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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟ

Η Ελλάδα καταψήφισε
τον πυρηνικό αφοπλισμό
Ρεπορτάζ του Θάνου Χατζόπουλου
για τη στάση της ελληνικής αντι-
προσωπείας στη Γενική Συνέλευση
του ΟΗΕ για τα πυρηνικά. σελ. 14

...
Γιατί προκαλούν από το
θεωρείο της Χρυσής Αυγής;
Ρεπορτάζ της Ιωάννας ∆ρόσου
από τη δίκη του νεοναζιστικού
κόμματος για την επίθεσή του σε
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στο Πέ-
ραμα. σελ. 11

...
∆ημόσια και αποκεντρωμένη
διαχείριση αποβλήτων
Ο Γιάννης Γρηγοριάδης γράφει
για τον εναλλακτικό σχεδιασμό
για τα σκουπίδια που θα πρέπει
να ακολουθήσουν οι νέοι
ΠΕΣ∆Α. σελ. 22-23

...
Το πρόβλημα με τη CETA
Άρθρα των Λίο Πάνιτς και Θόδω-
ρου Παρασκευόπουλου για την έγ-
κριση της εμπορικής συμφωνίας
ΕΕ-Καναδά, τους κινδύνους της και
την άνευρη στάση της ελληνικής
πλευράς. σελ. 12, 13

Τα του
Καίσαρος

∆εν υπάρχει αμφιβολία
πως η δια του Σκάι πα-
ρέμβαση του αρχιεπισκό-

που αποτελεί πολιτική κίνηση.
Ακόμα και στις κοινωνίες που ο
αστικός εκσυγχρονισμός έχει -
εδώ και πολλές δεκαετίες- προ-
χωρήσει στην αυτονόητη οριο-
θέτηση μεταξύ κράτους και εκ-
κλησίας, παρεμβάσεις του ενός
υποσυστήματος στο άλλο είναι
συνήθεις. Έστω και αν οι θε-
σμικοί ρόλοι είναι διακριτοί κι
έστω κι αν (φαινομενικά τουλά-
χιστον) η μια αρχή κινείται στο
πεδίο των μεταφυσικών πεποι-
θήσεων και η άλλη σε εκείνο
των υλικών ρυθμίσεων. Επειδή
η κοινωνία και οι αξιώσεις δια-
μόρφωσής της δεν τελειώνουν
στα υλικά έργα, αλλά περιλαμ-
βάνουν -εμφατικά μάλιστα- τις
ιδέες, τις παραστάσεις, τις
προσδοκίες των μελών της, τον
τρόπο που εκείνα βιώνουν την
κοινωνική και φυσική πραγμα-
τικότητα που τα περιβάλλει, οι
διαρκείς συγκρούσεις για τον
επηρεασμό αυτού του ιδεατά
συγκατασκευασμένου κόσμου
είναι κανόνας και όχι εξαίρεση.
Πολιτική δεν είναι άλλωστε
παρά η αποτύπωση συσχετι-
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Κοινοβούλιο
και λαϊκή κυριαρχία
∆ημοσίευση ανέκδοτων
κειμένων που προέκυψαν από
συζητήσεις με το μεγάλο ιταλό
στοχαστή Πιέτρο Ινγκράο για το
κοινοβούλιο και τον εκλογικό
νόμο, με αφορμή την επέτειο
του θανάτου του.

σελ. 30, 31

Ανασχηµατισµός
µε το βλέµµα στις πιέσεις
Τελικά, ο ανασχηματισμός δεν είχε ανοίγματα σε
προσωπικότητες του κέντρου, ούτε πολιτικές εκπλήξεις στο
επίπεδο των προσώπων, όπως ήθελαν οι φήμες τις τελευταίες
εβδομάδες. Ακόμα και οι δομικές αλλαγές στη σύνθεση του
υπουργικού συμβουλίου δεν ήταν ανατρεπτικές ούτε καν
εκτεταμένες.
Ένας από τους βασικούς πολιτικούς λόγους που οδήγησαν σε
αυτό τον ανασχηματισμό, θα πρέπει να αναζητηθεί στους
συμβολισμούς που αντιπροσωπεύουν οι σχετικά περιορισμένες
αλλαγές προσώπων. Από την άποψη αυτή, δεν μπορεί παρά να
επισημανθούν οι αλλαγές υπουργών που η εφαρμογή της
κυβερνητικής πολιτικής στα υπουργεία τους προκάλεσε
σημαντικές αντιδράσεις, όπως στα υπουργεία Παιδείας,
Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ∆ικαιοσύνης ή Αθλητισμού. Οι
πολιτικοί προϊστάμενοι των υπουργείων αυτών δέχθηκαν, ιδίως
την τελευταία περίοδο, επιθέσεις που δεν είναι δυνατόν να
θεωρηθούν άσχετες με τη μετακίνησή τους εκτός υπουργικού

συμβουλίου ή σε μάλλον πολιτικά ουδέτερα υπουργεία.
Γενικότερα, η νέα σύνθεση προδίδει μια προσεκτική
προσπάθεια να λειανθούν ριζοσπαστικά στοιχεία, που σε αυτή
τη φάση φαίνεται ότι κρίθηκε πως αποτελούν βάρος για την
κυβέρνηση, που δεν μπορεί να το σηκώσει. Έτσι, όμως,
εκπέμπεται αρνητικό σήμα ακριβώς προς τα κοινωνικά
στρώματα εκείνα που η επανασύνδεση μαζί τους θα έπρεπε να
αποτελεί κεντρικό στόχο της κυβέρνησης.
Από την άλλη, ο αντίκτυπος αυτών των κυβερνητικών αλλαγών
δεν αποκλείεται να ανιχνευθεί και στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ,
καθώς συμβαίνει υπουργοί που δέχθηκαν σφοδρές επιθέσεις
(όπως για παράδειγμα ο Ν. Φίλης και ο Π. Σκουρλέτης) και
τώρα αντικαθίστανται, να έχουν επιβραβευτεί από το πρόσφατο
συνέδριο του κόμματος με την εκλογή τους στην κεντρική
επιτροπή στις πρώτες θέσεις. Γεγονός που αντικειμενικά
συνδέεται και με τη στάση τους κατά την άσκηση των
κυβερνητικών καθηκόντων.

Τι σημαίνει
η συγκρότηση
του ΕΣΡ
Συνέντευξη με τον Αντώνη Ρουπακιώτη
για την απόφαση του ΣτΕ για τις τηλεο-
πτικές άδειες και τα επόμενα βήματα.

Σελ. 6, 7

Σκοπιμότητες στη
μη ρύθμιση του
τηλεοπτικού πεδίου
Η πανεπιστημιακός, Μαριάννα Ψύλλα,
μιλά για την πολιτική αντιπαράθεση
για το μεντιακό τοπίο.

Σελ. 8

“Είμαστε εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι του λαού”

Με αυτές τις λέξεις ο Σ. Ντεμιρτάς, ένας από τους δύο
συμπροέδρους του HDP (Φιλοκουρδικό ∆ημοκρατικό Κόμμα), αρνήθηκε

να καταθέσει στον εισαγγελέα το πρωί της Παρασκευής, μετά την
σύλληψη αυτού, της δεύτερης προέδρου Φιγκέν Γιουκσεντάγ, καθώς

και 10 βουλευτών του κόμματος με την κατηγορία της άρνησής να
καταθέσουν για εγκλήματα που σχετίζονται με «τρομοκρατική

προπαγάνδα». Την ίδια μέρα ανακοινώθηκε η προφυλάκιση των δυο
προέδρων και ακόμα τριών βουλευτών, γεγονός που οδήγησε στο

ξέσπασμα συγκρούσεων στους δρόμους πόλεων της Τουρκίας. Από την
πρώτη στιγμή η διεθνής κοινότητα στάθηκε στο πλευρό των

διωκόμενων βουλευτών με τις πρώτες πορείες διαμαρτυρίας να
πραγματοποιούνται το Σάββατο, μετά από έκκληση και του HDP, που σε

δήλωση του μιλά για «το τέλος της δημοκρατίας στην Τουρκία».
∆ιεθνεις αξιωματούχοι (ΗΠΑ, Γερμανία, ΕΕ, Γαλλία) επικρίνουν την

τακτική του Ερντογάν των τελευταίων μηνών, εκφράζοντας την
ανησυχία τους, καθώς διαπιστώνουν ότι η κατάσταση επιδεινώνεται

περαιτέρω και ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών
δικαιωμάτων αίρεται.

Η Βιβή Κεφαλά σε συνέντευξή της και ο ∆ημήτρης Ραπίδης σε άρθρο
του, αναλύουν την απολυταρχική στάση του Ερντογάν. Σελ. 16, 17

∆ιαπραγμάτευση
υπό καλούς
όρους
Ο Γιάννης Αγγέλης μιλά για τις εξελίξεις
της δεύτερης αξιολόγησης και την πορεία
των συζητήσεων για το χρέος

Σελ. 9

Αλλαγές υπουργών που δέχτηκαν επιθέσεις
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Του Θωμά Τσαλαπάτη

«Οτόπος μας περνάει από
στιγμή σε στιγμή στον
αφελληνσιμό και στον

αποχριστινιασμό», «Το μουσουλμανικό
στοιχείο δεν αφομοιώνεται. Μάλλον
εμείς θα πάμε προς τα εκεί και όχι
αυτοί», «ο Νίκος Φίλης είναι ένας προ-
βληματικός άνθρωπος. Άλλα λέει το
βράδυ, άλλα λέει το πρωί, είναι ασυνε-
πής. Και το λέω αυτό σαν αρχιεπίσκο-
πος. Ασυνεπής στις σχέσεις του και
στα λόγια του», «Κίνδυνος ισλαμοποί-
ησης», «Να αναβληθεί η ανέγερση τε-
μένους»- «∆εν είναι θρησκεία ο μου-
σουλμανισμός», «∆εν κάνει λάθος ο
Αμβρόσιος».

Νομιμοποίηση
της ακροδεξιάς ρητορικής

Η συνέντευξη του κυρίου Ιερώνυμου
στον ΣΚΑΙ έμοιαζε με έναν αρωματικό
βόθρο ήπιας καύσης. Ως ένας ήρεμος
τρόπος να εκφέρεις τις πιο ακραίες θέ-
σεις, συμπάσχοντας με το θύμα των λε-
γομένων σου. Τους μουσουλμάνους,
τους πρόσφυγες, τους αριστερούς.
Υποσχόμενος στην πραγματικότητα
ακόμη πιο μαύρες μέρες για όλους αυ-
τούς. Ακόμη περισσότερο διεκδικών-
τας ακόμη πιο σκληρή στάση, μεταμ-
φιέζοντας τη μισαλλοδοξία σε κοινή
λογική, τον φονταμενταλισμό σε λο-
γικό αυτονόητο, την εκκλησιαστική
καμαρίλα σε παράμετρο της πολιτικής
ζωής του τόπου. 

Η παρουσία του κυρίου Ιερώνυμου
δεν περιγράφει την προσχώρηση ενός
κορυφαίου ιεράρχη στην ακροδεξιά.
Περιγράφει την ακροδεξιά ως νόμιμο
πολιτικό brand. Ως μια συνταγή που
ενόψει ανασχηματισμού ανεβάζει και
κατεβάζει υπουργούς, περιγράφει ποιο
είναι το ορθό, μιλάει για την εκκλησία
σαν κάτι ευρύτερο του κράτους, των
πολιτών, της κοινωνίας. Ως ένα χρή-
σιμο και απόλυτα νόμιμο πολιτικό ερ-
γαλείο, ταυτισμένο με κοινές δοξασίες
και απόψεις που ο καθείς (ανάλογα με
τη θέση του ) μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει με βάση τους στόχους του. Ο
λόγος του κυρίου Ιερώνυμου είναι δύο
φορές πιο τοξικός. Είναι ένας ακροδε-
ξιός λόγος όπως υιοθετείται από τις
δυνάμεις της ηρεμίας, της ψυχραιμίας
και της συναίνεσης. Περιγράφει την
μετατόπιση της νηφαλιότητας στα
άκρα, όχι για να περιγράψει μια ακραία
κατάσταση αλλά αντίθετα ώστε να κα-
νονικοποιήσει τα άκρα προς
όφελός του. Ως μια θυμωμένη
ηπιότητα που μπορεί να με-
ταμφιεστεί, ως μια μισαλλοδο-
ξία που μπορεί να πει τον
εαυτό της αυτονόητο. Ως μια
υπερβατική συνείδηση που
δημιουργεί άποψη χαζεύον-
τας δημοσκοπήσεις.

Σκουριασμένα
αντανακλαστικά

Ακόμα και η εκφορά
ακραίων θέσεων με μετριο-
παθή τόνο περιγράφει την
πολιτικάντικη εισχώρηση

του Ιερώνυμου στο ακροδεξιό τόξο για
λόγους τακτικής. Γιατί η ιδεολογία της
εκκλησίας δεν είναι ποτέ ακραία ή με-
τριοπαθής. Η ιδεολογία της εκκλησίας
είναι πάντοτε η εκκλησία, η υπερά-
σπιση μιας κυρίαρχης αφήγησης που
περιλαμβάνει τους πάντες. Μια μάζα
που δεν προσδιορίζεται από σύνορα ή
ταυτότητες, αλλά είναι η ίδια σύνορο
και ταυτότητα. Μια πραγματική μάζα
ταυτισμένη με μια φαντασιακή μάζα
όπως αυτή εκστομίζεται από τον συ-
νεντευξιαζόμενο λόγο του κάθε ιε-
ράρχη. Ως μια εξουσία ανεξάρτητη από
άλλες εξουσίες, απόλυτη και διαχρο-
νική. Ως μια εξουσία που αφορά και
σένα φίλε αναγνώστη είτε το θες είτε
όχι. 

Ο ΣΥΡΙΖΑ, με τα σκουριασμένα αντα-
νακλαστικά, τις αναμενόμενες συναι-
νέσεις και τις συμφιλιωτικές κινήσεις
στον αναμενόμενο ανασχηματισμό
χάνει την μάχη της εκκοσμίκευσης, της
θεσμικής και δημοκρατικής αλλαγής
του κράτους κατά κράτος. Αποδέχεται
ένα καθεστώς ζητώντας βοήθεια από
την άνευ κριτικής ισχύ του. Και ουσια-
στικά χάνει κάθε σημείο που θα μπο-
ρούσε να περιγράψει αυτή την κυβέρ-
νηση ως αριστερά. Συντηρώντας μι-
κρές συμμαχίες, αναζητώντας συναινέ-
σεις. Ακόμη και τα τελευταία ρινίσματα
αριστερής υπόσχεσης κάπου εδώ τε-
λειώνουν. Με την ήπια εκφορά ενός
ακροδεξιού λόγου. 

http://tsalapatis.blogspot.gr/

σμών δύναμης που ορίζουν πεδία και
σχέσεις εξουσίας. Και η εκκλησία απο-
τελεί κρίσιμο παράγοντα διαμόρφωσης
τέτοιων συσχετισμών, διά και επί του
πεδίου της ιδεολογίας.

Πολιτική λοιπόν ασκεί δια του τηλεο-
πτικού λόγου ο αρχιεπίσκοπος. Εκτός
αρμοδιοτήτων, αλλά εντός του οικείου
παιγνίου. Αυτό που θα πρέπει επομένως
να εκτιμήσει κανείς (και κυρίως η αρ-
μόδια πολιτική) είναι την ποιότητα,
τους στόχους και την επίπτωση της πο-
λιτικής κίνησης.

