρίση, λοι-
πόν, γίνεται πλέον καθολικά αποδεκτή,
ως ζήτημα ζωής και θανάτου για το αν-
θρώπινο είδος, όχι για τον πλανήτη. 

Η σύνδεση των πανδημιών
με την κλιματική κρίση 

Ποιες χώρες και ποιες πολιτικές δυ-
νάμεις αναγνωρίζουν την κρισιμότητα
της κατάστασης και πώς τοποθετούνται
ως προς τις αναγκαίες πολιτικές ανά-
σχεσης της κλιματικής κρίσης; Ξέρουμε
ήδη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ
Τράμπ δεν αναγνωρίζει καν το πρόβλημα.
Πολύ περισσότερο δεν συζητά την απε-
ξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, όπως
και άλλες μεγάλες χώρες/ρυπαντές (Κίνα,
Ινδία, Ιαπωνία, Ρωσία κλπ). Σε ποιες
πολιτικές προχωρεί η Ευρώπη και με
ποιες συνεργασίες;

Η κατανόηση των επιστημονικών δε-
δομένων από τον κ. Τραμπ, είναι αμφί-
βολη. Παρά τις προσπάθειες που κατα-
βάλει, η οικονομία του άνθρακα καταρ-
ρέει, με αποτέλεσμα την αναδιάταξη των
γεωπολιτικών ισορροπιών που διαμορ-
φώθηκαν τον τελευταίο αιώνα. Στην Μα-
δρίτη, στη διάσκεψη για το κλίμα, είδα-
με να αποκρυσταλλώνεται μια νέα «μαύ-
ρη διεθνής» (ΗΠΑ, Ρωσία, Σαουδική Αρα-
βία και Αυστραλία), σκοταδιστική και
ωφελιμιστική και εν τέλει κοσμομηδενι-
στική. Η Κίνα, με σαφείς και στιβαρές
βλέψεις στην παγκόσμια κυριαρχία, κά-
νει άλματα στην αποανθρακοποίηση, εκ-
μεταλλευόμενη τον κεντρικό σχεδιασμό.
Στον αντίποδα, η Ευρώπη προβάλει, ως
ανταγωνιστικό πλεονέκτημά της, όχι μόνο
την πρόοδό της στην «πράσινη» τεχνο-
λογία, αλλά και το δημοκρατικό παρά-
δειγμα στη ριζοσπαστική μετάβαση. 

Κάτω από την πίεση των συνεπειών της
κλιματικής κρίσης, την πρωτοφανή κα-
τάσταση με την πανδημία, την ακραία και
διαρκώς αυξανόμενη οικονομική και κοι-
νωνική ανισότητα και την έξαρση του ρα-
τσισμού και του εθνικισμού, οι πολίτες αν-
τιδρούν και απαιτούν πιο συμπεριληπτι-
κές, κοινωνικά δίκαιες και κλιματικά
ασφαλείς συνθήκες. Οι κοινωνικές διερ-
γασίες, σε όλες τις χώρες, είναι σε έξαρ-
ση, καθώς αυτή η ανάγκη ασφάλειας και
προοπτικής, πυροδοτεί τόσο προβλέψιμα
τον ρατσισμό και τον εθνικισμό, όσο και
οραματικά το αίτημα για περισσότερη δη-
μοκρατία. 

Η Ευρώπη, ενώ αποτελεί και αυτή ένα
πεδίο σύγκρουσης σε όλα τα παραπάνω
μέτωπα, έχει τις δυνατότητες να πρωτα-
γωνιστήσει, σε παγκόσμιο επίπεδο, στην
προσπάθεια της ανθρωπότητας να μάθει
να ζει με αρμονία και συλλογική ευημερία,

σε έναν πεπερασμένο πλανήτη. 
Αυτή είναι η αποστολή η δική μου, αλλά

και πάρα πολλών ευρωβουλευτών από
διαφορετικές ομάδες στο ευρωπαϊκό κοι-
νοβούλιο. Είναι πολύ σημαντικό, οι ευ-
ρωπαϊκές πολιτικές οικογένειες, που
σταδιακά ενσωματώνουν την κρισιμότη-
τα της κατάστασης, να ενώσουν δυνάμεις
και να προχωρήσουν αποφασιστικά στη
δημιουργία ενός προοδευτικού μετώπου,
που θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις
κλιματικές προκλήσεις και απειλές. 

Αριστεροί, σοσιαλιστές, πράσινοι, φι-
λελεύθεροι, οφείλουμε να αντιληφθούμε,
ότι αυτά που μας ενώνουν σήμερα είναι
πολύ πιο σημαντικά για το μέλλον των
κοινωνιών μας από όσα παραδοσιακά
μας χωρίζουν. Απέναντί μας, είναι το
ισχυρό μέτωπο φασιστών και ακραίων
συντηρητικών. Το Λαϊκό κόμμα σπαράσ-
σεται ανάμεσα στην κοινωνική δεξιά και
την αγκίστρωση στο χρεοκοπημένο δόγ-
μα του νεοφιλελευθερισμού. Η νέα Ευ-
ρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί
έκφραση αυτής της δυναμικής και πα-
λεύουμε να γίνει το πρόπλασμα ενός
νέου κοινωνικού συμβολαίου για τον 21ο
αιώνα. 

Η ασύδοτη αστικοποίηση συμπιέζει το
φυσικό περιβάλλον και την άγρια ζωή,
συμπιέζει τα μεταξύ τους όρια και επι-
τρέπει την εξάπλωση μικροβιογόνων λοι-
μώξεων. Πως συνδέονται οι σύγχρονες
πανδημίες με την κλιματική κρίση; 

Όπως ακριβώς το περιγράφετε. Με
καθολικό τρόπο η επιστημονική κοινό-
τητα συνδέει την εμφάνιση πανδημιών με
τις αιτίες της κλιματικής κρίσης. Και
κρούει, με την ίδια ένταση, τον κώδωνα
του κινδύνου. 

Είναι αληθές, ότι οι πιέσεις στα οικο-

συστήματα μας εκθέτουν σε άγνωστες λοι-
μώξεις, οι οποίες, λόγω της παγκόσμιας
διασύνδεσης, μετατρέπονται ταχύτατα
από περιφερειακές σε πλανητικές απει-
λές. Πράγμα που συμβαίνει όλο και συ-
χνότερα, τις τελευταίες δεκαετίες. 

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η
ανισόρροπη σχέση μας με το φυσικό πε-
ριβάλλον, του οποίου αποτελούμε οργα-
νικό μέρος, θα δημιουργεί διαρκώς βιο-
λογικές και κλιματικές καθολικές απει-
λές για την επιβίωσή μας. Η καταστροφή
του κλίματος και της βιοποικιλότητας, εί-
ναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, της
εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης
ζωής. 

Συνεπώς, απαιτούνται αποφασιστικές
κινήσεις, ιδιαίτερα μετά την τελευταία
πανδημία, που έδειξε σε όλους μας τα
όρια των μηχανισμών που διαθέτουμε
για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών,
αλλά και την οικονομική καταστροφή,
που συνοδεύει κινδύνους τέτοιας εμβέ-
λειας. 

Συγκεκριμένα, πρέπει να κινηθούμε σε
δύο επίπεδα: από τη μια, την ανάσχεση
των πολιτικών που οδηγούν στην επιδεί-
νωση της κατάρρευσης του κλίματος και
της βιοποικιλότητας και από την άλλη την
προσαρμογή μας στις νέες συνθήκες, με
στόχο την ανθεκτικότητα των κοινωνιών
μας. 

Οι δύο πρώτες στρατηγικές
υλοποίησης της μετάβασης 

Πρόσφατα είχαμε θετικές εξελίξεις,
«έγινε ένα πρώτο βήμα από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή για ένα βιώσιμο κόσμο»,
όπως περιγράφετε στο άρθρο σας στην
«Αυγή» (23/5/2020). Ποιες είναι οι δύο

Η εναρμόνισή μας με τα
φυσικά όρια του πλα-
νήτη, πρέπει να αποτε-
λέσει τον πυρήνα της
οικονομικής ανάπτυξης
με έμφαση στην καινο-
τομία και στη δημιουρ-
γία παραγωγικών δρα-
στηριοτήτων, που στον
πυρήνα τους ενσωμα-
τώνουν την κοινωνική
συνοχή και την προστα-
σία της βιοποικιλότη-
τας, χωρίς να θυσιά-
ζουν την οικονομική
ανάπτυξη. Εδώ είναι
και η δική μας ευθύνη.

“ Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ               «ΕΠΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙ∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η εμφάνιση των πανδη     μιών συνδέεται
με τις αιτίες της κλιματ    ικής κρίσης 
** Η καταστροφή του κλίματος και της βιοποικιλότητας,
είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος,
της εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης ζωής
Ο Πέτρος Κόκκαλης, ευρωβουλευτής με το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, εκπροσωπεί στο ευρωκοινοβούλιο, τους
συναφείς θεσμούς όπως ο ΟΗΕ και τις διεθνείς διασκέψεις την ανανεωτική αριστερά της χώρας μας στο πιο
κρίσιμο ζήτημα της εποχής: την κλιματικά κρίση. Οι δράσεις και οι θέσεις του είναι σε συνεχή αναφορά με τα
κινήματα που αγωνίζονται στα ίδια μέτωπα στην Ελλάδα και διεθνώς. 
Η καταστροφή του κλίματος δεν θα συμβεί σ’ ένα απώτερο μέλλον. Είναι ήδη εδώ! Καθορίζει τα μεγάλα σημερινά
θέματα όπως οι προσφυγικές ροές, η οικονομική φτώχεια, η βιοποικιλότητα, η αποψίλωση των δασών και η
εξαφάνιση χιλιάδων ειδών. «∆εν υπάρχει πλανήτης Β» μας λένε εκατομμύρια νέοι και νέες παγκόσμια, που
αγωνίζονται να αφυπνίσουν τους λαούς και τις κυβερνήσεις για άμεσες παρεμβάσεις αντίστοιχες της σοβαρότητας
της κλιματικής κρίσης. Για όλα αυτά συζητάμε με τον Πέτρο Κόκκαλη. 
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συμφωνίες, που αποτελούν προάγγελους
της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας;
Μιλήστε μας αναλυτικά γι’ αυτές.

Η δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, που για πρώτη φορά
βασίζεται στην αμοιβαιοποίηση των βα-
ρών για τις απαιτούμενες επενδύσεις,
προϋποθέτει τη δημιουργία ιδίων πόρων
σε κεντρικό επίπεδο και οδηγεί αναπό-
δραστα στην πολιτική εμβάθυνση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, απο-
τελεί το πλαίσιο για τη ριζοσπαστική
μεταστροφή που απαιτείται σήμερα. Συμ-
περιλαμβάνει τη ριζοσπαστική αλλαγή
της παραγωγής, εξοικονόμησης και κα-
τανάλωσης ενέργειας, των μεταφορών,
της δόμησης, της εφοδιαστικής αλυσίδας,
της χρήσης πρώτων υλών, της επάρκειας
και ποιότητας των τροφίμων, της κατα-
πολέμησης της ρύπανσης και των χρη-
ματοπιστωτικών μηχανισμών σε καθε-
στώς δημοκρατικής λήψης των αποφά-
σεων. Η κύρια ευρωκοινοβουλευτική δρα-
στηριότητα, αφορά τη δημιουργία πολι-
τικών υλοποίησης αυτής της μετάβασης,
η οποία αποτελεί και τον οδηγό στην
απάντηση της Ευρώπης απέναντι στην
υγειονομική απειλή και τις οικονομικές
επιπτώσεις της πανδημίας. 

Οι δύο πρώτες τέτοιες πολιτικές που
έχουν ήδη ανακοινωθεί, είναι η στρατη-
γική Farm to Fork («Από το αγρόκτημα
στο πιάτο») και η στρατηγική για τη Βιο-
ποικιλότητα. 

Το Farm to Fork στηρίζει βιώσιμα μον-
τέλα παραγωγής και κατανάλωσης ενώ,
ταυτόχρονα, προτείνει τη δημιουργία
ενός θεσμικού πλαισίου για τα βιώσιμα
συστήματα τροφίμων, όπως κι ενός σχε-
δίου έκτακτης ανάγκης, για τη διασφά-
λιση του εφοδιασμού και της ασφάλειας
των τροφίμων σε περιπτώσεις κρίσεων,
όπως αυτή του COVID-19, που ζήσαμε και
συνεχίζουμε να ζούμε. Ένα πραγματικά
φιλόδοξο σχέδιο το οποίο εισάγει 27
νέες πρωτοβουλίες για ολόκληρη την
αλυσίδα τροφίμων. Ένα σχέδιο το οποίο
θα πρέπει να χαράξει τον δρόμο της νέας
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προς τη
βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Το
γεγονός ότι αποτελεί πρωτοβουλία της Γε-
νικής ∆ιεύθυνσης Υγείας, σηματοδοτεί τη
μεταστροφή της αρχαιότερης και ακρι-
βότερης πολιτικής της Ένωσης, από ένα
εργαλείο που στόχευε αποκλειστικά στην
εξασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος
για τους αγρότες, στην εξασφάλιση της
υγείας των καταναλωτών. 

Η νέα Στρατηγική «Από το αγρόκτημα
στο πιάτο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέ-
τει γενναίους και συγκεκριμένους στόχους
για τη μετάβαση του συστήματος τροφί-
μων, όπως η μείωση της χρήσης φυτο-
φαρμάκων κατά 50 %, η μείωση κατά του-
λάχιστον 20% της χρήσης λιπασμάτων, η
μείωση κατά 50% των πωλήσεων αντιμι-
κροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται
στη κτηνοτροφία και την υδατοκαλλιέρ-
γεια και η βιολογική καλλιέργεια του 25%
των γεωργικών εκτάσεων, μέχρι το 2030.
Σήμερα το 7,5% των γεωργικών εκτάσε-
ων καλλιεργούνται με βιολογικά στην Ευ-
ρώπη και το 9,3%, στην Ελλάδα. 

Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα
τώρα, αποτελεί το βασικό εργαλείο για
την αλλαγή στην πολιτική της Ευρώπης,
όσον αφορά τη σχέση της κοινωνίας και
του ανθρώπου με τη φύση. ∆ιότι, η πα-
ρούσα πολιτική έχει ομολογουμένως απο-
τύχει. Ο παγκόσμιος πληθυσμός άγριων
ειδών μειώθηκε κατά 60 % τα τελευταία

40 χρόνια. Ένα εκατομμύριο είδη κινδυ-
νεύουν να εξαφανιστούν. Η απώλεια βιο-
ποικιλότητας και η κλιματική κρίση συν-
δέονται άμεσα μεταξύ τους, ή ακριβέ-
στερα, η μία επιδεινώνει την άλλη. 

Όπως και η στρατηγική Farm to Fork,
έτσι και αυτή για τη Βιοποικιλότητα διέ-
πεται από την ανάγκη η φύση, οι γεωργοί,
οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές, να ερ-
γαστούν από κοινού για ένα βιώσιμο μέλ-
λον. Η Στρατηγική για τη Βιοποικιλότη-
τα προτείνει, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση
νομικά δεσμευτικών, μετρήσιμων στό-
χων για την αποκατάσταση κατεστραμ-
μένων οικοσυστημάτων και ποταμών, τη
βελτίωση της υγείας των προστατευόμε-
νων οικοτόπων και ειδών, την επαναφο-
ρά επικονιαστών στη γεωργική γη, τη μεί-
ωση της ρύπανσης, την ενίσχυση του οι-
κολογικού φορτίου των πόλεων, την ενί-
σχυση φιλικών προς τη βιοποικιλότητα
γεωργικών πρακτικών και τη βελτίωση
της υγείας των ευρωπαϊκών δασών. 

Προτείνει γενναία βήματα έως το 2030,
συμπεριλαμβανομένης της μετατροπής
τουλάχιστον του 30% των εδαφών και των
θαλασσών της Ευρώπης, σε αποτελε-
σματικά διαχειριζόμενες προστατευόμε-
νες περιοχές και της επαναφοράς του-
λάχιστον του 10%, αμφότερων, σε ζώνες
υψηλής προστασίας.

Για το πλαίσιο των δράσεων αυτής της
στρατηγικής, η ΕΕ θα αποδεσμεύει 20 δισ.
ευρώ τον χρόνο μέσω διαφόρων πηγών,
τόσο από τα ταμεία της, όσο και από πη-
γές εθνικής και ιδιωτικής χρηματοδότη-
σης, όπου για πρώτη φορά στην ιστορία
του καπιταλισμού αναγνωρίζεται η συ-
νεισφορά του περιβάλλοντος στην οικο-
νομική ανάπτυξη και ενσωματώνεται η έν-
νοια του φυσικού κεφαλαίου. Στόχος, εί-
ναι να αποκτήσει η ΕΕ ηγετική θέση στον
κόσμο, όσον αφορά την αντιμετώπιση της
παγκόσμιας κρίσης βιοποικιλότητας. 

Εναρμόνιση με τα φυσικά όρια
του πλανήτη

Στην Ελλάδα, τα κινήματα για την προ-
στασία του περιβάλλοντος και την αντι-
μετώπιση της κλιματικής κρίσης έχουν
ενισχυθεί πολύ τους τελευταίους μήνες,
με σημαντική πανελλαδική παρουσία και
δύο μαζικές διαδηλώσεις στη βουλή: την
ημέρα ψήφισης του αντι-περιβαλλοντικού
νομοσχεδίου και στις 5 Ιουνίου ημέρα πε-
ριβάλλοντος. Η κυβερνητική πολιτική
κινείται σε εκ διαμέτρου αντίθετες κα-
τευθύνσεις, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει
διατυπώσει μια ολοκληρωμένη εναλλα-
κτική πρόταση. Πώς αξιολογείτε εσείς

αυτή την πραγματικότητα και τι μπορεί να
γίνει;

Έχετε δίκιο. Εν μέσω πανδημίας – και
ενώ ζητούμενο είναι η ριζική αλλαγή
πλεύσης στα ζητήματα της προστασίας
του περιβάλλοντος – η κυβέρνηση της Ν∆,
ψήφισε έναν νόμο που ανήκει στο πα-
ρελθόν. 

Ο νόμος ψηφίστηκε στην ελληνική
βουλή με διαδικασίες πρωτόγνωρες, σχε-
δόν εν κρυπτώ, με μειωμένο κοινοβου-
λευτικό διάλογο και περιορισμένη δημό-
σια διαβούλευση. Είναι αυτονόητο ότι νό-
μοι και νομοσχέδια τέτοιας σημασίας, που
είναι μάλιστα αμφιλεγόμενοι και βρί-
σκουν αντίθετη μεγάλη μερίδα πολιτών,
πρέπει να συζητούνται εκτενώς στα εθνι-
κά κοινοβούλια, με αυξημένη κοινοβου-
λευτική συμμετοχή και με τη συνδρομή
των πολιτών και των οργανώσεων της κοι-
νωνίας των πολιτών. Στον αγώνα απέναντι
στην καταστροφή του κλίματος και της
βιοποικιλότητας, το πολυτιμότερο εφόδιο
είναι η δημόσια αποδοχή και εδώ η κυ-
βέρνηση εκ του αποτελέσματος, απέτυχε
παταγωδώς. 

Ως προς το περιεχόμενο, οφείλω να πω,
ότι ο νόμος συγχέει τον εκσυγχρονισμό με
την απορρύθμιση. Η υπόθεση ότι η χα-
λάρωση της περιβαλλοντικής προστα-
σίας μπορεί να δημιουργήσει οικονομική
δραστηριότητα και να τονώσει την ανά-
πτυξη, αποτελεί τον πυρήνα της νοοτρο-
πίας που πρέπει άμεσα να αφήσουμε
πίσω. Οι πολίτες και τα κινήματα πρέπει
να ενεργοποιηθούν όχι μόνο για την προ-
στασία του περιβάλλοντος που αδυνάτι-
σε θεσμικά με τον νέο νόμο, αλλά και να
δώσουν τη μάχη των ιδεών για μια πραγ-
ματική στροφή, που συνδέει την οικονο-
μική και συλλογική ευημερία με την προ-
στασία του περιβάλλοντος. Με άλλα λό-
για, η εναρμόνισή μας με τα φυσικά όρια
του πλανήτη, πρέπει να αποτελέσει τον
πυρήνα της οικονομικής ανάπτυξης με έμ-
φαση στην καινοτομία και στη δημιουρ-
γία παραγωγικών δραστηριοτήτων, που
στον πυρήνα τους ενσωματώνουν την
κοινωνική συνοχή και την προστασία
της βιοποικιλότητας, χωρίς να θυσιά-
ζουν την οικονομική ανάπτυξη. 

Εδώ είναι και η δική μας ευθύνη. Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ πρέπει να μετουσιώσει τις σημερι-
νές ανάγκες, τις νέες μεθοδολογίες και τα
μαθήματα από το παρελθόν, σε ένα συ-
νεκτικό πρόγραμμα μετασχηματισμού
στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας και
της ανθεκτικότητας. Χαίρομαι που η αυ-
τοκριτική – συστατικό στοιχείο της πο-
λιτικής μας παράδοσης – περιλαμβάνει
κυβερνητικές αποφάσεις σχετικά με τα
ορυκτά καύσιμα και πιστεύω ότι θα μας
οδηγήσει πιο κοντά στις σύγχρονες παγ-
κόσμιες αντιλήψεις, όπου οικονομία και
περιβάλλον αρθρώνονται αρμονικά. 

Στη ∆ιαλεκτική της Φύσης, ο Ένγκελς
αναφέρει ότι «τα γεγονότα μας θυμίζουν
σε κάθε βήμα πως δεν κυριαρχούμε κα-
θόλου πάνω στη φύση όπως ένας κατα-
κτητής πάνω σ’ έναν ξένο λαό, όπως κά-
ποιος που θα στεκόταν έξω από την
φύση, αλλά πως ανήκουμε στη φύση ...

πως είμαστε μέσα της και πως όλη μας η
εξουσία βρίσκεται στο πλεονέκτημα ... να
γνωρίζουμε τους νόμους της και να μπο-
ρούμε να τους εφαρμόζουμε σωστά». Πι-
στεύετε ότι η ιστορική μας παράδοση ανα-
βιώνει στην επικαιρότητα της εποχής
μας; 

Από την αυγή της νεωτερικότητας και
της βιομηχανικής επανάστασης, στοχα-
στές και κοινωνικοί αγωνιστές αντιλαμ-
βάνονταν πόσο προβληματικό είναι η
αυτοσυνείδηση της ανθρωπότητας να θέ-
τει τον άνθρωπο σε αντιδιαστολή με τη
φύση και όχι ως οργανικό της μέρος. Ας
μην ξεχνάμε τον Ρουσσώ. Σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ, τα οράματα της
αριστεράς εδράζονται στην επιστημονική
αλήθεια και δη σε αυτή των θετικών επι-
στημών. Ταυτόχρονα, οφείλουμε να πα-
ραδεχθούμε ότι με τον ίδιο τρόπο που αρ-
νούμαστε την εκμετάλλευση του ανθρώ-
που από άνθρωπο, πρέπει να αρνηθούμε
την εκμετάλλευση της φύσης από τον άν-
θρωπο. Μόνο στο πλαίσιο ενός ευρύτερου
χειραφετητικού οράματος απελευθέρω-
σης μπορούν πραγματικά να αναπτυχθούν
βιώσιμες θεωρήσεις για τη θέση της αν-
θρωπότητας στο οικοσύστημα ενός πε-
περασμένου πλανήτη. 

Έχετε πάρει σημαντικές οικολογικές
πρωτοβουλίες. Μιλήστε μας για την Ορ-
γάνωση Γη, μια ΜΚΟ που έχει αποστολή
την εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, όπως ορίζεται από τα Ηνω-
μένα Έθνη και στεγάζεται σε ένα αστικό
πάρκο 25 στρ. στο Ίλιον. Επίσης, για την
κίνηση πολιτών ΚΟΣΜΟΣ. 

Η Οργάνωση Γη, είναι ένας μη κερδο-
σκοπικός φορέας, που ως στόχο του έχει
την εδραίωση της έννοιας της Βιώσιμης
Ανάπτυξης, όπως αυτή ορίζεται από τους
17 Παγκόσμιους Στόχους των Ηνωμένων
Εθνών. Οι δράσεις της προτείνουν ένα
νέον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ οι-
κονομίας, κοινωνίας και περιβάλλοντος,
αποτελώντας ένα ζωντανό παράδειγμα
αειφόρου τρόπου σκέψης και λειτουργίας
για έναν βιώσιμο πλανήτη. 

Ο ΚΟΣΜΟΣ από την άλλη, είναι μία κί-
νηση πολιτών, η οποία έχει ως βάση της
τις αρχές της αειφορίας, της καινοτομίας,
της αλληλεγγύης, των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.
Ο ΚΟΣΜΟΣ δημιουργήθηκε από ενεργούς
πολίτες, με κοινωνική δράση σε περι-
βαλλοντικές και ανθρωπιστικές οργα-
νώσεις στον χώρο της νεοφυούς και και-
νοτόμου επιχειρηματικότητας και επι-
στημονικούς στόχους τη βιώσιμη ανά-
πτυξη. Βασική επιδίωξή μας, είναι η προ-
αγωγή των Παγκόσμιων Στόχων ως κοι-
νή γλώσσα και τεκμηρίωσης στις πολιτι-
κές διεργασίες στην Ελλάδα και την Ευ-
ρώπη.

* Η Ελένη Πορτάλιου είναι ομ. καθη-
γήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής
και μέλος της «Πρωτοβουλίας ενάν-
τια στην κλιματική αλλαγή και την
περιβαλλοντικά καταστροφή».

Στον αγώνα απέναντι
στην καταστροφή του
κλίματος και της βιο-
ποικιλότητας, το πολυ-
τιμότερο εφόδιο είναι
η δημόσια αποδοχή και
εδώ η κυβέρνηση εκ
του αποτελέσματος,
απέτυχε παταγωδώς. 

“

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗΝ               «ΕΠΟΧΗ» ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΠΙ∆ΙΚΑ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η εμφάνιση των πανδη     μιών συνδέεται
με τις αιτίες της κλιματ    ικής κρίσης 
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Της Βιβής Κεφαλά

Το παλαιστινιακό πρόβλημα
διαρκεί περισσότερο από έναν
αιώνα και αποτελεί υπόδειγμα

άλυτου προβλήματος, που δημιούρ-
γησε το Λονδίνο μετατρέποντας ένα
ζήτημα αποαποικιοποίησης σε ένα δυ-
σεπίλυτο ζήτημα μεταξύ δύο λαών
επιτρέποντας την αθρόα εγκατάστα-
ση εβραίων μεταναστών στην Παλαι-
στίνη, ώστε να αντιμετωπίσει τον
αραβικό εθνικισμό που είχε ήδη αρ-
χίσει να αναπτύσσεται.

Οι μεταλλάξεις
του παλαιστινιακού ζητήματος

Η λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέ-
μου ήταν καθοριστική για τους Πα-
λαιστίνιους για τουλάχιστον τρεις
λόγους: ο πρώτος ήταν η αποκάλυψη
της απόλυτης φρίκης του Ολοκαυ-
τώματος, ο δεύτερος ήταν η μετα-
τροπή του διεθνούς συστήματος σε δι-
πολικό, πράγμα που σήμαινε ότι ο
έλεγχος της Μέσης Αναστολής μετα-
τρεπόταν σε μείζον διακύβευμα με-
ταξύ των δύο υπερδυνάμεων και ο τρί-
τος λόγος ήταν ότι ο Ψυχρός Πόλεμος
μεταφέρθηκε στους κόλπους του αρα-
βικού κόσμου, μέσω των συμμαχιών
του με την μία ή την άλλη υπερδύνα-
μη. 

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, το ζή-
τημα της αποαποικιοποίησης της Πα-
λαιστίνης, μετατράπηκε σε διεθνές
ζήτημα, όταν οι εβραϊκές παραστρα-
τιωτικές οργανώσεις κήρυξαν διμέ-
τωπο αγώνα κατά των Βρετανών και
των Αράβων της Παλαιστίνης. Έτσι,
το Ηνωμένο Βασίλειο, μετέφερε το
πρόβλημα που αντιμετώπιζε στον νε-
οσύστατο ΟΗΕ, που αποφάσισε –με
την απόφαση 181- την διχοτόμηση της
Παλαιστίνης. Το πολιτικό σιωνιστικό
κίνημα αποδέχθηκε την απόφαση
181, οι Άραβες, όπως ήταν αναμενό-
μενο, όχι.

Η συνέχεια είναι γνωστή: το Πα-
λαιστινιακό μετατράπηκε σε αραβο –
ισραηλινή σύγκρουση και η ήττα των
αραβικών κρατών στον πρώτο αραβο
– ισραηλινό πόλεμο (1948 – 1949)
αποτέλεσε την πρώτη εθνική κατα-
στροφή (νάκμπα) για τους Παλαι-
στίνιους, που αναγκάστηκαν κατά
εκατοντάδες χιλιάδες να εγκαταλεί-
ψουν τις πατρογονικές τους εστίες

και να γίνουν πρόσφυγες σε γειτονι-
κές αραβικές χώρες. Η δεύτερη νάκμ-
πα για τους Παλαιστίνιους συντελέ-
στηκε με τον πόλεμο του 1967, οπό-
τε ο ισραηλινός στρατός κατέλαβε
ολόκληρη την βιβλική Παλαιστίνη
και ένα δεύτερο κύμα Παλαιστινίων
αναγκάστηκε να πάρει τον δρόμο της
προσφυγιάς. 

Η τρίτη μετάλλαξη του παλαιστι-
νιακού ζητήματος συντελέστηκε μετά
τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης
Σεπτεμβρίου 2001 εναντίον των ΗΠΑ,
οπότε τα αραβικά κράτη απέσυραν
σταδιακά την όποια υποστήριξη μπο-
ρεί να παρείχαν στους Παλαιστίνιους
και πλέον το Παλαιστινιακό έχει με-
τατραπεί σε μία σύγκρουση Ισραηλι-
νών και Παλαιστινίων ή σε έναν αγώ-
να «επιβίωσης του εβραϊκού κράτους
εναντίον της παλαιστινιακής τρομο-
κρατίας», όπως το θέτει το Ισραήλ
από την έναρξη της δεύτερης Ιντι-
φάντα (Σεπτέμβριος 2000) μέχρι σή-
μερα.