Για το τελευταίο απαιτείται συστημα-
τικότερη διερεύνηση αλλά ίσως και ...
υπομονή, να «δείξει».

Οι στόχοι του αρχιεπισκοπικού
λόγου

Ως προς τους στόχους, εύκολα μπορεί
κανείς να καταγράψει ένα εξαιρετικά
περίπλοκο δίκτυο παραληπτών του αρ-
χιεπισκοπικού λόγου:

- το ενδοεκκλησιαστικό ακροατήριο,
κρίσιμη μάζα για τις εσωτερικές αλλά
και διαδογματικές έριδες και διεκδική-
σεις·

- οι κοινοβουλευτικοί αλλά και κυ-
βερνητικοί συσχετισμοί σε σχέση με τον
πάλι επίκαιρο και διακομματικά δια-
νοητό («ώριμο») διαχωρισμό κράτους-
εκκλησίας·

- η αλλαγή γηπέδου σε σχέση με τις
ιδεολογικές φορτίσεις της σύγκρουσης
με την αριστερά και την κυβέρνησή της

(μετά την ήττα στο άμεσα εκπαιδευτικό,
να αποσωβηθεί ο κίνδυνος εκκοσμίκευ-
σης, που σημάνθηκε με τη σκέψη για
την τόσο καθυστερημένη μεταβίβαση
των αρμοδιοτήτων κρατικής πολιτικής
για την εκκλησία και τα θρησκευτικά
ζητήματα στο όντως αρμόδιο υπουργείο
εσωτερικών)·

- ο υπουργός παιδείας ως εκπρόσω-
πος μιας (ακριβώς!) αρμόδιας πολιτικής
και μάλιστα βαθιάς και ουσιαστικά δη-
μοκρατικής (δηλαδή αριστερής) στάσης
στην επίθεση αμφισβήτησης του ορι-
σμού του πολίτη.

Προς τι αυτή η κίνηση;

Γιατί περί αυτού πρόκειται. Την ευ-
θύνη της πολιτείας υπερασπίστηκε ο
Φίλης, μιας δημοκρατικής πολιτείας
υποχρεωμένης να μεριμνά για το σύνολο
των πολιτών της, να εξασφαλίζει τα δι-
καιώματά τους, τις ελευθερίες τους και
τη θεσμική ισότητα μεταξύ τους ως
προς την παροχή και αξιοποίηση ευκαι-
ριών.  Και η παιδεία, για την οποία έχει
την ευθύνη, ένα τέτοιο περιβάλλον κα-
λείται να εξασφαλίσει, σε πολίτες αυτό-
νομους και ελεύθερα σκεπτόμενους.
Αυτή είναι η δημοκρατική έγνοια ενός
υπουργείου παιδείας, γι’ αυτό και συγ-
κεντρώνει, όταν ανταπεξέρχεται στην
αξίωση αυτή, τα πυρά κάθε σκοταδι-
σμού, κάθε ανορθολογισμού, κάθε αυ-
ταρχισμού, κάθε εθνοκεντρισμού. 

Ως προς αυτό το τελευταίο, η εσκεμ-
μένη πτώση του αρχιεπισκοπικού λόγου
στο επίπεδο του Καλαβρύτων είναι
άκρως δηλωτική και ανησυχητική. Η
συμμαχία στήνεται με την ρητά και ανοι-
κτά αντιδημοκρατική δύναμη, εντός
αλλά αναμενόμενα και εκτός της εκ-
κλησίας.

Και μια σημείωση για την ποιότητα
της πολιτικής κίνησης που, δυστυχώς,
επιβεβαιώνει το ανησυχητικό των συμ-
μαχιών και το επιτείνει. Το ύφος, ο
τόνος και οι διαλεγμένες διατυπώσεις
του τηλεοπτικού λόγου του Ιερώνυμου
εκφράζουν το χειρότερο. Αρκεί μόνο ο
χαρακτηρισμός του Φίλη ως «προβλη-
ματικού». Σίγουρα γνωρίζουν οι διαβα-
σμένοι σύμβουλοι του αρχιεπισκόπου
πού παραπέμπει ένας τέτοιος χαρακτη-
ρισμός, δόλιας, ημιμαθούς, κοινότοπης
και καθημερινής «ψυχολογίας», του
προσφιλούς δηλαδή οπλοστασίου της
προπαγανδιστικής ρητορικής φαιών
καιρών. Ουκ οίδασι;

Μ.Κ.

Τα του Καίσαρος
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΣΕΛΙ∆Α

Η ακροδεξιά
του κυρίου

Η εσκεμμένη πτώση του
αρχιεπισκοπικού λόγου
στο επίπεδο του Καλα-
βρύτων είναι άκρως δη-
λωτική και ανησυχητική.
Η συμμαχία στήνεται με
την ρητά και ανοικτά αν-
τιδημοκρατική δύναμη,
εντός αλλά αναμενό-
μενα και εκτός της εκ-
κλησίας.

“

Η παρουσία του κυρίου Ιε-
ρώνυμου περιγράφει την
ακροδεξιά ως νόμιμο πο-
λιτικό brand. Ως μια συν-
ταγή που ενόψει ανασχη-
ματισμού ανεβάζει και κα-
τεβάζει υπουργούς, περι-
γράφει ποιο είναι το ορθό,
μιλάει για την εκκλησία
σαν κάτι ευρύτερο του
κράτους, των πολιτών,
της κοινωνίας.

“
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Η νέα σύνθεση
της Κυβέρνησης
Πρωθυπουργός: Αλέξης Τσίπρας
Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: Ιωάννης ∆ραγα-
σάκης
Υπουργείο Εσωτερικών
Υπουργός: Παναγιώτης Σκουρλέτης
Αναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος για θέματα
Προστασίας του Πολίτη: Νικόλαος Τόσκας
Υφυπουργός Μακεδονίας, Θράκης: Μαρία Κόλ-
λια Τσαρουχά
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης:
Υπουργός: ∆ημήτρης Παπαδημητρίου
Αναπληρωτής Υπουργός: Αλέξανδρος Χαρίτσης
Υφυπουργός: Στέργιος Πιτσιόρλας
Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης
Υπουργός: Νικόλαος Παππάς
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Υπουργός: Παναγιώτης Καμμένος
Αναπληρωτής Υπουργός: ∆ημήτριος Βίτσας
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των
Υπουργός: Κωνσταντίνος Γαβρόγλου
Αναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος για την
Έρευνα: Κωνσταντίνος Φωτάκης
Υφυπουργός: ∆ημήτριος Μπαξεβανάκης
Υφυπουργός: Κωνσταντίνος Ζουράρις
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπουργός: Έφη Αχτσιόγλου
Αναπληρωτρια Υπουργός, αρμόδια για την Κατα-
πολέμηση της Ανεργίας: Ουρανία Αντωνοπούλου
Αναπληρωτρια Υπουργός, αρμόδια για την Κοι-
νωνική Αλληλεγγύη: Θεανώ Φωτίου
Υφυπουργός, αρμόδιος για θέματα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων: Αναστάσιος Πετρόπουλος
Υπουργείο Εξωτερικών
Υπουργός: Νικόλαος Κοτζιάς
Αναπληρωτής Υπουργός, αρμόδιος για Ευρωπαϊ-
κές Υποθέσεις: Γεώργιος Κατρούγκαλος
Υφυπουργός: Ιωάννης Αμανατίδης
Υφυπουργός, αρμόδιος για τον Απόδημο Ελληνι-
σμό: Τέρενς Σπένσερ Κουίκ
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Αν-
θρωπίνων ∆ικαιωμάτων
Υπουργός: Σταύρος Κοντονής
Αναπληρωτής Υπουργός: ∆ημήτριος Παπαγγε-
λόπουλος
Υπουργείο Οικονομικών 
Υπουργός: Ευκλείδης Τσακαλώτος
Αναπληρωτής Υπουργός: Γεώργιος Χουλιαρά-
κης
Υφυπουργός: Κατερίνα Παπανάτσιου
Υπουργείο Υγείας
Υπουργός Ανδρέας Ξανθός
Αναπληρωτής Υπουργός: Παύλος Πολάκης
Υπουργείο ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης:
Υπουργός: Όλγα Γεροβασίλη
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
Υπουργός: Λυδία Κονιόρδου
Υφυπουργός Αθλητισμού: Γεώργιος Βασιλει-
άδης
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Υπουργός: Γιώργος Σταθάκης 
Αναπληρωτής Υπουργός: Σωκράτης Φάμελος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Υπουργός: Χρήστος Σπίρτζης
Υφυπουργός: Νικόλαος Μαυραγάνης
Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπουργός: Ιωάννης Μουζάλας
Υφυπουργός: Ιωάννης Μπαλάφας
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
Υπουργός: Παναγιώτης Κουρουμπλής
Υφυπουργός: Νεκτάριος Σαντορινιός
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
Υπουργός: Ευάγγελος Αποστόλου
Αναπληρωτής Υπουργός: Ιωάννης Τσιρώνης
Υφυπουργός: Βασίλειος Κόκκαλης
Υπουργείο Τουρισμού
Υπουργός: Έλενα Κουντουρά 
Υπουργός Επικρατείας: Αλέξανδρος Φλαμπου-
ράρης
Υπουργός Επικρατείας: Χριστόφορος Βερναρ-
δάκης
Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ: ∆ημή-
τριος Λιάκος
Υπουργός Επικρατείας και Κυβερνητικός Εκ-
πρόσωπος: ∆ημήτριος Τζανακόπουλος.

•

Ανασχηματισμός
με το φόβο
των Ιουδαίων
Οπολυσυζητημένος ανασχη-

ματισμός της κυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-Οικολόγων

είναι πια γεγονός. Ως φαίνεται επι-
λέχθηκε, τελικά, να γίνει τώρα, αν
και εν μέσω διαπραγμάτευσης για
την δεύτερη αξιολόγηση δεν ήταν
ότι πιο ορθολογικό, και όχι στις
αρχές του επόμενου έτους. Αυτό
που μπορούμε να πούμε για τη νέα
σύνθεση του υπουργικού συμβου-
λίου είναι ότι προδίδει μια προσπά-
θεια, προσεκτική έστω, να «μαζευ-
τούν» ριζοσπαστικά στοιχεία του, τα
οποία συγκρούστηκαν κατά την κυ-
βερνητική θητεία τους και σ’ αυτήν
τη φάση κρίθηκε, ως φαίνεται, ότι
δεν μπορεί να σηκώσει η κυβερνη-
τική προσπάθεια. Πρόκειται για ένα
φοβικό σήμα που εκπέμπει η κυ-
βέρνηση την επαύριο ενός συνε-
δρίου, που το διαπερνούσε αίσθημα
σύνεσης, αλλά και αποφασιστικότη-
τας, μια στιγμή που όλες οι προ-
σπάθειες θα έπρεπε να επικεντρώ-
νονται στην επανασύνδεσή της με
τα κοινωνικά στρώματα που τη στή-
ριξαν και τώρα δυσανασχετούν ή αν-
τιδρούν σε μέτρα της πολιτικής της. 

Σταθερό το επιτελείο
της διαπραγμάτευσης

Το οτι βρισκόμαστε, όμως, σε
ανοιχτή διαπραγμάτευση, χρωμά-
τισε, εν τέλει, τον ανασχηματισμό με
δύο, τουλάχιστον τρόπους. Πρώτον,
άφησε τους κύριους υπουργούς που
διαπραγματεύονται (Τσακαλώτος,
Χουλιαράκης, ∆ραγασάκης, Φωτίου
κ.τ.λ.) ή τους μετέθεσε μεν, αλλά σε
υπουργεία που επίσης έχουν ισχυρό
φάκελο με θέματα που την αφορούν
(Γ. Σταθάκης). Συγχρόνως, υπουρ-
γοποιεί στελέχη που παίζουν, ήδη,
ρόλο σ’ αυτή (π.χ. Ε. Αχτσιόγλου, ∆.
Λιάκος). ∆εύτερον, μετέθεσε άλ-

λους (π.χ. Σκουρλέτης) ή έγινε προ-
σπάθεια να μετατεθούν, αλλά δεν
έγινε εφικτό και τελικά απομακρύν-
θηκαν (Ν. Φίλης), καθώς επιχειρή-
θηκε να αφαιρεθούν συγκρουσιακές
σχέσεις με τους θεσμούς ή άλλα
ανοιχτά μέτωπα, όπως η Εκκλησία
ή οι ιδιοκτήτες μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης (Ν. Παππάς). Εδώ εμπί-
πτει και η περίπτωση του υπουργού
∆ικαιοσύνης Ν. Παρασκευόπουλου,
όπως και του Θ. ∆ρίτσα. 

Σε μικρότερο από το σχεδιαζό-
μενο βαθμό υλοποιήθηκε το σχέδιο
του Μαξίμου, όπως αφηνόταν εγκύ-
ρως να διαφανεί, να προωθηθούν σε
υπουργικές θέσεις νεότερα στελέχη,
που διακρίθηκαν, ιδίως, κατά τις
απαιτητικές διαπραγματεύσεις με
τους δανειστές, την πρώτη και τη
δεύτερη φάση διαπραγμάτευσης. Η
νέα υπουργός Εργασίας Έφη
Αχτσόγλου, ο νέος αναπληρωτής
υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρί-
τσης, ο υφυπουργός πάρα τω πρω-
θυπουργό ∆ημ. Λιάκος και ο υπουρ-
γός Επικρατείας και εκπρόσωπος
Τύπου ∆ημήτρης Τζανακόπουλος
ανήκουν σ’ αυτή την ομάδα, που θα
ήταν μεγαλύτερη αν δεν υπήρχαν
αρνήσεις. 

Επιμέρους στοχεύσεις

Μια άλλη στόχευση, με την επι-
λογή των νέων υπουργών αλλά και
των μεταθέσεων άλλων μπορεί να
θεωρηθεί ότι είναι η προώθηση,
χωρίς τριβές ή και αντιστάσεις,
κάποιων μειζόνων θεσμικών αλ-

λαγών, όπως η αλλαγή του θεσμι-
κού πλαισίου του Καλλικράτη. Αυτή
εκτός των άλλων περιλαμβάνει την
αλλαγή του τρόπου εκλογής των ∆η-
μάρχων και Περιφερειαρχών με την
εισαγωγή και της απλής αναλογι-
κής. Η ανάγκη αλλαγής κλίματος
και στυλ δουλειάς σε κρίσιμους το-
μείς, όπως το υπουργείο Επικρα-
τείας, φαίνεται να οδήγησε εκεί τον
Χρ. Βερναρδάκη, με εμφανές το
ρίσκο να διαταραχθεί η ως τώρα
προσπάθεια που γίνεται στη δημό-
σια διοίκηση. 

Ή πιο συζητημένη και προσβε-
βλημένη, ιδίως παλαιότερα, σε ρε-
πορτάζ «τροφοδοτημένα» ημιεπί-
σημα, προσπάθεια διεύρυνσης με
πολιτικά στελέχη εκτός αριστεράς,
του παλαιού πολιτικού κόσμου ή τε-
χνοκράτες, δεν είχε την πιθανολο-
γούμενη, τελικά, θέση. Το κλίμα και
οι αποφάσεις του πρόσφατου συνε-
δρίου φαίνεται ότι μείωσαν την
επιρροή, στις αποφάσεις, όσων πί-
στευαν στην αξία τους. Όσο για
τους τεχνοκράτες ή όσους προέρ-
χονται από μη πολιτικούς χώρους, ο

περιορισμένος αριθμός, όπως ο
κεϋνσιανός καθηγητής οικονομικών
∆ημήτρης Παπαδημητρίου οφείλε-
ται και στο ό,τι τα ως τώρα παρα-
δείγματα αποδείχθηκαν πολύ λίγο
παραγωγικά. 