Κατά συνέπεια, σύμφωνα με την κυ-
ρίαρχη άποψη στο Ισραήλ, η ασφά-
λεια του εβραϊκού κράτους βρίσκεται
σε κίνδυνο, και άρα πρέπει να ληφθεί
κάθε απαραίτητο μέτρο για την κα-
ταπολέμηση της παλαιστινιακής τρο-
μοκρατίας, πράγμα που δεν αφήνει
περιθώρια για διαπραγματεύσεις, ενώ
αντίθετα επιβάλει τη λήψη κάθε δυ-
νατού μέτρου για την εξασφάλιση
της ασφάλειας του ισραηλινού κρά-
τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποί-
ες από το 1991 και μετά ανέλαβαν επί
της ουσίας τον ρόλο του αποκλειστι-
κού μεσολαβητή μεταξύ των δύο
πλευρών, ουδέποτε άσκησαν πιέσεις
στο Ισραήλ για έναν ουσιαστικό διά-
λογο που θα οδηγούσε σε μία δί-
καιη, επομένως βιώσιμη λύση, τόσο
λόγω της επίδρασης του εβραϊκού
λόμπι στην αμερικανική πολιτική
ηγεσία όσο και λόγω της ειδικής
στρατηγικής σχέσης  που έχει ανα-
πτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και Τελ
Αβίβ.

Ο ενταφιασμός
της λύσης των δύο κρατών

Ωστόσο, η άνοδος του Ντόναλντ
Τράμπ στο προεδρικό αξίωμα των
ΗΠΑ σήμανε την απομάκρυνση των
ΗΠΑ από πάγιες θέσεις της μεσανα-
τολικής τους πολιτικής, όπως ο ρόλος

του διαμεσολαβητή στο Παλαιστι-
νιακό. Πλέον, η πολιτική Τράμπ δια-
κρίνεται για την μονομέρεια της και
την πλήρη ταύτιση της Ουάσιγκτον με
τις θέσεις του Τελ Αβίβ, με κορωνίδα
την περιβόητη «Συμφωνία του αι-
ώνα», την οποία ανακοίνωσε ο πρό-
εδρος Τράμπ τον Ιανουάριο του 2020. 

Πρόκειται για μια πρόταση που πε-
ριφρονεί κάθε κανόνα, αξία και έν-
νοια της διεθνούς έννομης τάξης και
καταπατά κάθε δικαίωμα που απορ-
ρέει από αυτήν, εν ονόματι του πολι-
τικού ρεαλισμού, αφού σύμφωνα με
τον Ντόναλντ Τράμπ, η κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί με τους ισ-
ραηλινούς οικισμούς στα παλαιστι-
νιακά εδάφη δεν είναι αναστρέψιμη.
Καμία σημασία δεν έχει εάν οι ισ-
ραηλινοί οικισμοί είναι παράνομοι, ότι
το σχέδιο Τράμπ αφήνει στους Πα-
λαιστίνιους μόνο το 15% της γής
τους -και βέβαια το πιο άγονο- ούτε
φυσικά έχει καμία σημασία ότι έστω
και αυτό το ελάχιστο κομμάτι δεν έχει
εδαφική συνέχεια. Πρόκειται για τον
ενταφιασμό της λύσης των δύο κρα-
τών.

Προφανώς οι Παλαιστίνιοι απέρ-
ριψαν χωρίς καμία συζήτηση το σχέ-
διο, ενώ οι διεθνείς αντιδράσεις ήταν
ιδιαίτερα συγκρατημένες. Ο Βενιαμίν
Νετανιάχου και τα υπερορθόδοξα
κόμματα –και βεβαίως το κόμμα των
εποίκων- πανηγύρισαν για την επί-
τευξη του στόχους τους, δηλαδή την
ισραηλινή κυριαρχία σχεδόν σε ολό-
κληρη την Παλαιστίνη και μάλιστα με
αμερικανική «νομιμοποίηση» που πη-
γάζει από το γεγονός ότι περιλαμβά-
νεται σε ειρηνευτικό σχέδιο(!). Όσο
για τους Παλαιστίνιους κατοίκους
των περιοχών που θα προσαρτηθούν
θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις
εστίες τους, διαφορετικά θα υπαχ-
θούν σε ένα καθεστώς απαρτχάϊντ,
στερούμενοι κάθε δικαιώματος. Έτσι,
θα υλοποιηθεί το περίφημο σχέδιο
Άλλον της δεκαετίας του ’70 , που
στόχευε στην μετατροπή σε πραγμα-
τικότητα του ιδεολογήματος «ένας
λαός χωρίς γή [οι Εβραίοι] βρήκαν μία
γή [την Παλαιστίνη] χωρίς λαό».

Αναβολή 

Το κόμμα των εποίκων απαιτούσε
από την ισραηλινή κυβέρνηση να
προχωρήσει αμέσως στην προσάρτη-
ση των κατεχομένων αλλά η κυβέρ-
νηση ανακοίνωσε ότι η προσάρτηση
θα αρχίσει την 1η Ιουλίου. Ωστόσο, η
διαδικασία αναβλήθηκε, τυπικά επει-
δή αναμένεται η αμερικανική έγκριση,
ουσιαστικά όμως λόγω της στάσης
του Μπένι Γάντζ, αναγκαστικού κυ-
βερνητικού εταίρου του Βενιαμίν Νε-
τανιάχου. Προφανώς, ο Μπένι Γάντζ
αντιλαμβάνεται αυτό που οι υπέρμα-
χοι του «Μεγάλου Ισραήλ» αρνούνται
να αντιληφθούν επαναπαυόμενοι στην
δραματική υπεροχή ισχύος που δια-
θέτουν έναντι των Παλαιστινίων, δη-
λαδή ότι η προσάρτηση των κατεχο-
μένων δημιουργεί πολύ περισσότερα
προβλήματα στην ασφάλεια του Ισ-
ραήλ από όσα μπορεί να λύσει.

Σε κάθε περίπτωση, οι Παλαιστίνι-
οι ούτε είναι διατεθειμένοι να παραι-
τηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά
τους αλλά ούτε και μπορούν να εξα-
φανιστούν κυριολεκτικά ή μεταφο-
ρικά. Άλλωστε, όπως διδάσκει η Ιστο-
ρία «λύσεις» τύπου απαρτχάιντ είναι
καταδικασμένες αργά ή γρήγορα να
γυρίσουν εναντίον των εμπνευστών
τους. 

Προς το παρόν, όμως, οι Παλαι-
στίνιοι είναι αντιμέτωποι με μία και-
νούργια νάκμπα.

* Η Β. Κεφαλά είναι επίκουρη κα-
θηγήτρια ∆ιεθνών Σχέσεων στη
Μέση Ανατολή και Μεσογειακών
Σπουδών στο πανεπιστήμιο Αιγαί-
ου.

Παλαιστίνη: από
την μία νάκμπα
στην άλλη

Τη συνέντευξη πήρε η Ιωάννα ∆ρόσου 

Η συμφωνία ΗΠΑ – Ισραήλ παύει δια-
πραγματεύσεις δεκαετιών και παρα-
βιάζει κάθε έννοια διεθνούς δικαίου,
προκαλώντας μάλιστα και την αντί-
δραση διεθνών οργανισμών. Ποια θεω-
ρείτε πως θα είναι η συνέχεια, αν επι-
χειρηθεί η προσάρτηση;

Κατά τη δική μας άποψη, το κύριο ζή-
τημα δεν είναι η προσάρτηση οποιον-
δήποτε κατεχόμενων παλαιστινιακών
εδαφών. Στην πραγματικότητα το Ισ-
ραήλ έχει εφαρμόσει την πολιτική των
προσαρτήσεων μέσω de facto διαδικα-
σιών από την αρχή του εγκλήματος της
Νάκμπα (καταστροφής), το 1967. Το κύ-
ριο ζήτημα είναι η κατοχή, το διαρκές
και κλιμακούμενο έγκλημα το οποίο πα-
ραβιάζει κάθε έννοια του ∆ιεθνούς ∆ι-
καίου, τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και την
Συνθήκη της Γενεύης. Απαντώντας λοι-
πόν στην ερώτησή σας, θα ήθελα να επι-
σημάνω πως η επιχείρηση περαιτέρω
προσάρτησης θα σημάνει το τέλος της
όποιας πιθανότητας εφαρμογής της
λύσης των δυο κρατών και θα επιφέρει
το χάος στην ευρύτερη περιοχή. Είμαστε
ξεκάθαροι πως δεν θα δεχθούμε ούτε
ένα μέτρο προσάρτησης παλαιστινιακής
γης! Θα υπερασπιστούμε τα παναν-
θρώπινα δικαιώματά μας μέσω της ει-
ρηνικής λαϊκής αντίστασης του λαού
μας, μέσω της διπλωματικής οδού στα
διεθνή φόρα, έχοντας πάντα στο πλευ-
ρό μας το ∆ιεθνές και Ανθρωπιστικό ∆ί-
καιο, τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ
και το ∆ίκαιο της Θάλασσας – το οποίο
δεν έχει συνυπογράψει το Ισραήλ. Οι
διεθνείς αντιδράσεις, οι αντιδράσεις
της ΕΕ και η αντίδραση των λαών ανά
τον κόσμο, οι αποφάσεις του Αραβικού
Συνδέσμου, η διχογνωμία στις ΗΠΑ
ακόμη και εντός του Λευκού Οίκου, οι
αντίθετες φωνές εντός του Ισραήλ ακό-
μη και στην ίδια την νεοσυσταθείσα κυ-
βέρνηση συνασπισμού Νετανιάχου –

Γκάντζ ανάγκασαν το Ισραήλ να ανα-
βάλλει το σχεδιαζόμενο τερατούργημά
του. Η σημερινή μέρα βρίσκει ολόκλη-
ρο το λαό της Παλαιστίνης ενωμένο σαν
μια γροθιά και έτοιμο να υπερασπιστεί
τα πάτρια εδάφη του, την αξιοπρέπειά
του, την ελευθερία του και το δικαίωμά
του για αυτοδιάθεση με κάθε νόμιμο
μέσο. Είμαι πεπεισμένος ότι ήρθε η
ώρα να σχηματιστεί ένα διεθνές μέτω-
πο βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των
αποφάσεων του ΟΗΕ που θα λάβει
δράση για την αντιμετώπιση των ισ-
ραηλινών σχεδίων για περαιτέρω προ-
σάρτηση των κατεχόμενων παλαιστι-
νιακών εδαφών στη ∆υτική Όχθη και να
τερματίσει την κατοχή. 

Εικοσιεπτά χρόνια μετά, αποδείχθη-
καν λάθος οι συμφωνίες του Όσλο
(1993 και 1995), οι οποίες μεταξύ άλ-
λων θα οδηγούσαν στη δημιουργία ενός
ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους;
Θεωρείτε πως η στρατηγική Αμπάς
έχει φτάσει σε αδιέξοδο;

Θεωρώ ότι το να κρίνουμε μια συμ-
φωνία ετεροχρονισμένα μας οδηγεί σε
εσφαλμένα συμπεράσματα. Αν κρίνου-
με όμως τις συμφωνίες του Όσλο στον
χρόνο που υπεγράφησαν και λαμβά-
νοντας υπόψη την τότε πολιτική κατά-
σταση, συνθήκες και γεγονότα όπως για
παράδειγμα την εισβολή των ΗΠΑ στο
Ιράκ, την διάλυση της Σοβιετικής Ένω-
σης και την διάλυση του Σοσιαλιστικού
Μπλοκ, γεγονότα τα οποία επέφεραν
δραματικές αλλαγές σε όλο τον κόσμο
και δημιούργησαν μια νέα παγκόσμια
ανακατάταξη. Στο Ισραήλ είχε δημι-
ουργηθεί ένα μικρό αλλά αναπτυσσό-
μενο στρατόπεδο υπέρμαχων της ειρή-
νης χάρη στην πρώτη Παλαιστινιακή
εξέγερση (Ιντιφάντα) ζητώντας την
εξεύρεση λύσης στην διαμάχη. Αυτό για
εμάς αποτέλεσε μια ευκαιρία να προ-
χωρήσουμε σε απευθείας κρυφές δια-
πραγματεύσεις στο Όσλο (να σημειώσω

εδώ ότι ούτε και οι Αμερικανοί γνώρι-
ζαν). Η στρατηγική του Προέδρου Αμ-
πάς σήμερα αντικατοπτρίζει την συ-
ναίνεση εντός της ΟΑΠ υπό την ηγεσία
του αείμνηστου Γιάσερ Αραφάτ τότε, δη-
λαδή την δέσμευση σε διαπραγματεύ-
σεις βάσει του ∆ιεθνούς ∆ικαίου και των
ψηφισμάτων του ΟΗΕ ώστε να κατα-
λήξουμε σε μια τελική δίκαιη λύση. Σή-
μερα το Ισραήλ εκπροσωπείται από
έναν άπληστο ακροδεξιό σιωνιστή πρω-
θυπουργό,  εχθρό της δημοκρατίας και
της ειρήνης ο οποίος ονειρεύεται να
πραγματώσει το διαστρεβλωμένο Βι-
βλικό ιδεολόγημα του διεθνούς σιωνι-
στικού λόμπι και τους ακραίους θρη-
σκόληπτους ευαγγελιστές στις ΗΠΑ
και αλλού. Θα ήθελα λοιπόν να κατα-
λήξω λέγοντας πως όποιος ψάχνει για
τους υπεύθυνους της αποτυχίας εξεύ-
ρεσης ειρηνικής και βιώσιμης λύσης στη
διαμάχη θα πρέπει να τους αναζητήσει
στην πλευρά του Ισραήλ. 

Πώς βλέπετε τη στρατηγική συμμαχία
Ελλάδας Ισραήλ; Τι ρόλο έχει διαδρα-
ματίσει;

Θα ήθελα να ξεκινήσω επαναλαμβά-
νοντας τα λόγια του πρωθυπουργού
του Κράτους της Παλαιστίνης, Μοχά-
μαντ Στάγιεχ στον πρωθυπουργό της Ελ-
λάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη κατά τη
διάρκεια της πρόσφατης τηλεφωνικής
τους συνομιλίας: «Οι σχέσεις και τα κοι-
νά συμφέροντα της Ελλάδας και του Ισ-
ραήλ δεν πρέπει να είναι εις βάρος της
προσήλωσης του ελληνικού λαού και
της κυβέρνησης στο διεθνές δίκαιο και
το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιά-
θεση, και η Ελλάδα πρέπει να αρθρώσει
δυνατή φωνή ενάντια στα σχέδια προ-
σάρτησης του Ισραήλ» και πρόσθεσε:
«Θέλουμε να σπάσουμε το τετελεσμένο
γεγονός που επιδιώκει να επιβάλει το
Ισραήλ, μέσω μιας αδιαίρετης ευρω-
παϊκής θέσης που υπερασπίζεται τη
δικαιοσύνη για τον παλαιστινιακό λαό,
προστατεύει το διεθνές δίκαιο και τις
ευρωπαϊκές αξίες και αποκαθιστά την
ελπίδα και την εμπιστοσύνη στην παγ-
κόσμια έννομη τάξη». Το Ισραήλ σε αγα-
στή συνεργασία με την τωρινή ρατσι-
στική διοίκηση των ΗΠΑ παρεμβαί-
νουν σε εσωτερικά ζητήματα χωρών άλ-

λοτε εκβιάζοντας και άλλοτε αγνοώντας
απροκάλυπτα το δικαίωμα κάθε χώρας
να αποφασίζει η ίδια για τη μοίρα της.
Το θέμα λοιπόν δεν είναι πώς βλέπου-
με εμείς οι Παλαιστίνιοι τη στρατηγική
συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ αν και νο-
μίζω ότι τα λόγια του Πρωθυπουργού
Στάγιεχ απάντησαν καθαρά σε αυτό το
ερώτημα. Το θέμα είναι πως βλέπει και
πως αισθάνεται ο ελληνικός λαός για
αυτή τη συνεργασία με ένα κράτος εγ-
κληματία; Είμαι πεπεισμένος ότι οι Έλ-
ληνες φίλοι μας υπέρμαχοι της ∆ημο-
κρατίας και της Ελευθερίας, οι οποίοι
στο παρελθόν πολέμησαν γενναία κά-
νοντας μεγάλες θυσίες κατά την διάρ-
κεια του εθνικοαπελευθερωτικού τους
αγώνα ενάντια στη ναζιστική κατοχή και
τη στρατιωτική δικτατορία, για την
ελευθερία και τη δημοκρατία δεν αι-
σθάνονται να τους δένουν κοινές αξίες
και αρχές με το Ισραήλ και θα σταθούν
όπως πάντα στη σωστή πλευρά της
ιστορίας, υποστηρίζοντας το παναν-
θρώπινο δικαίωμα όλων των λαών στην
αυτοδιάθεση και πιέζοντας ώστε να
επιβληθούν κυρώσεις εναντίον ενός
κράτους που ασκεί την βαρβαρότητα
της κατοχής και του εκτοπισμού και να
προχωρήσει η ελληνική κυβέρνησή ανα-
γνωρίζοντας το κράτος μας σύμφωνα με
την ομόφωνη απόφαση του κοινοβου-
λίου (∆εκέμβριος 2015) βάσει της αρχής
της λύσης των δύο κρατών, πριν στε-
ρέψουν οι εναπομείνασες ευκαιρίες για
ειρήνη και καταλήξουμε στο χάος. Από
την δική μας πλευρά, θα ήθελα να επα-
ναλάβω την πάγια θέση μας να συνερ-
γαζόμαστε στενά με όλες τις ελληνικές
κυβερνήσεις και να προωθούμε, να εξε-
λίσσουμε και να αναβαθμίσουμε τις
ιστορικές σχέσεις μεταξύ της Παλαι-
στίνης και της Ελλάδας και των λαών
μας σε στρατηγικό επίπεδο. 

Ολόκληρη η συνέντευξη στον ιστό-
τοπο της «Εποχής»: www.epohi.gr.

Της Ράνιας Σβίγκου*

Παρά τις προειδοποιήσεις της διεθνούς κοινότητας
το νομοσχέδιο «Όραμα για ειρήνη», θα κατατεθεί,
κατά πάσα πιθανότητα, στο ισραηλινό κοινοβού-

λιο, κάποια στιγμή πριν τις αμερικάνικες εκλογές του Νο-
εμβρίου. Πρόκειται για το σχέδιο προσάρτησης στο Ισ-
ραήλ, κατεχομένων παλαιστινιακών εδαφών της Κοιλά-
δας του Ιορδάνη και ιδίως δεκάδων εβραϊκών οικισμών
της ∆υτικής Όχθης το οποίο περιλαμβάνεται στην προ-
γραμματική συμφωνία συγκυβέρνησης Νετανιάχου -
Γκαντζ. Είναι μια κίνηση που απειλεί την ειρήνη, τη στα-
θερότητα και την αναγκαία συνύπαρξη των λαών της πε-
ριοχής, μια ξεκάθαρη παραβίαση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου
και των Αποφάσεων του ΟΗΕ.

Από την πρώτη στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ, με δημόσιες παρεμ-
βάσεις του σε όλα τα επίπεδα, από τον πρόεδρο Αλέξη
Τσίπρα και την ευρωομάδα, μέχρι την Κ.Ο. και τον αρμό-
διο Τομέα, εξέφρασε την πλήρη αντίθεσή του σε αυτό το
σχέδιο. Την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, πέρα
από τις τριμερείς με την Παλαιστίνη, ας θυμηθούμε τις
επίσημες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα στο Ισραήλ ως
πρωθυπουργού, για παράδειγμα, στις 8/12/2016. Τότε, στο
πλαίσιο κοινής συνέντευξης Τύπου με τους Αναστασιάδη
- Νετανιάχου, αναφερόμενος στο Παλαιστινιακό, ο Α.
Τσίπρας επεσήμανε «την επιτακτική ανάγκη για επανέ-
ναρξη άμεσων και αξιόπιστων συνομιλιών για το Μεσα-

νατολικό, που θα οδηγήσουν σε μια λύση ειρηνικής συμ-
βίωσης δύο κρατών: Στο αναφαίρετο δικαίωμα, δηλαδή,
των πολιτών του Ισραήλ, του κράτους του Ισραήλ να ζουν
με ασφάλεια και το δικαίωμα των Παλαιστινίων να έχουν
το δικό τους βιώσιμο κράτος» . Επίσης, πάλι στο Ισραήλ,
σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον ισραηλινό πρωθυ-
πουργό,  στις 27/01/2016, ο Α. Τσίπρας μίλησε εναντίον
των εποικισμών. Ας θυμηθούμε, τέλος, την επίσημη επί-
σκεψη Αμπάς στην Αθήνα, το ομόφωνο ψήφισμα της
Βουλής για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστί-
νης, την έναρξη   διμερούς κυβερνητικής συνεργασίας σε
ένα ευρύ φάσμα τομέων.

Αντίθετα, ο Κ. Μητσοτάκης στην πρόσφατη επίσημη
επίσκεψή του, πριν δυο εβδομάδες, δεν έκανε ούτε μια
αναφορά στο Παλαιστινιακό. Επιπλέον, η ελληνική κυ-
βέρνηση δεν έχει δώσει ούτε μια απάντηση ως προς τη
θέση της χώρας μας, τη στιγμή που οι περισσότερες ευ-
ρωπαϊκές χώρες, όπως η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο,
το Βέλγιο και η Γερμανία, αλλά και κοινοβούλια, όπως το
γερμανικό, έχουν ήδη καταδικάσει το σχέδιο της ισραη-
λινής κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για ξεκάθαρη παρα-
βίαση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆υστυχώς, φαίνεται ότι η σιωπή της Ν∆ και του κ. Μη-
τσοτάκη δεν αποτελεί απλώς μια σοβαρή παράλειψη,
αλλά είναι ένδειξη αλλαγής από τις πάγιες θέσεις της
εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας. Άλλο ένα τέτοιο ση-
μάδι αποτελεί η επιλογή της κυβέρνησης να φέρει προς

ψήφιση στη Βουλή, την κύρωση της Αμυντικής Συμφω-
νίας με το Ισραήλ, την 1η Ιουλίου, την ημέρα, δηλαδή που
είχε προγραμματιστεί να γίνει η προσάρτηση των εδα-
φών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή δεν θεώρησε ότι ήταν
μια τυχαία κίνηση, ζήτησε την αναβολή της συζήτησης,
κάτι που η Ν∆ απέρριψε. Προφανώς, ο Κ. Μητσοτάκης,
στο ταξίδι του στο Ισραήλ, είχε δεσμευτεί να παρέχει ένα
μήνυμα συμβολικής στήριξης στο σχέδιο Νετανιάχου. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, πρόκειται και για
ένα ζήτημα που αφορά άμεσα το Κυπριακό. ∆ιότι, όπως
σημείωσε και ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής
Ασφαλείας, Ζοζέπ Μπορέλ «το να προκαλείς ζημιά στο
διεθνές σύστημα, διαβρώνοντας έναν από τους θεμελιώ-
δεις μεταπολεμικούς κανόνες που έκανε τον κόσμο
ασφαλέστερο και νομιμοποιώντας την απόκτηση εδά-
φους διά της βίας, θα είναι πάντα κάτι το απαράδεκτο για
την Ευρωπαϊκή Ένωση». Ας αναλογιστούμε τι μήνυμα θα
δοθεί στην Τουρκία, αναφορικά με τα Κατεχόμενα της Κύ-
πρου.

Το νομοσχέδιο «Όραμα για ειρήνη» στρέφεται, τελικά,
εναντίον της ειρήνης. Κι όσο δεν προτείνεται μια δίκαιη
και βιώσιμη λύση στο Παλαιστινιακό, τόσο η κατάσταση
στη Μέση Ανατολή θα είναι κρίσιμη. Τώρα, σε αυτές τις
δύσκολες στιγμές για την ευρύτερη περιοχή, είναι ανα-
γκαία η ανάληψη διεθνών πρωτοβουλιών, στις οποίες θα
πρέπει να πρωταγωνιστήσει η ΕΕ. Σε κάτι τέτοιες στιγμές,

η έλλειψη κοινής πολιτικής η οποία θα μπορούσε να επι-
βάλλει πολιτικές, στην κατεύθυνση της προάσπισης της
διεθνούς νομιμότητας, γίνεται ακόμα πιο ηχηρή. Αναφο-
ρικά με την Ελλάδα, βέβαια, ηχηρή γίνεται η απουσία μιας
ενεργητικής, φιλειρηνικής, πολυδιάστατης εξωτερικής
πολιτικής, όπως αυτή που υλοποιούσε ο ΣΥΡΙΖΑ, τα προ-
ηγούμενα χρόνια, με κορυφαία στιγμή τη συμφωνία των
Πρεσπών. Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, είναι αναγκαία
όσο ποτέ η ενεργοποίηση ενός ισχυρού αντιπολεμικού και
φιλειρηνικού κινήματος, αλλά και οι κοινές πρωτοβου-
λίες αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων της Ευρώ-
πης.

* Υπεύθυνη στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για τον Τομέα ∆ιε-
θνών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.
Ολόκληρο το κείμενο στην ιστοσελίδα της «Εποχής».

Ενάντια στο διεθνές δίκαιο και την ειρήνη

Το θέμα δεν είναι
πώς βλέπουμε
εμείς οι Παλαι-
στίνιοι τη στρα-
τηγική συνεργα-
σία Ελλάδας – Ισ-
ραήλ. Το θέμα εί-
ναι πως βλέπει
και πως αισθάνε-
ται ο ελληνικός
λαός για αυτή τη
συνεργασία με
ένα κράτος εγ-
κληματία; Είμαι
πεπεισμένος ότι
οι Έλληνες φίλοι
μας θα σταθούν
στη σωστή πλευ-
ρά της ιστορίας
υποστηρίζοντας
το πανανθρώπινο
δικαίωμα όλων
των λαών στην
αυτοδιάθεση. 

“ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΕΣΒΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ, ΜΑΡΟΥΑΝ ΤΟΥΜΠΑΣΣΙ

∆εν θα δεχθούμε ούτε ένα μέτρο
προσάρτησης παλαιστινιακής γης
Θα υπερασπιστούμε τα πανανθρώπινα δικαιώματά μας μέσω της ειρηνικής λαϊκής αντίστασης του λαού μας
και της διπλωματικής οδού στα διεθνή φόρα
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Του Γκάβιν Ρέι*

Οπρώτος γύρος των προεδρικών
εκλογών στην Πολωνία, που διε-
ξήχθησαν την περασμένη Κυ-

ριακή 28 Ιουνίου, επιβεβαίωσε την κυ-
ριαρχία των δύο μπλοκ της δεξιάς στην
πολωνική πολιτική σκηνή. Ο νυν πρό-
εδρος της Πολωνίας Άντζεϊ Ντούντα
(επικεφαλής του κόμματος Νόμος και
Τάξη, PiS) κέρδισε το 43,5% των ψήφων,
με τον πολιτικό του αντίπαλο Ράφαλ
Τρζασκόφσκι (Πλατφόρμα Πολιτών,
ΚΟ) να παίρνει το 30,5% των ψήφων.
Παρά το μεγάλο προβάδισμα του Ντούν-
τα, ο δεύτερος γύρος που θα διεξαχθεί
στις 12 Ιουλίου, ενδέχεται να είναι
ντέρμπι. 

Οι προεδρικές εκλογές πραγματο-
ποιούνται στον απόηχο της πανδημίας
και της συνακόλουθης βαθιάς, παγκό-
σμιας οικονομικής ύφεσης. Παρότι η
Πολωνία απέφυγε τις χειρότερες συνέ-
πειες της πανδημίας, έχουν καταγραφεί
1.500 επίσημοι θάνατοι από τον COVID-
19 (που αντιστοιχούν σε 39 θανάτους
ανά ένα εκατομμύριο πολίτες) στη χώρα.
Η πολωνική οικονομία εκτιμάται ότι θα
καταγράψει πτώση της τάξης του 7%
φέτος, οδηγώντας τη χώρα σε ύφεση,

για πρώτη φορά από τη δεκαετία του
’90. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του
υπουργείου Οικονομικών, θα χαθούν
περίπου 200.000 θέσεις εργασίας πλή-
ρους απασχόλησης, και οι άνεργοι θα ξε-
περάσουν τους 400.000, αυξάνοντας
τους καταγεγραμμένους άνεργους στους
1,3 εκατομμύρια. Η Πολωνία έχει ήδη
ένα από τα υψηλότερα ποσοστά προ-
σωρινής εργασίας και αυτοαπασχόλησης
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με εκατομμύ-
ρια ανθρώπων να εργάζονται σε επι-
σφαλείς και ασταθείς συνθήκες. 

Οι δύο δεξιές
υποψηφιότητες

Η προεκλογική καμπάνια κάθε άλλο
παρά εστίασε στα αυξανόμενα οικονο-
μικά προβλήματα και τα προβλήματα
υγείας που αντιμετωπίζει η πολωνική
κοινωνία. Ο Άντζεϊ Ντούντα, με την ομο-
φοβική του ρητορική, εστίασε στα δι-
καιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, προ-
κειμένου να κινητοποιήσει τους υπο-
στηρικτές του. Εμφανίστηκε ως υπερα-
σπιστής της παραδοσιακής πυρηνικής
πολωνικής οικογένειας και χαρακτήρι-
σε τη ΛΟΑΤΚΙ ως «ιδεολογία» και όχι ως

«κοινότητα», που αποτελείται από αν-
θρώπους. Αυτή η ρητορική τροφοδότη-
σε ένα εχθρικό κλίμα απέναντι στη ΛΟ-
ΑΤΚΙ κοινότητα, και είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση εγκλημάτων μίσους εναντίον
τους. Εν τω μεταξύ, ο Ράφαλ Τρζα-
σκόφσκι δεν παρουσίασε μια θετική
εναλλακτική πρόταση έναντι του Ντούν-
τα, αντιθέτως εμφανίστηκε ως πιο με-
τριοπαθής και σύγχρονος υποψήφιος. 