Τριβές και .... τριβές

Αναφέραμε προηγουμένως ότι το
πνεύμα των επιλογών για τη νέα κυ-
βέρνηση είναι να αφαιρέσει σημεία
τριβών. Ωστόσο, δεν έδειξε την ίδια
φροντίδα στις περιπτώσεις που τρι-
βές υπήρχαν με το κόμμα, τη Νεο-
λαία και οργανώσεις πολιτών, όπως
η περίπτωση του υπουργού Ν.
Τόσκα, ή με θεσμούς, όπως ο ανα-
πληρωτής υπουργός ∆ικαιοσύνης,
κ. ∆. Παπαγγελόπουλος. Πολύ πε-
ρισσότερο όταν οδηγείται στην
έξοδο, ταυτόχρονα, ο καθηγητής
Νίκος Παρασκευόπουλος του ίδιου
υπουργείου, Αντίθετα, η υπουργο-
ποίηση του Στέργιου Πιτσιόρλα επι-
λέγεται για το συμβολισμό της παρά
τις ως τώρα τριβές με υπουργούς,
κομματικές οργανώσεις και τοπικά
κινήματα. 

Για άλλη μια φορά να σημει-
ώσουμε τη μικρή συμμετοχή γυναι-
κών στη σύνθεση της κυβέρνησης,
αν και σε σχέση με την προηγούμενη
είναι βελτιωμένη. Απρόβλεπτη ήταν
η απομάκρυνση της πανεπιστημια-
κού Σίας Αναγνωστοπούλου, η
οποία είχε εργαστεί αποτελεσμα-
τικά και είχε δεχτεί πολλές σεξιστι-
κές επιθέσεις.

Ο ανασχηματισμός, ξανά, δεν
αποτέλεσε αντικείμενο μελέτης
συλλογικών οργάνων και η αξιόλό-
γηση του έργου των υπουργών και
της λειτουργικότητας των δομών,
όπως και η επιλογή των νέων προ-
σώπων έγινε σε κλειστό κύκλο. Κα-
νείς δεν ξέρει γιατί έπρεπε να αλλά-
ξουν κάποιες απ’ αυτές τις δομές,
όπως και κανείς δεν έμαθε ποτέ
γιατί επιλέχθηκαν στην αρχική σύν-
θεση. Ούτε είναι το πιθανότερο, οι
νέες επιλογές σε πρόσωπα και
δομές έγιναν με βάση κάποια έκ-
θεση - μελέτη που είχε στα χέρια του
ο πρωθυπουργός.

Υ.Γ:Ελπίζουμε, μαζί με τις ευχές
μας για καλή επιτυχία στο έργο
τους, ότι δεν θα επαναληφθεί το
αυθεντικά παλαιάς πολιτικής κα-
τάλοιπο, οι νέοι υπουργοί να
παίρνουν τους «δικούς» τους
συμβούλους και να μην αξιοποι-
ούν το δυναμικό και τους φακέ-
λους των προκατόχων τους.

Παύλος Κλαυδιανός

Αυτό που μπορούμε
να πούμε για τη νέα
σύνθεση του υπουργι-
κού συμβουλίου είναι
ότι προδίδει μια προ-
σπάθεια, προσεκτική
έστω, να “μαζευτούν”
ριζοσπαστικά στοι-
χεία του, τα οποία
συγκρούστηκαν κατά
την κυβερνητική θη-
τεία τους και σ’ αυτήν
τη φάση κρίθηκε, ως
φαίνεται, ότι δεν μπο-
ρεί να σηκώσει η κυ-
βερνητική προσπά-
θεια.

“
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Του Νίκου Τσαγκρή

Από μια άποψη, το εξάμηνο του κυ-
βερνητικού «πολέμου» με τους
διαπλεκόμενους καναλάρχες (μι-

λάμε για την περίοδο πριν, κατά και μετά
τον διαγωνισμό για την αδειοδότηση)
μοιάζει με το πρώτο εξάμηνο της «πρώτη
φορά Αριστεράς», τον «πόλεμο» του
Αλέξη Τσίπρα και των βασικών υπουρ-
γών της κυβέρνησής του κατά του ευρω-
παϊκού διευθυντηρίου: και στις δύο πε-
ριπτώσεις, η τακτική που ακολουθήθηκε
για τη διεκδίκηση των στρατηγικών στό-
χων ήταν γενναία μεν, ανατρεπτική δε,
σαν γέννημα νεανικού ενθουσιασμού:

και στις δύο περιπτώσεις, οι «στρατη-
γοί» έμοιαζαν με ανθρώπους που χτυ-
πούν το κεφάλι τους στον τοίχο για να
τον σπάσουν, αντί να σκάψουν σ’ αυτόν
μια πόρτα και να τον διασχίσουν…

Από μια άποψη (πάντα από μια
άποψη!), η ομοιότητα αυτή είναι μια
ομοιότητα που αρέσει και μια ομοιότητα
που πληγώνει: 

- Αρέσει, διότι εντελώς ανέξοδα, αναί-
μακτα, ας πούμε καλύτερα, σε συνθήκες
καπιταλισμού, κοινοβουλευτικής ∆ημο-
κρατίας, ζωντανεύει και απελευθερώνει
τα στοιβαγμένα στις  αποθήκες απωθη-
μένων των αριστερών, συγκρουσιακά -
ανατρεπτικά αισθήματα…  

- Πληγώνει γιατί, αναπόφευκτα, οδη-
γεί στην «ήττα» για ορισμένους -για άλ-
λους στη «συνθηκολόγηση». Που δεν
είναι  ούτε ήττα ούτε συνθηκολόγηση,
αλλά επιστροφή στην  πραγματικότητα.
Την πολιτική και οικονομική πραγματι-
κότητα μιας πτωχευμένης πολιτικά και
οικονομικά χώρας. Την οποία, από τη
θέση του κυβερνώντος κόμματος, με εν-
τολή του ελληνικού λαού, οφείλεις να
αναστρέψεις -όχι να ανατρέψεις…  

Ασυνείδητοι ρόλοι

Από μια άποψη, παρά την ομοιότητα
που προαναφέραμε, η κυβερνητική αντί-
δραση στην απόφαση του ΣτΕ (που
έβγαλε εκτός παιδιάς την κυβερνητική
τακτική για την αδειοδότηση των κανα-
λιών) απείχε παρασάγγας από την πολι-
τικά και θεσμικά ορθή αντίδραση του
Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του
μετά τη «συνθηκολόγηση»  εκείνης της
νύχτας του Ιούλη του 2015:  όσο απέχει
το Μαξίμου απ’ τον… Βύρωνα…

Θέλω να πω (εξαρχής αυτό θέλω να
πω), ότι σπασμωδικές κυβερνητικές αν-
τιδράσεις μετά την απόφαση του ΣτΕ,
από τις δηλώσεις των αρμοδίων κυβερ-
νητικών στελεχών ως την πρόταση Πο-
λύδωρα, έδειξαν ότι κάποιοι εκεί, στο
Μέγαρο Μαξίμου, εξακολουθούν να συμ-
περιφέρονται σαν να μην έχουν συνεί-
δηση ότι έχουν συνείδηση της πολιτικής
πραγματικότητάς τους. Του ρόλου και
της αποστολής που, στον παρόντα
χρόνο, εντέλλονται από τον ελληνικό
λαό (απ’ τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ,

αν θέλετε) να υπηρετήσουν: «αυτό που
προέχει δεν είναι να βγούμε από τον κα-
πιταλισμό, αλλά από τον οικονομισμό».
Από την θεοποίηση ενός συστήματος
που θέλει να μας μεταμορφώσει σε φι-
λόπονα χάμστερ, περιορισμένα στο ρόλο
του καταναλωτή…  

Αυτά στο γενικό, πολιτικό–κο-
σμοθεωρητικό επίπεδο. Στο δικό μας
χρονικό πολιτικό επίπεδο, στο επίπεδο
ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή, οφείλουμε να βγούμε το
συντομότερο δυνατόν από τη μιζέρια της
φτώχειας, τη φτωχοποίηση αν θέλετε, το
βραχνά των μνημονίων. Να βγούμε (το
ξέρουμε, το έχουμε εμπεδώσει μετά την
«ήττα» που δεν ήταν ήττα, ούτε συνθη-
κολόγηση, αλλά επιστροφή στην πραγ-
ματικότητα) απ’ τα μνημόνια μέσα από
το δικό μας, το… αριστερό μας μνημό-
νιο…

Στην… εξοχή

Αλλά ότι θα βγούμε από το φαύλο
κύκλο της 27χρονης διαπλεκόμενης
ανομίας των μιντιαρχών (μετά την από-
φαση του ΣτΕ ) μέσω… Βύρωνα, έλεος:
«κάποιοι στην κυβέρνηση προσπαθούν
να διορθώσουν τα λάθη με λάθη!.. Εφο-
διάστε με κοινό νου την περιοχή των
συμβούλων σας», ήταν η διαδικτυακή
αντίδρασή μου και έμοιαζε ήπια και λίγη
μέσα στο πλήθος των κριτικών αντιδρά-
σεων που πλημμύρισαν τα social media.
Για μένα ήταν απλό, η «ήττα του νόμου
Παππά στο ΣτΕ» δεν ήταν ήττα, αλλά
αναγκαστική επιστροφή των… επανα-
στατικών δυνάμεων στην πολιτική και

Του Κωστή Γιούργου

Μιλώντας στην εκπομπή «Ιστο-
ρίες» της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ
, ο κ. Ιερώνυμος επέλεξε, σε

κραυγαλέα αντίθεση με την μέχρι πρό-
τινος συναινετική στάση του, να εγκαι-
νιάσει γραμμή αντιπαλότητας προς την
κυβέρνηση. Το έπραξε ηθελημένα; Αν
ναι, πόσο κοντά στη ρήξη προτίθεται να
πάει αυτό το ρήγμα το ιερατείο; ∆ιότι,
μπορεί, απαντώντας στην ερώτηση για
τις σχέσεις του με το υπουργό Παιδείας,
ο μακαριότατος να στόχευσε τον Ν.
Φίλη χαρακτηρίζοντάς τον  «προβλημα-
τικό άνθρωπο» και «ασυνεπή στις σχέ-
σεις του και στα λόγια του» –απευθυνό-
μενος μάλιστα, στο ακροατήριό του, σ’
εμάς τους πολίτες δηλαδή, ως μη
όφειλε με αοριστίες–, όμως μια προσε-
κτική ανάγνωση ολόκληρης της συνέν-
τευξης στον κ. Παπαχελά, δείχνει ότι ο
πρωθιεράρχης επέλεξε να καταστήσει
παρελθόν τις πολύ καλές σχέσεις που
είχε με τον πρωθυπουργό. Θα ήταν συ-
νετό να το ξανασκεφθεί, αν πιστεύει ότι
δεν τον αγγίζουν οι υποψίες που αποδί-
δουν την αλλαγή στάσης του στην εκτί-
μηση για ενδεχόμενες εκλογές και πι-
θανή αλλαγή κυβέρνησης, σε αντικειμε-
νική συμπόρευση με τα όσα απεργάζε-
ται το κόμμα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης.

Πέρα από υποθέσεις, πώς θα μπο-
ρούσε να ερμηνευτεί διαφορετικά το ότι
λίγες μόνο μέρες μετά τη δήλωσή του,
βγαίνοντας από το μέγαρο Μαξίμου, ότι
«λύθηκαν οι παρεξηγήσεις με την κυ-

βέρνηση», ο ιεράρχης υιοθετεί τις πιο
ακραίες θέσεις αντιδραστικών δεσποτά-
δων από τους οποίους  έδειχνε μέχρι
τώρα αποστασιοποιημένος,  καλύπτον-
τας ακόμη και τον διχαστικό και μισαλ-
λόδοξο λόγο του Καλαβρύτων και Αι-
γιαλείας Αμβρόσιου, και υιοθετώντας, ο
αγαθότατος, φυλετιστικές και αντι-ανε-
ξίθρησκες αντιλήψεις στις οποίες δεν
μας είχε συνηθίσει; Αντιλήψεις που τον
φέρνουν σε αντίθεση όχι απλώς με την
αξιακή προσήλωση της Αριστεράς στην
αποδέσμευση του κράτους από τον
εναγκαλισμό των Μεγαλοποιμένων,
αλλά με τον ουμανιστικό πυρήνα του ευ-
ρωπαϊσμού.

Ατυχέστατα, ο μακαριότατος  έρχεται
να εμπλακεί στην πολιτική, ενώ, την
ίδια ώρα, την απαξιώνει λέγοντας για
τους δημοκρατικά εκλεγμένους εκπρο-
σώπους του λαού ότι, «όταν τους βλέπω
να βρίζονται μέσα στη Βουλή λέω, τι μά-
θημα παίρνει ο κόσμος». Ξεχνά ότι σε
αυτή τη φράση συμπύκνωσε την αιτιο-
λόγηση της κατάλυσης της δημοκρατίας
η απριλιανή δικτατορία; Εμπλέκεται μο-
λαταύτα. Και το πράττει «εν επιγνώσει»,
επιλέγοντας να δημοσιοποιήσει μια
άκρως προσωπική εκμυστήρευση του
υπουργού Άμυνας προς τον ίδιο, όπου
εμφανίζεται ο Πάνος Καμμένος να του
εξομολογείται: «Αν μου πείτε, Μακαριό-
τατε, εγώ ρίχνω την κυβέρνηση αύριο το
πρωί».

Ατοπήματα πρώτου μεγέθους

Αυτό, εκτός του ότι προσβάλλει τον

ίδιο τον ηθικό πυρήνα της χριστιανικής
εξομολόγησης, εκτός του ότι αποτελεί
ατόπημα πρώτου μεγέθους εμπλοκής
στην τρέχουσα πολιτική πραγματικό-
τητα, θέτοντας εν αμφιβόλω τη συνοχή
μιας κυβέρνησης σε κρίσιμη φάση των
προσπάθειών της,  ανακαλεί, ταυτό-
χρονα, στη μνήμη μια από τις πιο σκο-
τεινές σελίδες τής μεταπολεμικής μας
ιστορίας: την αποστασία βουλευτών της
κυβερνώσας Ενώσεως Κέντρου, με προ-
τροπή των ανακτόρων και με αποτέλε-
σμα την ανατροπή της νόμιμης κυβέρ-
νησης. Την κατάπτυστη εκείνη εκτροπή
από τη δημοκρατία, την περιφρόνηση
της λαϊκής βούλησης, που οδήγησε
στην επιβολή της δικτατορίας με το

πρόσχημα του «κομμουνιστικού κινδύ-
νου».