Η ανάλυση της κατανομής των ψήφων
στους δύο υποψήφιους είναι αποκαλυ-
πτική των πολιτικών διχασμών που τα-
λανίζουν τη χώρα. Ο Ντούντα κέρδισε
την υποστήριξη των ανατολικών πε-
ριοχών της χώρας, της επαρχίας και των
μικρών πόλεων, όπως και των ηλικιω-
μένων και χαμηλού μορφωτικού επιπέ-
δου ψηφοφόρων. Από όταν εξελέγη
κυβέρνηση το PiS, το 2015, κατάφερε να
κερδίσει τη στήριξη των τμημάτων της
κοινωνίας που υποστηρίζουν τις κοι-
νωνικές δαπάνες και την αναδιανομή,
όπως και των ανθρώπων που υποστη-
ρίζουν την παράδοση και τις Καθολικές,
συντηρητικές αξίες. Παρότι δεν υπάρχει
ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο PiS
και το ΚΟ, τα δύο αυτά δεξιά κόμματα
κατάφεραν να παγιώσουν την πολιτική
τους ηγεμονία, με το ΚΟ να κερδίζει τη
στήριξη των πλουσίων και αστών ψη-
φοφόρων, που ζουν κυρίως στις δυτικές
περιοχές της Πολωνίας. 

Απογοήτευση για την Αριστερά

Οι προεδρικές εκλογές προκάλεσαν
τεράστια απογοήτευση στην Αριστερά,
με τον υποψήφιό της, Ρόμπερτ Μπεν-
τρόν, να κερδίζει μόλις το 2,2% των ψή-
φων. Οι απώλειες είναι πολύ σημαντι-
κές για την Αριστερά, συγκριτικά με το
12,5% που κατέγραψε στις βουλευτικές
εκλογές πέρυσι. Ο Μπεντρόν δεν κατά-
φερε να συσπειρώσει τους αριστερούς
ψηφοφόρους και στην καμπάνια του δεν
κατάφερε να αφήσει ένα σαφές στίγμα.
Κέρδισε μόλις το 17% των ψηφοφόρων
που αυτοπροσδιορίζονται ως αριστεροί,
ενώ ο Τρζασκόφσκι προσέλκυσε το
43% της δεξαμενής των ψηφοφόρων της
Αριστεράς. Το Αγροτικό Λαϊκό Κόμμα
(PSL) είχε εξίσου κακή απόδοση, κατα-
γράφοντας μόλις 2,5%. 

Οι άλλοι δύο υποψήφιοι, Σάιμον Χο-
λόβνια και Κριστόφ Μπόζακ, τα πήγαν
σχετικά καλά. Ο Χολόβνια, πρώην δη-
μοσιογράφος, απευθύνθηκε σε διάφορα
τμήματα του εκλογικού σώματος, προ-
βάλλοντας την ταυτότητα του ανεξάρ-
τητου υποψηφίου. Κέρδισε, έτσι, σχεδόν
το 14% των ψήφων, με την πλειονότη-
τα των ψηφοφόρων να απείχε στις προ-
ηγούμενες εκλογές ή να είχε υποστηρί-
ξει το ΚΟ. Εν τω μεταξύ, ο ακροδεξιός
υποψήφιος Μπόζακ κατέγραψε ένα πο-
σοστό της τάξης του 6,9%. Ο Μπόζακ
προέρχεται από το ακροδεξιό εθνικι-
στικό ρεύμα στην Πολωνία, παρότι προ-
σπάθησε να εμφανιστεί ως κοινά απο-
δεκτός πολιτικός. Το κόμμα του, Συνο-
μοσπονδία, συνδυάζει τον εθνικισμό
και το συντηρητισμό με τον ακραίο νε-
οφιλελευθερισμό. Υποστηρίχθηκε κυ-

ρίως από νέους και υψηλού μορφωτικού
επιπέδου ψηφοφόρους, που προέρχον-
ται από την περιφέρεια και τις μικρές ή
μεσαίες πόλεις. Το ριζοσπαστικό, νεο-
φιλελεύθερο πρόγραμμά του απευθύ-
νεται στα απογοητευμένα κοινωνικά
στρώματα, υποσχόμενο φορολογικές
ελαφρύνσεις και κοινωνικές δαπάνες,
προωθώντας τη δαρβινική ιδεολογία
του ατομικισμού και του ανταγωνισμού. 

Η στρατηγική
για τον δεύτερο γύρο

Η καμπάνια για το δεύτερο γύρο των
εκλογών θα είναι εξαιρετικά τρικυμιώ-
δης, με ομιχλώδες το αποτέλεσμά της.
Παρά το ισχυρό προβάδισμα του Ντούν-
τα στον πρώτο γύρο, δεν έχουν απομεί-
νει περιθώρια για να κερδίσει ψήφους
από τους χαμένους υποψήφιους. Η
στρατηγική που του απομένει είναι να
κινητοποιήσει τη βάση του, με την ελ-
πίδα πως αυτό θα αρκεί ώστε να φτάσει
το όριο του 50% των ψήφων. Εν τω με-
ταξύ, ο Τρζασκόφσκι έχει ήδη κερδίσει
την υποστήριξη το Χολόβνια και ενδε-
χομένως τη μεγάλη πλειονότητα των ψη-
φοφόρων του PSL και της Αριστεράς.
Αυτό έχει δημιουργήσει μια δυσάρεστη
κατάσταση, αφού οι «κεντροδεξιοί»
υποψήφιοι προσπαθούν να διεκδική-
σουν τη στήριξη των ψηφοφόρων του
Μπόζακ. Το βράδυ των εκλογών, ο
Ντούντα και ο Τρζασκόφσκι απευθύν-
θηκαν στο εκλογικό σώμα του Μπόζακ,
επιζητώντας την υποστήριξή του στο
δεύτερο γύρο. Ο Ντούντα ισχυρίστηκε
πως δεν υπάρχουν θεμελιώδεις διαφο-
ρές ανάμεσα στα δύο κόμματα, ενώ ο
Τρζασκόφσκι δήλωσε πως και οι δύο
συμφωνούν σε βασικά οικονομικά ζη-
τήματα. 

Η χαμηλή υποστήριξη της Αριστεράς
δείχνει πως έχει ελάχιστο πολιτικό κε-
φάλαιο να διαπραγματευτεί στο δεύτε-
ρο γύρο, με τους δύο υποψήφιους να
στρέφουν την προσοχή τους στο να
κερδίσουν την υποστήριξη των ψηφο-
φόρων του Χολόβνια και του Μπόζακ. Ο
δεύτερος γύρος θέτει ένα δίλημμα για
τους αριστερούς ψηφοφόρους, αφού οι
δύο υποψήφιοι εκπροσωπούν διαφο-
ρετικές, αλλά αλληλεπικαλυπτόμενες,
δεξιές πλατφόρμες και εκλογικές πε-
ριφέρειες. Φαίνεται πως η τάση στους
αριστερούς ψηφοφόρους είναι να ψη-
φίσουν τον Τρζασκόφσκι ως τακτική
αναγκαιότητα, προκειμένου να σπάσει
το πολιτικό μονοπώλιο του PiS, ενδε-
χομένως να ανακόψει τις ακραίες θέσεις
του και να αφήσει χώρο και ευκαιρίες
για την Αριστερά. Ό,τι και να συμβεί
στις 12 Ιουλίου, η Αριστερά θα έρθει αν-
τιμέτωπη με την πρόκληση να προσπα-
θήσει να χτίσει έναν πολιτικό κίνημα και
ισχυρές δομές, ώστε να σπάσει η δεξιά
ηγεμονία στην Πολωνία. 

*Βρετανός κοινωνιολόγος που ζει
στην Πολωνία. Ιδρυτικό μέλος του
θινκ τανκ Naprzód, οργάνωσης-πα-
ρατηρητή του ευρωπαϊκού δικτύου
transform.

Τρικυμιώδης
καμπάνια
με ομιχλώδες εκλογικό
αποτέλεσμα 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΒΙΒΛΙΟ-
ΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗ-
ΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ ‘ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ λαμβάνοντας υπόψη την 62/2020 απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβου-
λίου, προκηρύσσει δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των γρα-
φείων της ∆ιοίκησης και της ∆ημοτικής Βιβλιοθήκης του Νομικού Προσώπου
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί: 

• Στην ιστοσελίδα του ∆ήμου Αγίου ∆ημητρίου τη διεύθυνση (URL) :
(www.dad.gr) 

• Στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ημοτικού Μεγάρου. 
• Στην διαδικτυακή εφαρμογή ∆ιαύγεια, στον ιστότοπο http:// et.diavgeia.gov.gr. 
• Σε δύο εφημερίδες 

Η προθεσμία υποβολής των προτάσεων ορίζεται από 7-7-2020 και λήγει στις
27-7-2020 και ώρα 12:00 Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προβλεπόμενης
προθεσμίας, οποιαδήποτε υποβολή έγγραφης προσφοράς κρίνεται ως εκπρόθε-
σμη.
Οι προτάσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος αποστέλλονται στα Γραφεία ∆ιοίκησης
του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος ∆ήμου Αγίου ∆ημη-
τρίου στην οδό Αγίου ∆ημητρίου 216 και Ειρήνης 17, 2ος όροφος. Τηλέφωνο 210
9760505. 

Η πρόεδρος του Ν.Π.∆.∆ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Άγ. ∆ημήτριος:3-7-2020

Αρ.Πρωτ:1597
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Με τον δεύτερο γύρο των δημοτι-
κών εκλογών της περασμένης
Κυριακής έκλεισε ο εκλογικός

κύκλος, μιας διαδικασίας δύσκολης, η
οποία όμως έστειλε αρκετά μηνύματα σε
πολλές κατευθύνσεις. Το πρώτο ήταν η
μεγάλη αποχή, 59%. Η αποχή προβλη-
ματίζει την κυβέρνηση και την αντιπο-
λίτευση γιατί δεν έχει σχέση μόνο με την
υγειονομική κρίση, αλλά και με την αμ-
φισβήτηση των θεσμών σε τέτοιο σημείο
που “αγγίζει το όριο της δημοκρατικής
νομιμότητας”, όπως ανέφερε ο Πατρίκ
Λιαρίκ διευθυντής της “Ουμανιτέ”.

Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθούν
και τα πολιτικά μηνύματα προς την κυ-
βέρνηση, έτσι όπως εκφράστηκαν με την
ψήφο αποδοκιμασίας της, ενώ από την
άλλη δίνεται η δυνατότητα να επανεμ-
φανιστούν στην πολιτική σκηνή η αρι-
στερά και η οικολογία. Η χώρα μπήκε σε
μια νέα φάση ανατροπής του πολιτικού
πλαισίου που διαμορφώθηκε μετά τις
κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλο-
γές την άνοιξη του 2017, τότε, όταν ο
πρόεδρος Μακρόν επέβαλε με την από-
λυτη πλειοψηφία που διέθετε τη δική
του ατζέντα. Έχοντας απέναντί του ως
βασικό αντίπαλο το κόμμα της ακροδε-
ξιάς Μαρίν Λεπέν. Μέσα σ’ αυτό το πο-
λιτικό πλαίσιο, ο Εμ. Μακρόν εμφανι-
ζόταν –μίντια και δημοσκοπήσεις του
έδιναν αέρα– σαν ο κυρίαρχος του πο-
λιτικού παιχνιδιού. Έτσι υπολόγιζε πως
μπορούσε να φθάσει μέχρι τις προεδρι-
κές εκλογές το 2022.

Αμφισβητήθηκε
το πολιτικό πλαίσιο του 2017

Αυτός ο σχεδιασμός αμφισβητήθηκε
ριζικά από το εκλογικό σώμα. Το κόμ-
μα του Μακρόν (LPM) δεν κατάφερε να

κερδίσει σχεδόν κανένα μεγάλο δήμο –
η εκλογή του πρωθυπουργού Εντ. Φιλίπ
δεν ανατρέπει αυτές τις εκτιμήσεις. Η
υποψήφιά του στο Παρίσι περιορίστηκε
στο 16% και ήλθε τρίτη μετά την σο-
σιαλίστρια Αν Ινταλγκό υποψήφια της
Ενωμένης Αριστεράς (Σ. Κ., Κ. Κ. κ.ά.)
που πήρε το 30% στον Α΄ και 50,5% στον
Β΄ γύρο με δεύτερη την υποψήφια των
συντηρητικών.

Ο Μακρόν δεν κατάφερε να επανε-
κλέξει δημάρχους στις μεγάλες πόλεις,
στα αστικά κέντρα, αλλά και σε μικρό-
τερες κοινότητες οι υποψήφιοί του δεν
είχαν καμιά τύχη.

Η συντηρητική δεξιά –όπως και στον
Α΄ γύρο– κατάφερε να διατηρήσει τις δυ-
νάμεις της που είχε κερδίσει το 2014
παρά το γεγονός ότι έχασε μερικά από

τα κάστρα της (Μασσαλία, Κομπέι – Εσ-
σόν) που πέρασαν στους κομμουνιστές.

Το κόμμα της Λεπέν
σε υποχώρηση;

Ο Εθνικός Συναγερμός της Λεπέν είδε
να μειώνεται ο αριθμός των εκλεγμένων
δημάρχων διατήρησε όμως το Περπινιάν
(πάνω από 100.000 κατοίκους).

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα
διατήρησε τις δυνάμεις του

Το Σοσιαλιστικό Κόμμα, μετά τις ήτ-
τες το 2014, διατήρησε στην τοπική
αυτοδιοίκηση τις δυνάμεις του σε συ-
νεργασία με τις άλλες δυνάμεις της
αριστεράς κυρίως του ΚΚΓ, στο Παρίσι
και στη Λιλ, όπου επανεκλέχτηκε το
ιστορικό της στέλεχος Μαρτίν Ομπρί,
έχοντας αντίπαλους οικολόγους, Με-
λανσόν κλπ. Στελέχη του Σ.Κ., όμως, συ-
νέχισαν παλιές τακτικές, εκμεταλλεύ-
τηκαν αντιπαραθέσεις σε τοπικό επίπε-
δο με το ΚΚΓ για να κερδίσουν το δήμο
του Σαιν Ντενί, προπύργιο του ΚΚΓ.

Το ΚΚΓ στις κρίσιμες
εκλογικές μάχες

Το ΚΚΓ παρουσίασε στον Α΄ γύρο
μια δυναμική, κερδίζοντας πάνω από
100 κοινότητες, τον μεγάλο δήμο του
Μοντρέ στο Κέντρο (πάνω από 100.000
κατοίκους). Είχε θέσει ένα αρκετά φι-
λόδοξο στόχο για τον Β΄ γύρο για ένα με-
γάλο αριθμό δήμων. Αποδείχθηκε όμως
ότι η δυναμική στον Β΄ γύρο δεν ήταν η
ίδια όπως στον Α΄. Η μη επίτευξη στό-
χων του οφείλεται σε πολλούς λόγους,
κυρίως όμως στην πολυδιάσπαση των
δυνάμεων της αριστεράς (δεν εφαρμό-
στηκε ότι παραμένει το πρώτο ψηφο-
δέλτιο στον Β΄ γύρο και τα άλλα απο-
σύρονται), στις αντιθέσεις και αντιπα-
ραθέσεις των δυνάμεων της αριστεράς.
Παρ’ όλα αυτά οι οργανώσεις του ΚΚΓ
έδωσαν “τις μάχες κατά της άκρας δε-
ξιάς, της δεξιάς και της συνεργασίας των
δυνάμεων του Μακρόν με τη δεξιά”
όπως τόνισε ο εθνικός γραμματέας του
Φαμπιέν Ρουσέλ. “Το Κ.Κ.Γ. συνέβαλε
αποφασιστικά στην ενότητα των δυνά-
μεων της αριστεράς και της οικολογίας
για να αντιμετωπισθούν οι δυνάμεις
της δεξιάς και ταυτόχρονα να τεθούν οι
βάσεις μιας νέας προοδευτικής πλει-
οψηφίας στις κοινότητες και τους με-
γάλους δήμους” και κατέληξε “εμείς κι-
νητοποιηθήκαμε και μετείχαμε σε πολ-
λά ψηφοδέλτια της αριστεράς και της οι-
κολογίας. Το ΚΚΓ συνέβαλε να εκλεγούν
δήμαρχοι στη Λυών, στο Μπορντό, στη
Μασσαλία (επικεφαλής από την Κίνηση
Πολιτών).

“Ιστορική νίκη” των Οικολόγων

Στην πραγματικότητα, όπως αναφέρ-
θηκε σε συνέντευξή του στην «Ουμανι-
τέ» ο γραμματέας των οικολόγων
(Ε.Ε.L.V.) “στον Β΄ γύρο οι οικολόγοι συ-
νεργαστήκαμε με την αριστερά για να αν-
τιμετωπίσουμε την αντί-κλιματική πο-
λιτική του Μακρόν που συμμάχησε με τη
δεξιά. Η συμμαχία αυτή δεν εμπόδισε τη
χώρα να στραφεί προς τους οικολό-
γους”. “Η νίκη των οικολόγων είναι
ιστορική και εκφράζει κάτι βαθύτερο,
την προσδοκία των Γάλλων για μια κοι-
νωνική και οικολογική αλλαγή”. Μετά
την εκλογή των πέντε δημάρχων σε με-
γάλες πόλεις μπορούσε να μιλήσει για
ιστορική νίκη. Οι οικολόγοι κέρδισαν
και άλλους μικρότερους δήμους. Ωστό-
σο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι δυ-
νάμεις τους δεν είναι οριζόντια οι ίδιες.
Σε πολλά αστικά κέντρα και σε επαρ-
χιακές πόλεις η παρουσία τους είναι πε-
ριορισμένη.

Αυτό δεν μειώνει καθόλου τα καλά
αποτελέσματα των οικολόγων. ∆εν δι-
καιολογεί, όμως, όσα άρχισαν να συζη-

τιούνται, με προεξάρχουσα τη «Μοντ»
ότι οι οικολόγοι και οι σοσιαλιστές
μπορούν πια να προχωρήσουν στην
προσπάθεια “της αριστεράς για τη διεκ-
δίκηση της προεδρίας το 2022”. Το
ΚΚΓ, “διαβρώνεται και η Ανυπότακτη
Γαλλία του Μελανσόν είναι μη αναγνω-
ρίσιμη”. Όσο για τα κοινωνικά κινήμα-
τα αυτά δεν υπάρχουν για την εφημερί-
δα. Μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων
οδηγεί στην αναβίωση του παλιού πο-
λιτικού πλαισίου που κατέρρευσε το
2017. Ούτε, βέβαια, η επιδίωξη του Με-
λανσόν να βρεθεί επικεφαλής της αρι-
στερής αντιπολίτευσης μπορεί να περ-
πατήσει.

Μασσαλία:
Η λαϊκή θέληση για αλλαγή

Η εφημερίδα “Μασσαλία” σχολιάζον-
τας τα αποτελέσματα στην πόλη ανα-
φέρει πως “με την ψήφο ο λαός εξέ-
φρασε, σε εθνικό επίπεδο, τη θέλησή
του για αλλαγή. Το κόμμα του προ-
έδρου Μακρόν ηττήθηκε”. “Με βάση τα
αποτελέσματα, οι διαχωριστικές γραμ-
μές αριστεράς – δεξιάς επανεμφανί-
στηκαν” και αυτές δεν μπορεί να τις
αγνοεί κανείς στην αριστερά. Να ση-
μειωθεί πως το ψηφοδέλτιο “Άνοιξη της
Μασσαλίας” με επικεφαλής τη Μισέλ
Ρουμπιρόλα χρεώνεται στους Πολίτες
και όχι στους οικολόγους που τη στή-
ριζαν όπως όλη η αριστερά. Είναι άγνω-
στο όμως αν θα πάρει τη δημαρχία
παρά την πλειοψηφία των 42 εδρών και
το ποσοστό 38,3%. Η δεξιά με 29 έδρες
και 30,75% θεωρεί τον δήμο, το λιμάνι
και την πόλη φέουδό της και καλεί τις
άλλες δυνάμεις, τους σοσιαλιστές με 8
∆.Σ., τη Λεπέν με 9 να “διαφυλάξουν την
πόλη” …

Η Γαλλία βρίσκεται σε μια καμπή

Παρά τις διαφορετικές εκτιμήσεις
υπάρχει μια κοινή διαπίστωση ότι η
χώρα βρίσκεται σε “καμπή”. Το αντί-
παλο δίδυμο Λεπέν και Μακρόν δεν εί-
ναι “αναπόφευκτο”. Η ιδέα αυτή δεν
ακουγόταν λίγο πριν, σήμερα όμως συ-
ζητιέται και στα ΜΜΕ.

Πώς θα απαντήσει ο πρόεδρος Μα-
κρόν στις νέες προκλήσεις; Ίσως με κά-
ποιον ανασχηματισμό. Στους οικολόγους
υπόσχεται ότι θα δεχθεί και μερικές από
τις προτάσεις των “150 πολιτών” που
έχουν ευρύτατα συζητηθεί, και με κά-
ποια αύξηση της χρηματοδότησης. Με
αυτές τις κινήσεις δεν λύνει κανένα
πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζεται η τριπλή
κρίση έτσι όπως ανάγλυφα φάνηκε με τη
μεγάλη “αποχή από τις κάλπες” όπως
έγραψε η «Μοντ». Η δεύτερη κρίση
αφορά τον ίδιο τον “μακρονισμό” που
αποδοκιμάστηκε από ψηφοφόρους και
η εικόνα του αμφισβητήθηκε από τις αμ-
φίβολες και πρόσκαιρες εκλογικές συμ-
μαχίες που ώθησαν το κόμμα του στη δε-
ξιά. ∆ηλαδή, πέρα από το “ακραιφνές
Κέντρο”. 

Η τρίτη κρίση είναι αυτή της κατάρ-
ρευσης του Μακρονισμού που μπορεί να
οδηγήσει πίσω στο 2017, στον παλιό πο-
λιτικό κόσμο. Συνεπώς, θύμα της είναι
ο ίδιος ο Μακρόν. Στη “Νουβέλ Ομπ-
σερβατέρ” ένας άλλος αρθρογράφος
θέτει τα ερωτήματα, πώς σε μια περίο-
δο κρίσης θα απαντήσει – πέρα από τις
όποιες πολιτικές κινήσεις – στην επερ-
χόμενη οικονομική κρίση, “το τσουνάμι”
που επέρχεται τον Σεπτέμβριο με την πα-
ρόξυνση της ανεργίας. “Η υγειονομική
κρίση ανακάτεψε πολύ τα χαρτιά” κατά
τον αρθρογράφο και έφερε στο τραπέ-
ζι των συζητήσεων νέα προβλήματα,
όπως αυτά που θέτει η οικολογία. Αυτά
τα προβλήματα οδήγησαν στις κάλπες
τους πολίτες στη Λυών, στη Μασσαλία
να αψηφήσουν τις απειλές και να ψη-
φίσουν τους Πολίτες σε Κίνηση.

Μπάμπης Κοβάνης

META TON B΄ ΓΎΡΟ
ΤΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΏΝ ΕΚΛΟΓΏΝ

Ήττα
του κόμματος
Μακρόν
Αρχή εξελίξεων στη Γαλλία
για την αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου

Με την ψήφο ο λαός
εξέφρασε, σε εθνικό
επίπεδο, τη θέλησή
του για αλλαγή. Η
υγειονομική κρίση
ανακάτεψε πολύ τα
χαρτιά. Με βάση τα
αποτελέσματα, οι δια-
χωριστικές γραμμές
αριστεράς - δεξιάς
επανεμφανίστηκαν.

“
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Ηαναγγελία αυτής της προσπά-
θειας της κυβέρνησης του Ουζμ-
πεκιστάν ίσως γέννησε σε κά-

ποιους ελπίδες ότι θα αντιμετωπίζονταν
επιτέλους οι ευρείες παραβάσεις και κα-
ταχρήσεις που ταλανίζουν τους εργα-
ζόμενους στον τομέα βάμβακος της χώ-
ρας. Συγκεκριμένα, επί χρόνια παιδιά,
δημόσιοι υπάλληλοι, ακόμα και για-
τροί, εξαναγκάζονται να δουλεύουν στις
βαμβακοφυτείες της χώρας, για να κα-
ταφέρει η βιομηχανία βάμβακος να εκ-
πληρώσει τις εξαγωγικές απαιτήσεις

του τομέα - κλειδιού για την οικονομία
της χώρας.

Η κυβέρνηση δήλωνε ότι προσδο-
κούσε από το πέρασμα της βιομηχανίας
στα χέρια ιδιωτών την τεχνολογική και-
νοτομία, το επιχειρησιακό άνοιγμα με
καλύτερης ποιότητας και μεγαλύτερης
αξίας υφάσματα και εν τέλει να μπει ένα
τέλος στην καταναγκαστική εργασία.
Όμως η ουζμπεκική κυβέρνηση προσ-
δοκούσε και ότι το πρόγραμμα ιδιωτι-
κοποίησης θα έπειθε τους διεθνείς παί-
κτες του χώρου να αφαιρέσουν τη χώρα

από τη μαύρη λίστα για εισαγωγή προ-
ϊόντων βαμβακιού, στην οποία συμπε-
ριλαμβανόταν λόγω των παραβιάσεων
ανθρωπίνων και εργασιακών δικαιω-
μάτων. Ωστόσο, με ελάχιστη διαφάνεια
και χωρίς ενδελεχή έλεγχο των εταιρι-
κών δικαιούχων, η παράδοση αυτού
του τομέα σε ιδιωτικά συμφέροντα εγ-
κυμονεί σημαντικούς κινδύνους, σε ένα
διεθνές πλαίσιο όπου οι επώνυμες εται-
ρείες ειδών ένδυσης εκδηλώνουν όλο
και περισσότερο ενδιαφέρον για ακε-
ραιότητα στις εκτεταμένες αλυσίδες
εφοδιασμού τους.

Ο κύριος συμμετέχων και δημόσιο
πρόσωπο της φιλόδοξης ιδιωτικοποί-
ησης που επιχειρεί η κυβέρνηση ονο-
μάζεται Uztex. Είναι ουζμπεκικός όμιλος
που δραστηριοποιείται στο χώρο των
υφασμάτων από τη δεκαετία του 1990,
οπότε ιδρύθηκε από τον επιχειρηματία
Fakhritdin Mamatdjanov και το γιο του
Farkhod. Ο «Economist» την περασμένη
χρονιά  διέκρινε την Uztex στον τομέα
των ιδιωτικοποιήσεων βάμβακος, επαι-
νώντας την: «Στο εργοστάσιο της Uz-
tex», έγραφε, «μια χαμογελαστή μοδί-
στρα κρατά ένα μπλουζάκι με σύνθημα
που φαίνεται να ανταποκρίνεται στις φι-
λοδοξίες της βιομηχανίας «Έτοιμος να
είμαι διαφορετικός»».

Ωστόσο, εσωτερικά έγγραφα της Uz-
tex, που ερευνήθηκαν στο πλαίσιο με-
λέτης που διεξήχθη από το Πανεπιστή-
μιο Ούλστερ, σε συνεργασία με το Φό-
ρουμ του Ουζμπεκιστάν για τα Ανθρώ-
πινα ∆ικαιώματα, αφηγούνται μια πιο εν-
διαφέρουσα ιστορία. Σειρά από ηλε-
κτρονικά μηνύματα, τραπεζικά έγγραφα,
συμβόλαια και άλλα εταιρικά έγγραφα
καταγράφουν ένα μυστικό επιχειρησια-
κό δίκτυο μεταξύ εταιρειών στο Ουζμ-
πεκιστάν, την Ελβετία και την Αγγλία.
Πιο συγκεκριμένα, συμβόλαια μεταξύ
του κυρίαρχου στο χώρο ελβετικού ομί-
λου Rieter και εταιρειών του ομίλου Uz-
tex καταδεικνύουν ότι η Uztex συμφώ-
νησε να αγοράσει μηχανήματα αξίας
84 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Rie-
ter, με εξωτερική ανάθεση στη βρετα-
νική εταιρεία Wayrex.

Η Wayrex είναι ένας ελάχιστα γνωστός
αγγλικός εμπορικός παίκτης, ο οποίος
σύμφωνα με δημόσια έγγραφα και εσω-
τερικά αρχεία αποτελεί βασικό μέρος
της υπεράκτιας εταιρικής δομής της Uz-
tex. Αυτό θέτει ένα ερώτημα: Γιατί μια
από τις μεγαλύτερες εταιρείες κλω-
στοϋφαντουργίας του Ουζμπεκιστάν να
συνάψει σύμβαση εξοπλισμού πολλών
εκατομμυρίων δολαρίων με ένα διάση-

μο ελβετικό προμηθευτή, για να συμ-
φωνήσει στη συνέχεια να αναθέσει αυτή
τη μεγάλη αγοραπωλησία σε ένα μικρό
βρετανικό υπεράκτιο όχημα που ανήκει
στο δικό του όμιλο; Η Uztex και ο ιδιο-
κτήτης της δεν έχουν απαντήσει στις
κλήσεις της έρευνας για κάποιο σχόλιο.

Περαιτέρω έρευνα αποκαλύπτει ότι η
Rieter συνδέεται πολλαπλά με την Uztex,
πράγμα που υποδεικνύει ότι ήταν σε
θέση να γνωρίζει τους πελάτες της και
να αναγνωρίσει τους κινδύνους για τυ-
χόν παράνομες διαδρομές. Οι κυκλικές
και διασταυρούμενες διαδρομές συνε-
χίζονται και εμπλέκουν και άλλες εται-
ρείες, μεγάλους ή μικρότερους παίκτες
στο χώρο, με έδρα ευρωπαϊκές χώρες.

Αυτό που χρειάζεται να μείνει στη σκέ-
ψη και των μη ειδικών, είναι ότι, αν και
η επιχειρησιακή δομή και λειτουργία της
Uztex δεν είναι ασυνήθιστη, συστημα-
τική έρευνα που διεξήχθη από το Πα-
νεπιστήμιο Ούλστερ, σε συνεργασία με
το Φόρουμ του Ουζμπεκιστάν για τα Αν-
θρώπινα ∆ικαιώματα, δείχνει ότι ανη-
συχητικά χαρακτηριστικά υπάρχουν σε
στατιστικά σημαντικό ποσοστό των
εταιρειών που επέλεξε η κυβέρνηση
του Ουζμπεκιστάν για να επωφεληθούν
από την προσπάθεια ιδιωτικοποίησης
του βαμβακιού.

Μετά το θάνατο του Ισλάμ Karimov το
2016, ο νέος πρόεδρος του Ουζμπεκι-
στάν Shavkat Mirziyoyev καλλιέργησε
την εικόνα ενός εκσυγχρονιστή φιλικού
προς τις επιχειρήσεις. Όμως η κυβέρ-
νησή του δεν έχει επιδείξει καμία διά-
θεση για διαφάνεια και απόδοση ευθυ-
νών σε περιπτώσεις όπως η Uztex.

Η δυναμική επιχειρήσεων, όπως η
ιδιωτικοποίηση του βαμβακιού του
Ουζμπεκιστάν, θα τίθεται πάντοτε σε
κίνδυνο από πρακτικές που ενθαρρύ-
νονται από ένα αδιαφανές πλαίσιο δια-
κυβέρνησης. Επίσης, εγείρονται ερω-
τήματα σχετικά με συνένοχη αρμοδιό-
τητα χωρών, όπως η Ελβετία και η Αγ-
γλία, οι οποίες παρέχουν την υποδομή
για την κίνηση κεφαλαίων, περιουσια-
κών στοιχείων και της επιχειρηματικής
ελίτ χωρίς, τους απαραίτητους ελέγχους
για τον εντοπισμό και τη δίωξη της κα-
τάχρησης.

Απόδοση: Ζωή Γεωργούλα

Η φωτογραφία ανήκει στο Πανεπι-
στήμιο Ούλστερ και το Φόρουμ του
Ουζμπεκιστάν για τα Ανθρώπινα ∆ι-
καιώματα.

ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ

∆ιαφθορά ποτίζει
τη βιομηχανία
βαμβακιού
Από το 2017, το Ουζμπεκιστάν, στην Κεντρική Ασία, ενεργοποίησε μία από τις
πλέον φιλόδοξες απόπειρες, στη μετασοβιετική ιστορία, μετάβασης της βαμβα-
κοβιομηχανίας  από τη διαχείριση του κράτους στα χέρια ιδιωτών και ξένων
επενδυτών. Με αυτή τη φράση ξεκινά άρθρο - ανάλυση του Κρίστιαν Λάσλετ, κα-
θηγητή Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Ούλστερ και ερευνητή με στόχο
τη διαφθορά και την κλεπτοκρατία στην Κεντρικη Ασία, την Ευρωπη και το Νότιο
Ειρηνικό, το οποίο δημοσιεύει το Οpen Democracy. Από τις ιδιότητες του συγγρα-
φέα δικαίως μπορείτε να συμπεράνετε ότι η εναρκτήρια φράση κρύβει περισσό-
τερα από όσα καταρχάς ίσως υποθέσατε. ∆ημοσιεύουμε τμήμα του άρθρου, το
οποίο αξίζει να διαβαστεί ολόκληρο για την πληθώρα τεκμηριώσεων που περι-
λαμβάνει [www.opendemocracy.net/en/odr/for-western-brands-uzbekistans-cot-
ton-privatisation-raises-red-flags].

Εκατοντάδες ελέφαντες έχουν πεθαίνει, μόνο
στην Μποτσουάνα τους τελευταίους δύο μήνες,
σε ένα ανεξήγητο μέχρι στιγμής φαινόμενο που
χαρακτηρίζεται άνευ προηγουμένου, ως προς
τον αριθμό των θανάτων σε περίοδο μη ξηρα-
σίας. Η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε ότι
αναμένεται να ανατεθεί σε τρία εργαστήρια, από
τον Καναδά, τη Νότια Αφρική και τη Ζιμπάμπουε
να ερευνήσουν δείγματα που πάρθηκαν από τα
νεκρά ζώα στην προσπάθεια να διευκρινίσουν
την αιτία αυτού του καταστροφικού γεγονότος.

Από το Μάιο, η οργάνωση Ελέφαντες Χωρίς Σύ-
νορα, που εργάζεται κυρίως για τη διάσωση των
απειλούμενων αυτών ζώων, είχε προειδοποι-

ήσει την κυβέρνηση της Μποτσουάνα με έκθεσή της,
έχοντας παρατηρήσει σε έρευνες από αέρος επικίν-
δυνα αυξανόμενους θανάτους ελεφάντων όλων των
ηλικιών και των δύο φύλων. Ήδη από τότε η κυβέρ-
νηση είχε αποκλείσει ως αιτία των θανάτων το παρά-
νομο εμπόριο ελεφαντοστού σημειώνοντας ότι οι
χαυλιόδοντες των νεκρών ζωών ήταν ανέγγιχτοι.

Στις αρχές αυτής της εβδομάδας, εκπρόσωπος του
καταφυγίου National Park Rescue με έδρα την Αγγλία
ανέφερε στο BBC ότι τον Ιούνιο είχαν ήδη καταμε-
τρηθεί 350 νεκρά ζώα μόνο στο δέλτα του ποταμού
Οκαβάνγκο, στα εδάφη της Μποτσουάνα, της τρίτης σε
πληθυσμό ελεφάντων αφρικανικής χώρας. Ο ίδιος συ-
νηγορώντας με την εκδοχή να μην ευθύνονται οι λα-
θροθήρες, υπογράμμισε ότι εάν επρόκειτο για θανά-
τους από κυάνιο, συνήθης μέθοδος των λαθροθηρών,
θα είχαν παρατηρηθεί και παράπλευροι θάνατοι

άλλων ζώων.  Επίσης απέκλεισε τη δηλητηρίαση από
το βακτήριο του άνθρακα που σκότωσε τουλάχιστον
100 ελέφαντες στην ίδια χώρα τον προηγούμενο
χρόνο.

Το γεγονός ότι οι περισσότεροι ελέφαντες βρί-
σκονται πεσμένοι με το πρόσωπο κατάχαμα κοντά σε
σημεία με νερό, σε συνδυασμό με την παρατήρηση
ερευνητών ότι τα ζώα περπατούν σε κύκλους, οδη-
γούν στη σκέψη για πιθανή νευρολογική αιτία. Πάντως
το γεγονός ανησυχεί τους επιστήμονες αφού χαρα-
κτηρίζεται ως απειλή διατήρησης του είδους, αλλά
δημιουργεί ανησυχίες και για τυχόν υγειονομική κρίση
μεγάλου μεγέθους, ενώ δεν αποκλείεται και η ανα-
γωγή των θανάτων στον κορονοϊό.

Είναι κάτι από όλα ικανό να μας κινητοποιήσει;

Πηγή: BBC

Γιατί πεθαίνουν
κατά εκατοντάδες οι ελέφαντες;
Ανησυχία καθώς αναζητείται ποιο ακριβώς
ανθρώπινο λάθος ευθύνεται
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** Οι ΟΜ Χαριλάου και Ντεπώ του ΣΥ-
ΡΙΖΑ διοργανώνουν εκδήλωση, τη ∆ευ-
τέρα 6 Ιουλίου, στις 8μμ, στην Πλατεία
Χαριλάου (Σ. Καραμανλή με ομιλητές:
Κατερίνα Νοτοπούλου, Βαγγέλη Ζορ-
κάδη, Φοίβο Τσικλιά.

** Η ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ Πιερίας πραγματοποιεί
εκδήλωση, τη ∆ευτέρα 6 Ιουλίου, στις
8μμ, στον πολυχώρο «Ελιά» (Εθν. Στα-
δίου 3) στην Κατερίνη, με ομιλητές την
Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και τον
Σωκράτη Φάμελλο. Θα χαιρετίσει η
Μπέττυ Σκούφα.

** Το Τμήμα Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων και η ΝΕ Επιτροπή Α’ Αθήνας του
ΣΥΡΙΖΑ διοργανώνουν διαδικτυακή εκ-
δήλωση, τη ∆ευτέρα 6 Ιουλίου, στις
7.30μμ, με θέμα «Ανάγκη αναβάθμισης
και τρόποι οικονομικής στήριξης της
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας»
και ομιλητές τους: Νίκο Παππά, Γιώργο
Τσίπρα, Νίκο Σκορίνη, ∆ημήτρη Χατζη-
σωκράτη, Μιχάλη Νικηφόρο. Παρεμ-
βαίνουν εκπρόσωποι φορέων. Συντονί-
ζει ο Μιχάλης Μυτιληνάκης. Η εκδή-
λωση θα μεταδοθεί ζωντανά στο κανά-
λι youtube 105,5 Στο Κόκκινο, στο face-
book ΣΥΡΙΖΑ Α’ Αθήνας και στo avgi.gr,
το left.gr και τον isyriza.

** Η Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Χίου πραγματοποιεί
εκδήλωση, την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις
9μμ, στο καφέ «Ηώς» στη ∆ασκαλόπε-
τρα Βροντάδος, με θέμα «Η διαχείριση
της πανδημίας και η επόμενη μέρα για
το δημόσιο σύστημα υγείας» και ομι-
λητές τους: Ανδρέα Ξανθό και Ανδρέα
Μιχαηλίδη. Συντονίζει ο ∆ημήτρης Πα-
παληός.

** ∆ιαδικτυακή εκδήλωση του κύκλου
«Κοινωνία, οικονομία & πολιτική στη
μετα-covid19 εποχή» του Ινστιτούτου
Νίκος Πουλαντζάς, με τίτλο «Κοινή
γνώμη & πολιτικά κόμματα: Πού βρι-
σκόμαστε μετά την πανδημία;», που
αξιοποιεί τα στοιχεία της περιοδικής
έκδοσης του Ινστιτούτου «Εκλογικές
τάσεις», θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 8 Ιουλίου, στις 7μμ, με ομιλητές:
την Φανή Κουντούρη, τον Ηλία Νικολα-
κόπουλο, τον Κώστα Πουλάκη, τον Μι-
χάλη Σπουρδαλάκη. Συντονίζει η Βού-
λα Κεχαγιά.
Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας
του Ινστιτούτου:
meet.poulantzas.gr/b/nic-3wh-2qc.
Εναλλακτικά, και από τη σελίδα του Ιν-
στιτούτου στο Facebook.

** Μετά από την αναστολή εκδόσεων
και εκδηλώσεων, μετά την άρση των
περιοριστικών μέτρων, οι εκδόσεις
Εύμαρος επανέρχονται. Την Τετάρτη 8
Ιουλίου, στις 8μμ, στη Θρυαλλίδα (Ηρα-
κλειδών 11, Θησείο, κοντά στον ηλε-
κτρικό Σταθμό), παρουσιάζουν το συλ-
λογικό τόμο «Οι συγγραφείς του Εύμα-
ρου γράφουν. 42 κείμενα καραντίνας».

** Η Κινηματογραφική Λέσχη Ηλιούπο-
λης προβάλλει την ταινία «Η ευτυχία
(Le bonheur) της Ανιές Βαρντά (Γαλλία,
1965, έγχρωμη, 80΄), την Τετάρτη 8 Ιου-
λίου, στις 9μμ και στις 11μμ, στο δημο-
τικό κινηματογράφο Ηλιούπολης «Με-
λίνα Μερκούρη» (Λεωφ. Ειρήνης 50,
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, Άνω Ηλι-
ούπολη). Η ταινία είχε κερδίσει την
Αργυρή Άρκτο στο ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Κινηματογράφου Βερολίνου και σε
αυτή η Ανιές Βαρντά (1928-2019) κα-
ταθέτει με αριστουργηματικό τρόπο το
δικό της ανατρεπτικό στοχασμό πάνω
στην έννοια του έρωτα, της συζυγικής
πίστης και βέβαια της ίδιας της ευτυ-
χίας, διαλύοντας μεθοδικά κάθε μελο-
δραματικό στερεότυπο.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Η πανδημία προκαλεί τη μεγαλύ-
τερη μεταπολεμική κρίση στο διε-
θνή και τον ελληνικό τουρισμό. Η
απουσία εισερχόμενων ταξιδιωτών
τοποθετεί τον τουρισμό τις τελευ-
ταίες εβδομάδες στο επίκεντρο του
δημόσιου λόγου και ανοίγει τη συζή-
τηση γύρω από τις συνέπειες της
υποτιθέμενης τουριστικής «μονο-
καλλιέργειας» για μεμονωμένες το-
πικές κοινωνίες αλλά και για το
αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας
συνολικά.
Από όλα τα θέματα που έχουν ανα-
δειχθεί τον τελευταίο καιρό, το
πλέον παράδοξο είναι η δημόσια συ-
ζήτηση για τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα των ξενοδοχείων. Η κυβέρ-
νηση δέχεται σήμερα πλήθος καταγ-
γελιών για την προχειρότητα με την
οποία τα διαχειρίζεται καθώς και
για τις παλινωδίες και τις καθυστε-
ρήσεις που έδειξε στα ζητήματα
υγειονομικής ασφάλειας. Ωστόσο,
σε αυτές τις γραμμές θα ήθελα να
επιχειρηματολογήσω ότι στην αντι-
παράθεση αυτή εμφιλοχωρούν τα
«χούγια» της ελληνικής τουριστικής
αγοράς και του κοινωνικού «πε-
δίου» των επιχειρηματικών δρών-
των του τουρισμού.

Τι είναι όμως τα υγειονομικά πρω-
τόκολλα; Το διεθνές τουριστικό
κύκλωμα λειτουργεί εδώ και δε-

καετίες υπό την ηγεμονία των μεγάλων
τουριστικών πρακτορείων. Η ισχύς
τους έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία
χρόνια από τις εταιρείες που λειτουρ-
γούν γύρω από το «οικοσύστημα των
πλατφόρμων» (airBnB, booking.com
κ.λπ.) χωρίς όμως, αυτό να είναι ακόμα
ικανό να αποκαθηλώσει την ισχύ των
πρώτων. Η δύναμη των tour operators
διαμορφώνει και την κατανομή της
ισχύος των υπόλοιπων επιχειρηματι-
κών δρώντων στην αγορά. 

Οι μεγάλοι tour operators λειτουρ-
γούν εδώ και δεκαετίες με «πρωτό-
κολλα»- δηλαδή με τις μίνιμουμ λίστες
απαιτήσεων αναφορικά με τις προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες και τις υποδομές –
τα οποία πρέπει να τηρούν τα ξενοδο-
χεία με τα οποία συμβάλλονται. Η ισχύς
αυτή των tour operators ήταν τέτοια, ει-
δικά την εποχή της απόλυτης κυριαρ-
χίας τους, μέχρι και τις αρχές της δε-
καετίας του 2000, που επί της ουσίας
αντικαθιστούσαν την ίδια την κανονι-
στική ισχύ του κράτους. Η απορρύθ-
μιση του πεδίου του τουρισμού διε-
θνώς, ειδικά από τη δεκαετία του ’90
και μετά, πήγαινε χέρι-χέρι με την ενί-
σχυση των αγοραίων μηχανισμών ρύθ-
μισης του κλάδου από τους μεγάλους
διεθνικούς οικονομικούς δρώντες. Τα
απαύγασμα της γνώσης τους διυλίζον-
ταν στους διεθνείς οργανισμούς, όπως
ο WTO (World Tourism Organization)
και το WTTC (World Travel and Tou-
rism Council), και αυτοί με τη σειρά
τους διαμόρφωναν τις συστάσεις πολι-
τικής προς τα επιμέρους έθνη-κράτη.

Η παντοδυναμία
των tour operators

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα, λοιπόν,
είναι «τέκνο» των tour operators αλλά
και φυσική προέκταση των εργαλείων
αυτορρύθμισης από την ίδια την αγορά
του τουρισμού διεθνώς εδώ και δεκαε-
τίες. Ανάλογες προβλέψεις-πρωτό-
κολλα βρίσκει κανείς για τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα, την ποιότητα
των τροφίμων στο εσωτερικό κάθε μο-
νάδας, τις συνθήκες ασφαλείας στην
πισίνα κ.ο.κ. Το κράτος έρχεται αναπό-
φευκτα δεύτερο σε αυτή τη διαδικασία
ρύθμισης, προσπαθώντας να ευθυγραμ-
μιστεί με το σχέδιο εκτάκτου ανάγκης
το οποίο διαμορφώνεται σε διεθνές επί-
πεδο υπό την ηγεσία του WTO. Το κρά-
τος επί της ουσίας προσπαθεί να επιβά-
λει και στην υπόλοιπη αγορά τη συν-
θήκη στην οποία υποτάσσονται οι ξενο-

δοχειακές μονάδες που συμβάλλονται
με τα μεγάλα τουριστικά πρακτορεία.

Η παραπάνω πρακτική στις παρούσες
συνθήκες είναι ορθολογική, επιβεβλη-
μένη και, υπό μια έννοια, δημοκρατική,
καθώς η υγειονομική απερισκεψία
ακόμα και μίας επιχείρησης είναι ικανή
να σύρει ολόκληρες περιοχές σε ακόμα
βαθύτερη οικονομική δυσπραγία από
αυτή στην οποία εισέρχονται σήμερα.
Είναι βεβαίως, αμφίβολης αποτελεσμα-
τικότητας για λόγους αμιγώς υγειονο-
μικούς αλλά αυτό είναι μια άλλη συζή-
τηση.

Καιρός
για αναστοχασμό

Η πολιτική τεχνολογία, ωστόσο, των
υγειονομικών πρωτοκόλλων λειτουργεί
με διαφορετικές ταχύτητες στους δια-
φορετικούς δρώντες στην αγορά. Οι με-
γάλοι ξενοδόχοι, στο βαθμό που οι ίδιοι
οφείλουν να τα ακολουθήσουν, αντι-
λαμβάνονται ότι η φήμη ενός προορι-
σμού είναι συλλογική και άρα έχουν
ισχυρό κίνητρο για την καθολική εφαρ-
μογή τους, και άρα, τη θεσμοθέτηση
τους από το ίδιο το κράτος. Από την
άλλη, οι μικρότεροι επιχειρηματικοί
δρώντες στον κλάδο επιβα-
ρύνονται δυσανάλογα από
τις απαιτήσεις των «πρωτο-
κόλλων» σε μια εποχή πρω-
τόγνωρης έλλειψης ρευστό-
τητας. Έτσι, επαναστατούν
«ενάντια στο κράτος» και
στο μοριακό επίπεδο της
συσσώρευσης κεφαλαίου
συχνά διαμορφώνουν σύνθε-
τες στρατηγικές παράκαμ-
ψης τους.

Όλα αυτά βεβαίως, είναι
όψεις μιας τραγωδίας για
τους ελληνικούς προορι-
σμούς και δη για τους νη-
σιωτικούς προορισμούς, των
οποίων οι οικονομίες είναι
καθολικά προσανατολισμέ-
νες προς τον τουρισμό. Απο-
τελούν, ωστόσο, και συμ-
πτώματα της εμπεδωμένης
απουσίας κρατικής ρύθμι-
σης. Συμπτώματα ενός κρα-
τικού μηχανισμού του
οποίου έχει ατονήσει η ικα-
νότητα να θέτει όρια στην
αγορά, ενός ελεγκτικού μη-
χανισμού που έχει να ασκή-
σει ελεγκτικές λειτουργίες

εδώ και χρόνια και, πάνω από όλα, μιας
αγοράς με βαθιά καχυποψία απέναντι
στους κρατικούς θεσμούς και στο δι-
καίωμα του κράτους «να της πει τι να
κάνει». Όλα αυτά είναι, δηλαδή, η αν-
θρωπολογική συνθήκη που έχει δια-
μορφωθεί ύστερα από 20 χρόνια νεοφι-
λελεύθερης απορρύθμισης στον κλάδο.

Η ειρωνεία της τύχης είναι ότι όλα
αυτά θα ήταν ευκολότερα αν οι νησιω-
τικοί τουριστικοί προορισμοί της χώρας
μας είχαν ένα αποτελεσματικό, αξιόπι-
στο και ανθεκτικό σύστημα πρωτοβάθ-
μιας δημόσιας υγείας. Ωστόσο, ο το-
μέας αυτός που σήμερα προβάλλει τις
παραπάνω αποσπασματικές αντιστά-
σεις, ουδέποτε έχει ασκήσει το ειδικό
του βάρος για να πιέσει την πολιτεία
για την ενίσχυση των υγειονομικών
υπηρεσιών στα νησιά, και φυσικά ουδέ-
ποτε θα αποδεχόταν ότι το κόστος για
αυτό θα έπρεπε να το επωμιστεί ο ίδιος.
Η σημερινή κρίση, ωστόσο, προσφέρε-
ται για αναστοχασμό. Από όλους.

Μιχάλη Νικολακάκης,
μεταδιδακτορικός ερευνητής

στο Πανεπιστήμιο Κρήτης,
διδάσκων Κοινωνιολογία στο ΕΚΠΑ

και μέλος ΣΕΠ του ΕΑΠ

Από πού μας ήρθαν
τα υγειονομικά
πρωτόκολλα;
Συμπτώματα της χρόνιας απουσίας
κρατικής ρύθμισης στον τουρισμό
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Γίνεται πολύς λόγος εσχάτως, εντός
και εκτός του ΣΥΡΙΖΑ, για την υπό-
θεση Novartis, για το αν μπορεί να

χαρακτηριστεί σκάνδαλο ή όχι και για το
αν έπρεπε το κόμμα να επενδύσει στην
υπόθεση προσδοκώντας άμεσα ή έμμεσα
κομματικά οφέλη. Την ίδια ώρα, και
αυτό προέρχεται κυρίως εκτός κόμματος,
τίθενται στο δημόσιο διάλογο ερωτήματα
όπως το γιατί δεν ενήργησε η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ για να διεκδικηθεί ποσό αποζη-
μίωσης από την αμερικανική πολυεθνική
όπως έπραξε, με επιτυχημένο είναι η
αλήθεια, τρόπο, το αμερικανικό δημόσιο.
Πολλά τα σκέλη του ζητήματος, πολλές
προσεγγίσεις, μία όμως η πραγματικότη-
τα που θα επιχειρήσουμε να προσεγγί-
σουμε στις παρακάτω γραμμές.

Ως προς το πολιτικό του πράγματος,
υπάρχουν ελάχιστα που δεν έχουν ειπω-
θεί. Ακόμα και η συζήτηση στην Κεντρι-
κή Επιτροπή Ανασυγκρότησης του ΣΥΡΙ-
ΖΑ το περασμένο Σάββατο γύρω από
αυτό το θέμα περιστράφηκε, δικαίως θα
έλεγε κανείς, αφού ήταν και πολύ πρό-
σφατη η δημοσιοποίηση του ηχητικού
Παππά-Μιωνή. Επιχειρήθηκε μία φυγή
προς τα εμπρός χωρίς να αγνοείται όμως
το δύσκολο παρόν και οι ευθύνες όσων
έκαναν λάθος εκτιμήσεις και κινήσεις εκ-
θέτοντας συντρόφους και φίλους του
κόμματος.

Είναι, άλλωστε, χαρακτηριστική η ομι-
λία του Ανδρέα Ξανθού, όπως και άλλων
στελεχών, στην ΚΕΑ. Ο πρώην υπουργός
Υγείας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ο οποί-
ος πιστώνεται τη σαφή βελτίωση της κα-
τάστασης του ΕΣΥ παρά τις ασφυκτικές
μνημονιακές υποχρεώσεις, υπογράμμισε
τρία χαρακτηριστικά σημεία: Πρώτον ότι
«ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα», τουλά-
χιστον για την Αριστερά, δεύτερον ότι το
«κλίμα δεν μας επιτρέπει να κάνουμε την

πολιτική μας αντεπίθεση» και τρίτον ότι
«πρέπει να αποτιμήσουμε αν η ατζέντα
σκανδάλων μας ωφέλησε». Το τελευταίο
σημείο είναι πολύ σημαντικό. Η ανάδει-
ξη του σκανδάλου ήταν πέρα κάθε αμφι-
βολίας επιβεβλημένη, δεν μπορεί όμως
κανείς να ισχυριστεί το ίδιο και για τις πο-
λιτικές προσδοκίες που καλλιεργήθη-
καν για τη σκανδαλώδη αυτή υπόθεση. Οι
διαχωριστικές γραμμές, που έτσι και αλ-
λιώς ήταν δυσδιάκριτες, προφανώς δεν
δούλεψαν. Στο πνεύμα του Ξανθού πάν-
τως κινήθηκαν και άλλες ομιλίες στη δια-
δικασία του προηγούμενου Σαββάτου.
Το πολιτικό βέβαια δεν κλείνει εδώ αλλά
εν συνεχεία έχει να κάνει με προσωπικές
εκτιμήσεις, απόψεις και αναλύσεις.

Η νομική πραγματικότητα
που αγνοείται

Στο νομικό κομμάτι, οι αντικειμενικές
αλήθειες, που αγνοούνται ακόμα και στο
εσωτερικό του κόμματος, δείχνουν να εί-
ναι περισσότερες. Η είδηση ότι το αμερι-
κανικό δημόσιο διεκδίκησε και εν τέλει
εξασφάλισε πολύ μεγάλη αποζημίωση
από την Novartis (κυρίως για τις δρα-
στηριότητες της Novartis ΕΛΛΑΣ κατά την
περίοδο 2012-2015) καταδεικνύει ότι
υπήρξε σκάνδαλο και μάλιστα σοβαρό-
τατο το οποίο δεν θα είχε αποκαλυφθεί αν
δεν μιλούσαν (και δεν ρίσκαραν με προ-
σωπικό κόστος) οι προστατευόμενοι μάρ-
τυρες, αυτοί που εντός Ελλάδα χαρακτη-
ρίστηκαν, χωρίς ντροπή, κουκουλοφόροι.

Η ερώτηση όμως του αν θα μπορούσε το
ελληνικό δημόσιο και μάλιστα κατά τη
διάρκεια της θητείας της προηγούμενης
κυβέρνησης να κάνει το ίδιο δεν έχει την
αυτονόητη απάντηση στην οποία πολλοί
καταλήγουν. Νομικές πήγες με γνώση του
θέματος, που μίλησαν στην «Εποχή»,

ανέφεραν χαρακτηριστικά ότι εφόσον
δεν υπάρχει κάποια καταδίκη για την No-
vartis στο ποινικό επίπεδο, πολύ δύσκο-
λα θα απέφερε χειροπιαστά αποτελέ-
σματα μία προσφυγή του δημοσίου στα
αστικά δικαστήρια. Το πιο πιθανό θα
ήταν η εταιρεία να εξασφαλίζει συνεχείς
αναβολές μέχρι την εκδίκαση (και την
απόφαση) για το ποινικό μέρος αν φυσι-
κά η υπόθεση προχωρούσε σ’ αυτό το ση-
μείο.

Είναι πάντως αλήθεια ότι η ελληνική δι-
καιοσύνη δεν έχει ακόμα τελειώσει με το
ποινικό κομμάτι. Η απόφαση του συμβι-
βασμού Novartis με το αμερικανικό δη-
μόσιο κάνει σαφώς λόγο για προσπάθεια
επηρεασμού κυβερνητικών αξιωματού-
χων, χωρίς όμως να διευκρινίζεται επα-
κριβώς η ιδιότητα των αξιωματούχων
αυτών. Θυμίζουμε σ’ αυτό το σημείο κάτι
που πολλοί τις τελευταίες ημέρες έχουν
ξεχάσει: Στον πρώην υπουργό Υγείας και
βουλευτή του ΚΙΝΑΛ Ανδρέα Λοβέρδο
έχει ασκηθεί δίωξη (ενώ έχει αρθεί η βου-
λευτική του ασυλία) και η υπόθεσή του
βρίσκεται στο στάδιο της ανάκρισης. Με
σεβασμό στο τεκμήριο της αθωότητας
οφείλουν άπαντες να περιμένουν την
εξέλιξη σ’ αυτήν την πτυχή της υπόθεσης
πριν βγάλουν τα οριστικά τους συμπερά-
σματα.

Επίσης, το ζήτημα μίας πιθανής προ-
σφυγής κατά της εταιρίας δεν εξαρτιόταν
μόνο από την πολιτική βούληση της ελ-
ληνικής κυβέρνησης αλλά και από ανε-
ξάρτητους θεσμούς όπως το νομικό συμ-
βούλιο του κράτους που θα έπρεπε να δώ-
σει τη δική του έγκριση για την εξέλιξη
της διαδικασίας. Πρέπει να τονιστεί εδώ
κάτι που έχει τη δική του ξεχωριστή ση-
μασία. Οι μεγάλες διαφορές του αμερι-
κανικού συστήματος δικαιοσύνης σε σχέ-
ση με το ελληνικό χαρίζουν στο αμερι-
κανικό δημόσιο πολύ μεγαλύτερες δυνα-
τότητες σε τέτοιου είδους υποθέσεις. Η
εξέλιξη με το συμβιβασμό στις ΗΠΑ αφο-
ρά το εκεί ποινικό κομμάτι της υπόθεσης,
πρόκειται δηλαδή, σύμφωνα με τα ισχύον-
τα στις ΗΠΑ, για μία ποινική διαδικασία.
Η διαφορά δικαιικής κουλτούρας μεταξύ
του αγγλοσαξονικού συστήματος (το
οποίο έχουν ασπαστεί οι ΗΠΑ) και του ευ-

ρωπαϊκού (το οποίο έχει ασπαστεί η Ελ-
λάδα με κύριες αναφορές στο αντίστοιχο
γερμανικό) είναι σαφής και καταγράφε-
ται. Συμπερασματικά, όσοι αναρωτιούν-
ται γιατί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δεν διεκ-
δίκησε χρήματα από την Novartis φαίνε-
ται να αδιαφορούν για σοβαρές πτυχές
των πραγμάτων.