Πιθανόν, στη ρύμη του λόγου του, ο κ.
Ιερώνυμος να μην αντιλήφθηκε πόσο
επικίνδυνα κοντά έβαλε δύο εύφλεκτα
υλικά: την υπόνοια ανατροπής μιας δη-
μοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνησης δια
της μεθόδου της αποστασίας και την,
κατά τη γνώμη του, αναρμοδιότητα της
Αριστεράς  να ασκεί πλήρως και ανεμ-
πόδιστα τα καθήκοντα που της εμπι-
στεύτηκε ο λαός. Πιθανόν να το αντιλή-
φθηκε εκ των υστέρων. Πιθανόν να έχει
αντιληφθεί τώρα την προσβολή που διέ-
πραττε προς τη δημοκρατία όταν έλεγε:
«Ποιο λόγο έχει ο πρωθυπουργός, η αρι-
στερά, ο κομμουνισμός –αν θέλετε– να
έχει λόγο στα εκκλησιαστικά πράγ-
ματα;» Ο κομμουνισμός του Τσίπρα, εν-
νοείται. ∆ιότι για τον «άλλο» κομμουνι-
σμό ο αγαθότατος επεφύλαξε εγκώμια
συμπληρώνοντας: «Ο κ. Κουτσούμπας,
και τον συγχαίρω από αυτή τη θέση,
είπε “δε μπορώ να καταλάβω ένα κομ-
μουνιστικό κόμμα, μια Αριστερά, τι δου-
λειά έχει στο παγκάρι της Εκκλησίας”».
Αν αυτό δεν λέγεται στοχευμένη εμ-
πλοκή στα πολιτικά πράγματα, πώς αλ-
λιώς λέγεται;

Ο κ. Ιερώνυμος ίσως δεν αντιλήφθηκε
σε όλο του το μέγεθος το πόσο διχα-
στικά όμοιος ακούγεται ο δικός του
«επιλεκτικός» αντικομμουνισμός με τον
αντικομμουνισμό, π.χ., του κ. Άδωνι Γε-
ωργιάδη. ∆εν μπορεί, ωστόσο, να μην
αντιλήφθηκε πόσο κραυγαλέα κοντά
συνέπεσε χρονικά η συνέντευξη που του
ζητήθηκε και έδωσε στο κανάλι του κ.

Μια συν–κριτική στάση
στη διαδρομή Μαξίμου - Βύρωνας 
Μια ομοιότητα που αρέσει και ταυτόχρονα πληγώνει,
καθώς αποδεικνύει ότι ο νεανικός ενθουσιασμός είναι πολιτικά επιζήμιος.

Έλεος, δέσποτα...
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Η ατυχής επέμβαση του
προκαθήμενου στα κοινά
στη συγκεκριμένη
συγκυρία προκάλεσε ένα
ρήγμα που θα χρειαστεί
πολλή καλή θέληση και
προσπάθειες για να
κλείσει. Κρατώντας
χαμηλά τους τόνους, η
κυβέρνηση πράττει
σωστά.

“



«Οι καινούργιες εποχές
δεν έρχονται αμέσως.
Ο παππούς μου ζούσε κιόλας
στη νέα εποχή.
Το εγγόνι μου θα ζει ακόμα
στην παλιά»

Μπ. Μπρεχτ

Αν υποβάλουμε το ακόλουθο ερώ-
τημα: «έχει υποστεί ή όχι η κυ-
βέρνηση στο ζήτημα της αδει-

οδότησης των καναλιών δεινή πολιτική
ήττα;», είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα λά-
βουμε καταφατική απάντηση από όλες
τις πολιτικές πτέρυγες, συμπεριλαμβα-
νομένων και των οπαδών των κυβερνη-
τικών κομμάτων.

Και για μεν τα κόμματα της αντιπολί-
τευσης είναι αναμενόμενη μια τέτοια
απάντηση. Πώς, όμως, γίνεται να έχουν
παρόμοια συναισθήματα και φίλιες
προς την κυβέρνηση δυνάμεις;

∆ύο πράγματα είναι δυνατόν να συμ-
βαίνουν: ή, πραγματικά, έχει καταγρα-
φεί μια πολιτική ήττα στο συγκεκριμένο
πεδίο, η αντίληψη για το πώς δίνεται
μια πολιτική μάχη και με ποια κριτήρια
συνάγεται το συμπέρασμα περί νίκης ή
ήττας είναι μάλλον ασαφής στο κυβερ-
νητικό στρατόπεδο. Αν συμβαίνει το
δεύτερο, τότε δεν πρόκειται απλώς για
μια λανθασμένη γενική και αόριστη αν-
τίληψη, αλλά για έναν αναποτελεσμα-
τικό και άστοχο τρόπο σχεδιασμού μιας
πολιτικής μάχης.

Μετά την έφοδο τι;

Στη δική μας αριστερά μιλάμε πολύ
για Γκράμσι, αλλά ο τρόπος με τον
οποίο οργανώνουμε τις πολιτικές μάχες
μοιάζει πιο πολύ με έφοδο στα χειμε-
ρινά ανάκτορα. Γοητευόμαστε από την
ιδέα ότι με μια σχετικά καλά προετοι-
μασμένη επίθεση και την ανατρεπτική
θέλησή μας μπορούμε να κερδίσουμε
από τις μικρές μέχρι τις πιο αποφασι-
στικές μάχες.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι δεν μπο-
ρεί να γίνει ούτε ένα ουσιαστικό βήμα
χωρίς τον ακριβή και αντικειμενικό
υπολογισμό των δυνάμεων των αντιπά-
λων και τη λεπτομερή επεξεργασία ενός
σχεδίου δράσης με το αναγκαίο βάθος.
∆ηλαδή, ενός σχεδίου που περιλαμβάνει
τις πιθανές διαφορετικές επιλογές στις
πιθανές διαφορετικές αντιδράσεις του
αντιπάλου. Και το οποίο σχέδιο διαθέ-
τει τα απαραίτητα μέσα για την εκτί-
μηση της στιγμής κατά την οποία μεγι-
στοποιείται το όφελος και ελαχιστοποι-
είται η απώλεια στη συγκεκριμένη εξέ-
λιξη.

Τέτοιο σχέδιο δεν φαίνεται να υπήρχε
στη συγκεκριμένη μάχη για την επιβολή
της δημοκρατικής νομιμότητας, της ισο-
νομίας και της διαφάνειας σε ένα ρα-
διοτηλεοπτικό πεδίο που επί 25 και

πλέον χρόνια επικρατούσαν η ανομία, η
ασυδοσία, η αδιαφάνεια και η δια-
πλοκή, με την ανοχή ενός ένοχου πολι-
τικού συστήματος.

Αήττητος είναι
ο υποτιμημένος αντίπαλος

Αυτό μπορεί να το υποθέσει κάποιος
από τα σαφή δείγματα υποτίμησης της
έντασης και του εύρους της αντίδρασης
τόσο των καναλαρχών και των οικονο-
μικών συμφερόντων που συμπράττουν
μαζί τους με βάση το αμοιβαίο όφελος,
όσο και των πολιτικών δυνάμεων που
βολεύονται με το ως χθες καθεστώς. Η
υποτίμηση αυτή αντανακλά και στην
παρεπόμενη υποτίμηση της επιρροής
όλων αυτών των αντίπαλων δυνάμεων
τόσο στο εσωτερικό θεσμών –όπως π.χ.
της δικαστικής εξουσίας– όσο και στη
διαμόρφωση της κοινής γνώμης.

Αν δεν είχαν υποτιμηθεί αυτά τα στοι-
χεία, θα υπήρχε πλήρης συνείδηση ότι
δεν αρκεί η πλειοψηφία στη βουλή για
να περάσει ένας νόμος, ούτε η αξιοποί-
ηση κάποιας προσωπικής ακτινοβολίας
ή μιας καλώς νοούμενης επιρροής για
να εξασφαλιστεί μια, έστω, ουδέτερη δι-
καστική απόφαση του ΣτΕ. Η έλλειψη
αυτής της συνείδησης οδήγησε σε λάθη,
για τα οποία θα καταβληθεί οπωσδή-
ποτε πολιτικό τίμημα –ας ελπίσουμε
μικρό.

Πρώτο λάθος ήταν ότι δεν φαίνεται
να υπήρχε επεξεργασμένο σχέδιο αντί-
δρασης στο, πολύ πιθανό, ενδεχόμενο
δυσμενούς απόφασης του ΣτΕ. Η επί-
σημη αντίδραση της κυβέρνησης δια
στόματος της κυβερνητικής εκπροσώ-
που φανέρωνε έκπληξη και θυμό, αντί
να εκθέτει με νηφαλιότητα την εναλλα-
κτική τακτική που όφειλε να είχε επε-
ξεργαστεί εν όψει μιας τέτοιας, πιθανό-
τατης απόφασης. Και την οποία θα μπο-
ρούσε να διατυπώσει με ηγεμονικό
τρόπο, κάνοντας τις προσαρμογές εκεί-
νες που, τελικά, χρειάστηκε να κάνει
την περασμένη Πέμπτη με έναν τρόπο,
όμως, ο οποίος άφηνε περιθώριο σε δυ-
νάμεις της αντιπολίτευσης να μιλούν
για ήττα της κυβέρνησης.

Οι ορισμοί της ήττας

Μη διαθέτοντας, όμως, την ενδοχώρα
μιας καλά επεξεργασμένης τακτικής με
τα απαραίτητα εναλλακτικά ενδεχό-
μενα, η κυβέρνηση λίγο έλειψε –για
μικρό χρονικό διάστημα το έπραξε– να
βιώσει και η ίδια την εξέλιξη των πραγ-
μάτων σαν δεινή ήττα. Είναι ήττα,

άραγε, η αναγκαστική μετατόπιση του
συνόλου σχεδόν της αντιπολίτευσης
από την αρχική θέση ότι το τηλεοπτικό
τοπίο θα το «ρυθμίσει» ο ανταγωνισμός
και η αγορά, που σήμαινε ουσιαστικά
συνέχιση της ασυδοσίας, στη θέση που
αναγνωρίζει την ανάγκη ενός αυστηρού
νομικού πλαισίου ρύθμισης του τρόπου
σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας
των νόμιμα αδειοδοτούμενων σταθμών;
Είναι ήττα η υπερψήφιση της κυβερνη-
τικής τροπολογίας για προσαρμογή του
πρόσφατα ψηφισμένου νόμου τόσο από
τη ∆ημοκρατική Συμπαράταξη όσο και
από το Ποτάμι, που άφησαν απομονω-
μένη τη Ν∆ και εκτεθειμένη στις εσωτε-
ρικές αντιθέσεις της ανάμεσα στους
υποστηρικτές του «όχι» μέχρις εσχάτων
και τους οπαδούς της συναίνεσης, ώστε
να μπει τέρμα το καθεστώς των –κατά
τον άλλοτε ηγέτη της– νταβατζήδων; *

Ή μήπως θα είναι ήττα, αν τη ∆ευ-
τέρα, στη διάσκεψη των προέδρων, δια-
πιστωθεί ότι μπορεί πια να υπάρξει σύν-
θεση του ΕΣΡ, την οποία θα υπερψηφί-
σουν, όπως ήδη έχουν δηλώσει, ∆ΗΣΥ,
Ποτάμι, και Ένωση Κεντρώων, αφήνον-
τας πάλι τη Ν∆ στην απομόνωση;

Να, λοιπόν, που μπορούν να υπάρ-
ξουν πολιτικές κινήσεις, πολιτικές
πρωτοβουλίες και προσαρμογές –και
όχι απαράδεκτα πολιτικά τρικ, όπως η
υπόδειξη του κ. Πολύδωρα για το ΕΣΡ–
οι οποίες είναι σε θέση να φέρουν απο-
τελέσματα χειροπιαστά. Γιατί, όμως,
αυτό δεν ήταν ορατό από την αρχή στα
μάτια όσων είχαν την ευθύνη για τους
σχετικούς χειρισμούς;

Εμείς, ήδη από το εισαγωγικό σχόλιο,
διατυπώσαμε μια κάποια απόπειρα
απάντησης. Όμως, αν η ηγεσία του ΣΥ-
ΡΙΖΑ και η κυβέρνηση δεν ασχοληθούν
σοβαρά με την αναζήτηση απαντήσεων
στο κρίσιμο αυτό ερώτημα –και δεν πά-
ρουν τα απαραίτητα μέτρα που θα συνε-
παγόταν μια επαρκής απάντηση– τότε
τα λάθη θα επαναληφθούν. Και οι επι-
κοινωνιακές αστοχίες, που από τους αν-
τιπάλους τώρα παρουσιάζονται σαν πο-
λιτικές αποτυχίες, είναι πολύ πιθανό να
εξελιχθούν σε πραγματικά σοβαρότατες
και αθεράπευτες ήττες.

Χ. Γεωργούλας

* Το πόσο σημαντική είναι αυτή η
διάσταση στο εσωτερικό της Ν∆,
μπορεί να το κρίνει κάποιος και από
την οξύτατη επίθεση του κ. Πρετεν-
τέρη («Νέα» 3/11) στο πρόσωπο του
κ. Μεϊμαράκη, που τον χαρακτηρί-
ζει… «“παράγκα” της κυβέρνησης
μέσα στην αντιπολίτευση»!
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Αλαφούζου με την πολιτική αναστά-
τωση που προκλήθηκε από την από-
φαση του ΣτΕ να κρίνει αντισυνταγμα-
τικό ένα άρθρο του νόμου 4339/2016.

Η ατυχής επέμβαση του προκαθήμε-
νου στα κοινά στη συγκεκριμένη συγκυ-
ρία προκάλεσε ένα ρήγμα που θα χρει-
αστεί πολλή καλή θέληση και προσπά-
θειες για να κλείσει. Κρατώντας χαμηλά
τους τόνους, η κυβέρνηση πράττει
σωστά. Σωστά θα πράξει και ο ιεράρχης
αν έγκαιρα αντιληφθεί ότι, όταν επιλέ-
γεις να μιλήσεις με όρους πολιτικής σε
μια ευνομούμενη Πολιτεία, αυτό σημαί-
νει ότι αυτομάτως αποδέχεσαι τους
όρους της ∆ημοκρατίας. Ότι, με δυο
λόγια, δεν δικαιούσαι  να αμφισβητείς
την απόλυτη υποχρέωση της Πολιτείας
απέναντι στο λαό να ορίζει αυτή τη
σχέση της με την εκκλησία.

Η έννοια του χωρισμού (ή μη) κράτους
και εκκλησίας θα λάβει  ουσιαστικό πε-
ριεχόμενο όταν τεθεί επί τάπητος προς
λύση. Ελλείψει ειλικρινών προθέσεων,
η έννοια καταπονεί την ελληνική δημο-
κρατία από καταβολής. Μια καλή αρχή
θα ήταν ο αρχιεπίσκοπος να διευκρινί-
σει τι εννοεί όταν λέει «δεν υπάρχει
στην Αποστολή την ποιμαντική της Εκ-
κλησίας η λέξη χωρισμός. Χωρίζω
ποιον; Το παιδί μου; Στην Ελλάδα οι πο-
λίτες δημιουργούν το κράτος. Υπάρχει
μία σχέση. Η εκκλησία γεννάει τους πο-
λίτες». ∆ιότι εμείς ξέρουμε ότι τους πο-
λίτες τους γεννά η ∆ημοκρατία – με
μαία την Πειθώ. Κάνουμε λάθος;

Έλεος, δέσποτα...

Στη δική μας αριστερά
μιλάμε πολύ για Γκράμσι,
αλλά ο τρόπος με τον
οποίο οργανώνουμε τις
πολιτικές μάχες μοιάζει
πιο πολύ με έφοδο στα
χειμερινά ανάκτορα.

“
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θεσμική πραγματικότητα. Ακριβώς
όπως,  σκωπτικά, τα λέει μέσω Face-
book η διαδικτυακή φίλη και συντρό-
φισσα Μαρία Μπαλάφα:

«Μετά το ωραίο τριήμερο στην εξοχή,
α) Οι θεσμοί δεν είναι κομματικά όρ-

γανα ή αμφιθέατρα. Απαιτούν τον προ-
σήκοντα σεβασμό (και αυτό δεν είναι
υποχρέωση μόνο της αντιπολίτευσης).

β) Οι λεονταρισμοί δεν πήγαν ποτέ κα-
νέναν και πουθενά, ειδικά όταν θα πρέ-
πει να τους πάρεις πίσω, πριν μάλιστα
λαλήσουν τα κοκόρια.

γ) Η ιεράρχηση της κυβερνητικής
ατζέντας θα πρέπει να γίνεται με βάση
την κοινωνική αναγκαιότητα και όχι την
επικοινωνία ή άλλες επιδιώξεις.

δ) Και όταν κάτι επιλέγεται ως μητέρα
των μαχών, κάποιοι θα πρέπει να παρα-
κολουθούν το πεδίο της σύγκρουσης,
γιατί στις καθυστερήσεις κοιμάσαι αγ-
καλιά με τον Κοέλιο και συνωμοτείς με
το σύμπαν, ώστε να κάνεις όλα τα πι-
θανά λάθη. Και μετά να σου αλλάζει το
ρόστερ ο Λοβέρδος, που χειρότερο δεν
έχω…»

Στο φινάλε, για εμάς τους απ’ έξω, η
διακομματική προσυνεννόηση για την
συγκρότηση του ΕΡΣ ήταν μονόδρομος.
Αλλά γι’ αυτούς… Πολύδωρας!..

Κρίσιμα είναι πάντα
τα επόμενα βήματαΘα βγούμε από το φαύλο

κύκλο της 27χρονης δια-
πλεκόμενης  ανομίας των
μιντιαρχών μέσω… Βύ-
ρωνα; Έλεος! Κάποιοι στην
κυβέρνηση προσπαθούν να
διορθώσουν τα λάθη με
λάθη!.. Εφοδιάστε με κοινό
νου την περιοχή των συμ-
βούλων σας.

“
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Τη συ νέ ντευ ξη πή ραν ο Χ. Γεωρ γού λας
και ο Παύ λος Κλαυ δια νός

Οι δια βου λεύ σεις, ά ρα και οι με τα το -
πί σεις των δια φό ρων με ρών, εί ναι συ νε -
χείς πριν την αυ ρια νή διά σκε ψη των
Προέ δρων. Πού βρι σκό μα στε αυ τή τη
στιγ μή νο μι κά, συ νταγ μα τι κά αλ λά και
πο λι τι κά;

Τα πράγ μα τα α πό την αρ χή Οι α πο τι -
μή σεις εί ναι δια φο ρε τι κές. Άλλοι ζη τω -
κραυ γά ζουν ό τι ητ τή θη κε η κυ βέρ νη ση
και άλ λοι κα λού νται να α ξιο λο γή σουν
τους καρ πούς του δύ σκο λου α γώ να της,
με σκλη ρούς και πολ λούς α ντι πά λους,
για να υ παχ θεί το σύ στη μα χο ρή γη σης
τη λε ο πτι κών α δειών και λει τουρ γίας τη-
 λε ο πτι κών σταθ μών σε ό ρους νο μι μό τη -
τας, κα θώς και για την υ πο χρέω ση που
εί χε η κυ βέρ νη ση να υ πε ρα σπι στεί το δη-
 μό σιο συμ φέ ρον.

Έχει γί νει, λοι πόν, έ στω και δύ σκο λα,
έ να βή μα πριν τη λύ ση του προ βλή μα -
τος;

Πι στεύω ό τι ό χι μό νο έ χει γί νει βή μα,
αλ λά ό τι η θε σμι κή αυ τή ε πι λο γή της κυ-
 βέρ νη σης, έ χει τη δι καίω σή της και μό -
νο διό τι υ λο ποιή θη κε και δεν έ μει νε στη
σφαί ρα των ε ξαγ γε λιών, αν μά λι στα λά-
 βου με υ πό ψη μας ό τι ε πί εί κο σι έ ξι χρό-
 νια κα νέ να κόμ μα, ό σο ι σχυ ρό και αν ή -
ταν, δεν ε πέ λε ξε ή δεν α πο τόλ μη σε να
πρά ξει κά τι α νά λο γο. Εξάλ λου, την ευ θύ -
νη αυ τή των άλ λων κομ μά των ε ξου σίας
κα τέ δει ξε το ί διο το ΣτΕ με την α πό φα σή
του το 2010, ό τι η χο ρή γη ση αλ λε πάλ λη -
λων α δειών προ σω ρι νής λει τουρ γίας των
σταθ μών δεν ε ναρ μο νί ζε ται με το Σύ ν-
ταγ μα. Πα ρ’ ό λα αυ τά νο μί ζω, ό τι πριν α -
πό την πρω το βου λία αυ τή, η Κυ βέρ νη ση
έ πρε πε να διε ρευ νή σει αν υ πάρ χει δυ να -
τό τη τα ε πι κοι νω νίας και με άλ λα κόμ μα -
τα -ε κτός και αν έ γι νε- ό ποια θέ ση και αν
εί χαν, ή να α ξιο ποιή σει στο μέ τρο του ε -
φι κτού και άλ λους αρ μό διους φο ρείς.
Ένα δεύ τε ρο. ∆εν γνω ρί ζω εάν η Κυ βέρ -
νη ση ε κτί μη σε πό σο δυ να τοί εί ναι οι α ν-
τί πα λοί της εί τε σε θε σμι κές, εί τε σε ε -
ξω θε σμι κές ε ξου σίες, και γι’ αυ τό να α -
να ζη τή σει ε ξαρ χής συ γκλί σεις για την ε -
πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της ε πι λο γής της. 

Εί ναι αυ τό που ο ρί ζε ται και ως δια πλο -
κή και ή ταν και το ε πί δι κο της σύ γκρου -
σης;

Θα το λέ γα με και έ τσι, α πο μο νώ νο ντας
πε ρισ σό τε ρο ε δώ, την ι κα νό τη τα διείσ -
δυ σης της μι ντια κής ε ξου σίας, η ο ποία
δεν υ πε ρα σπί ζε ται μό νο τα δι κά της συμ-
 φέ ρο ντα, κα θώς συν δέε ται, ό πως εί ναι
γνω στό, με έ να με γά λο εύ ρος ε πι χει ρη -
μα τι κών δρα στη ριο τή των, αλ λά ταυ τό -
χρο να λει τουρ γεί και για λο γα ρια σμό πο-
 λι τι κών δυ νά μεων, που τη στη ρί ζουν, και
στη ρί ζο νται α πό αυ τή. Ωστό σο, νο μί ζω
ό τι την πρω το βου λία της νο μο θε τι κής
ρύθ μι σης πι στώ νε ται η κυ βέρ νη ση, με
την έν νοια ό τι υ πε ρα σπί ζε ται την α νά γκη
οι τη λε ο πτι κοί σταθ μοί να λει τουρ γούν
σε κα θε στώς νο μι μό τη τας. Αυ τό κα νέ νας
δεν τολ μά να το αρ νη θεί με α ξιο πι στία. 

Εξάν τλη ση των πε ρι θω ρίων

Και ως προς το ΕΣ Ρ; 
Να σου πω. Πι στεύω ό τι η κυ βέρ νη ση

ό φει λε να ε ξαν τλή σει τα ό ρια συ γκρό τη -
σης του ΕΣ Ρ, πριν α να πτυχ θεί η νο μο θε -
τι κή πρω το βου λία της, ε φό σον, μά λι στα,
γνώ ρι ζε ό τι η α ντι πο λί τευ ση με τη στά ση
της θα ε μπό δι ζε την ο λο κλή ρω σή της,
για να μην την πι στω θεί. Εί μαι ι διαί τε ρα
προ σε κτι κός ως προς αυ τό, διό τι δεν
γνω ρί ζω -ή δεν θυ μού μαι- α κρι βώς τι έ γι -
νε και τι δεν έ γι νε. Έτσι, και α νε ξάρ τη τα

α πό τις δια φο ρε τι κές ερ μη νευ τι κές α πό -
ψεις, ε κτι μώ ό τι ως προς την αρ μο διό -
τη τα στην προ κει μέ νη πε ρί πτω ση του
ΕΣ Ρ, αν εί χε ε πι τευχ θεί η συ γκρό τη σή
του, του λά χι στον δεν θα υ πήρ χε έ νας α -
π΄ τους λό γους που προ βλή θη κε ε νώ -
πιον του ΣτΕ ό τι εί ναι α ντι συ νταγ μα τι κός
ο ν. 4339/75. Εξάλ λου και η ί δια η κυ βέρ-
 νη ση με αλ λε πάλ λη λες δη λώ σεις στε λε -
χών της α να φε ρό ταν στην α νά γκη συ γ-
κρό τη σης του ΕΣ Ρ, ό πως ε ξάλ λου, με τά
και τη χθε σι νή, ψη φο φο ρία στη Βου λή,
φαί νε ται να ε πι τυγ χά νε ται.

Ωστό σο και με τά την άρ νη ση του κόμ-
 μα τος της α ξιω μα τι κής α ντι πο λί τευ σης -
κυ ρίως- ό πως και άλ λων κομ μά των για
τη συ γκρό τη ση του ΕΣ Ρ, για την ο ποία
αυ τή φέ ρει ευ θύ νη, η Κυ βέρ νη ση φαί νε -
ται ό τι ε πέ λε ξε την ερ μη νευ τι κή ά πο ψη
ό τι εί τε εί ναι αρ μό διο το ΕΣ Ρ, ή ό τι και
σε α ντί θε τη εκ δο χή, ε φό σον δεν ή ταν ε -
φι κτή η συ γκρό τη σή του, ό φει λε να α ξιο-
 ποιή σει την κα τά συ νταγ μα τι κή πρα κτι -
κή ε φαρ μο γή του δι καίου της α νά γκης,
γι’ αυ τό και ε φάρ μο σε τη διά τα ξη του άρ-
 θρου 2Α του νό μου. 

Αυ τό, ω στό σο, δεν κα τα γρά φη κε στο
σκε πτι κό της πλειο ψη φίας του ΣτΕ. 

∆εν γνω ρί ζου με α κρι βώς, γεν νά ται ό -
μως έ να ε ρώ τη μα. Κέρ δι σαν οι 14 και ητ-
 τή θη καν οι 11 δι κα στές; Εκτι μώ ό τι αυ τό
δεν θα τολ μή σει να το υ πε ρα σπι σθεί κα-
 νέ νας, ε φό σον θε μέ λιο για την α νε ξαρ -
τη σία της δι καιο σύ νης εί ναι η ε λεύ θε ρη
κρί ση του δι κα στή, που μπο ρεί να ε ντάσ-
 σε ται στην πλειο ψη φία ή στην μειο ψη -
φία κα τά τη λή ψη μιας α πό φα σης. Έτσι
δέ κα τέσ σε ρις δι κα στές θεώ ρη σαν ό τι
αρ μό διο εί ναι το ΕΣΡ και ψή φι σαν υ πέρ
της α ντι συ νταγ μα τι κό τη τας του νό μου,
ε νώ έν δε κα δι κα στές δέ χτη καν το δια φο-
 ρε τι κό, εί τε -δεν γνω ρί ζου με α κό μη το
σκε πτι κό της α πό φα σης- διό τι θεω ρούν
ό τι το άρ θρο 15 Συ ντ. δεν ο ρί ζει το ΕΣΡ
ως αρ μό διο, εί τε διό τι α να γκά στη κε η
κυ βέρ νη ση να α ξιο ποιή σει την ε πι λο γή
του δι καίου της α νά γκης, ε φό σον δεν
λει τουρ γού σε το ΕΣ Ρ, γι’ αυ τό και ψή φι -
σαν υ πέρ της συ νταγ μα τι κό τη τας του νό -
μου. Έτσι δεν μπο ρεί να θεω ρη θεί σο βα -
ρός εν δε χό με νος ι σχυ ρι σμός ό τι κά ποιοι
δι κα στές ητ τή θη καν και κά ποιοι νί κη -
σαν, ή κά ποιοι πο λι τι κοί σχη μα τι σμοί,
που ή ταν υ πέρ της α ντι συ νταγ μα τι κό τη -
τας, νί κη σαν και κά ποιοι άλ λοι ητ τή θη -
καν. 

Να σου πω και κά τι άλ λο. ∆εν μπο ρώ
να ε ξη γή σω τη στά ση προ βε βλη μέ νων
συ νταγ μα το λό γων ή άλ λων α κα δη -
μαϊκών, οι ο ποίοι δεν παύουν να ε ξαν -
τλούν την εχ θρό τη τά τους προς την κυ-
 βέρ νη ση και εν προ κει μέ νω με το να ι -
σχυ ρί ζο νται τα κοι νό το πα: «Έχου με και
στην Αθή να δι κα στές», «η δι καιο σύ νη έ -
πρα ξε το κα θή κον της». ∆η λα δή οι δέ κα
τέσ σε ρις το έ πρα ξαν και οι έ ντε κα ό χι; Η
στά ση αυ τή ε ναρ μο νί ζε ται μά λι στα με

την ορ γί λη προ βο λή ι σχυ ρι σμών α πό
πρω το κλα σά τα στε λέ χη κομ μά των, που
για πολ λά χρό νια ά σκη σαν κυ βερ νη τι κή
ε ξου σία και τα ο ποία, ε νώ δεν α πο τόλ -
μη σαν να ά ρουν την έλ λει ψη νο μι μό τη -
τας στη λει τουρ γία των τη λε ο πτι κών
σταθ μών, με τά την προώ θη ση της νο μο -
θε τι κής πρω το βου λίας της κυ βέρ νη σης
και κυ ρίως κα τά τη διάρ κεια του δια φα -
νούς δια γω νι σμού, ό πως και πριν τη λή -
ψη της α πό φα σης α πό το ΣτΕ, μι λού σαν
για «θε σμι κό τρό μο», για «κίν δυ νο εκ -
τρο πής α πό το δη μο κρα τι κό σύ στη μα»
και άλ λα ευ φά ντα στα, ό σο και α στεία.
Μα δεν α ντι λαμ βά νο νται τη σύγ χυ ση που
προ κα λούν στους πο λί τες ό λα αυ τά και
σε πό ση α να ξιο πι στία ο δη γούν το πο λι -
τι κό σύ στη μα;

Η θε σμι κή πο νη ρία και οι ευ ρείες
αρ μο διό τη τες

H δυ να τό τη τα δη λα δή ε νός κόμ μα τος
να πα ρα λύει τις προ σπά θειες συ γκρό τη -
σης μιας α νε ξάρ τη της αρ χής, ό πως το
ΕΣ Ρ, ό πως κά νει τώ ρα η Ν∆, πώς μπο ρεί
να α ντι με τω πι σθεί;

Γνω ρί ζεις ό τι νο μι κά δεν υ πάρ χει δυ-
 να τό τη τα να το υ πο χρεώ σεις. Ελέγ χε ται
πο λι τι κά, γι’ αυ τό ε ξάλ λου λέ γα με πριν
για το δί καιο της α νά γκης. Μό νο που με
πή γες κά που αλ λού, θα’ θε λα, δη λα δή,
να α να φερ θώ στην πε ρίερ γη, του λά χι -
στον, πρό βλε ψη του άρ θρου 101Α του
Συ ντάγ μα τος, που έ γι νε με την α να θεώ -
ρη ση του 2001, και με την ο ποία α παι -
τού νται τα 4/5 της ∆ιά σκε ψης των Προέ -
δρων της Βου λής για να ε πι λέ γουν τα όρ-
 γα να της διοί κη σης των Aνε ξάρ τη των
Aρχών. Φαί νε ται γο η τευ τι κή ως πρό-
 νοια, αλ λά ε γώ πι στεύω ό τι κρύ βε ται μια
θε σμι κή πο νη ρία ή πο λι τι κή ι διο τέ λεια.
Όταν ο Πρό ε δρος της ∆η μο κρα τίας προ-
 βλέ πε ται να ε κλέ γε ται και με τα 2/3 ή στο
τέ λος και με 151 ψή φους, για τί τό ση αυ-
 στη ρό τη τα με μια Αρχή; Εκτι μώ ό τι στην
α φε τη ρία αυ τής της θε σμι κής ε πι λο γής
εί ναι η ι διο τε λής σκέ ψη, ό τι το μέ γι στο
κόμ μα με την ε πι κου ρία του δεύ τε ρου θα
ε ξα σφά λι ζε τα 4/5 των με λών κά θε α νε -
ξάρ τη της αρ χής. Έτσι, φαί νε ται ό τι ε ν-
τάχ θη κε και η α να θεω ρη τι κή του Συ ν-
τάγ μα τος ε πι λο γή, στο πλαί σιο λει τουρ -
γίας του δι κομ μα τι κού συ στή μα τος. Ας
δού με ποιοι το πο θε τή θη καν ως Πρό ε -
δροι ή κα τά πλειο ψη φία μέ λη των αρ χών
αυ τών, χω ρίς να ση μαί νει ό τι με τα ξύ αυ -
τών δεν υ πήρ ξαν και κά ποιοι ι κα νοί και
ά ξιοι.