Η μάχη για την τιμή
των φαρμάκων

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επίσης προσπά-
θησε να δώσει λύσεις στα τεράστια προ-
βλήματα στο χώρο του φαρμάκου κατά τη
διάρκεια της θητείας της και αυτό δεν
πρέπει να υποτιμηθεί. Πολύ χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα: Με σειρά αποφάσεων
του υπουργείου Υγείας, η διαδικασία τι-
μολόγησης των φαρμάκων πέρασε στον
ΕΟΦ και μόνο στον ΕΟΦ αφού καταργή-
θηκε η σχετική επιτροπή τιμολόγησης που
ελεγχόταν από την εκάστοτε πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου. Και ο ΕΟΦ πλέον είχε
την υποχρέωση να αναζητά στην ευρω-
παϊκή βάση δεδομένων τις δύο χαμηλό-
τερες τιμές χωρών της Ευρωζώνης και όχι
τις τρεις όπως ίσχυε παλαιότερα.

Άρχισε, επιπρόσθετα, μία σοβαρή δου-
λειά έτσι ώστε να δημιουργηθεί επιτροπή
για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας
και, το κυριότερο, για πρώτη φορά εν-
σωματώθηκαν συγκεκριμένα θεραπευτι-
κά πρωτόκολλα για τις κυριότερες ασθέ-
νειες τα οποία οι γιατροί όφειλαν να
ακολουθούν. Η εφαρμογή των θεραπευ-
τικών πρωτοκόλλων καταπολεμούν στην
πράξη φαινόμενα όπως η συναλλαγή για-
τρών-φαρμακευτικών εταιρειών και την
υπερσυνταγογράφηση αφού οι ιατρικές
επιλογές θεραπείας, σύμφωνα με το πρω-
τόκολλο, ορίζονται ρητά.

Κοντολογίς, υπήρξε μία αξιοσημείωτη
προσπάθεια θεσμικής θωράκισης του συ-
στήματος με κύριο στόχο την ωφέλεια των
ασθενών, την καταπολέμηση της δια-
φθοράς και τον έλεγχο στην τιμή του φαρ-
μάκου. Επιχειρήθηκε, δηλαδή, και ως
κάποιο σημείο επιτεύχθηκε, εξορθολογι-
σμός μίας κατάστασης που επέτρεπε τα
προηγούμενα χρόνια στην (κάθε) Novar-
tis να αλωνίζει, να επηρεάζει τις κυβερ-
νητικές αποφάσεις και να κατευθύνει
τις εξελίξεις εκεί που οι μέτοχοι και τα
συμφέροντά της επιθυμούσαν.

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει μάλ-
λον ξεκάθαρα ότι η υπόθεση Novartis είχε
πράγματι το χαρακτήρα μίας πολύ σοβα-
ρής υπόθεσης, που έπρεπε να διερευνη-
θεί για όλες τις πιθανές πτυχές της. Αυτό
έγινε, μόνο που το πολιτικό κομμάτι
απέσπασε, λόγω προφανώς και της βα-
ρύτητας των ονομάτων που ενεπλάκησαν,
τη μερίδα του λέοντος από το ενδιαφέρον
του κοινού και των ΜΜΕ σ’ ένα μιντιακό
τοπίο μάλιστα κάθε άλλο παρά φιλικό για
το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, σκάνδαλο υπήρξε και
πλέον υπάρχει και η αποδεικτική βούλα
της αμερικανικής δικαιοσύνης γι’ αυτό.
Ως προς την ελληνική δικαιοσύνη η υπό-
θεση παραμένει ανοιχτή και η κατάληξή
της επαφίεται στο αίσθημα καθήκοντος
των δικαστών που τη χειρίζονται, αλλά
και στην πολιτική βούληση να επιτραπεί
να φτάσει η έρευνα μέχρι το τέλος. Για το
τελευταίο η κυβέρνηση, να το διατυπώ-
σουμε κομψά, δεν έχει πείσει για τις
προθέσεις της.

Νίκος Γιαννόπουλος

Ως προς την ελληνική δικαιοσύνη η υπόθεση πα-
ραμένει ανοιχτή και η κατάληξή της επαφίεται
στο αίσθημα καθήκοντος των δικαστών που τη
χειρίζονται, αλλά και στην πολιτική βούληση να
επιτραπεί να φτάσει η έρευνα μέχρι το τέλος.

“

ΥΠΟΘΕΣΗ NOVARTIS

Τι πραγματικά
έκανε και
τι θα μπορούσε
να είχε κάνει
ο ΣΥΡΙΖΑ
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Με πλήρη συνείδηση του χαρα-
κτήρα και των ορίων τούτης της
συγκινητικής «στιγμής», πολύ,

όμως, περισσότερο με πλήρη συνείδηση
των οριακών δυνατοτήτων μου να φω-
τίσω, έστω και λίγο, το μέγεθός του, θα
περιοριστώ, ως προσκύνημα στον τάφο
του, στο να αγγίξω ερμηνευτικά τρεις
κύριες διαστάσεις του «φαινομένου:
Μανώλης Γλέζος».

∆ιάσταση πρώτη:
Ο μέγας άθλος της «Ακρόπολης»

∆εν πρόκειται, εδώ, παραβιάζοντας
ανοιχτές θύρες, να μιλήσω για τον
υπέρτατου συμβολισμού άθλο
του: τότε, τώρα και πάντοτε, για την
Ελλάδα, την Ευρώπη και τον
κόσμο! Που, με όλες τις αξιακές φορτί-
σεις του, ήταν, για τον Μανώλη, το
πρώτο του «παιγνίδι» με το θάνατο. Θα
αρκεστώ μόνο στο να τονίσω πώς αυτός
ο μέγας άθλος είχε και «πριν», είχε και
«μετά».
Με το «πριν» να είναι η αξιακή αρματω-
σιά του κι οι βαθιές ρίζες της στην
αστείρευτη φλέβα της αντρειοσύνης και
της αντιστασιακότητας, όπως το λέει ο
Σβορώνος, του λαού μας. Που, όπως
έξοχα το διαλαλεί η Σοφία Μαυροειδή-
Παπαδάκη, παραμένει ο ίδιος, υπό την
έννοια της ιστορικής του συνέχειας,
διαμέσου των αιώνων:
Με χίλια ονόματα, μια χάρη

ακρίτας είτε αρματολός
αντάρτης, κλέφτης, παλικάρι
πάντα είν΄ ο ίδιος ο λαός.
Αλλά και με το «μετά» να έχει την
ακόμα μεγαλύτερη σημασία του ως επι-
βεβαίωση της δια βίου διάρκειας των
αξιών, που οδήγησαν τα βήματά του,
μαζί με τον Λάκη Σάντα, στον Ιερό
Βράχο της Ακρόπολης. Ακατάβλητος
σημαιοφόρος, ως την τελευταία του
πνοή, του υψηλού διατακτικού του νεα-
νικού του άθλου.

∆ιάσταση δεύτερη: Το ιδεώδες
του «δημοκρατικού
πατριωτισμού»

Πατώντας γερά στον τόπο μας, απ’
όπου αγνάντευε όλο τον κόσμο, δεν
μπορούσε παρά να έχει ως επιστέγασμα
του αξιακού του συστήματος, οπότε και
της αριστερής ιδεολογίας του, το ιδεώ-
δες του «δημοκρατικού πατριωτισμού».
Που, ως συναίρεση της φιλοπατρίας,
της πολιτιστικής ιθαγένειας, της ελευ-
θερίας , της ισότητας και του διεθνι-
σμού, είναι απολύτως διεμβολιστικός:
απ’ τη μια του νοσηρού και πατριδοκά-
πηλου «εθνοκεντρισμού», με όλα τα το-
ξικά του συνακόλουθα, κι απ’ την άλλη
του επίσης νοσηρού και απάτριδος
«αντι-εθνικισμού» της νεο-ταξικής α-
τοπίας. Με τη διαλεκτική ενότητα «δη-
μοκρατικού πατριωτισμού» και «εθνι-
κής ανεξαρτησίας» να είναι πάντοτε,

για τον Μανώλη, το μέγα προαπαιτού-
μενο της εθνικής αξιοπρέπειας. Όπως,
λόγω τε και έργω, το απέδειξε σε όλη
του τη ζωή. Ακόμα, μάλιστα, και μετά
τη χρεοκοπία του 2010, όταν μεταπέ-
σαμε σε «μετανεωτερική αποικία» και
σε χώρα «περιορισμένης εθνικής κυ-
ριαρχίας». Οπότε και τον είδαμε, με τις
πολλές δεκαετίες στους ώμους του, να
είναι στην πρώτη γραμμή των διαδηλώ-
σεων για την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Εισπράττοντας, με τον Μίκη Θεοδω-
ράκη στο πλάι του, την προκλητική
ασέβεια της μνημονιακής ελληνικής
πολιτείας.

∆ιάσταση τρίτη: Το αξιακό
«μαντέμι» τα ψυχής του

Το μυστικό του «φαινομένου Μανώλης
Γλέζος», βρίσκεται στο αξιακό «μαν-
τέμι» της ψυχής του. Έχοντας φυτρώ-
σει στο ορεινό αιγαιοπελαγίτικο «μπαλ-
κόνι» τ’ Απεράθου, αυτό το «μαντέμι»
δημιουργήθηκε με μαγική μείξη
«άυλων» και «υλικών» αξιών του τόπου
του. Όπως: το κυκλαδίτικο φως, το
αταξικό γαλάζιο της θάλασσας, για να
θυμηθούμε Ρίτσο και Νερούδα, τα άγια
νάματα της αιγαιο-πελαγίτικης παράδο-
σης, με το μοναδικό αρχέγονο πλούτο
της, αλλά κι η σκληρή «ναξία πέτρα», η
«σμύρις», των αρχαίων προγόνων μας.
Κι όπου μέσα απ’ αυτά εξηγείται, με-
ταξύ πολλών, η ποιητική του φύση, η
ταύτιση, βαθιά μες στη συνείδησή του,
του ωραίου και του ηθικού, σε απόλυτη
συμφωνία με το παραδοσιακό πολιτι-
στικό μας πρότυπο, η αγάπη για τη
ζωή, ως «πρώτο καλό και μέγα», σαν
τον Σολωμό. Ακόμα κι η ακατάβλητη
αντοχή του στις μεγάλες δοκιμασίες
της ζωής του: τρεις θανατικές καταδί-
κες και δεκαέξι χρόνια φυλακής, λες
και «ανάγεται» μαγικά στη «σμύριδα»,
που βγαίνει απ’ τα σπλάχνα της ναξιώ-
τικης γης. Κι ούτε λόγος πως στο
αξιακό «μαντέμι» της ψυχής του έχουν
τις βαθιές τους ρίζες, πλάι στους εθνι-
κούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς του
καημούς, όλα τα μεράκια της ζωής του,
όπως η ιστορία, η γλώσσα, η ποίηση, η
οικολογία, η ορυκτολογία κι η ερωτική
σχέση με τ΄Απεράθου και τα Κυκλαδο-
νήσια.

∆ια βίου ηρωική μορφή

Πέραν των τριών αυτών διαστάσεων,
κατ’ ανάγκην υποψιαστικά σηματοδο-
τημένων, παρότι αυτοδεσμευμένος να
αποφύγω … διθυραμβικούς τόνους, δεν
θα τους ήθελε ο ίδιος, δεν μπορώ να
μην πω πως ο Μανώλης είχε περάσει

στην αθανασία πριν απ’ το θάνατό του:
ως δια βίου ηρωική μορφή.
Με την αθανασία να είναι έπαθλο «θέω-
σης» των πολύ εκλεκτών της ανθρώπι-
νης μοίρας και της Ιστορίας. Αυτών που
υπερβαίνουν επ’ αγαθώ τα ανθρώπινα
μέτρα, αψηφώντας ακόμα και τον θά-
νατο. Όταν η δικαίωση της ζωής, όπως
ορίζεται απ’ τον αξιακό κώδικα της
«ύπαρξής» τους, το απαιτεί.
Κι ο Μανώλης, λαμπρή φύτρα της αγω-
νιστικής παράδοσης του λαού μας, το
έπαιξε από νωρίς το «παιγνίδι» με το
θάνατο, όχι με αποκοτιά, αλλά με λε-
βεντιά. Που κυοφορείται σε αξιακή
μήτρα συνειδήσεων εμποτισμένων με
αποσταγματικά μύρα Κάλβειας «αρετής
και τόλμης». Κι η λεβεντιά δεν είναι …
στιγμιαία ιδιότητα.
Οπότε, δεν είναι τυχαίο που η αυτο-
στράτευσή του στα ωραία και υψηλά
προηγήθηκε της αριστερής πολιτικής
του στράτευσης, πάντοτε χωρίς ούτε
υποψία … ετερονομίας.
Όπως και το ότι ήταν εαμικός πριν από
το Ε.Α.Μ. και επονίτης πριν από την
ΕΠΟΝ. Αλλά και δια βίου εαμικός και
υπέρμαχος του «Εαμικού Πατριωτι-
σμού». Που, επίσης έξοχα και με σοφή
ιεράρχηση, υμνήθηκε απ’ τη γενιά του
(στίχοι Νίκου Καρβούνη):
Θέλουμε λεύτερη εμείς Πατρίδα
Και πανανθρώπινη τη Λευτεριά!
Μη μπορώντας να αναφερθώ σε άλλα
σημαντικά , όπως, για παράδειγμα,
στην αριστερή ιδεολογία του και στη
μακρά πολιτική του δράση… ως το Ευ-
ρωκοινοβούλιο, με βαθιά πίστη στο λαό
ως συλλογικό υποκείμενο της ιστορίας
του και στους ενεργούς πολίτες ως
δρώντα υποκείμενα της ιστορίας τους,
στο πείραμα «άμεσης δημοκρατίας» της
Απειράνθου, στο πολυδιάστατο συγγρα-
φικό του έργο, στην αναγεννησιακή
«υπόστασή» του, υπό την έννοια του
πολυδιάστατου και καθολικού ανθρώ-
που, στο ότι ήταν βαθιά Σολωμικός, με
πάθος κι αυτός για «ελευθερία και
γλώσσα», αλλά και στο μέγα θέμα των
«γερμανικών οφειλών», με τη φιλοσο-
φία που το αντιμετώπιζε, θα ολοκλη-
ρώσω με ένα μικρό δείγμα της ποιητι-
κής του γραφής. Είναι απ’ την ποιητική
του συλλογή « Η αίσθηση στο φως».
Όπου ο ποιητικός διάλογος με τα Κυ-
κλαδονήσια και τη μαγεία τους, μετα-
μορφώνεται, ελληνικώ τω τρόπω, μέσα
από ένα μεγάλο προσκλητήριο νεκρών,
σε διάλογο με τους νεκρούς. Προπαν-
τός μ’ αυτούς που εκτελέστηκαν στον
ανθό της νιότης τους. Που είναι ένας
βαθύς λυρικός λυγμός κι ένας ύμνος
στη ζωή. Σας διαβάζω απ’ το ποίημα:
«Αδερφέ μου Νίκο»:
Άναψα παντού καντήλια της μνήμης
με το δαυλό της θυσίας σου.
Άρπαξα το χωνί της Αντίστασης
Και φώναξα στεντόρεια:
Ελάτε να ανταποκριθούμε στο προ-
σκλητήριο
των καιρών.
Η Ιστορία χτυπά την πόρτα μας. ∆εν την
ακούτε;
Ελάτε να της ανοίξουμε τις θύρες να
περάσει.
Έρχεται να συνυπογράψουμε
τη συνθήκη με το μέλλον.
Η μνήμη του Μανώλη, «πρώτου παρτι-
ζάνου της Ευρώπης» (Ντε Γκωλ) και με
δια βίου «παρτιζάνικη ψυχή», που δεν
γίνεται να… βαλσαμωθεί και να «βο-
λευτεί», ήσυχα κι ακίνδυνα, ως άλλοθι,
στα μουσεία της ιστορίας, θα είναι
πάντα ζωντανή και οδηγητική, με ανα-
πεπταμένα τα λάβαρα των πατριωτικών
και των οικουμενικών του ιδεωδών.
Άλλη τιμή, σε τέτοια μνήμη, απ’ το να
μένουν υψωμένα τα λάβαρά του, δεν
υπάρχει.
Τρεις μήνες απ’ το θάνατό του κι είναι
σαν χτες. Αλλά θα είναι πάντα σαν χτες.
Γιατί ο Μανώλης ήταν, είναι και θα
είναι το αθάνατο σύμβολο της εθνικής
μας υπερηφάνειας !

•

Αθάνατη
παρτιζάνικη
ψυχή
Με μια όμορφη και πολύ σεμνή, όπως άξιζε στον τιμώμενο, τελετή
μνήμης αφήσαμε ένα λουλούδι στον τάφο του Μανώλη Γλέζου την
προηγούμενη Κυριακή, απαντώντας στο κάλεσμα της οικογένειάς
του εφόσον ο κορονοϊός εμπόδισε τον αποχαιρετισμό στην κηδεία
του. Ο Λαοκράτης Βάσσης με το λιτό του κείμενο ιχνηλάτησε τη
διαδρομή του στον ιστορικό κυρίως χρόνο. Η Μάνια Παπαδημητρίου
διάβασε ποιήματά του, ενώ ο συγχωριανός του Γιάννης Ζευγώλης
έπαιξε βιολί. Αναγνωρίσαμε πολλές και πολλούς. Αναφέρουμε
ονομαστικά τον Αλέξη Τσίπρα και τον Αλέκο Αλαβάνο. Η «Εποχή»
αναδημοσιεύει σήμερα την ομιλία του Λαοκράτη.

ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ
ΤΟΥ ΜΑΝΩΛΗ ΓΛΕΖΟΥ
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∆ύσκολη μέρα η περασμένη ∆ευτέρα. Το πρωί ξεκί-
νησε με τις εξετάσεις για τα Πρότυπα Γυμνάσια, με ευ-
θύνη της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης. Ο
σκοταδισμός στην εκπαίδευση με τον εξοστρακισμό της
Κοινωνιολογίας, του Σχεδίου και των Καλλιτεχνικών μα-
θημάτων, συνοδεύεται με την εμπέδωση του ελιτισμού,
της αυθεντίας και της κατηγοριοποίησης των μαθητών.
Τα σχέδια της κυβέρνησης βρήκαν εύφορο έδαφος στη
μεγαλομανία αρκετών γονέων που έσπευσαν να βάλουν
τα παιδιά τους σε μια διαδικασία ακραίου ανταγωνισμού

στη μικρή, τρυφερή τους ηλικία.
Βρήκαν όμως και το κατάλληλο
έδαφος ανοχής και συμμετοχής
σε δεκάδες εκπαιδευτικούς που,
ενώ η ∆’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης δή-
λωσε την αντίθεσή της στις εξετά-
σεις και κήρυξε τρίωρη στάση ερ-
γασίας, αυτοί συμμετείχαν ως επι-
τηρητές στις εξετάσεις. Στην πρωι-
νή ενημέρωση των επιτηρητών, η
παρέμβαση που έγινε καλώντας
τους καθηγητές σε στάση εργασίας
βρήκε πολύ λίγους επιτηρητές με
αγωνιστικά αντανακλαστικά να
δηλώνουν τη μη συμμετοχή τους
στις εξετάσεις. Ήταν χαρακτηρι-
στική η εικόνα συνδικαλίστριας
της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ που,
μετά την παρέμβαση της ΕΛΜΕ,
πήρε απαθής τον φάκελό της και

μπήκε στην αίθουσα των εξετάσεων. ∆εν βρίσκω το λόγο
για τη στάση της, δεν σκέφτηκε άραγε ότι εκθέτει μια
ολόκληρη παράταξη; Κι οι υπόλοιποι; Συμφωνούν με
το μοντέλο της αριστείας των Προτύπων; Φοβήθηκαν
να αντιδράσουν μήπως στοχοποιηθούν και δεν ευνοη-
θούν μελλοντικά σε προσωπικές τους υποθέσεις;
Έχουν ξεκινήσει να φιλοτεχνούν ένα συμβατό και πει-
θήνιο προφίλ ενόψει της μελλοντικής αξιολόγησης; Το
σαράκι του μικροαστισμού και της δημοσιοϋπαλληλι-
κής νοοτροπίας τους έχει καταστήσει απαθείς κι αμέ-
τοχους σε κάθε συλλογική αντίδραση; Παρόλο που
υπάρχει ακόμα η ασφάλεια της δημοσιοϋπαλληλικής μο-
νιμότητας, ο «περήφανος» κλάδος των εκπαιδευτικών
δείχνει γι’ άλλη μια φορά συμβιβασμένος, απονευρω-
μένος, χωρίς καμιά διάθεση αντίστασης απέναντι στη
δεξιά, βαθιά συντηρητική επίθεση στην Παιδεία.

Το μεσημέρι στο συλλαλητήριο ήμασταν πολύ λίγοι,
οι συνήθεις ύποπτοι. Ακόμα κι από τους κλάδους που
πλήττονται με τα νέα ωρολόγια προγράμματα, η συμ-
μετοχή ήταν ελάχιστη. Η εξουσία, λοιπόν, γι’ άλλη μια
φορά βρίσκει και τα κάνει. Κι εμείς βρίσκουμε συνήθως
άλλοθι στις ευθύνες της συνδικαλιστικής ηγεσίας, την
κρίση του κινήματος, το πρόβλημα του κορονοϊού και
πολλά άλλα, αφήνοντας απ’ έξω την προσωπική μας ευ-
θύνη.

Βαδίζοντας στη μικρή μας πορεία, συνάντησα έναν
παλαίμαχο τροτσκιστή τον Παναγιώτη Λίλη που βρέ-
θηκε στην Θεσσαλονίκη για να δει την μητέρα του και,
με ζωντανό το γονίδιο του παλιού αγωνιστή, κατέβηκε
στο συλλαλητήριο. Ζώντας πλέον στο Κερατσίνι, μου μί-

λησε με τα καλύτερα λόγια για τον δήμαρχο Κερατσι-
νίου – ∆ραπετσώνας Χρήστο Βρεττάκο. Για το θαλάσ-
σιο μέτωπο που ανέκτησε ο δήμος και για τους ελεύ-
θερους χώρους της περιοχής των Λιπασμάτων, που έδω-
σαν μεγάλη περιβαλλοντική και πολιτιστική ανάσα στις
υποβαθμισμένες περιοχές και τις πυκνοδομημένες ερ-
γατουπόλεις της Β’ περιφέρειας Πειραιά. Για την αν-
τίσταση και τους αγώνες απέναντι σε μεγάλα συμφέ-
ροντα που προσπαθούν να μπλοκάρουν τις πρωτοβου-
λίες του ∆ήμου. Και για τις δυνάμεις της Αριστεράς που
τον στήριξαν στις εκλογές και γι’ αυτές που δεν τον στή-
ριξαν φοβούμενοι μήπως ταυτιστούν με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τη
λύση έδωσε ο απλός κόσμος της Αριστεράς που ψήφισε
τον Χρήστο Βρεττάκο, ξεπερνώντας τα όποια κεντρικά
πολιτικά τραύματα και δίνοντας διέξοδο στην επιλογή
ενός αγωνιστή δημάρχου. Μήπως αυτή η στάση μπορεί
να αποτελέσει έναν οδηγό που θα απεγκλωβίσει πολ-
λές αριστερές δυνάμεις από το χάσμα που δημιούργη-
σε η μνημονιακή εμπλοκή του ΣΥΡΙΖΑ; Η ολομέτωπη
επίθεση, ιδεολογική και πολιτική, της κυρίαρχης πλέ-
ον δεξιάς χρειάζεται μια ξεκάθαρη, πειστική και βιώ-
σιμη αριστερή απάντηση, ένα αριστερό μέτωπο που θα
ξεπερνά δημιουργικά τα τραύματα του παρελθόντος. Και
σ’ αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο, αν θέλει να διατηρήσει το αριστερό του πρόση-
μο και να μην διολισθήσει στην ανυποληψία της σο-
σιαλδημοκρατίας.

Ο δικηγόρος του διαβόλου 

Ο «περήφανος» κλάδος των εκπαιδευτικών
κι ένας αριστερός δήμαρχος

Από τον Ιούλιο του 1936 και για
τρία χρόνια στην Ισπανία γρά-
φτηκαν συγκλονιστικές σελίδες

στο βιβλίο του επαναστατικού κινή-
ματος της Ευρώπης. Το αποτυχημένο
φασιστικό πραξικόπημα του Φράνκο
στις 18 Ιουλίου του 1936 «απαντήθηκε»
από την κοινωνική επανάσταση όπου
Αναρχικοί, Κομμουνιστές, Σοσιαλι-
στές προσπάθησαν να πραγματώσουν
το όνειρο της κοινωνικής απελευθέ-
ρωσης, τη συγκρότηση μιας πολιτείας
ισότητας και αλληλεγγύης. Τρία χρό-
νια στη γη της Ισπανίας κόντρα στις
ενωμένες δυνάμεις του φασισμού
(Φράνκο, Χίτλερ, Μουσολίνι) από ερ-
γάτες και αγρότες γράφτηκαν μοναδι-
κές στιγμές ηρωϊσμού, αυταπάρνη-
σης, αλλά και ενδοαριστερών εμφυ-
λίων που πιθανότατα να κόστισαν πε-
ρισσότερο και από τις φασιστικές επι-
θέσεις. Σύμφωνα με τον γάλλο ιστορι-
κό και μέλος της CNT Γκαστόν Λεβάλ
αυτή η εμπειρία, στην οποία «συμμε-
τείχαν άμεσα ή έμμεσα περίπου οκτώ
εκατομμύρια άνθρωποι, άνοιξε έναν
νέο τρόπο ζωής σε όσους αναζητούσαν
μια εναλλακτική λύση στον αντικοι-
νωνικό καπιταλισμό, αφενός, και στον
ολοκληρωτικό κρατικό ψεύτικο σο-
σιαλισμό, αφετέρου».

Σήμερα θα ψηλαφίζουμε την αθλη-
τική πλευρά εκείνης της εποχής. Για-
τί εν μέσω κοινωνικής επανάστασης το
ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικότερα
είχε τη θέση που του αξίζει. Το «ταξί-
δι» στον αθλητισμό της επαναστατη-
μένης Ισπανίας του ’36 θα το κάνουμε
με «όχημα» το βιβλίο «Ο αθλητισμός
και το ποδόσφαιρο στον Ισπανικό εμ-
φύλιο» που κυκλοφόρησε πριν από λί-
γες μέρες και αποτελεί μια συλλογή
κειμένων που καταγράφει ιστορίες
που συμβάλλουν στην διατήρηση της
ιστορικής μνήμης, σε μια εποχή που ο
αθλητισμός αποτελεί εμπορευματο-
ποιημένη δραστηριότητα.

Η ομάδα έκδοσης του βιβλίου «Ο
αθλητισμός και το ποδόσφαιρο στον
Ισπανικό εμφύλιο» γράφει στην «Επο-
χή»: «Ο Ισπανικός Εμφύλιος και η
προσπάθεια για την πραγμάτωση της
αναρχικής ιδέας παραμένει μέχρι τις
μέρες μας ένα συγκινητικό παράδειγ-
μα για το πως οι ιδέες θα πρέπει να
διεκδικούν το χώρο τους στην ανθρώ-
πινη ιστορία. Η θεωρία χωρίς τη πρά-
ξη είναι ακρωτηριασμένη και η πράξη
χωρίς το υπόβαθρο κενή περιεχομένου.
Φέτος συμπληρώνονται 81 χρόνια από
τη λήξη του Ισπανικού Εμφυλίου πο-
λέμου και δεκάδες βιβλία έχουν γρα-
φτεί και μεταφραστεί στα ελληνικά για
εκείνη την ιστορική περίοδο. Ωστόσο,
κανένα από αυτά δεν ανέφερε το διε-
πιστημονικό πεδίο του αθλητισμού.
Ο αθλητισμός στον ισπανικό εμφύλιο
είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση
κοινωνικών ταυτοτήτων. Οι ποδο-
σφαιρικές ταυτότητες δεν είναι φορείς
μόνο πολιτισμικών νοημάτων, συμβο-
λισμών και γεωγραφικών αναφορών,
αλλά επίσης κοινωνικών ή και πολιτι-
κών διαφοροποιήσεων. Τα σωματεία,
οι αθλητές, οι οπαδοί δεν εξετάζονται
αυτόνομα, αλλά ως μέρος του «κοινω-
νικού πανικού» σε μια ιστορική στιγμή

με ιδιαίτερα και οξυμένα χαρακτηρι-
στικά. Είμαστε άνθρωποι που πι-
στεύουμε πως ο αθλητισμός ήταν και
παραμένει η αφορμή και αποτελεί ένα
προνομιακό πεδίο σύγκρουσης με την
εκάστοτε εξουσία και ένα εργαλείο
ανάδειξης της ιστορικής μνήμης μέσα
από τις αθλητικές ιστορίες και τα πρό-
σωπα που πρωταγωνίστησαν σ’ αυτές.

Έτσι στις 160 σελίδες του βίβλου θα
βρείτε μια εισαγωγή η οποία προσπα-
θεί συνοπτικά να παρουσιάσει τον
τρόπο με τον οποίο τα ολοκληρωτικά
καθεστώτα στην Ευρώπη της εποχής
προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν τον
αθλητισμό ως πεδίο προπαγάνδας και
ανάδειξης της εθνικής ταυτότητας,
μια ανάλυση ενός ισπανού ερευνητή για
τον ισπανικό εμφύλιο και τον τρόπο
που αντιμετώπισαν τον αθλητισμό
τόσο οι ελευθεριακές ριζοσπαστικές
δυνάμεις όσο και οι ακόλουθοι του φα-
σιστικού καθεστώτος του Φράνκο. Στη
συνέχεια υπάρχουν ιστορίες για το
πως το ισπανικό ποδόσφαιρο βίωσε
την εμφύλια σύγκρουση ενώ ιδιαίτερη
σημασία έχει πως μέσα σε ένα σωμα-
τείο δόθηκαν ιδεολογικές μάχες απο-
δεικνύοντας πως τα στερεότυπα με τα
οποία έχουμε κατατάξει κάποιους συλ-
λόγους ουσιαστικά δεν ισχύουν.