Ακού γα με αυ τές τις μέ ρες σε εκ πο -
μπές ο μι λη τές που έ δι ναν τε ρά στιες αρ-
 μο διό τη τες στο ΕΣ Ρ, πχ, να ο ρί ζει τον α -
ριθ μό των κα να λιών, την τι μή εκ κί νη σης
κ.ά. Τό τε τι μέ νει για την Κυ βέρ νη ση να
ο ρί ζει;

Η α λή θεια εί ναι ό τι το άρ θρο 15 α φή -
νει έ να ευ ρύ ερ μη νευ τι κό πε δίο, να στη-

Πιστεύω ότι όχι
μόνο έχει γίνει βήμα,
αλλά ότι η θεσμική
αυτή επιλογή της
κυβέρνησης, έχει τη
δικαίωσή της και
μόνο διότι υλοποι-
ήθηκε και δεν έμεινε
στη σφαίρα των
εξαγγελιών, αν μάλι-
στα λάβουμε υπόψη
μας ότι επί είκοσι
έξι χρόνια κανένα
κόμμα, όσο ισχυρό
και αν ήταν, δεν επέ-
λεξε ή δεν αποτόλ-
μησε να πράξει κάτι
ανάλογο.

“

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

Τι σημαίνει η συγκρό   τηση του ΕΣΡ

Αυτές τις μέρες έφτασε στο ζενίθ η
αντιπαράθεση για την απόφαση του
ΣτΕ και τα επόμενα βήματα ως τη
συγκρότηση του ΕΣΡ. Λεπτές νομικές
έννοιες, αλλά και τοποθετήσεις άκρως
πολιτικές ήρθαν στο τραπέζι σε κλίμα
οξείας αντιπαράθεσης των κομμάτων
γύρω από ένα κεντρικό πρόβλημα, που
είναι η σχέση πολιτικών δυνάμεων –
μέσων ενημέρωσης – επιχειρήσεων.
Μια συζήτηση με τον Αντώνη
Ρουπακιώτη για την τύχη της
σθεναρής απόφασης της κυβέρνησης
να καλυφθεί αυτό το θεσμικό κενό και
να συγκροτηθεί το ΕΣΡ, όπως και την
οξεία αντίδραση που υπήρξε από ένα
μέτωπο δυνάμεων είναι πάρα πολύ
διαφωτιστική, ένας πραγματικός
οδηγός για να κατανοήσουμε, με βάση
και τη νομική επιστήμη, το
περιεχόμενο και το βάθος της
σύγκρουσης. Ο Αντώνης Ρουπακιώτης,
εξέχων νομικός, εξειδικευμένος στα
εργατικά ζητήματα, υπήρξε, εκτός από
στέλεχος της Ανανεωτικής Αριστεράς,
πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου
Αθηνών, υπουργός ∆ικαιοσύνης, αλλά
και υπηρεσιακός υπουργός Εργασίας. 
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 ριχ θούν και οι δυο α πό ψεις. Γι΄ αυ τό και
το α πο τέ λε σμα 14 – 11, με τα ξύ των με -
λών του ΣτΕ. Εξάλ λου, με τά την α πό φα -
σή του, που εί ναι βέ βαια δε σμευ τι κή, με -
τά την ε πι μο νή της κυ βέρ νη σης να συ γ-
κρο τη θεί το ΕΣ Ρ, που ό πως φαί νε ται θα
φέ ρει α πο τέ λε σμα, θα α να λά βει πλέ ον
το ΕΣΡ τις αρ μο διό τη τες ε κεί νες που θα
ο ρί σει ο νό μος και ο ο ποίος ό πως πλη-
 ρο φο ρη θή κα με ψη φί στη κε χτες α πό τη
Βου λή.

Κρί νε ται η δι κα στι κή ε ξου σία;

Λοι πόν μπο ρού με να κρί νου με α πο φά -
σεις δι κα στη ρίω ν; ∆ιό τι αυ τές τις μέ ρες
αμ φι σβη τή θη κε κι αυ τό.

Το Σύ νταγ μα προ βλέ πει ό τι η δι καιο -
σύ νη α πο νέ με ται α πό τα δι κα στή ρια, τα
ο ποία ο ρί ζει ως δι κα στι κή ε ξου σία, κα -
τά πά για, δε, δη μο κρα τι κή αρ χή κά θε ε -
ξου σία, ά ρα και η δι κα στι κή, πρέ πει να
κρί νε ται. Αν ο έ λεγ χος γί νε ται για στή ρι -
ξη της α ξιο πι στίας του θε σμού ή για την
αμ φι σβή τη σή του εί ναι άλ λο ζή τη μα.
Σχε τι κά με αυ τό υ πάρ χει με γά λη υ πο κρι -
σία σε ό,τι α φο ρά τη σχέ ση μι ντια κής, οι-
 κο νο μι κής, πο λι τι κής, αλ λά και της εκ-
 κλη σια στι κής ε ξου σίας με τη δι κα στι κή.
Στις δε κα ε τίες που πε ρά σα με ή ταν κοι-
 νώς α ντι λη πτή η πα ντί τρό πω πα ρέμ βα -
ση ή διείσ δυ ση αυ τών των ε ξου σιών στο
δι καιο δο τι κό γί γνε σθαι. Συ νε πώς, αυ τό
που λέ νε ό τι η δι καιο σύ νη εί ναι α νε ξάρ -
τη τη εί ναι έ νας κοι νό το πος λό γος που
δεν πεί θει. Το ελ λη νι κό Σύ νταγ μα δια-
 σφα λί ζει την λει τουρ γι κή και προ σω πι -
κή α νε ξαρ τη σία των δι κα στών ό σο κα νέ -
να άλ λο στην Ευ ρώ πη. Τι ση μαί νει αυ τό;

Ότι οι δι κα στές ε νερ γούν και κρί νο νται
για τις α πο φά σεις τους. Κρί νο νται ό χι
στην ε σω τε ρι κή - δι κο νο μι κή λει τουρ γία
του συ στή μα τος με τα έν δι κα μέ σα, αλ λά
και α πό τη νο μι κή ε πι στή μη, τη θεω ρία
και α πό ό λους που εί ναι α πο δέ κτες του
δι καιο δο τι κού α πο τε λέ σμα τος. Τα δι κα -
στή ρια αν τλούν ε ρε θί σμα τα α π’ αυ τή την
κρι τι κή. Κα τά συ νέ πεια, ό ταν λέ νε κά-
 ποιοι δι κα στές «α φή στε τη δι καιο σύ νη
α νε μπό δι στη», «α φή στε ή συ χη», «μην ε -
πεμ βαί νε τε στη δι καιο σύ νη», νο μί ζω, ό τι
α να δει κνύουν α πλώς την α να σφά λειά
τους. Να μην λη σμο νού με βέ βαια, ό τι και
η δι κα στι κή ε ξου σία δεν εί ναι α πο κε -
κομ μέ νη α πό το σύ νο λο της κρα τι κής
δο μής, δια συν δέε ται λει τουρ γι κά με τις
άλ λες ε ξου σίες. Ωστό σο, οι δι κα στές ο -
φεί λουν να υ πε ρα σπι στούν το κύ ρος
τους, ό χι με τις ε πα να λή ψεις, ό πως «η
δι καιο σύ νη εί ναι α νε ξάρ τη τη» κ.ά., αλ λά
να α πο δει κνύουν ό τι αυ τοί εί ναι α νε ξάρ -
τη τοι και α ξιό πι στοι στο δι καιο δο τι κό
έρ γο τους. Ανε ξάρ τη τοι τό σο στην ε σω -
τε ρι κή λει τουρ γία του δι κα στι κού συ στή-
 μα τος -ό που υ πάρ χει πρό βλη μα για την
α νε ξαρ τη σία των δι κα στώ ν- ό σο και
προς τα έ ξω. Έτσι και μό νο α πο κτά ται
α ξιό πι στη σχέ ση δι κα στι κής ε ξου σίας
και των κοι νω νών, που εί ναι οι α πο δέ -
κτες του δι καιο δο τι κού α πο τε λέ σμα τος.

Πολ λή συ ζή τη ση έ γι νε για τη γνω στή
φρά ση του Προέ δρου του ΣτΕ για το ε πι -
κρα τούν κλί μα κτλ.

Εν ό ψει έκ δο σης α πό φα σης του ΣτΕ
για τις ά δειες υ πήρ ξαν συ μπτώ μα τα με-
 γά λης υ πο κρι σίας. Έτσι, ε νώ υ ψω νό ταν
φω νή ό τι δή θεν η κυ βέρ νη ση ε πι χει ρεί

να ε πέμ βει στη δι καιο σύ νη, ή ταν ο αρ χη -
γός της α ξιω μα τι κής α ντι πο λί τευ σης αυ -
τός που προέ βλε πε την α πό φα ση του
ΣτΕ ή άλ λα πρω το κλα σά τα στε λέ χη του
κόμ μα τος αυ τού ό τι ο νό μος θα κρι θεί α -
ντι συ νταγ μα τι κός, κα θώς και κά ποιοι
συ νταγ μα το λό γοι ή άλ λοι υ πε ρα σπι στές
της α ντι συ νταγ μα τι κό τη τας αυ τού. Άρα,
ό ταν προέ βλε παν αυ τοί το α πο τέ λε σμα,
ή ή ξε ραν κά τι που ε μείς δεν ξέ ρα με, ή
κά τι σκέ φτο νταν να κά νουν για να ε πη -
ρεά σουν, που οι άλ λοι δεν μπο ρού σαν.

Προ σθέ τω ό τι, για να πο λώ σουν τους
δι κα στές του ΣτΕ, έ φτα σαν οι α ντί πα λοι
της κυ βέρ νη σης να προ βάλ λουν α κό μη
και στοι χεία του ι διω τι κού βίου α ντι -
προέ δρου του ΣτΕ.

Τα ε πό με να βή μα τα

Πώς θα γί νουν τώ ρα τα ε πό με να βή μα -
τα, έ τσι που να μην υ πάρ ξουν ξα νά ε μ-
πλο κή, προ σφυ γή στο ΣτΕ κτλ; Έχει υ -
πάρ ξει δια φω νία αν μι λά με για «α να στο -
λή» ή για «α πό συρ ση».

Εάν η πλη ρο φο ρία εί ναι α κρι βής, ό τι
το ΣτΕ έ κρι νε α ντι συ νταγ μα τι κό νό μο ε -
πει δή το άρ θρο 2 Α του ν. 4339/2015 δεν
ε ναρ μο νί ζε ται με το άρ θρο 15 του Συ ν-
τάγ μα τος, δεν μπο ρού με, αυ τή τη στιγ μή,
να σκε φθού με κά τι άλ λο α πό το, α φού
συ νέλ θει το ΕΣ Ρ, να προ χω ρή σει αυ τό
στην προ κή ρυ ξη του δια γω νι σμού για τη
χο ρή γη ση α δειών. Ήδη με τη διά τα ξη
νό μου που ψη φί στη κε χθες ο ρί ζο νται, ό -
πως κα λά γνω ρί ζεις, οι αρ μο διό τη τες
του ΕΣΡ. ∆εν εί ναι ζή τη μα ση μα ντι κό αν
ο ρί ζε ται ό τι το άρ θρο 2Α α να στέλ λε ται ή
α πο σύ ρε ται, α πό τη στιγ μή που το ΕΣΡ

θα
α -

να λά βει την ευ θύ νη έ χει λή ξει το ζή τη μα.
Η α πό φα ση, ε πί σης, θα μας δεί ξει ποια
α πό τα άρ θρα του νό μου εί ναι ε φαρ μο -
στέα και ποια ό χι. Όπως φαί νε ται, η α -
πό φα ση πε ριο ρί ζε ται στην αρ μο διό τη τα
του ΕΣΡ. Κα τά τα άλ λα, εάν δεν προ βλέ -
πει ή δεν α φή νει δυ να τό τη τα πρό βλε ψης
α ντι συ νταγ μα τι κό τη τας άλ λων άρ θρων,
ο νό μος ι σχύει, ε φό σον ρυθ μί ζει και άλ -
λα θέ μα τα. Έτσι η α παί τη ση του κόμ μα -
τος της α ντι πο λί τευ σης να κα ταρ γη θεί ο
νό μος ε ντάσ σε ται στο πε δίο της πο λι τι -
κής α ντι πα λό τη τας, για να φα νεί δη λα -
δή ό τι ητ τή θη κε η κυ βέρ νη ση και ό χι ό τι
αυ τό εί ναι α να γκαίο για να ε φαρ μο σθεί
η α πό φα ση του ΣτΕ.

Υπάρ χει α νά γκη προ σω ρι νού κα θε -
στώ τος;

Εφό σον συ γκρο τη θεί το ΕΣ Ρ, το ί διο
θα α ντι λη φθεί την α να γκαιό τη τα, με τα -
χύ, υ πο θέ τω, ρυθ μό, αν θα υ πάρ ξουν δια-
 δι κα σίες, ώ στε να στα μα τή σει το κα θε -
στώς λει τουρ γίας των προ σω ρι νών α -
δειών και αν θα ε νταχ θεί αυ τό σε στα θε -
ρό πλαί σιο νο μι μό τη τας. Κα τά συ νέ πεια,
δεν α ντι λαμ βά νο μαι αν υ πάρ χει πε ρι θώ -
ριο χο ρή γη σης προ σω ρι νών α δειών.