Γίνεται επίσης αναφορά σε πρόσωπα
του αθλητισμού (ποδοσφαιριστές, προ-
πονητές) τα οποία συνέδεσαν την αθλη-
τική τους ιδιότητα με τα γεγονότα που
διαδραματίστηκαν. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε τους: Πάτρικ Ο’ Κόνελ, Ρι-
κάρντο Θαμόρα, Μπενίτο Ντίαζ Ιραό-
λα, Μπόζινταρ Πέτροβιτς κ.ά. Οι ιστο-
ρίες τους, αναδεικνύουν με τον πλέον
εμφατικό τρόπο το συσχετισμό του
αθλητισμού με την κοινωνία, οι αντα-
νακλάσεις του οποίου εισβάλλουν εν-
τός των αγωνιστικών γραμμών και
αναδεικνύουν όψεις της πραγματικό-
τητας. Τα γήπεδα λειτουργούν ως μι-

κρόκοσμοι και συμμετέχουν στη δια-
πάλη.

Η συλλογή πληροφοριών καθώς και
η αποδελτίωση τους έγινε σε χρονικό
διάστημα δυο ετών. Όπως είναι φυσι-
κό η πρόσβαση σε πηγές που έχουν να
κάνουν με έναν εμφύλιο πόλεμο είναι
δύσκολη και πολλές φορές αποσπα-
σματική. Έγινε προσπάθεια να ταυτο-
ποιηθούν οι πληροφορίες από δύο ή
περισσότερες πηγές. Στο βιβλίο αυτό
δεν υπάρχουν καθόλου προφορικές
μαρτυρίες. Σε κάποια κεφάλαια υπάρ-
χει ο χαρακτηριστικός υπότιτλος
«σκόρπιες ιστορίες» πρόκειται για
αποσπάσματα που μεταφράστηκαν
ακριβώς με τη δομική «παραγραφο-
ποίηση» της πρωτότυπης πηγής. Ελ-
πίζουμε πως μέσα σε αυτές τις σελίδες
θα βρείτε ιστορίες που θα σας προ-
βληματίσουν, θα σας γοητεύσουν και
θα σας συγκινήσουν».

Μ. ∆ιόγος
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Μπάλα
κόντρα στο φασισμό!
Αθλητισμός και ποδόσφαιρο στην Ισπανία του 1936

Το «ταξίδι» στον αθλη-
τισμό της επαναστα-
τημένης Ισπανίας του
’36 θα το κάνουμε με
«όχημα» το βιβλίο «Ο
αθλητισμός και το πο-
δόσφαιρο στον Ισπανι-
κό εμφύλιο» που κυ-
κλοφόρησε πριν από
λίγες μέρες

“
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Τη συνέντευξη πήρε η Ράνια Παπαδοπούλου

Τι σας ενέπνευσε ώστε να ανεβάσετε το συγκε-
κριμένο έργο;

Όταν επιλέγω ένα έργο, έχει άμεση σχέση με τον
προβληματισμό που έχω, την περίοδο που επιλέγω
το έργο, και τα ερωτήματα που ακούω από τον πε-
ριβάλλοντα χώρο μου. Με λίγα λόγια, δεν με ενδια-
φέρει να φτιάξω ένα βιογραφικό, ασχέτως αν το
έχω φτιάξει ίσως επειδή δεν με ενδιαφέρει. Άρα,
αυτό το οποίο με ενέπνευσε είναι καταρχάς το θέμα
του έργου, γιατί έχει άμεση σχέση με τον προβλη-
ματισμό τον οποίο έχω αυτόν τον καιρό. Η ερώτηση
εάν οι άνθρωποι μπορούν πλέον να ζουν μαζί και,
αν το έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη, γιατί δεν μπο-
ρούν. Ποιος είναι αυτός ο εσώκλειστος νέος άν-
θρωπος που έχει διαμορφωθεί; Τι είναι αυτό που
φοβάται και, αντί να επιτρέψει στον εαυτό του να
ανοιχτεί προς τους άλλους, κλείνεται όλο και πιο
πολύ; Αυτό είναι το θέμα του έργου. Το ιδιοφυές εκ
μέρους του συγγραφέα είναι ότι αυτό το τόσο σο-
βαρό θέμα, το αναπτύσσει χρησιμοποιώντας το ερ-
γαλείο της κωμωδίας, γιατί «Το παγκάκι» είναι μια
σπουδαία κωμωδία. 

Ταυτόχρονα είναι και αλληγορία, εφόσον αναφέ-
ρεται σε μια κοινωνία που ασφυκτιά μέσα σε ένα
καθεστώς και αναζητά μια νέα αρχή.

Ναι, παλαιότερα οι άνθρωποι όταν ασφυκτιούσαν
λειτουργούσαν ενεργητικά. Τώρα δυστυχώς, αυτός
ο νέος ανθρωπολογικός τύπος λειτουργεί με πε-
ρίεργη απάθεια, ατονία και έχει ως όπλο αντίδρα-
σης μόνο την αυτοειρωνεία, το να λέει ανέκδοτα και
να κινείται στο πλαίσιο σχεδόν του κυνισμού. Αυτό
είναι καταστροφικό. Ο σύγχρονος άνθρωπος πρέ-
πει ξανά να σκεφτεί τι είναι αυτό με το οποίο γε-
λάει. Παλιά έλεγαν πως το γέλιο αφοπλίζει. Εννο-
ώντας πως αφοπλίζει αυτόν που έχει την εξουσία.
∆υστυχώς όμως στην εποχή μας δεν ξέρουμε ποιο
είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτής της φράσης.
Ποιον αφοπλίζει; Αυτόν με τον οποίο γελάμε; Ή
μήπως αφοπλίζει αυτόν που συνέχεια γελάει; Πολύ

φοβάμαι ότι στη σύγχρονη εποχή συμβαίνει το δεύ-
τερο.

Αυτό μπορεί να ανατραπεί;
Ναι. Αν συνειδητοποιήσει ο παραιτημένος άν-

θρωπος τη γελοιότητά του. 

Και πόσο εύκολο είναι για κάποιον να αποδεχθεί
αυτή τη γελοιότητα; Μάλιστα, αν λάβουμε υπόψη
μας και το συγκεκριμένο έργο, το ψέμα μετατρέπε-
ται σε αλήθεια.

∆εν έχει μόνο σχέση με το ψέμα ή την αλήθεια.
Έχει σχέση με την ανθρώπινη υπόσταση. Αν ο άν-
θρωπος καταλάβει ότι αυτό το πέσιμο τον έχει σχε-
δόν εγκαταστήσει στα τέσσερα άκρα του –μια ει-
κόνα βίαιη μεν, γελοία δε– και παραμένει εκεί, τότε
αμέσως θα καταλάβει και την πραγματική έννοια
της λέξης επανάσταση, που είναι το επί - ανά και
ίσταμαι. ∆ηλαδή, για άλλη μια φορά σηκώνομαι.
Όσες φορές και αν πέφτουμε, οφείλουμε να σηκω-
νόμαστε και πάλι όρθιοι. Γιατί το αντίθετο, το να
παραμένουμε στα τέσσερα, μας καθιστά γελοίους. 

Οι ήρωες του έργου είναι ανώνυμοι. Γιατί κάνει
αυτή την επιλογή ο συγγραφέας;

Ή λένε ψέματα. Για πολλούς λόγους. Καταρχάς,
η ανωνυμία μέσα στο έργο είναι ένας τρόπος, που
τον έχει αναπτύξει με τρομακτική επιτυχία και ακρί-
βεια ο Πίντερ. Πιστεύω όμως ότι ο Γκέλμαν χρησι-
μοποιεί αυτή την ανωνυμία ή την αλλαγή των προ-
σώπων –γιατί αυτός λέει διαρκώς άλλα ονόματα–
για έναν πολύ πιο απλό λόγο. Μία από τις αιτίες που
εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να ζήσουμε μαζί
είναι γιατί, ενώ ξέρουμε τι είμαστε στην πραγματι-
κότητα και τι θα θέλαμε να γίνουμε, πριν γίνουμε
αυτό που θέλουμε, αρχίζουμε να μιμούμαστε σαν να
έχουμε γίνει ήδη και βλέπουμε ότι αυτό περνάει και
συνεχίζουμε να το κάνουμε, με αποτέλεσμα να μη
γίνουμε ποτέ αυτό
που θα θέλαμε να γί-
νουμε. ∆εν μας περ-
νάει όμως από το
μυαλό ότι ο απέναντί
μας βλέπει ότι δεν
έχουμε γίνει αυτό το
οποίο καμωνόμαστε
και δεν μας το λέει
γιατί κάνει και αυτός
το ίδιο. Άρα αυτό το
ψέμα: άλλο είμαι,
άλλο παριστάνω ότι
είμαι, για να γίνω πιο
σημαντικός και στα
μάτια σου και στα
μάτια μου, είναι μία
από τις βασικές αι-
τίες που οι άνθρωποι
δεν μπορούν να ζή-
σουν μαζί ή τουλάχι-
στον που η διάρκεια
του «μαζί» είναι πάρα
πολύ μικρή. Γιατί κά-

ποια στιγμή οι μάσκες αυτές πέφτουν.

Το κίνημα «Support Art Workers» πιστεύετε ότι
έχει μέλλον;

Είναι ένα κίνημα πολύ σημαντικό και αναγκαίο τη
στιγμή που έγινε, αλλά πάντα το κάθε κίνημα οφεί-
λει κάποια στιγμή να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο
ούτως ώστε να μην έχει μόνο καταγγελτική στάση,
αλλά να μπορεί η καταγγελία να γίνει κάτι άλλο. Να
επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στα πράγματα. Αυτό
έχει άμεση σχέση με ό,τι μας εκπροσωπεί ως ηθο-
ποιούς, όπως το σωματείο μας. Έγιναν πρόσφατα
εκλογές. Ας ελπίσουμε πως το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο θα μπορέσει να δει τα πράγματα με έναν τέ-
τοιο τρόπο, ούτως ώστε να βοηθήσει να γίνουν οι
αναγκαίες αλλαγές. Το τοπίο στον εργασιακό μας
χώρο, και ιδίως στο χώρο του θεάτρου, είναι ζο-
φερό. Ο χώρος μας ήταν διαλυμένος και προ κορο-
νοϊού, γονάτισε στα μνημόνια. Τάση προς τα κάτω
είχε και προ μνημονίου, καταρχάς με τη διάλυση και
διαγραφή των συλλογικών συμβάσεων. Σωματείο
χωρίς συλλογική σύμβαση είναι ουσιαστικά σωμα-
τείο χωρίς όπλο. 

Και τώρα;
Τώρα τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμα πιο πολύ.

Ο ηθοποιός είναι εποχικό επάγγελμα. Εάν τώρα στο
δυστοπικό περιβάλλον της εργασίας μας –μισθοί
πείνας, ανασφάλιστη εργασία– προστεθεί και η πε-
ρίφημη εκ περιτροπής εργασία, το ελεύθερο ωρά-
ριο, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Έρχε-
ται και η περίφημη, χυδαία κατά τη γνώμη μου,
φράση «κοινωνική απόσταση», κάτι που πάει να
διαλύσει όλον τον κοινωνικό ιστό, και παρέα με την
έννοια της τηλεργασίας επιχειρούν να αλλοιώσουν
συνολικά την ίδια την τέχνη του θεάτρου. Εκεί χρει-
άζεται ένα δυνατό σωματείο.

•

Έρχεται και η περίφημη, χυδαία κατά τη γνώμη μου,
φράση «κοινωνική απόσταση», κάτι που πάει να διαλύ-
σει τον κοινωνικό ιστό, και παρέα με την έννοια της τη-
λεργασίας επιχειρούν να αλλοιώσουν συνολικά την ίδια
την τέχνη του θεάτρου. Εκεί χρειάζεται ένα δυνατό σω-
ματείο.
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Κάποια στιγμή
οι μάσκες πέφτουν
Με αφορμή την περιοδεία της παράστασης «Το παγκάκι» του Αλεξάντερ Γκέλμαν

∆ύο άγνωστοι συναντιούνται σε ένα πάρκο και
κάθονται στο ίδιο παγκάκι. Είναι όμως πραγματικά
άγνωστοι; Μπορεί κάποτε να ήταν κάτι άλλο; Είναι
τυχαία αυτή η συνάντηση ή όχι; Μήπως έχουν
επινοήσει μια ζωή που δεν μπόρεσαν ποτέ να
ζήσουν;
Μετά από ένα κύκλο επιτυχημένων παραστάσεων
σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, «Το παγκάκι» του
Αλεξάντερ Γκέλμαν, σε σκηνοθεσία Γιώργου
Κιμούλη, με τον ίδιο και την Φωτεινή Μπαξεβάνη
ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα, προσπαθώντας να
διαπραγματευτεί το ερώτημα αν οι άνθρωποι
μπορούν να ζήσουν μαζί.
Με αφορμή την περιοδεία της παράστασης, ο
Γιώργος Κιμούλης μιλά στην «Εποχή» για το έργο,
το ζήτημα της κοινωνικής απόστασης και το
σήμερα.



2266 Η ΕΠΟΧΗ 5 Ιουλίου 2020ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάντως, το αυτονόητο αίτημα ότι
ο/η δήμαρχος της Αθήνας δεν
μπορεί να κατοικεί στο Χαλάνδρι

ή στα Μελίσσια, προφανώς δεν αρκεί.
Θυμάμαι σε παλαιότερες δημοτικές
εκλογές είχαν τεθεί προεκλογικά σε
όλους τους υποψήφιους οι ίδιες ερωτή-
σεις που αφορούσαν τη γνώση της πόλης
και τη σχέση τους με αυτήν. Λίγοι τις
είχαν απαντήσει, και όχι όλες. Αλλά της
υποψήφιας τότε και στη συνέχεια δη-
μάρχου της Αθήνας, μαμάς του τωρινού
δημάρχου μας, η αιτιολόγηση στη λαν-
θασμένη απάντησή της, σχετικά με το
κόστος του εισιτηρίου στην Ακρόπολη,
ήταν ότι η ίδια δεν πληρώνει ποτέ εισι-
τήριο σε αρχαιολογικούς χώρους και
μουσεία, συνεπώς δεν θα μπορούσε να
το γνωρίζει. Ακόμα κι έτσι, όμως, υποτι-
μώντας τη βιωμένη σχέση που οφείλει να
έχει ένα δήμαρχος με όλες τις όψεις της
πόλης, ο παραλογισμός της Πανεπιστη-
μίου δεν δικαιολογείται: Γιατί να αλλοι-
ωθεί ο χαρακτήρας ενός από τους πιο
ωραίους δρόμους και να ακυρωθεί η λει-
τουργικότητα μιας κεντρικής αρτηρίας

της πόλης, κατευθύνοντας μάλιστα την
κίνηση σε περιοχές που ήδη έπασχαν;
Μια ερώτηση που ηχεί τουλάχιστον ρη-
τορική και διατυπώνεται λαμβάνοντας
υπόψη την τουριστικοποίηση του κέν-
τρου των πόλεων, τη μετατροπή τους σε
προνομιακό χώρο κατοίκησης για λί-
γους, τον εκτοπισμό ανθρώπων που έζη-
σαν όλη τη ζωή τους εκεί, και αναγκά-
ζονται ακόμη και ν’ αλλάξουν πόλη, τις
ανατροπές με τις βραχυχρόνιες μισθώ-
σεις που τώρα, λόγω κορονοϊού, έχουν
ανασταλεί. Αν τις τελευταίες δεκαετίες,
η πόλη αποτελεί αγαπητό αντικείμενο
έρευνας κοινωνιολόγων, πολεοδόμων
κτλ, και βρίσκεται στο επίκεντρο πολ-
λών αναλύσεων και αντιπαραθέσεων,
είναι η συναισθηματική σύνδεση των κα-

τοίκων της με αυτήν που κυρίως θίγεται
και η αίσθηση της κοινότητας που βά-
ναυσα υποβιβάζεται από τις αυτάρεσκες
και επιθετικές πολιτικές επιλογές. 

100 χρόνια Γκαρμπατέλα

«Αυτό που πιο πολύ μ’ αρέσει είναι να
κοιτάζω τα σπίτια και τις γειτονιές κι η
γειτονιά που μ’ αρέσει πιο πολύ απ’ όλες
είναι η Γκαρμπατέλα», λέει ο Νάνι Μο-
ρέτι στη βόλτα με τη βέσπα στη Ρώμη,
στην ταινία του Αγαπημένο μου ημερο-
λόγιο. Αγαπημένη περιοχή πολλών σκη-
νοθετών και πολλών συγγραφέων, ανά-
μεσά τους ο Πιερ Πάολο Παζολίνι, ο
Έτορε Σκόλα και ο Πρίμο Λέβι, διαδρα-
μάτισε σημαντικό ρόλο στην ιστορία της
πόλης και στα εθνικά συμβάντα και
φέτος συμπλήρωσε 100 χρόνια από τη
δημιουργία της. Μόλις ένα χιλιόμετρο
μακριά από τα τείχη της πόλης, άρχισε
να κτίζεται στις αρχές του 1920 για να
στεγάσει, καταρχάς, τους εργάτες του
καναλιού που επρόκειτο να δημιουργη-
θεί, παράλληλα με τον Τίβερη, και του
λιμανιού στην Όστια, για εμπορική
χρήση, που θα ένωνε την πόλη με τη θά-
λασσα. Η Γκαρμπατέλα είχε σχεδιαστεί
έχοντας ως μοντέλο τις αγγλικές κηπου-
πόλεις. Μικρά σπίτια με κήπους/μπο-
στάνια έτσι ώστε οι κάτοικοι να καλ-
λιεργούν μέρος της τροφής τους. Τε-
λικά, κτίστηκαν μεγάλα κτίρια με διαμε-
ρίσματα, σε ρυθμό Barocchetto romano,
και υπέροχους κοινόχρηστους κήπους,
διατηρώντας το λαϊκό χαρακτήρα που
είχε εξαρχής σχεδιαστεί, όπως και την
τυπολογία που θυμίζει περισσότερο

χωριό, μοναδική στη Ρώμη. Μια συνοικία
που ταυτίστηκε με την αντίσταση κατά
του φασισμού – όχι τυχαία ο Μουσολίνι,
στη συνέχεια, συνέλαβε τον μηχανικό
του έργου. Στη Γκαρμπατέλα είχε μεγάλη
δύναμη το Κομουνιστικό Κόμμα Ιταλίας
και αργότερα πολλά κόμματα και ομάδες
της Αριστεράς ενώ, αρχές της δεκαετίας
του ’50, δημιουργήθηκε η γυναικεία
ομάδα αλληλεγγύης Le Sgarbatelle, που
αποτελεί, με επικαιροποιημένους στό-
χους, σημείο αναφοράς μέχρι σήμερα. 

Οι ιταλικές πόλεις, εδώ και πολλά
χρόνια, έχουν πάψει να αποτελούν μον-
τέλο τοπικής διακυβέρνησης και οι
νόμοι που προστάτευαν τις πόλεις, τους
κατοίκους και τους μικρομαγαζάτορες,
έχουν καταργηθεί. Όταν στις αρχές της
δεκαετίας του ’90, στη Ρώμη, στο ισόγειο
ενός κτιρίου δίπλα στην Πιάτσα ντι Σπά-
νια, πάνω στις νωπογραφίες του 18ου
αιώνα τοποθετήθηκαν οι φωτεινές επι-
γραφές με τα χάμπουργκερ του Mc Do-
nalds, για πολλούς, συμβολικά, αποτέ-
λεσε την, άνευ όρων, πράξη παράδοσης
της πόλης στις εμπορικές απαιτήσεις. 

Ο εορτασμός των 100 χρόνων της
Γκαρμπατέλα, ωστόσο, είναι σημαντικός
γιατί, με αυτή την αφορμή, ολόκληρη τη
χρονιά, ο δημόσιος χώρος, οι χρήσεις
του, η αρχιτεκτονική, ο ρόλος της κοινό-
τητας, οι μαρτυρίες των ίδιων των κα-
τοίκων βρίσκονται στο επίκεντρο, με συ-
ζητήσεις, προτάσεις και εκδηλώσεις σε
όλη την πόλη και στα ΜΜΕ. 

Σοφία Ξυγκάκη

H πόλη αποτελεί
αγαπητό αντικείμενο
έρευνας και βρίσκεται
στο επίκεντρο πολλών
αντιπαραθέσεων, γιατί
είναι η συναισθηματική
σύνδεση των κατοίκων
της με αυτήν που
κυρίως θίγεται και η
αίσθηση της
κοινότητας που
βάναυσα υποβιβάζεται
από τις αυτάρεσκες
πολιτικές επιλογές.

“

Μικρό σχόλιο
για ένα μεγάλο
περίπατο
Και το παρήγορο παράδειγμα
μιας ιστορικής συνοικίας της Ρώμης 

Είναι ακατανόητο γιατί κάθε δήμαρχος που εκλέγεται στην Αθήνα θεωρεί εκ
προοιμίου ότι οι κάτοικοί της είναι όλοι νεογνά ή ανήλικα που υπάρχουν από τότε
που έχει εκλεγεί αυτός και ότι αυτός/ή θα υπαγορεύσει τις ανάγκες τους και τις
ανάγκες της πόλης. Έτσι, προ ετών, η πόλη καγκελοφράχτηκε, προκειμένου να
προστατέψει τους πεζούς από τις δικές τους αυθόρμητες παραβάσεις,
προεκτείνοντας τα κάγκελα, εν πολλοίς, και στις διαβάσεις των πεζών, το δίκαιο
αίτημα για ράμπες ερμηνεύτηκε ως αισθητική ανάγκη, οπότε δεν θεωρήθηκε
αναγκαία η κατασκευή τους και στις δύο πλευρές του δρόμου, για να μην
αναφέρουμε ότι σπάνια πλήρωσε πρόστιμο όποιος στάθμευε σε αυτές. Οι
διάδρομοι με τα πλακίδια στα πεζοδρόμια για τους τυφλούς, το 2004,
αναγκαιότητα, υποτίθεται, των Ολυμπιακών Αγώνων, χρησίμευσαν για να
αυξηθούν τα κατάγματα και οι ουρές στο ΚΑΤ, κοκ. Κι ενώ περιμένεις ότι ο κάθε
νεοεκλεγμένος δήμαρχος θα διορθώσει τα κραυγαλέα λάθη των προηγουμένων,
τα αγνοεί και προχωρεί ακάθεκτος στην εκπλήρωση του δικού του «οράματος».

ΗΛουτσιάνα Καστελίνα αφηγείται τρεις δραματικές,
μοναδικές ερωτικές ιστορίες, σε τρία εντελώς
διαφορετικά κοινωνικά και πολιτικά πλαίσια

αναφοράς: Τουρκία, Κρήτη, Ηνωμένες Πολιτείες.
Παράτολμοι, σημαδεμένοι από την ιστορία, οι έρωτες της
Μινεβέρ Αντάτς και του Ναζίμ Χικμέτ, της Αργυρώς
Πολυχρονάκη και του Νίκου Κοκοβλή, της Σίλβια Μπέρμαν
και του Ρόμπερτ Τόμσον, εκτυλίσσονται σε ένα φόντο
παρακολουθήσεων, παράνομης δράσης, φυλακίσεων,
εξοριών και λίγων, πολύ λίγων, περιόδων σχετικής
ηρεμίας των πρωταγωνιστών τους. Αυτό είναι και το
πρώτο τους κοινό στοιχείο. Το δεύτερο είναι η ακλόνητη
πίστη αυτών των σκληρών αλλά ευαίσθητων ανθρώπων
στην κομμουνιστική υπόθεση που, σε συνδυασμό με την
προσωπική τους αξιοπρέπεια, δεν τους επέτρεπε το
συμβιβασμό με τους διώκτες τους. Το τρίτο κοινό
στοιχείο είναι η ένταση μεταξύ των υποχρεώσεων του
αγώνα και της προσωπικής ζωής των αγωνιστών, η οποία
σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν και στις αποφάσεις του
κομμουνιστικού κόμματος της χώρας τους στο οποίο
ανήκαν – και δεν ήταν πάντα οι πιο ορθολογικές. Η
Καστελίνα βυθίζεται στη ζωή και στη μνήμη, ανασύροντας
από τη λήθη ιστορίες και πορτρέτα που είναι αδύνατο να
ξεχαστούν.
«Αυτό το βιβλίο δεν κουτσομπολεύει, ούτε είναι
αυτοβιογραφικό. Ωστόσο, οι τρεις ιστορίες που το
συνθέτουν έχουν συμβεί πραγματικά σε ανθρώπους που
γνώρισα και οι οποίοι μου τις αφηγήθηκαν. Το ονόμασα
«Έρωτες κομμουνιστών» όχι μόνο επειδή αυτή ήταν η
πίστη των πρωταγωνιστών του, αλλά επειδή, για όποιον
εμπλέκεται σε βάθος με την ιστορία, ο ιδιωτικός και ο
δημόσιος βίος συνδέονται τόσο στενά που κάποιες φορές
ανταλλάσσουν θέσεις ή και συγχέονται. Είναι ιστορίες που
με εντυπωσίασαν, με συγκίνησαν και με έκαναν να
πονέσω». 
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Αφήγηση στον Σπύρο Αραβανή

«Γεννήθηκα σε ένα χωριό
Τετάρτη μεσημέρι…»

Οι ρίζες της οικογένειάς μου,
πολλές γενιές πίσω, είναι
από το Βάστα Αρκαδίας, ένα

ορεινό χωριό της Πελοποννήσου,
όπου γεννήθηκα στις 21 Ιουνίου
του 1950, Τετάρτη μεσημέρι. Είμαι
το μικρότερο παιδί μιας αγροτικής
οικογένειας, έχω ακόμα δύο αδελ-
φές και έναν αδελφό. Οι γονείς
μου, Σπύρος και Σταυρούλα, δεν
υπήρξαν ποτέ πατέρας και μητέρα.
Ήταν πάντα μπαμπάς και μαμά.
Μέχρι το τέλος της ζωής τους ήμα-
σταν μια πολύ δεμένη οικογένεια και
συνεχίζουμε να είμαστε. Πήρα το
όνομά μου από τον αδελφό του
μπαμπά μου, τον θείο Βασίλη, τον
οποίο σκότωσαν οι χίτες στον εμ-
φύλιο. Του έκοψαν το κεφάλι, το
κρεμάσανε στην εκκλησία και μετά
ρίχνοντάς το κάτω το κλωτσούσαν.
Ο ίδιος όμως είχε σώσει πιο πριν
τους δεξιούς του χωριού από τους
αντάρτες λέγοντάς τους «μη τους
παίρνετε τις κότες και το σιτάρι, εί-
ναι φτωχοί άνθρωποι»... Ο μπαμπάς
μου υπήρξε εξόριστος στη Μακρό-
νησο, όμως δεν ήθελε να μας το ανα-
φέρει. Με το ζόρι τον ρωτούσα και
μου έλεγε. 

Ήμουν πολύ φιλόδοξο παιδί, ίσως
γιατί ήμουν το μικρότερο στην οι-
κογένεια. Ήθελα να μοιάζω με με-

γαλύτερος οπότε έκανα προσπάθει-
ες να δηλώσω την παρουσία μου.
Ανέβαινα ψηλά, πότε σε δέντρα
πότε στα κεραμίδια, και τραγου-
δούσα γιατί φανταζόμουνα ότι με
άκουγε πολύς κόσμος. Κάθε Τετάρ-
τη που ερχόταν ο ταχυδρόμος του
χωριού για να φέρει τα γράμματα
των ξενιτεμένων, πήγαινα στο κα-
φενείο όπου μαζευόταν ο κόσμος,
ανέβαινα στα τραπεζάκια, τραγου-
δούσα και έλεγα ποιήματα και ως
αντάλλαγμα μού έδιναν λουκούμια!
Με τη μεγάλη μου αδελφή, τα κα-
λοκαίρια ξενυχτούσαμε για το στά-
χυ και τραγουδούσαμε κοιτώντας τα
άστρα νομίζοντας πως αυτά μας
ακούγανε…

Από την πλευρά του μπαμπά μου
υπήρχε ένας ξάδελφός του που έπαι-
ζε κλαρίνο και άλλος ένας που έπαι-
ζε κιθάρα, όμως δεν είχα επηρεαστεί
από αυτούς. Θυμάμαι ότι σε ηλικία
τεσσάρων χρόνων πήγαμε με τη θεία
μου στο χωριό του παππού μου,
στο ∆ιαβολίτσι της Καλαμάτας, και
εκεί μας έφτιαξε με τον αδελφό
μου μια φλογέρα. Τη δεύτερη μέρα
έπαιξα στη φλογέρα το «Στου Πα-
παλάμπρου την αυλή», καθώς το
ήξερα Μαπό τα πανηγύρια και από
τις μαζώξεις των συγχωριανών στα
σπίτια, για να καθαρίσουν όλοι μαζί
το καλαμπόκι. Την άλλη μέρα έπαι-
ξα το «Μωρ’ περδικούλα του Μοριά»
και άλλα δημοτικά. Αυτά ήταν οι
επιρροές μου. Και το κελάηδημα της
φωνής της μαμάς μου, που δεν την
άφηνα να κοιμηθεί για να με να-
νουρίσει. Μια υπέροχη κελαρυστή,
σαν ρυάκι, φωνή. 