Πως ε κτι μάς τη λει τουρ γία των διοι -
κη τι κών αρ χώ ν;

Θεω ρεί ται ό τι αυ τές α πο τε λούν τα α ν-
τί βα ρα στην ά σκη ση της ε ξου σίας α πό το
κρά τος, εί ναι, δε, α λή θεια ό τι α πο τε λούν
στα θε ρούς θε σμούς σε ό λες τις χώ ρες
της Ευ ρώ πης και ό χι μό νο. Εί ναι, ό πως
λέ νε, μέ ρος του ευ ρω παϊκού κε κτη μέ -
νου. Όμως η ορ θή λει τουρ γία τους ε ξαρ -
τά ται α πό πολ λούς πα ρά γο ντες, ό πως με
ποια κρι τή ρια ε πι λέ γο νται οι διοι κή σεις,
ώ στε να δεί ξουν την α νε ξαρ τη σία τους
για να ε φαρ μό ζουν τον νό μο χω ρίς προ-
 κα τα λή ψεις και πο λι τι κές ε πι βα ρύν σεις.
Γνω ρί ζω ό τι υ πάρ χει και α ντί θε τη δί-
 καιο-πο λι τι κή ά πο ψη, σύμ φω να με την
ο ποία αυ τές οι α νε ξάρ τη τες αρ χές έρ χο -
νται να υ περ βούν αρ μο διό τη τες, δη λα δή
δεν λει τουρ γούν προς ό φε λος του δη μο -
κρα τι κού πο λι τεύ μα τος και ό τι υ περ βαί -
νουν τις κα τά το Σύ νταγ μα αρ μο διό τη τες
της νο μο θε τι κής και κρα τι κής ε ξου σίας.
∆εν συμ φω νώ. Έχω α πο τε λέ σει μέ λος
της Αρχής Προ στα σίας ∆ε δο μέ νων Προ-
 σω πι κού Χα ρα κτή ρα, γι’ αυ τό και δια τη -
ρώ προ σω πι κές α πό ψεις για τις δυ να τό -
τη τες και τις α δυ να μίες των αρ χών αυ -
τών.

•

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΩΝΗ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ

Τι σημαίνει η συγκρό   τηση του ΕΣΡ

Αυτές τις ημέρες με τη συνέντευξη του Αρχιεπισκόπου
άνοιξε ξανά το ζήτημα σχέσεων εκκλησίας – κράτους, αλλά
και των απόψεων που επικρατούν στην κορυφή της πρώτης.
Ποια η γνώμη σου για όλα αυτά;

Για το χωρισμό εκκλησίας και κράτους για δεκαετίες ολό-
κληρες έχουν γραφτεί πολλά, έχουν «χρεωθεί» κόμματα, πολι-
τικοί ή και διανοούμενοι, κάποιοι από τους οποίους δεν ανή-
κουν μάλιστα στον χώρο της Αριστεράς. Το ζήτημα μένει ανοι-
χτό. Μόνο που απαιτείται μακρύς διάλογος, να αναζητηθεί ο
μέγιστος αριθμός συσπείρωσης κομμάτων, συλλογικοτήτων
και πολιτών. Κυρίως ως μακρύς και υπεύθυνος διάλογος πρέ-
πει να αναπτυχθεί με την ίδια την εκκλησία. ∆εν συγχωρείται

βιασύνη. Ας μην προστεθεί και αυτό ως ζήτημα μαζί με τόσα
άλλα, τα οποία μάλιστα με πολύ μεγάλες δυσκολίες αντιμετω-
πίζουν οι Έλληνες πολίτες. Όσο για τα θρησκευτικά, τα προ-
γράμματα όλων των μαθημάτων είναι στην αποκλειστική αρ-
μοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, όταν, μάλιστα, αυτό προ-
ωθεί τις επιλογές του στηριζόμενο σε επιστημονικά δεδομένα
και εφαρμοσμένα συστήματα σε άλλες χώρες. Έτσι δεν αντι-
λαμβάνομαι γιατί αναδεικνύεται αυτό το ζήτημα ως μείζον
συγκρουσιακό μεταξύ εκκλησίας και κυβέρνησης. Όπως, πολύ
περισσότερο, δεν αντιλαμβάνομαι για ποιο λόγο η εκκλησία
έβαλε στόχο τον υπουργό Παιδείας, Νίκο Φίλη, ένα τόσο κα-
ταρτισμένο ευρυμαθή και από τους πλέον επιτυχημένους
Υπουργούς. 

Ωστόσο και μετά την πρόσφατη συνέντευξη του Αρχιεπισκό-
που, που χαρακτηρίστηκε ως ολοκληρωτική στροφή από πα-
λαιότερες θέσεις του, εκτιμώ ότι η αντίδραση της εκκλησίας
για το μάθημα των Θρησκευτικών αποτέλεσε την αφορμή για
τη ανάδειξη της συντηρητικοποίησης της ηγεσίας της με σαφή
αντιπολιτευτική στάση κατά της κυβέρνησης. Ελπίζω να μην
επηρεάστηκε και αυτή από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Αναδεικνύεται
η συντηρητικοποίηση
της εκκλησιαστικής ηγεσίας

Το ελληνικό Σύνταγμα
διασφαλίζει την λει-
τουργική και προσωπική
ανεξαρτησία των δικα-
στών όσο κανένα άλλο
στην Ευρώπη. Τι σημαί-
νει αυτό; Ότι οι δικαστές
ενεργούν και κρίνονται
για τις αποφάσεις τους.
Κρίνονται όχι στην εσω-
τερική - δικονομική λει-
τουργία του συστήματος
με τα ένδικα μέσα, αλλά
και από τη νομική επι-
στήμη, τη θεωρία και
από όλους που είναι
αποδέκτες του δικαιο-
δοτικού αποτελέσματος.

“
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Τη συνέντευξη πήρε η Ιωάννα ∆ρόσου 

Ο νόμος, που
ρύθμιζε το ρα-
διοτηλεοπτικό
τοπίο, στάθηκε
αφορμή για να
υπάρξει έντονη
αντιπαράθεση
ανάμεσα στην
κυβέρνηση και
τα κόμματα της

αντιπολίτευσης, όπως και τα ιδιωτικά
κανάλια. Πώς αποτιμάτε αυτή τη δια-
μάχη; 

Είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα πλαίσιο
ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου,
ώστε να παύσει να δρα ανεξέλεγκτα η
μιντιακή εξουσία. Αυτή ήταν και η πρό-
θεση της κυβέρνησης με το νόμο 4339,
παρά τις ατυχείς επιλογές που μπορεί να
έκανε ή τις λάθος κινήσεις. Είναι γεγο-
νός ότι τα ΜΜΕ κυριαρχούν πολλές
φορές έναντι των άλλων εξουσιών, δεν
μπορούν σε καμία περίπτωση να έχουν
το μονοπώλιο και να λειτουργούν ως
ρυθμιστές του πολιτικού παιχνιδιού.
Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή κοινωνιολο-
γική κριτική σκέψη το πολιτικό πρό-
ταγμα πρέπει να υπερισχύει έναντι της
μιντιακής κυριαρχίας όσο και αν ανα-
γνωρίζεται ότι ο ρόλος των ΜΜΕ είναι
καταλυτικός στη σημερινή κοινωνία. Ο
έλεγχος της διακυβέρνησης ανήκει στην
πολιτική εξουσία. Ο ρόλος των ΜΜΕ
είναι να προσφέρει ψυχαγωγία, επιμόρ-
φωση και ενημέρωση και όχι να θέτει
τους κανόνες του τρόπου λειτουργίας
τους. Αυτό το άναρχο τοπίο που είχε δια-
μορφωθεί τα τελευταία 27 χρόνια έπρεπε
πια να ρυθμιστεί και γι’ αυτό είναι αξιέ-
παινη η προσπάθεια της κυβέρνησης
προς αυτή την κατεύθυνση, ακόμα και αν
το έκανε με απόλυτο τρόπο. Ωστόσο, η
στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης,
όπως και άλλων κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης, δείχνει ότι υπάρχουν μικρο-
κομματικές σκοπιμότητες πίσω από την
εναντίωση στη ρύθμιση του ραδιοτηλεο-
πτικού πεδίου. Ας μην ξεχνάμε πως όλες
οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης
είχαν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν το
πεδίο και δεν το έκαναν. Από την άλλη,
τα κανάλια ήθελαν και θέλουν να συνε-
χιστεί η οικονομική, νομική και πολιτι-
σμική αναρχία που υπάρχει στο χώρο
αυτό. Και γι’ αυτό θεωρώ τουλάχιστον
άστοχη, από πλευράς των ιδιωτικών κα-
ναλιών, τη σύγκριση του μαύρου στην

ΕΡΤ, με το μαύρο που διαφήμιζαν πως
θα τους επέβαλε η σημερινή κυβέρνηση.
Το να έχεις την απαίτηση να ρυθμιστεί το
τοπίο δεν μπορεί να συγκρίνεται με το
αυταρχικό κλείσιμο της ΕΡΤ. Νομίζω ότι
χρησιμοποιώντας τέτοιους συσχετισμούς
δεν κάνεις τίποτε άλλο παρά να θεωρείς
τον κόσμο χαζό, ενώ έχει αποδειχτεί ότι
είναι πολύ πιο έξυπνος από τους ανθρώ-
πους που έχουν τα ινία της εκάστοτε πο-
λιτικo-οικονομικής διακυβέρνησης. 

Πρώτο βήμα
η συγκρότηση του ΕΣΡ

Έχουν ήδη γίνει πέντε προσπάθειες
για τη συγκρότηση του ΕΣΡ, καμία από
τις οποίες δεν ευδοκίμησε, αφού δεν
υπήρξε ο απαραίτητος αριθμός συναίνε-
σης. Ωστόσο, το ΕΣΡ δεν είναι ένα νέο
όργανο, λειτούργησε για δεκαετίες,
χωρίς να ρυθμίσει το άναρχο ραδιοτηλε-
οπτικό τοπίο. Ποια η διαφορά αν συγ-
κροτηθεί τώρα; 

Τις τελευταίες βδομάδες βλέπουμε να
παίζεται ένα μικροπολιτικό αντιπολιτευ-
τικό παιχνίδι με κέντρο αναφοράς τα κα-
νάλια, πράγμα που μας οδηγεί για μια
ακόμα φορά στο ερώτημα ποιος ρυθμί-
ζει την πολιτική ατζέντα; Είναι αναγκαίο
να υπάρξει ένα ραδιοτηλεοπτικό συμ-
βούλιο, που θα λειτουργεί αδιάλειπτα
και αμερόληπτα, ώστε να ρυθμίσει το
άναρχο τοπίο που επικρατεί στα ΜΜΕ.
Και θεωρώ άκαιρη τη μέχρι στιγμής
στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
Έχετε δίκιο στην παρατήρησή σας πως
το ΕΣΡ δεν ρύθμισε το ραδιοτηλεοπτικό
τοπίο. Όμως, τώρα φαίνεται πως υπάρ-
χει η βούληση για να μπουν όρια και
όροι. Επομένως, η συγκρότηση του ΕΣΡ
είναι ένα πρώτο βήμα. Και γι’ αυτό το
συμβούλιο πρέπει να στελεχωθεί από αν-
θρώπους που γνωρίζουν το χώρο των
μίντια, όχι μόνο από την ακαδημαϊκή
πλευρά, αλλά και από την εμπειρική.
Χρειάζεται η σύνθεση του ΕΣΡ να δια-
σφαλίζει τη σύγκλιση των δύο αυτών
χώρων. Όμως, η πολιτική εξουσία οφεί-
λει να έχει την τελική ευθύνη εποπτείας
του συμβουλίου, τότε αυτό θα πετύχει
καλύτερη λειτουργία από αυτή που επέ-
δειξε τα προηγούμενα χρόνια. 

Τελικά πόσο ισχυρή αποδείχθηκε η
μιντιακή εξουσία έναντι της πολιτικής; 

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που
προσπαθούμε να απαντήσουμε στα τμή-

ματα των ΜΜΕ, στο πλαίσιο της πολιτι-
κής επικοινωνίας είναι «Ποιος τελικά
έχει την εξουσία και ποιος καθορίζει τις
δημόσιες πολιτικές; Στην ανάδειξη των
δημόσιων προβλημάτων και παραπέρα
στον καθορισμό των δημόσιων πολιτι-
κών ποιος είναι ο ρόλος της διαμεσολα-
βημένης μιντιακής επικοινωνίας, σε
σχέση με το πολιτικό διακύβευμα;»
Όπως αποδείχθηκε με αφορμή το νόμο
4339, η μιντιακή εξουσία είναι πολύ
ισχυρή. Αποκαλύφθηκε, όμως, ταυτό-
χρονα η πολύ στενή σχέση της μιντιακής
εξουσίας με την εκάστοτε εξουσία φιλε-
λεύθερου τύπου που ασκούν ορισμένα
κόμματα. Και αυτή η σχέση, κατά τη
γνώμη μου ηττήθηκε. Στο πλαίσιο των
δημοκρατικών κοινωνιών θα πρέπει η
διακυβέρνηση μιας κοινωνίας να μπορεί
να είναι σε θέση να διασφαλίσει τον
έλεγχο των πολιτικών διακυβευμάτων,
παρέχοντας τη δυνατότητα μιας υγιούς
λειτουργίας του δημόσιου χώρου, δίνον-
τας τη δυνατότητα έκφρασης όλων των
αντιτιθέμενων απόψεων στον καθορισμό
της πολιτικής δράσης, άρα στην εφαρ-
μογή της εκάστοτε δημόσιας πολιτικής.
Αυτή η λογική διαφαίνεται καθαρά ότι
θα πρέπει να ισχύσει και στη λειτουργία
του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου. 

∆εν είναι θέμα ποσότητας,
αλλά ποιότητας

Η κυβέρνηση διατείνεται πως θα συνε-
χίσει τις προσπάθειες ρύθμισης του ρα-
διοτηλεοπτικού τοπίου. Ποια, κατά τη
γνώμη σας, πρέπει να είναι η κατεύ-
θυνση;

Θυμάμαι ως μέλος της ελληνικής εται-
ρείας τοπικής ανάπτυξης και αυτοδιοί-
κησης είχαμε διαμορφώσει τη δεκαετία
του ‘80 μια πρόταση προς την κυβέρνηση
πως θα πρέπει, με την κατάργηση του
κρατικού μονοπωλίου, οι νεοεμφανιζό-
μενοι σταθμοί να λειτουργούν υπό τη
μορφή μεικτής επιχείρησης, δηλαδή να
συμμετέχουν σε αυτά οι δήμοι, οι εκπρό-
σωποι οργανώσεων και ο ιδιωτικός το-
μέας, με μια αναλογία ώστε όλες οι κοι-
νωνικές τάσεις και τα συμφέροντα να εκ-
προσωπούνται και να μην κυριαρχεί το
ιδιωτικό έναντι του δημόσιου χαρα-
κτήρα. Αυτή η πρόταση, που είχε γίνει
στο πλαίσιο των περιφερειακών σταθ-
μών, αλλά θα μπορούσε να ισχύει και για
τους σταθμούς και τα κανάλια εθνικής
εμβέλειας, απορρίφθηκε από την τότε

τοπική αυτοδιοίκηση, διότι και αυτή εξυ-
πηρετούσε συγκεκριμένα πολιτικοοικο-
νομικά συμφέροντα. Προφανώς, ο συν-
δυασμός του δημόσιου τομέα με τον
ιδιωτικό τομέα κρίνεται απαραίτητος για
την εύρυθμη λειτουργία του ραδιοτηλεο-
πτικού τοπίου πάντοτε όμως μέσα στα
πλαίσια άσκηση κοινωνικού ελέγχου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δημόσιος
χώρος δεν είναι μονοδιάστατος, αλλά
πολύμορφος. ∆εν υπάρχει μόνον μια κυ-
ρίαρχη σφαίρα, αλλά πολλοί δημόσιοι
χώροι, οι οποίοι πρέπει να γίνουν σεβα-
στοί και αποδεκτοί. Μέσα σε πολυπολι-
τισμικές κοινωνίες, όπως είναι πλέον
και η ελληνική, κυριαρχεί η διαφορετι-
κότητα, η οποία πρέπει να γίνεται σεβα-
στή και αυτό πρέπει να αντικατοπτρίζε-
ται ακόμη και στο περιεχόμενο των τη-
λεοπτικών προγραμμάτων. Το θέαμα, η
επιμόρφωση και η πληροφόρηση πρέπει
να αποκτήσουν δημόσιο χαρακτήρα,
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες
της κάθε ατομικότητας όσο βεβαίως
αυτό είναι εφικτό μέσα στο πλαίσιο της
μαζικής μετάδοσης μηνυμάτων. Και για
να συμβεί αυτό πρέπει να πάψει να κομ-
ματικοποιείται η λειτουργία των Μέσων,
διότι αυτό μόνο κακό μπορεί να κάνει
στη δημοκρατική λειτουργία μιας κοινω-
νίας. 