«Και πάνω στο καλύτερο
με ξύπναγαν με βία /
για να μ’ αποκοιμήσουνε
δασκάλοι στα θρανία…»

Μέχρι τα μέσα της δευτέρας δη-
μοτικού πήγα στο σχολείο του χω-
ριού. Στην τάξη ήμασταν εννέα παι-
διά και όλα μαζί γύρω στα εξήντα,
παιδιά πολυμελών οικογενειών. Στο
σχολείο δεν ήμουν ζωηρός απέναν-
τι στα άλλα παιδιά. Ήμουν ζωηρός
απέναντι στις δικές μου ανάγκες κα-
θώς με ό,τι καταπιανόμουν, τα έδι-
να όλα. Έπαιζα μπάλα και λιποθυ-

μούσα από την υπερπροσπάθεια.
Ήμουν καλός στα αθλήματα, είχα
πάρει βραβεία στο τρέξιμο και στο
άλμα, δεν είχα όμως μυαλό για
γράμματα καθώς πάντα σκεφτό-
μουν τη μουσική. Όταν, δε, αργότε-
ρα έμπλεξα με την κιθάρα, παράτη-
σα και τον αθλητισμό. Μάλιστα τα
τρία τελευταία χρόνια του Γυμνασί-
ου τα είχα περάσει με ολική εξέτα-
ση το Σεπτέμβρη. Με διάβαζε η
αδελφή μου δέκα μέρες και περ-
νούσα τις τάξεις. Το απολυτήριο
του Γυμνασίου, το πήρα αφού τε-
λείωσα τη στρατιωτική μου θητεία,
γιατί ήταν ο καημός του μπαμπά
μου. Εγώ είχα μείνει από απουσίες
διότι ξενυχτούσα τα βράδια τρα-
γουδώντας στα μαγαζιά και το πρωί
δεν μπορούσα να ξυπνήσω να πάω
στο σχολείο…

«Κλειστό και χαμηλό το καμαράκι
/ πριν από χρόνια θά ’ταν
πλυσταριό…»

Τα καλοκαίρια, ο μπαμπάς ανέ-
βαινε στην Αθήνα και δούλευε ως
σοβατζής στις οικοδομές μαζί με τον
θείο Φώτη. Επειδή, λοιπόν, το χωριό
δεν είχε Γυμνάσιο και όποιος τελεί-
ωνε το ∆ημοτικό έπρεπε να πάει στη
Μεγαλόπολη, τέσσερις ώρες ποδα-
ρόδρομος, όταν ήρθε η ώρα να πάνε
τα μεγαλύτερά μου αδέλφια στο Γυ-
μνάσιο, αποφάσισε να μετακομί-
σουμε στην Αθήνα. Νοικιάσαμε το
πλυσταριό της περίφημης βίλας του
Στάικου, στην Αγία Παρασκευή, και
εγκατασταθήκαμε εκεί όπου συνέ-
χισα και το ∆ημοτικό. Τρία χρόνια
αργότερα μετακομίσαμε στις εργα-
τικές κατοικίες στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, καθώς ο μπαμπάς κέρδισε με
κλήρωση ένα διαμέρισμα. Εκεί έζη-
σα τα υπόλοιπα χρόνια του ∆ημοτι-
κού και το Γυμνάσιο. Τα καλοκαίρια
βοηθούσα τον μπαμπά στις οικοδο-
μές. ∆εκατεσσάρων ετών σήκωνα
τον τενεκέ με τη λάσπη και του την
πήγαινα. Μάλιστα του έκανα και
πλάκα, ότι συνδικαλίζομαι καθώς
μας εκμεταλλεύεται επειδή δου-
λεύουμε πολλές ώρες… Έχω δου-
λέψει επίσης ως ηλεκτρολόγος, έμ-
πορος υφασμάτων σε κατάστημα
στην Πλάκα και μαρμαράς μεταφέ-

ροντας μέχρι τον πέμπτο όροφο
μαρμάρινους νεροχύτες…

«Στο σταυρόλεξο του έρωτα και
φέτος / θα χαθούμε οριζοντίως και
καθέτως…»

Στα δεκατέσσερά μου, ακούω μια
μέρα τον γείτονά μου, τον Κώστα
Παναγόπουλο, ο οποίος έμενε από
κάτω, να γρατσουνάει απαίσια μια
κιθάρα. Κατεβαίνω αμέσως και του
ζητάω κι εγώ να γρατσουνίσω την κι-
θάρα. Έπειτα πήγα σε έναν δάσκα-
λο κιθάρας, όμως σταμάτησα γρή-
γορα κάνοντας τέσσερα-πέντε μα-
θήματα και άρχισα να βγάζω μόνος
μου τα ακόρντα. Τότε κάθε γειτονιά
είχε και το δικό της ροκ συγκρότη-
μα, επηρεασμένο από το ροκ της
εποχής, Beatles, Rolling Stones, Ani-
mals κτλ. Έτσι κι εγώ ανέλαβα να
φτιάξω το συγκρότημα της δικής
μας γειτονιάς, τους «Crossroads»
(Σταυρόλεξα). Κάποια μέρα έγινε
ένας διαγωνισμός και παίζοντας το
«The House of the Rising Sun» των
Animals πήραμε το Α΄ βραβείο που
ήταν ηλεκτρικές κιθάρες. Παίζαμε
όλοι μαζί έχοντας εγώ μετατρέψει
ένα ραδιόφωνο σε ενισχυτή! Γιατί
μιαν άλλη τάση που είχα, ήταν οι
εφευρέσεις με αποτέλεσμα να με
φωνάζουν «Κύρο» (Γρανάζη) και ο
«Καλώδιος». Είχα φτιάξει αργότερα
την πρώτη εξέδρα που στηνόταν σε
ανώμαλο έδαφος για τις συναυλίες
μας, κατασκεύαζα δικούς μου προ-
βολείς με τα φώτα, βάζοντας αν-
θρώπους με μαύρα ρούχα στην αρχή
να τους κουνάνε και στη συνέχεια
τους έφτιαξα να στριφογυρίζουν
μόνοι τους. Με τους Crossroads δώ-
σαμε με μεγάλη επιτυχία από πλευ-
ράς προσέλευσης κοινού (ήρθαν
όλες οι εργατικές κατοικίες!) την
πρώτη μας συναυλία στο Σινέ Ιωνία.
Το ρεπερτόριο ήταν γαλλικά, αγ-
γλικά, ιταλικά τραγούδια της εποχής
και παίζαμε τα Σαββατόβραδα και
νωρίς τα απογεύματα τις Κυριακές,
στην «Ελληνίδα» στη Νέα Φιλαδέλ-
φεια, στο «Τέξας» στο Νέο Ηρά-
κλειο. Μέχρι τα δεκαεννιά μας παί-
ξαμε γενικά σε πολλές ντισκοτέκ της
εποχής, όπου συνήθως έμπαινε μέσα
το μεικτό, η αστυνομία μαζί με το
υγειονομικό, καθώς δεν επιτρεπόταν
η είσοδος σε όσους ήταν κάτω των
δεκαοκτώ. Γι’ αυτό είχαμε τσιλια-
δόρο και μόλις μάς φώναζε «έρχον-
ται», εγώ έτρεχα στις τουαλέτες!

«Ξέρω κάτι πουλιά / μαύρα πουλιά
/ πουλιά πικρά / πουλιά της
δυστυχίας»

Στην «Πράσινη Γωνιά» στη Φιλο-
θέη έπαιζε ένα συγκρότημα οι «Φοί-
νικες» με αρχηγό τον Κώστα Γανω-
σέλλη, μετέπειτα συνεργάτης και
ενορχηστρωτής μου. Εκεί, στο μου-
σικό διάλειμμα, τραγουδούσε νέο
κύμα ένα παιδί, το οποίο έφυγε για
φαντάρος. Όταν το έμαθα, πήγα να
ζητήσω δουλειά. Γιατί πλέον, στα δε-
καοκτώ μου, είχα γνωρίσει και αγα-
πήσει εκτός από το ροκ και τα τρα-
γούδια του Σαββόπουλου από το
«Φορτηγό», ο πρώτος δίσκος της
«ελληνικής ποίησης» που άκουσα,
του Σπανού κ.ά. Τότε πια μπήκε
μέσα μου καθαρά το μικρόβιο να
γίνω επαγγελματικά τραγουδιστής.
Μάλιστα ακούγοντας έναν ηθοποιό,
στα εικοσιπέντε με εικοσιέξι του
τότε, να τραγουδά, έλεγα: «Μα είναι
τόσο μεγάλος και ακόμα δεν έχει κά-
νει κάτι περισσότερο; Υποσχέθη-
κα, λοιπόν, κι εγώ στον εαυτό μου
πως αν θα φτάσω σε αυτήν την ηλι-
κία και δεν έχω κάνει κάτι πιο με-
γάλο, θα τα παρατήσω»…
῾

* Η αφήγηση αποτέλεσε μέρος
του αφιερώματος του περιοδι-
κού «Μετρονόμος», τχ. 66.

Βασίλης Παπακωνσταντίνου,
ένας νέος 70 ετών
Στην εποχή της αγχωμένης πολιτικής
ορθότητας, παραμένει όρθιος χωρίς
ουρές και ίχνη υποψίας, χωρίς την ανάγκη
να δικαιολογήσει ή να δικαιολογηθεί,
ζητώντας –ακόμα– μονάχα μια αγκαλιά
πριν βγει στη σκηνή. Στην αφήγηση που
ακολουθεί περιγράφει τα πρώτα χρόνια
της ζωής του μέχρι την ενηλικίωση, όταν
και αποφάσισε να ασχοληθεί
επαγγελματικά με τη μουσική
«τραγουδώντας όπως τραγουδάει το
ποτάμι»…

ΜΕ ∆ΙΚΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΑ
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ΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

38ο ∆ΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

Οπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος,
αφού επετράπησαν οι συναυλίες
από 1ης Ιουλίου, θα πραγματο-

ποιηθούν οι καλοκαιρινές συναυλίες
του 38ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Καρδί-
τσας. Πρόκειται για ένα κορυφαίο θεσμό
του νομού Καρδίτσας, πρότυπο επαρ-
χιακού διεθνούς φεστιβάλ, ένας ιστορι-
κός θεσμός της Ελλάδας και διεθνώς.
Ξεκίνησε ήδη και θα διαρκέσει έως την
Κυριακή 12 Ιουλίου, σε ένα μαγευτικό
χώρο, πανέμορφο, δροσερό και με όλα
τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας και
προφύλαξης το κοινό θα απολαύσει ένα
είδος μουσικής που έχει φανατικούς
οπαδούς και λάτρεις, καθώς αποτελεί
πλέον το είδος με τη μεγαλύτερη δημο-
τικότητα τόσο παγκοσμίως, όσο και
στην Ελλάδα (από το 2017 έχει ξεπερά-
σει και την ιστορική κυριαρχία του ροκ).
Για πρώτη φορά το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Καρδίτσας ανοίγεται σε νέες μουσικές
εμπειρίες και στηρίζει τους καλλιτέ-
χνες και τα μουσικά σύνολα του Νομού
Καρδίτσας. Έτσι, μπροστά σε ένα κοινό
και με παρουσιαστή τον κορυφαίο Αλέ-
ξη Κωστάλα θα εμφανιστούν ζωντανά οι
rappers: Meshaya, BADNA, ZF Moody,
Kid ON, Lust1, Airplay, Saut, Stixo-
menos και οι Beatmakers: Cosmo,
Seza, Lust1, Meshaya, παρουσιάζοντας
τα ορχηστρικά δείγματα δικών τους
συνθέσεων.

Παράλληλα, την Κυριακή 5 Ιουλίου, θα
πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στην έντε-
χνη ελληνική μουσική, τη ∆ευτέρα 6 Ιου-
λίου, στη λαϊκή και ρεμπέτικη μουσική,
την Τετάρτη 8 Ιουλίου στην τζαζ μουσι-
κή, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στη δη-
μοτική και παραδοσιακή μας μουσική
(όλες οι συναυλίες στις 9μμ), την Κυ-
ριακή 12 Ιουλίου θα εμφανιστεί το σύ-
νολο «Χίλιες Φωνές» με την καταπλη-
κτική ερμηνεύτρια Νατάσα Καραγιάννη,
ενώ στο πιάνο θα συνοδεύει ο καθηγη-
τής Γιάννης Παπαευαγγέλου.

Το συγκεκριμένο Φεστιβάλ, στο οποίο
έχουν λάβει μέρος κορυφαίοι καλλιτέ-
χνες και μουσικά σύνολα από κάθε γω-
νιά της γης, υλοποιείται υπό την καλλι-
τεχνική διεύθυνση του Μαέστρου και Κα-
θηγητή Νίκου Ευθυμιάδη. Πάνω από 150

μουσικά σύνολα από την Ελλάδα και το
εξωτερικό, συμφωνικές ορχήστρες, σο-
λίστ, μαέστροι, συνθέτες συμμετέχουν
κάθε χρόνο, ενώ περιλαμβάνει πληθώρα
εκδηλώσεων που συνίσταται σε βραδιές
όπερας, μουσικής δωματίου, ρεσιτάλ,
συνέδρια, συναντήσεις, ημερίδες, σεμι-
νάρια, συναυλίες κοσμικής και θρη-
σκευτικής μουσικής. Επίσης περιλαμ-
βάνει εκθέσεις ζωγραφικής και χαρα-
κτικής και άλλων ειδών τέχνης. Ακόμη
υλοποιούνται σημαντικά αφιερώματα
σε προσωπικότητες όπως η Μαρία Κάλ-
λας, ο ∆ημήτρης Μητρόπουλος, ο Σπύ-
ρος Αργύρης, ο Θεόδωρος Αντωνίου, ο
Ugo-Νικόλαος Φώσκολος, ο Πρωτο-
ψάλτης Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης, κ.ά.
Φέτος το 38ο ∆ιεθνές Φεστιβάλ Καρδί-
τσας είναι αφιερωμένο στους κορυφαί-
ους συνθέτες Giovanni Animuccia (1520-
1571) και Vincenzo Galilei (1520-1591)
για τα 500 χρόνια από τη γέννησή τους,
Tomaso Giovanni Albinoni (1671-1750)
για τα 270 χρόνια από το θάνατό του,
Johann Sebastian Bach (1685-1750) για
τα 270 χρόνια από το θάνατό του, Giu-
seppe Tartini (1692-1770) για τα 250 χρό-
νια από το θάνατό του, και Γιάννη Χρή-
στου (1926-1970) για τα 50 χρόνια από
το θάνατό του.

Μακριά από λαϊκισμούς και κινήσεις
εντυπωσιασμού, το ∆ιεθνές Φεστιβάλ
Καρδίτσας αποτελεί σημαντική τομή
για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό,
την τέχνη και τη μουσική, ενισχύοντας
πάντα το τοπικό καλλιτεχνικό δυναμικό.
Το Φεστιβάλ, εκτός από την πόλη της
Καρδίτσας και τον ανοιχτό χώρο του Mo-
uzaki Palace Hotel, αποκεντρώνει τις εκ-
δηλώσεις του και σε διαφορετικούς χώ-
ρους όπως σε μοναστήρια, σε εκκλησίες,
σε ανοιχτά θέατρα της Λίμνης Πλαστή-
ρα, σε αίθουσες εκδηλώσεων ξενοδο-
χείων της περιοχής. Στόχος του Φεστι-
βάλ είναι, που πραγματοποιείται στη
διάρκεια όλης της χρονιάς με πολλές εκ-
δηλώσεις σε διάφορους χώρους και σε
διαφορετικές περιοχές, να γίνονται κοι-
νωνοί της μουσικής ευρύτερα στρώματα
της περιοχής. 

Για τη διοργάνωση συμβάλλουν ο ∆ή-
μος Μουζακίου, το ΕΒΕ Καρδίτσας, η Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και ο
Πανελλήνιος Ελληνοϊταλικός Σύλλο-
γος Φιλίας και Συνεργασίας Αποφοίτων
Ιταλικών Πανεπιστημίων. Η διοργάνω-
ση είναι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Χορωδιών και ∆ιευθυντών Χορωδίας.
Ενώ υλοποιείται υπό την αιγίδα του
υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ΟΦοίβος ∆εληβοριάς θα βρεθεί στη σκηνή του Θόλου, στον Λαβύρινθο του Πάρ-
κου Σταύρος Νιάρχος, για πρώτη φορά με την παρουσία περιορισμένου κοι-
νού μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Η δυνατότητα παρακολούθησης των συ-

ναυλιών, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟ∆Υ,
θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπό-
λοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τις τρεις συναυλίες δια-
δικτυακά στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ www.snfcc.org, στη σελίδα του στο Face-
book και στο κανάλι του στο YouTube.

Ο ταλαντούχος τραγουδοποιός, που διαθέτει αυθεντικότητα, ευαισθησία και αί-
σθηση μελωδίας, έρχεται με μια επιλογή από τα πιο γνωστά του τραγού-
δια μαζί με ολοκαίνουργια κομμάτια από το νέο του προσωπικό δίσκο
που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Συνθέτοντας ένα πρωτότυπο
διαδικτυακό σκηνικό άλμπουμ, ξεκινώντας από το 1989 και φτάνον-
τας μέχρι την απρόσμενη νέα πραγματικότητα, χαρτογραφώντας την
πόλη, ψυχογραφώντας ανοίκειους και τυπικούς χαρακτήρες, αναδει-
κνύοντας στιγμιότυπα με μυθιστορηματική ακρίβεια. Μαζί με τους
μουσικούς Κωστή Χριστοδούλου στα πλήκτρα, τον ντράμερ Σωτήρη
Ντούβα και την τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη θα κάνει αυτό που
ξέρει καλά: Να εκπλήσσει με κάθε συναυλία τον ίδιο του τον εαυτό
και το πιστό του κοινό με ένα μαγικό κάθε φορά τρόπο επικοινω-
νίας.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, στις 9μμ, στη σκηνή του Θόλου, στον
Λαβύρινθο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Τιμές εισιτηρίων:
10 ευρώ (μειωμένο 5), προπώληση ηλεκτρονικά και στο
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ταμεία ΕΛΣ)

Νέες εμπειρίες από
έναν καθιερωμένο θεσμό

CAMERATA JUNIOR
ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΝΕΩΝ
Ακροάσεις
για την επιλογή
νέων μελών

ΟΣύλλογος «Οι Φίλοι της
Μουσικής» προκηρύσσει
ακροάσεις προκειμένου να

πλαισιώσει το δυναμικό της
Ορχήστρας Εγχόρδων Camerata
Junior με επιπλέον μέλη. Οι
ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν τη
∆ευτέρα 7 Σεπτεμβρίου (από τις 3 μμ)
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Οι
υποψήφιοι παρακαλούνται να
υποβάλουν ηλεκτρονικά απλή αίτηση
ενδιαφέροντος μέχρι τις 31
Αυγούστου, στη Γραμματεία του
Συλλόγου sfm@megaron.gr
αναφέροντας τα εξής στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο, όργανο, τηλέφωνα,
mail, ημερομηνία γέννησης, τάξη /
επίπεδοσπουδών, Ωδείο/ δάσκαλος.
Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν
προσωπικά για την ημέρα και ώρα
προσέλευσής τους.
Ρεπερτόριο ακροάσεων, παιδικό
τμήμα (από 8 έως 15 ετών): έγχορδα
όργανα ορχήστρας. Οι υποψήφιοι θα
εξετασθούν σε δύο κομμάτια
επιλογής τους (κατά προτίμηση με
συνοδεία πιανίστα), επιπέδου
τουλάχιστον Γ’ Κατωτέρας και σε μία
εκ πρώτης όψεως ανάγνωση
(primavista).Οι πιανίστες θα
επιλεγούν από τους υποψήφιους.
Νεανικό τμήμα: Οι υποψήφιοι θα
συνοδεύονται στην ακρόαση από δικό
τους πιανίστα. Θα εξετασθούν σε μία
εκ πρώτης όψεως ανάγνωση
(primavista) και στα εξής έργα: Βιολί
(έως 24 ετών), ένα έργο επιλογής
τους & την έκθεση (πρώτο σόλο) από
το 1ο μέρος ενός κοντσέρτου του
W.A. Mozart.  Βιόλα (έως 24 ετών):
ένα έργο επιλογής τους και την
έκθεση (πρώτο σόλο) από το 1ο μέρος
ενός κοντσέρτου Stamitz ή
Hofmeister. Βιολοντσέλο (έως 24
ετών): ένα έργο επιλογής τους και
την έκθεση (πρώτο σόλο) από το 1ο
μέρος ενός κοντσέρτου του J. Haydn.
Κοντραμπάσο (έως 28 ετών): Ένα
έργο επιλογής τους.

ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

Φοίβος ∆εληβοριάς live
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«Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful
neighborhood) της Μάριελ Χέλερ: Ο κύριος
Ρότζερς, κατά κόσμον Φρεντ Ρότζερς, από το
1968 ως το 2001 παρουσίαζε στην αμερικανική
τηλεόραση το μακροβιότερο και πολύ αγαπημένο
παιδικό πρόγραμμα «Μια όμορφη μέρα στη
γειτονιά». Για περισσότερα από 30 χρόνια, ο
Ρότζερς είχε γοητεύσει εκατομμύρια παιδιά
αλλά και μεγάλους. Η υπόθεση της ταινίας έχει
να κάνει με τη σχέση που ανέπτυξε ένας
δημοσιογράφος με τον Ρότζερς, όταν ανέλαβε να
του πάρει μια συνέντευξη. Όταν ο Λόιντ Βογκελ
αναλαμβάνει να γράψει έναν άρθρο για τον
δημοφιλή παρουσιαστή παιδικών προγραμμάτων,
ο οποίος έχει γαλουχήσει γενιές και γενιές
Αμερικανών, ο κυνικός δημοσιογράφος δεν
νιώθει κανέναν ενθουσιασμό. Σταδιακά, όμως,
ξεπερνά τις επιφυλάξεις του, καθώς αυτή η
γνωριμία τον αφοπλίζει και τον φέρνει σε επαφή
με ένα ξεχασμένο, πιο αγνό, κομμάτι του εαυτού
του, αλλάζοντας την οπτική του απέναντι στη
ζωή.

«Μέχρι ο γάμος να μας μεθύσει» (Hasta qhe la
boda nos separe) του Ντάνι ντε λα Ορντέν: Η
30χρονη Μαρίνα είναι επαγγελματίας, και
μάλιστα πολύ επιτυχημένη, διοργανώτρια γάμων.
Η ίδια όμως, αν και ζει από αυτό, δεν σκέφτεται
καθόλου να παντρευτεί, αντίθετα της αρέσει να
απολαμβάνει τη ζωή χωρίς δεσμεύσεις. Όταν
όμως θα βρεθεί ερωτευμένη με τον Κάρλος, θα
αρχίσει να αναθεωρεί τις απόψεις της. Μόνο που
υπάρχει ένα μεγάλο, ή μάλλον δύο μεγάλα,
προβλήματα. Το πρώτο είναι πως ο αγαπημένος
της Κάρλος ετοιμάζεται να παντρευτεί και το
δεύτερο πως η υποψήφια νύφη είναι η Αλέξια,
παιδική φίλη της Μαρίνα!  Όπως σημειώνει ο
σκηνοθέτης: «Είναι μια ρομαντική κωμωδία που
χρησιμοποιεί μεγάλες δόσεις χιούμορ και
ρομαντισμού ώστε να μιλήσει για την κρίση των
30, για την ηλικία δηλαδή που πρέπει κανείς να
αποφασίσει αν θα ζήσει μια παρατεταμένη
νεανική ζωή ή θα δημιουργήσει το δικό του
δρόμο. Όταν η Μαρίνα και ο Κάρλος ερωτεύονται
παράφορα, αναγκάζονται και οι δυο να
αντιμετωπίσουν τους φόβους τους. Από τη μια, η
Μαρίνα θα πρέπει να αποφασίσει αν θέλει να
ρισκάρει και να ανοίξει την καρδιά της σε
κάποιον για πρώτη φορά. Από την άλλη, ο Κάρλος
θα χρειαστεί να αποφασίσει ανάμεσα σε μια
σταθερή και άνετη ζωή στο πλευρό της
μέλλουσας γυναίκας του, Αλέξια, ή να είναι
ειλικρινής με τα συναισθήματα του και να
δραπετεύσει με την Μαρίνα. Μέσα από αυτούς
τους δυο “δειλούς”, η ταινία μας προσφέρει μια
διασκεδαστική οπτική στον τρόπο που οι φόβοι
μας γίνονται η συνθήκη μέσα στην οποία ζούμε
και πώς αργά ή γρήγορα πάντα καταλήγουν να
βγάζουν τον χειρότερο μας εαυτό. Όμως, όταν
έχεις να αντιμετωπίσεις τον εαυτό σου, όλα
επιτρέπονται».

«Τσάιναταουν» (Chinatown) του Ρομάν Πολάνσκι:
Ένας ιδιωτικός ντετέκτιβ αναλαμβάνει να
διαλευκάνει μια φαινομενικά απλή υπόθεση
μοιχείας και βρίσκεται μπλεγμένος σε έναν
επικίνδυνο ιστό εξαπάτησης και διαφθοράς. Το
αριστουργηματικό νουάρ που γύρισε ο Πολάνσκι
το 1974, με τους Τζακ Νίκολσον, Φέι Ντάναγουεϊ
και Τζον Χιούστον, βασισμένο στο αριστοτεχνικό
σενάριο του Ρόμπερτ Τάουνι.

Σινεφίλ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ

«Ένας υπέροχος γείτονας»

Επιμέλεια: Στράτος Κερσανίδης

Τη χώρα μας προτείνει αυτή
τη φορά ως ταξιδιωτικό προ-
ορισμό ο Μάικλ Γουϊντερμ-

πότομ, στο τέταρτο μέρος της σει-
ράς των ταινιών του, ένα ταξίδι το
οποίο ξεκίνησε το 2010. Βέβαια,
όταν σχεδίασε και ολοκλήρωσε την
ταινία, δεν είχε ξεσπάσει ακόμη η
πρωτοφανής πανδημία του κορο-
νοϊού, η οποία επέφερε ένα ισχυ-
ρότατο πλήγμα στον τουρισμό, με
αποτέλεσμα να μιλάμε αυτή τη
στιγμή για μείωση έως και 80% του
αριθμού των τουριστών οι οποίοι
αναμένεται να επισκεφτούν φέτος
την Ελλάδα. Έτσι οι δύο συνταξι-
διώτες, οι ηθοποιοί Στιβ Κούγκαν
και Ρομπ Μπράιτον, πρόλαβαν να
διασχίσουν την Ελλάδα, να γνωρί-
σουν στοιχεία του πολιτισμού και
της γαστρονομίας μας και να επι-
στρέψουν ικανοποιημένοι στη Γη-
ραιά Αλβιόνα.

Το πρώτο «Ταξίδι», το οποίο
πραγματοποιήθηκε πριν από δέκα
χρόνια, ήταν στη Βόρεια Αγγλία.
Φαίνεται όμως πως η ιδέα είχε κι
άλλες εκδοχές κι έτσι ο Γουϊντερμ-
πότομ έστειλε τους δύο φίλους για
ένα «Ταξίδι στην Ιταλία» το 2014
και για ένα ακόμη «Ταξίδι στην
Ισπανία» το 2017 για να καταλή-
ξουν στο τελευταίο –μέχρι στιγ-
μής– «Ταξίδι στην Ελλάδα» (Trip to
Greece). Η ιδέα είναι η ίδια. ∆η-
λαδή μια γνωριμία με το φαγητό,
τον πολιτισμό και τις ιδιαιτερότη-
τες της κάθε χώρας και των αν-
θρώπων. Όλα αυτά μέσα από πα-
νέξυπνους και πολύ αστείους δια-
λόγους με το φλεγματικό βρετα-
νικό χιούμορ να κυριαρχεί. Υπό τη
σκηνοθετική, δε, καθοδήγηση του
Μάικλ Γουϊντερμπότομ έχουμε ένα
απολαυστικό αποτέλεσμα.

Ο σκηνοθέτης επέλεξε οι δύο
πρωταγωνιστές του να κάνουν τη
διαδρομή του Οδυσσέα. Έτσι έχον-
τας αυτό ως οδηγό ο Στιβ και ο
Ρομπ, ξεκινούν από την αρχαία

Τροία και κατευθύνονται προς την
Ελλάδα, βαδίζοντας στα βήματα
του ομηρικού ήρωα. Κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού εξερευνούν με
δέος τον ελληνικό πολιτισμό, την
ιστορία και επισκέπτονται μέρη
όπως οι ∆ελφοί, η Αθήνα, η Επί-
δαυρος, η Ύδρα, το Σπήλαιο του
∆ιρού, η Πύλος, τα Στάγειρα, η
Χαλκιδική κ.ά.). Παράλληλα δοκι-
μάζουν μερικά από τα καλύτερα
πιάτα της ελληνικής κουζίνας, συ-
ναντιούνται με την ελληνική μου-
σική και αισθάνονται ελεύθεροι να
σχολιάσουν ό,τι όμορφο ή ό,τι ιδι-
αίτερο βλέπουν.

Για την επιλογή της Ελλάδας ως
τόπο του τελευταίου αυτού ταξι-
διού, ο Μάικλ Γουϊντερμπότομ σε
συνέντευξή του λέει: 

«Όταν άρχισα να σκέφτομαι να
κάνω κι αυτό το Ταξίδι, η ιδέα ήταν
πως αυτό θα ήταν το τελευταίο κι
η Ελλάδα κάθε φορά έμοιαζε να
είναι ο πιθανότερος προορισμός.
Για μια στιγμή σκέφτηκα να πή-
γαινα ίσως στη Σκανδιναβία – σ’
ένα μέρος σκοτεινό και κρύο –
αλλά στην Ελλάδα συνειδητοποί-
ησα ότι θα είχαμε τη φυσική δια-
δρομή του Οδυσσέα, που προσπα-
θεί να πάει από την Τροία στην
Ιθάκη, να επιστρέψει στο σπίτι
του. Εκτός από το ότι είναι ένα
ωραίο μέρος για να αρχίσουμε να
σκεφτόμαστε θέματα για τις συζη-
τήσεις του Στιβ και του Ρομπ, μας
άρεσε η ιδέα ότι κάποιος επιστρέ-
φει στο σπίτι, ενώ έχει μείνει μα-
κριά για πολύ καιρό. Στην Οδύσ-
σεια, ο γιος του Οδυσσέα τον ανα-
ζητά, οπότε η ιστορία διασταυρώ-
νεται μεταξύ του Οδυσσέα που
προσπαθεί να επιστρέψει και του
γιου του που τον ψάχνει. Προφα-
νώς, είχαμε τον γιο του Στιβ και σε
προηγούμενο Ταξίδι, οπότε μου
φάνηκε ότι αυτή η αίσθηση της
επιστροφής στην οικογένεια, της
επιστροφής στο σπίτι, θα ήταν ένα
χρήσιμο σημείο αναφοράς και για
αυτό το τελευταίο Ταξίδι». 

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης,
λέει: «Είχα βασικές γνώσεις για
την Οδύσσεια και την Ιλιάδα και
μια πολύ αόριστη ιδέα περί ελληνι-
κής μυθολογίας. Όμως ήξερα ότι
θα υπήρχαν πολλά θέματα για τα
οποία θα μπορούσαμε να μιλή-
σουμε στην Ελλάδα, δεδομένου ότι
είναι η πατρίδα της αφήγησης,
είναι η πατρίδα του δράματος, της
κωμωδίας και της τραγωδίας, είναι
η πατρίδα της δημοκρατίας και
ούτω καθεξής. Προφανώς θα
υπήρχαν πολλά πράγματα που θα
μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε
με αυτόν τον τρόπο. Είναι κι αυτό
μέρος της διασκέδασης, ότι μόλις
αρχίσεις να σκέφτεσαι “ΟΚ, αυτός
ο τόπος θα μπορούσε να είναι ο
προορισμός του Ταξιδιού”, τότε ξε-
κινάς να μελετάς αυτόν τον τόπο,
είναι κάτι που αρχίζει να σε γοη-
τεύει».

Οι ερμηνείες των δύο πρωταγω-
νιστών είναι πράγματι απολαυστι-
κές. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό και στην ελευθερία αυτο-
σχεδιασμών που τους έδωσε ο σκη-
νοθέτης, κρατώντας όμως πάντοτε
τα ηνία ώστε να οδηγηθεί στο απο-
τέλεσμα που ήθελε. «Για να είμαι
ειλικρινής, είναι ελεύθεροι να κά-
νουν ό,τι θέλουν. Προφανώς, είναι
ελεύθεροι να προσθέσουν και να
εφεύρουν οτιδήποτε, αλλά υπάρ-
χουν στιγμές που μπορεί να είναι
λίγο προσεκτικοί. Ειδικά ο Ρομπ.
Υπάρχουν ορισμένοι τομείς με τους
οποίους ο Ρομπ δεν είναι ιδιαίτερα
άνετος. Ανησυχεί για την αλληλοε-
πικάλυψη του πραγματικού και
του επινοημένου κόσμου», λέει ο
Γουϊντερμπότομ.

Μια εξαιρετικά διασκεδαστική
ταινία, από έναν γνωστό και πολύ
καλό σκηνοθέτη, η οποία μας δίνει
την ευκαιρία να δούμε πώς βλέ-
πουν οι ξένοι τη χώρα μας.

strakersan@gmail.com
kersanidis.wordpress.com

«ΤΑΞΙ∆Ι ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α»

Στο δρόμο
του Οδυσσέα
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Του Κρις Μαϊσάνο

Φαίνεται ότι δημιουργούνται δύο
σχολές σκέψης για την επί-
δραση του Μπέρνι Σάντερς

στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων
Πολιτειών. Σύμφωνα με την πρώτη
σχολή, ο Μπέρνι έχασε την εκλογική
μάχη, αλλά ο στρατός των οπαδών του
μπορεί ακόμα να κερδίσει τον πόλεμο.
Έχοντας καταφέρει να βγάλει την Αρι-
στερά από το περιθώριο, και να κινητο-
ποιήσει εκατομμύρια νέων ανθρώπων
με την πρόσκλησή του για μια «πολι-
τική επανάσταση», η επίδραση του Σάν-
τερς στα πολιτικά πράγματα μπορεί τε-
λικά να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερη
από εκείνη άλλων πολιτικών που έγι-
ναν πρόεδροι των Ηνωμένων Πολι-
τειών. Αυτό φαίνεται, μεταξύ άλλων,
από την συντριπτική επιτυχία του Τζα-
μάαλ Μπόουμαν, του Τζαμπάρι Μπρί-
σπορτ, και άλλων υποψήφιων που εμ-
πνέονται από τις απόψεις του Μπέρνι
εις βάρος αντιπάλων τους τού κατεστη-
μένου, στις πρόσφατες προκριματικές
εκλογές του ∆ημοκρατικού Κόμματος.
Η πολιτική επανάσταση συνεχίζει την
πορεία της, αν και ο αξιοσέβαστος ηγέ-
της της αναγκάστηκε να παραδώσει τη
σημαία της μάχης σε άλλους. 

Η σαφέστερη, μέχρι στιγμής, έκ-
φραση της δεύτερης σχολής σκέψης
είναι εκείνη που υπάρχει στο τελευταίο
άρθρο του Ρος Ντόουθατ (ΣτΜ: Ο Ντό-
ουθατ είναι συντηρητικός, πολιτικός
αναλυτής και συγγραφέας), που δημο-
σιεύτηκε στην εφημερίδα New York
Times. Ο Ντόουθατ υποστηρίζει ότι το
τεράστιο κύμα των διαμαρτυριών κατά
της αστυνομικής βίας και της φυλετι-
κής αδικίας είναι μια σαφής ένδειξη ότι
ο Μπέρνι δεν έχασε απλώς το προ-
εδρικό χρίσμα-έχασε και τη μάχη για το
μέλλον της Αριστεράς. Κατ’ αυτόν, το
γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις έσπευ-
σαν να φορέσουν τον μανδύα του συν-
θήματος «Οι ζωές των μαύρων έχουν
αξία» δείχνει ότι η παλιομοδίτικη πολι-
τική του Μπέρνι ηττήθηκε από μια Αρι-
στερά η οποία, σκόπιμα ή όχι, είναι ο
«υπηρέτης της ολιγαρχίας, κάποιος που
απλώς εκφράζει διαφορετικές απόψεις
στα εταιρικά διοικητικά συμβούλια του
ύστερου καπιταλισμού», και όχι ο νε-
κροθάφτης του. Το τμήμα ανθρώπινων
πόρων μιας επιχείρησης ουδέποτε θα
κολλούσε μια αφίσα με το σύνθημα
«Feel the Bern» [Νοιώσε τη φλόγα]1

στην πόρτα του γραφείου του, αλλά δεν
έχει πρόβλημα να μιλάει για διαφορετι-
κότητα, μικροπαραβάσεις, ή σιωπηρό
ρατσισμό. 

Το επιχείρημα του Ντόουθατ πρέπει
να το πάρουμε στα σοβαρά, γιατί επιση-
μαίνει κάποιες πραγματικές και ανησυ-
χητικές εξελίξεις. Η κριτική που ασκεί
το άρθρο του στον εταιρικό αντιρατσι-
σμό ως μια νέα μορφή μάνατζμεντ δεν

είναι άστοχη. Το ίδιο ισχύει για τον κυ-
νισμό του απέναντι σε επιχειρήσεις
όπως η Άμαζον, η οποία χρησιμοποιεί
το σύνθημα «είμαστε αλληλέγγυοι
στους μαύρους υπαλλήλους μας», την
ίδια στιγμή που στις αποθήκες της απο-
λύει τους μαύρους εργάτες που συνδι-
καλίζονται. Οι σοσιαλιστές μπορούν να
μπουν στον πειρασμό να δεχτούν τον
ισχυρισμό του αρθρογράφου των New
York Times ότι το κύμα των αντιρατσι-
στικών εκδηλώσεων είναι απολύτως εγ-
κλωβισμένο στη λογική τoυ κοινωνικά
και φυλετικά ευαίσθητου καπιταλι-
σμού. Όμως, δεν πρέπει να τσιμπή-
σουμε στο δόλωμα.

Κάποιοι ιδεολογικά καταρτισμένοι
συντηρητικοί, όπως ο Ντόουθατ, είναι
σίγουρα ενήμεροι της κατά τα φαινό-
μενα ατέρμονης σύγκρουσης μεταξύ
δύο αντιλήψεων για την άσκηση ριζο-
σπαστικής πολιτικής που, ελλείψει κα-
λύτερων όρων, θα μπορούσαν να απο-
κληθούν, η μία «ταξικά προσανατολι-
σμένη», και η άλλη «διαθεματική».
Αυτοί οι συντηρητικοί θέλουν να δημι-
ουργήσουν ένα ρήγμα στη νέα αμερικα-
νική Αριστερά, ίσως ακόμα και να πά-
ρουν με το μέρος τους ένα τμήμα του
ταξικά προσανατολισμένου τμήματός
της, αντιγράφοντας στοιχεία από το λε-
ξιλόγιο και τις ανησυχίες του. Για να
προφυλαχτούν από αυτόν τον κίνδυνο,
οι σοσιαλιστές πρέπει να αποκτήσουν
μια υλιστική κατανόηση του ρατσισμού
και της καταστολής, και να την συν-
δυάσουν με μια οξυδερκή εκτίμηση των
σημερινών προοπτικών της ταξικής πο-
λιτικής. Το τελευταίο πράγμα που πρέ-
πει να κάνουμε είναι να διευκολύνουμε
το έργο της ∆εξιάς, αποδεχόμενοι αβα-
σάνιστα την άποψη ότι υπάρχει αντί-
θεση μεταξύ της ταξικής πολιτικής και
της φυλετικής δικαιοσύνης. 

∆ύο Μπέρνι Σάντερς; 

Όπως πολλοί από την προαναφερ-
θείσα κατηγορία συντηρητικών, ο Ντό-
ουθατ κατασκευάζει τον μύθο των δύο
Μπέρνι Σάντερς: του υποτίθεται πιο αυ-
θεντικού και αποτελεσματικού Μπέρνι
του 2016, και του αναμορφωμένου, φυ-
λετικά ευαίσθητου Μπέρνι του 2020.
Κατά τα λεγόμενα του Ντόουθατ, οι
νέοι, μορφωμένοι, αλλά οικονομικά
στριμωγμένοι ψηφοφόροι που ήταν η
βάση του Μπέρνι το 2016 «[τον] ρυ-
μούλκησαν στην πολιτισμική Αρι-
στερά», διευκολύνοντας έτσι τον Τζο
Μπάιντεν να πάρει με το μέρος του τη
λευκή εργατική τάξη των Μεσοδυτικών
Πολιτειών. Το πρόβλημα με αυτήν την
απλουστευτική αφήγηση είναι ότι
απλώς δεν υπάρχει κάποιο αποδεικτικό
στοιχείο που να την στηρίζει. Όπως ση-
μειώνει ο Ντάστιν Γκουαστέλα, πολλοί
από αυτούς τους πρώην ψηφοφόρους
του Σάντερς προτίμησαν τον υποψήφιο

Πιτ Μπούτιτζετζ (που δεν είναι δα κά-
ποιος λαϊκιστής της εργατικής τάξης),
και όχι τον Μπάιντεν. Αυτή η αφήγηση
παραβλέπει επίσης την δραματικά δια-
φορετική δυναμική των προκριματικών
εκλογών του 2020 για το χρίσμα του ∆η-
μοκρατικού Κόμματος, στις οποίες κά-
ποια στιγμή υπήρχαν είκοσι υποψήφιοι,
έναντι μόνο δύο των αντίστοιχων εκλο-
γών του 2016. Επιπλέον, το 2020, για
τους περισσότερους ψηφοφόρους κά-
ποια από τα βασικά ζητήματα που έθετε
ο Μπέρνι, ακόμα και η υγειονομική πε-
ρίθαλψη για όλους, έμπαιναν σε δεύ-
τερη μοίρα σε σχέση με τον βασικό
στόχο τους να πετάξουν τον Ντόναλντ
Τραμπ έξω από τον Λευκό Οίκο. Αντί-
θετα, το 2016, το ακροατήριο του
Μπέρνι θα ήταν πολύ περιορισμένο αν
αυτός δεν είχε κάνει έκκληση για μια
πολιτική επανάσταση κατά της τάξης
των δισεκατομμυριούχων. ∆εν πρέπει
επίσης να παραβλέπουμε το γεγονός
ότι, πριν από τέσσερα χρόνια, ο Σάν-
τερς ήταν η μόνη διαθέσιμη εναλλα-
κτική υποψηφιότητα απέναντι στην
πλήρως εκτεθειμένη Χίλαρι Κλίντον.

Είναι βέβαιο ότι στην καμπάνια του
Σάντερς το 2020 πολλά πράγματα θα
μπορούσαν να είχαν γίνει διαφορετικά,
έτσι ώστε να ξεπεραστεί η αντίθεση του
κατεστημένου, και αυτός να κερδίσει το
χρίσμα. Αλλά ο κριτικός αναστοχασμός
των οργανωτών της καμπάνιας δεν ανα-
φέρεται σε κάποια υποτιθέμενη υπο-
ταγή του Μπέρνι στον πολιτισμικό φι-
λελευθερισμό. Η αφήγηση του Ντόου-
θατ συνδέεται περισσότερο με τις δικές
του ιδεολογικές προκαταλήψεις, παρά
με μια έντιμη αποτίμηση των αδύνατων
σημείων της καμπάνιας του Σάντερς. 

Ο Ντόουθατ λειαίνει επίσης τις ανη-
συχίες και τα αιτήματα αυτών που δια-
μαρτύρονται σήμερα στους δρόμους
όλης της χώρας παρουσιάζοντας μια
ακραία φιλελεύθερη και ακίνδυνη εκ-
δοχή τους. Αντιπαραθέτει τα συνθή-
ματα «Υγειονομική Περίθαλψη για
Όλους» και «Φορολογείστε τους πλου-

Μπορεί ο Μπέρνι Σάντερς να
αποσύρθηκε από την κούρσα
του χρίσματος των ∆ημοκρατι-
κών για την προεδρία των Ηνω-
μένων Πολιτειών, αλλά το φάν-
τασμά του εξακολουθεί να πλα-
νιέται πάνω από την σπαρασσό-
μενη από τον κορονοϊό και τις
φυλετικές ταραχές χώρα του
απερίγραπτου προέδρου Τραμπ,
και να ανησυχεί τους οργανι-
κούς διανοούμενους του συστή-
ματος. Στο κείμενο που δημοσι-
εύουμε σήμερα, ο Κρις Μαϊσάνο,
μέλος της Εθνικής Πολιτικής
Επιτροπής του κόμματος των
∆ημοκρατικών Σοσιαλιστών της
Αμερικής, αντικρούει την άποψη
ότι η απόσυρση του Σάντερς
αποτελεί στρατηγική ήττα της
αμερικανικής ριζοσπαστικής
Αριστεράς, η οποία στηρίζοντας
το κίνημα για τη φυλετική δι-
καιοσύνη υποτίθεται ότι απομα-
κρύνεται από την εργατική
τάξη. Ο συγγραφέας διαφωνεί
με αυτή την άποψη και, παρά το
γεγονός ότι αναγνωρίζει τις αν-
τικειμενικές δυσκολίες συμπό-
ρευσης του εργατικού με το αν-
τιρατσιστικό κίνημα, υποστηρί-
ζει ότι οι σοσιαλιστές οφείλουν
να είναι στους δρόμους μαζί με
τους διαδηλωτές, και να στηρί-
ζουν τα αιτήματά τους. Το κεί-
μενο του Μαϊσάνο δημοσιεύτηκε
στα αγγλικά στην ηλεκτρονική
έκδοση του αμερικανικού πε-
ριοδικού Jacobin, στις 26 Ιουνί-
ου 2020, με τίτλο «No, the Racial
Justice Protests Are Not at Odds
With Class Politics» (https://ja-
cobinmag.com/2020/06/ross-
douthat-nyt-racial-justice-
protests-bernie-sanders).

Χ.Γο.

ΥΓ 1.Ευχαριστούμε πολύ την
Πόπη Τζεμπελίκου για δύο ση-
μαντικές μεταφραστικές παρα-
τηρήσεις της στο άρθρο «Κυ-
κλώματα κεφαλαίου και οικολο-
γικές-επιδημιολογικές κρί-
σεις», της Κυριακής 21 Ιουνίου
2020.

ΥΓ 2. Καταδικάζουμε τον γνω-
στό δαίμονα, ο οποίος αφαίρεσε
από το άρθρο της προηγούμενης
Κυριακής τα ονόματα των συγ-
γραφέων του, Τζον Μπέλαμυ-
Φόστερ και Ίνταν Σουγουάντι.

Για όσο διάστημα υπάρ-
χουν σαφείς φυλετικές
διαφοροποιήσεις στην
αστυνομική βία, δεν εί-
ναι ρεαλιστικό να περι-
μένουμε από ακτιβι-
στές, που δεν έχουν
κάποια σύνδεση με το
σοβαρά εξασθενημένο
εργατικό κίνημα, να
συνδέσουν τη φυλή με
την τάξη κατά τον τρό-
πο που θα ήθελαν οι
σοσιαλιστές.

“

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ      ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΙ ΣΑΝΤΕΡΣ

Συμμαχί    α του εργατικού κινήματος
με το κί     νημα για τη φυλετική δικαιοσύνη
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τοκράτες» στα συνθήματα «Φυλετική
δικαιοσύνη» και «Σταματήστε τη χρη-
ματοδότηση της αστυνομίας», αλλά οι
ίδιοι οι διαδηλωτές, πλην ελαχίστων
εξαιρέσεων, δεν δέχονται ότι υπάρχει
κάποια αντίθεση μεταξύ αυτών των συν-
θημάτων. Κατ’ αρχάς, πολλοί από αυ-
τούς που διαμαρτύρονται κατά της
αστυνομικής βίας και του ρατσισμού
είναι οι ίδιοι με εκείνους που μετείχαν
στην καμπάνια του Σάντερς. Επιπλέον,
στη Νέα Υόρκη και αλλού, οι εκκλήσεις
για τηv αναστολή της χρηματοδότησης
της αστυνομίας συνοδεύτηκαν με την
απαίτηση τα χρήματα που θα εξοικονο-
μηθούν από αυτήν να επενδυθούν στην
υγεία, τη στέγαση, την απασχόληση, και
την εκπαίδευση. Ο βασικός στόχος του
κινήματος είναι να εξασθενίσει τις βί-
αιες και κατασταλτικές πλευρές του
κράτους, και να ενισχύσει αυτές που
έχουν στόχο την ικανοποίηση των αν-
θρώπινων αναγκών. Αυτός ο στόχος δεν
αντιφάσκει με το πολιτικό σχέδιο του
Μπέρνι -είναι μέρος αυτού του σχεδίου. 

∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι η στήριξη
από τις εταιρείες του συνθήματος «Οι
ζωές των μαύρων έχουν αξία» είναι ιδιο-
τελής, και ο τρόπος που την εκφράζουν
κάπως γελοίος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
ότι μόνο τα κινήματα που εστιάζονται
στη φυλετική αδικία είναι ευάλωτα
στην ενσωμάτωση στο σύστημα. Και η
εργατική τάξη είναι ευάλωτη σ’ αυτήν
την ενσωμάτωση, όπως δείχνει ξεκά-
θαρα, για παράδειγμα, η πλήρης δέ-
σμευση του συνδικαλιστικού κινήματος
στη συνεργασία των εργαζομένων με τις
διοικήσεις των επιχειρήσεων, παρά τις
επί δεκαετίες ακατάπαυστες εργοδοτι-
κές επιθέσεις. Ούτε καν η δέσμευση
στην υπόθεση του σοσιαλισμού δεν εξα-
σφαλίζει την άμυνα απέναντι στην εν-
σωμάτωση στο σύστημα, όπως απέδειξε
ο Ρόμπερ Μίχελς στο κλασικό έργο του
Political Parties [Πολιτικά κόμματα],
πριν από περισσότερο από έναν αιώνα-
για να μην αναφερθούμε στο συνήθως
απογοητευτικό ρεκόρ εκείνων των σο-
σιαλιστικών, σοσιαλδημοκρατικών, και
εργατικών κομμάτων που έκτοτε ανέ-
λαβαν κυβερνητικές ευθύνες.

Οι νίκες στα δικαιώματα
εφικτές με το εργατικό κίνημα

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν το
νέο κίνημα για τη φυλετική δικαιοσύνη

έχει τη δύναμη να πετύχει την ικανο-
ποίηση των αιτημάτων του. Εδώ η σύγ-
κριση με το κίνημα για τα κοινωνικά δι-
καιώματα του εικοστού αιώνα είναι δια-
φωτιστική-και ανησυχητική. Η δράση
της συνδικαλιστικής ομοσπονδίας Κογ-
κρέσο Εργατικών Οργανώσεων στη Βιο-
μηχανία (Congress of Industrial Organi-
sations, CIO), τη δεκαετία του 1930,
ήταν ο βασικός λόγος που οι Αφροαμε-
ρικανοί και οι σύμμαχοί τους κατάφε-
ραν να βάλουν τα κοινωνικά δικαιώ-
ματα στην ημερήσια διάταξη, και τελικά
να πετύχουν τους στόχους τους. Αυτή η
συμμαχία εργατικού κινήματος και κι-
νήματος για τα κοινωνικά δικαιώματα
έγινε σε μια απολύτως πραγματιστική
βάση. Όπως παρατηρεί ο ιστορικός
Χάρβαρντ Σίτκοφ στο βιβλίο του A New
Deal for Blacks [Ένα Νιου Ντιλ για τους
Μαύρους], «ο βασικός λόγος για τον
οποίο η CIO υιοθέτησε μια προοδευτική
πολιτική στο φυλετικό ζήτημα ήταν
γιατί διαφορετικά ο εργατικός συνδικα-
λισμός δεν θα μπορούσε να πετύχει
τους στόχους του . . . Ο μεγάλος αριθμός
μαύρων εργατών στους μαζικούς παρα-
γωγικούς κλάδους έκανε επιτακτική
την ανάγκη του συνδικαλισμού τους.
Έξω από τα συνδικάτα οι μαύροι θα
μπορούσαν να είναι μια -ίσως μοιραία-
απεργοσπαστική δύναμη, που θα οδη-
γούσε στη διάλυση των συνδικάτων.
Έτσι, ο φιλελευθερισμός της ομοσπον-
δίας CIO στο θέμα των κοινωνικών δι-
καιωμάτων ξεπρόβαλλε σε κάθε κλάδο
στον οποίο οι μαύροι ήταν αναγκαίοι
για τη δημιουργία συνδικάτου». Όμως,
ο ρεαλισμός δεν ήταν ο μόνος λόγος
που η CIO αγκάλιασε την υπόθεση των
κοινωνικών δικαιωμάτων. Πολλοί από
τους ηγέτες της ήταν ειλικρινά δεσμευ-
μένοι στην υπόθεση της φυλετικής ισό-
τητας και της ενότητας της εργατικής
τάξης, και θεωρούσαν ορθώς ότι το,
υπέρ του φυλετικού διαχωρισμού και
αντεργατικό, ∆ημοκρατικό Κόμμα στις
Νότιες Πολιτείες ήταν το κύριο εμπόδιο
για την επίτευξη των προγραμματικών
τους στόχων. 

Τα συνδικάτα της CIO συνέχισαν να
παίζουν έναν αναντικατάστατο ρόλο
στην ενδυνάμωση του κινήματος για τα
κοινωνικά δικαιώματα και μετά τη συγ-
χώνευση της CIO με την Αμερικανική
Ομοσπονδία Εργασίας (American Fede-
ration of Labor, AFL), το 1955. Το πιο
σημαντικό συνδικάτο της CIO ήταν
αυτό των Ενωμένων Εργατών της Αυτο-

κινητοβιομηχανίας (United Auto Wor-
kers, UAW), που η πολύχρονη στήριξή
του στο κίνημα ήταν καθοριστική, τόσο
με την οικονομική του ενίσχυση, όσο
και με τη συμμετοχή των μελών του στις
κινητοποιήσεις για τα δικαιώματα. Το
συνδικάτο UAW έπαιξε έναν κρίσιμο οι-
κονομικό και υλικοτεχνικό ρόλο στην
πραγματοποίηση της Πορείας στην
Ουάσινγκτον για τις Θέσεις Εργασίας
και την Ελευθερία, το 1963, που ήταν
ένα σημείο καμπής του κινήματος.
Όπως γράφει ο Γουίλιαμ Τζόουνς στο
βιβλίο του The March on Washington [Η
πορεία στην Ουάσινγκτον), αυτό το γε-
γονός ήταν σε μεγάλο βαθμό μια εργα-
τική κινητοποίηση, με το UAW και άλλα
συνδικάτα να μεταφέρουν χιλιάδες
μέλη τους στην Ουάσινγκτον έχοντας
μισθώσει ένα μεγάλο αριθμό λεωφο-
ρείων και τραίνων. Ενώ οι επιδόσεις σε
θέματα φυλετικής ισότητας απείχαν
πολύ από το να είναι τέλειες, καμιά από
τις μεγάλες νίκες που πέτυχε εκείνη την
περίοδο το κίνημα για τα κοινωνικά δι-
καιώματα δεν θα μπορούσε να είχε
πραγματοποιηθεί χωρίς την στήριξη
των εργατών, ειδικά αυτών που ήταν
μέλη των συνδικάτων της CIO.

Η ανανέωση, σήμερα, της συμμαχίας
μεταξύ του εργατικού κινήματος και
του κινήματος για τη φυλετική δικαιο-
σύνη θα είναι εξαιρετικά επωφελής και
για τα δύο. Όμως ακόμα και αν συμβεί
αυτό, όλοι γνωρίζουν ότι το σημερινό
εργατικό κίνημα δεν είναι παρά μια
χλωμή σκιά του προηγούμενου εαυτού
του. Το 1963, ήταν συνδικαλισμένο πε-
ρίπου το 30% των αμερικανών εργατών,
με το σύνολο σχεδόν από αυτούς να
απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα. Σή-
μερα, το ποσοστό συνδικαλιστικής πυ-
κνότητας είναι ελάχιστα πάνω από 10%,
και τα συνδικάτα του ιδιωτικού τομέα
έχουν σχεδόν εξαφανιστεί. Αυτό που
προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι η
παρακμή του συνδικάτου UAW. Στα
τέλη της δεκαετίας του 1970, τα μέλη
του ξεπερνούσαν το 1,5 εκατομμύριο,
ενώ σήμερα έχουν πέσει στις 390.000,
με την πλειοψηφία τους να μην είναι
καν εργάτες της αυτοκινητο-
βιομηχανίας (ΣτΜ: σήμερα το
συνδικάτο εκπροσωπεί τους
εργαζόμενους της αυτοκινητο-
βιομηχανίας, της αεροδιαστη-
μικής βιομηχανίας, της βιομη-
χανίας αγροτικών εργαλείων,
και πολλών άλλων κλάδων).
Το άλλοτε πανίσχυρο συνδι-
κάτο είναι πια πλήρως απο-
διοργανωμένο, εμπλέκεται
επιπλέον και σε υποθέσεις
διαφθοράς, και πιθανότατα
σύντομα θα τεθεί σε διαδι-
κασία εκκαθάρισης σε ομο-
σπονδιακό επίπεδο.

Προς το παρόν, δεν
έχουμε κάτι που να μοιάζει
έστω και λίγο με τη CIO και
την ικανότητά της να συν-
δέει την ταξική πάλη των
εκατομμυρίων μελών της
εργατικής τάξης με το κί-
νημα για τη φυλετική ισό-
τητα, ούτε διαφαίνεται
κάτι τέτοιο στον ορί-
ζοντα. Σ’ αυτές τις συνθή-

κες, δεν είναι καθόλου περίεργο που οι
διαδηλωτές δεν μιλούν πάντα τη
γλώσσα της ταξικής αλληλεγγύης. Πώς
μπορούν να αποκτήσουν, ιδιαίτερα οι
νέοι άνθρωποι, αυτού του είδους την
πολιτική συνείδηση όταν δεν υπάρχουν
κάποιοι σοβαροί θεσμοί να τους οργα-
νώσουν πολιτικά σε ταξική βάση; Το
σημαντικότερο είναι ότι, για όσο διά-
στημα η αμερικανική αστυνομία μπορεί
να σκοτώνει και να κακοποιεί ανθρώ-
πους απολαμβάνοντας ένα καθεστώς
ασυλίας, και για όσο διάστημα υπάρ-
χουν σαφείς φυλετικές διαφοροποι-
ήσεις στην αστυνομική βία, δεν είναι ρε-
αλιστικό να περιμένουμε από ακτιβι-
στές που δεν έχουν κάποια σύνδεση με
το σοβαρά εξασθενημένο εργατικό κί-
νημα να συνδέσουν τη φυλή με την τάξη
κατά τον τρόπο που θα ήθελαν οι σο-
σιαλιστές. Η άσκηση κριτικής στα αιτή-
ματα και στη γλώσσα των διαδηλώσεων
είναι, για πολλούς λόγους, δικαιολογη-
μένη. Πρέπει όμως να προσέξουμε να
μην διολισθήσουμε στην κατάσταση
που διακωμωδεί ο Μπρεχτ στο ποίημά
του «Η λύση»: μήπως θα ήταν ευκολό-
τερο να διαλύσουμε αυτό το λαό και να
εκλέξουμε έναν άλλον; 

Το καθήκον των σοσιαλιστών είναι
σαφές: να συμμετέχουν ολόθερμα στη
μάχη για την αναστολή της χρηματοδό-
τησης της αστυνομίας, θέτοντας ταυτό-
χρονα το ζήτημα ενός αντιρατσισμού,
βασισμένου στην αλληλεγγύη και την
ταξική πάλη. Η εναλλακτική στάση
είναι να πάψουμε να ασχολούμαστε με
το σημερινό υπαρκτό κόσμο. Οι συντη-
ρητικοί, όπως ο Ντόουθατ, έχουν την
πολυτέλεια να απέχουν από τις μάχες
κατά της αδικίας. Εμείς, όχι.

Μετάφραση-επιμέλεια: Χάρης Γολέμης

Σημειώσεις: 
1. ΣτΜ: Το σύνθημα, που χρησιμοποι-
ήθηκε στην προεκλογική εκστρατεία
του Σάντερς το 2020, αξιοποιεί το
γεγονός ότι η λέξη «burn» (φλόγα)
έχει την ίδια προφορά («μπέρν») με
το Bern που παραπέμπει στον Bernie
(Μπέρνι).

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ      ΤΟΥ ΜΠΕΡΝΙ ΣΑΝΤΕΡΣ

Συμμαχί    α του εργατικού κινήματος
με το κί     νημα για τη φυλετική δικαιοσύνη
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