Επομένως, το ερώτημα δεν είναι πόσα
κανάλια μπορούν να υπάρχουν σε αυτή
τη χώρα, αλλά τι θα εκπέμπουν αυτά; 

Φυσικά δεν είναι θέμα ποσότητας κα-
ναλιών, αλλά ποιότητας. Αυτό, βέβαια,
δεν σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχουν
άπειρα κανάλια εθνικής εμβέλειας. Η
πολιτεία οφείλει να κατανέμει τις άδειες
συχνοτήτων, όπως προβλέπει και ο
νόμος 4339 με βάση τις δυνατότητες
βιωσιμότητάς τους, και εκπλήρωσης των
οικονομικών τους υποχρεώσεων καθώς
και της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση,
πάντως, είναι η πολιτική εξουσία αυτή
που θα πρέπει αμερόληπτα να θέτει τους
κανόνες λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτι-
κού τοπίου και όχι να διαιωνίζεται η εν-
τύπωση πως τα κανάλια είναι οι κυρίαρ-
χοι του παιχνιδιού και πως υπερβαίνουν
την πολιτικοοικονομική εξουσία. Σε τε-
λική, όμως, ανάλυση ο πολίτης είναι
αυτός που θα κρίνει τη μοίρα των κανα-
λιών. Η ανάπτυξη μιας κριτικής αντιμε-
τώπισης από τη μεριά του πολίτη θα κρί-
νει και τη δυνατότητα ύπαρξης τους.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΨΥΛΛΑ, ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ,
ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ

Λόγω μικροκομματικών σκοπιμοτήτων
η μη ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού πεδίου

Ο έλεγχος της
διακυβέρνησης ανήκει
στην πολιτική εξουσία.
Ο ρόλος των ΜΜΕ είναι
να προσφέρει
ψυχαγωγία,
επιμόρφωση και
ενημέρωση και όχι να
θέτει τους κανόνες του
τρόπου λειτουργίας
τους. 

“
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Τη συνέντευξη πήρε
ο Παύλος Κλαυδιανός

Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η διαπραγ-
μάτευση με τους θεσμούς, αλλά είναι
λίγο βουβή. Σημειώνονται εξελίξεις;

Αν κρίνουμε από τα όσα είπε ο Βίζερ
του EWG στους δημοσιογράφους στις
Βρυξέλλες την Πέμπτη, βγαίνει το συμ-
πέρασμα ότι ακόμα και όταν η τρόικα
δεν είναι εδώ, η διαπραγμάτευση συνεχί-
ζεται με e-mails, συνεννοήσεις κτλ. Το
ενδιαφέρον στοιχείο, που προκύπτει και
από τις δύο πλευρές, είναι ότι φαίνεται
οι διαδικασίες να προχωρούν και να μην
έχουν μπλοκάρει πουθενά.

Ο εγχώριος Τύπος παρουσιάζει μια
άλλη εικόνα.

Ο ελληνικός Τύπος αυτή τη στιγμή,
μετά από την υπόθεση με τα κανάλια,
είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες
αυτής της αναμέτρησης, για να το θέ-
σουμε κομψά. Αυτή τη φορά στη δια-
πραγμάτευση διακρίνεται αρκετά κα-
θαρά κάτι που δεν φαινόταν ούτε κατά
την πρώτη αξιολόγηση, ότι δηλαδή οι
συζητήσεις γίνονται με καλούς όρους με-
ταξύ του ελληνικού οικονομικού επιτε-
λείου και των θεσμών. Όλες οι πλευρές
προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα
καλό κλίμα προς τα έξω, ανεξάρτητα του
τι γίνεται στο τραπέζι των διαπραγμα-
τεύσεων, και αυτό θα εντείνεται όσο
πλησιάζουμε στις γερμανικές εκλογές,
καθώς μέχρι τότε οι Γερμανοί επιθυμούν
να έχει φύγει η Ελλάδα από το κάδρο.

Τα αγκάθια παραμένουν

Τι σημαίνουν οι καλοί όροι;
Συνθήκες εμπιστοσύνης για τις προθέ-

σεις αλλήλων. Βέβαια τα μεγάλα αγκά-
θια, όπως το εργασιακό, δεν έχει φανεί
ακόμα πώς θα μπορέσουν να παρακαμ-
φθούν και πιθανώς να αλλάξουν και τα
πρόσωπα των επικεφαλής αυτών των
διαπραγματεύσεων, αν θεωρηθεί αυτό
σαν πιο χρήσιμο. Όπως επίσης υπάρχει
και το ζήτημα του χρέους, το οποίο είναι
μείζον, γιατί δημιουργεί άλλες συνθήκες
συζήτησης γύρω από την πορεία της οι-
κονομίας.

Και είναι και τα προνοιακά, που έχουν
πολιτικό βάρος για την κυβέρνηση...

Σαφώς, γιατί η άποψη της τρόικας
είναι ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισό-
δημα προϋποθέτει την κατάργηση όλων
των προνοιακών επιδομάτων, γιατί
χωρίς αυτή, ισχυρίζεται ότι, θα υπάρξει
μεγάλο χρηματοδοτικό κενό. Η κυβέρ-

νηση λέει από την άλλη ότι έτσι όπως
έχει σχεδιαστεί ο προϋπολογισμός καλύ-
πτει τη χρηματοδοτική ανάγκη για το
ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, χωρίς να
προχωρήσει σε κατάργηση των υπολοί-
πων.

Μία χρυσή εφεδρεία για τη συνέπεια
του προϋπολογισμού είναι αν το υπουρ-
γείο Αμύνης αποδεχθεί την περικοπή
που συζητιέται, καθώς αφορά ένα με-
γάλο ποσό, που θα έδινε μια ανάσα.

Ναι, πρόκειται για περίπου 400 εκατ.
ευρώ. Για αυτό το λόγο υπάρχουν και ση-
μαντικές διαφωνίες εκ μέρους του
υπουργείου. Είναι μια εσωτερική δια-
μάχη της κυβέρνησης για το αν θα προ-
χωρήσει αυτό ή όχι. Αλλά όπως έχουν
αντιμετωπιστεί κατά το παρελθόν τέτοια
ζητήματα, έτσι θα γίνει και τώρα.

Οι διαφορετικές
εκτιμήσεις για το ΑΕΠ

Για την πορεία του ΑΕΠ υπάρχουν δια-
φορές στις εκτιμήσεις...

Ναι, μεταξύ όλων, της Κομισιόν, του
∆ΝΤ, του ΟΟΣΑ, της κυβέρνησης. Όλοι
βέβαια αναγνωρίζουν ότι θα υπάρξει
ανάκαμψη της οικονομίας από το επί-
πεδο που είναι σήμερα, αλλά οι διαφο-
ρές σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν
το 1-1,5% για τον προϋπολογισμό του
2017. Ανάλογα, λοιπόν, το πού θα πάει
το ΑΕΠ το 2017 -γεγονός που θα εξαρτη-
θεί και από τη διεθνή κατάσταση στην
Ευρωζώνη, αλλά και από τον τουρισμό-
θα είναι και το ύψος της μεταβολής του
ΑΕΠ. Ύστερα υπάρχουν αποκλίσεις και
όσον αφορά το χρέος. Η εικόνα είναι
από μία άποψη καθαρή και από την άλλη
μπερδεμένη. Η καθαρότητα έχει να κάνει
με το πώς βλέπουν οι δανειστές τις απο-
φάσεις του Μαΐου του Eurogroup φέτος,
όταν χώρισαν τη διευθέτησή του σε τρία
κομμάτια, άμεσης εφαρμογής, μεσοπρό-
θεσμα και μακροπρόθεσμα. Η Ευρωζώνη
θέτει τα άμεσης εφαρμογής μέτρα σαν τα
μόνα που μπορούν να δρομολογηθούν
πριν από το τέλος του 2016. Όλα τα υπό-
λοιπα τα μεταφέρει για μετά το 2018 και
συγκεκριμένα μετά το τέλος του ελληνι-
κού προγράμματος.

Επιβεβαίωση
των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων

Το αίτημα της ελληνικής πλευράς, δια-
μέσω Χουλιαράκη, είναι η παραμετρο-
ποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων.
Αυτό είναι μια νέα ιδέα.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα για πολιτι-
κές αποφάσεις, χωρίς άμεση πρακτική
συγκεκριμενοποίηση. ∆ηλαδή θα πρό-
κειται για κατευθύνσεις που θα πάρουν
τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, που θα είναι
μια δέσμευση για τον επόμενο χρόνο.
Αφενός, θα αποτελεί επιβεβαίωση της
δέσμευσης και αφετέρου, παρακάμπτουν
την άρνηση της Γερμανίας για λήψη μέ-
τρων πριν το 2018, καθώς περιορίζουν
τη συζήτηση στις πολιτικές κατευθύν-
σεις προσαρμογής. Σημασία, όμως,
έχουν και τα μέτρα άμεσης εφαρμογής,
καθώς πρόκειται για μια καταρχήν διευ-
θέτηση της μέσης διάρκειας του χρέους,
που τώρα είναι στα 18 χρόνια και θέλουν
να το επεκτείνουν στα 32, ώστε σε αυτά
τα επιπλέον 4 χρόνια να κατανεμηθούν
κάποιες αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτη-
σης του χρέους άλλων χρονιών. 

∆ύσκολες παράμετροι

Στο κλίμα που περιγράφεις έρχονται
και οι δηλώσεις Στουρνάρα για αθέτηση
των δεσμεύσεων των δανειστών, που ση-
μαίνει ότι πιέζει και αυτός για την παρα-
μετροποίηση. Το αντιλαμβάνομαι
σωστά;

Ο Στουρνάρας, σε μία κατ’ ιδίαν συζή-
τηση που είχε, διευκρίνισε ότι κατά την
άποψή του το μείζον θέμα είναι η παρα-
μετροποίηση των μεσοπρόθεσμων μέ-
τρων, όπως είπες, και όχι τα βραχυπρό-
θεσμα. Από τη στιγμή, βέβαια που θα
γίνει μια τέτοια κίνηση για τα μεσοπρό-
θεσμα, αυτομάτως αυτό για τις αγορές
θα σημαίνει ότι η συζήτηση για το χρέος
έχει αρχίσει να προχωράει και γίνεται
πιο συγκεκριμένη. Αυτό, βάσει της εκτί-
μησης της Τράπεζας της Ελλάδος, θα
δώσει το πρόσχημα στην Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα να συζητήσει για την
ποσοτική χαλάρωση. Αυτά όλα βέβαια
για να πετύχουν θα πρέπει να γίνουν όλα
μαζί, όπως είπε και ο Βίζερ. Ενώ φαίνε-
ται να διαμορφώνονται τα συγκεκριμένα
βήματα, εντούτοις οι προϋποθέσεις για
να γίνουν παραμένουν εξαιρετικά δύ-
σκολες.

Στα εθνικά τώρα πάλι, βλέπουμε ότι η
εκτέλεση του προϋπολογισμού μάλλον
πάει καλά. Τι πιστεύεις;

Συμφωνώ, αν εννοούμε τα έσοδα, αλλά
βέβαια υπάρχει και ένας δραματικός πε-
ριορισμός δαπανών και έτσι βγαίνουν
και τα πλεονάσματα για τα οποία συζη-
τάμε. Απόδειξη αυτού είναι ότι οι καθυ-
στερούμενες δαπάνες του ∆ημοσίου
προς τρίτους. Ενώ υλοποιείται η δέ-
σμευση της απόδοσης των χρημάτων

τους μήνες Αύγουστο, Σεπτέμβριο κτλ,
εξακολουθούν να αυξάνονται, γιατί γίνε-
ται περιορισμός εκτέλεσης προϋπολογι-
σμού σε άλλα επίπεδα.

Υπάρχει και μια σταθεροποίηση της
κατάστασης των τραπεζών.

Υπάρχει και δεν υπάρχει. Όσον αφορά
τις καταθέσεις, τον ELA κτλ υπάρχει μια
ομαλοποίηση, η οποία βέβαια προχωράει
αργά, αλλά δεν επιδεινώνεται. Το πρό-
βλημα συναντάται στις διοικήσεις.

∆ιαμάχες
για τις διοικήσεις τραπεζών

Πού οφείλεται το πρόβλημα στο να
οριστούν διοικήσεις στις τράπεζες;

Στο γεγονός ότι κρίνεται ποιος θα μπο-
ρεί να επηρεάζει τις διοικήσεις. Όπου
υπάρχουν διχογνωμίες βλέπουμε να
είναι από τη μία πλευρά το ΤΧΣ και από
την άλλη η Τράπεζα της Ελλάδος, κάτι
παράδοξο γιατί και οι δύο πλευρές συν-
δέονται θεσμικά με το SSM. Παρόλα
αυτά υπάρχει ώρες-ώρες υψηλής έντα-
σης σύγκρουση γύρω από τα πρόσωπα,
στα οποία παρεμβαίνουν βέβαια και οι
μεγαλομέτοχοι που θέλουν να έχουν
τους δικούς τους ανθρώπους μέσα στις
τράπεζες, γιατί το πρώτο θέμα που θα
κληθούν να διευθετήσουν μετά είναι τα
κόκκινα δάνεια.

Αυτό είναι, λοιπόν, το επίδικο;
Ναι, γιατί τα λεφτά που θα μπαίνουν

από εδώ και πέρα στο τραπεζικό σύ-
στημα θα είναι μόνο από τα κόκκινα δά-
νεια. ∆εν υπάρχει περιθώριο άλλης ανα-
κεφαλαιοποίησης.

Η κυβέρνηση παίζει ρόλο σε όλο αυτόν
τον καβγά που γίνεται;   

Φαντάζομαι ότι θα ήταν απολύτως λο-
γικό να θέλει να έχει λόγο, αλλά οι άλλοι
δεν την συμπεριλαμβάνουν. Το θέμα,
όμως, είναι και τι κάνει η ίδια. Ο κ. ∆ρα-
γασάκης, που είναι ο υπεύθυνος για
αυτόν τον τομέα, πρέπει να έχει λόγο σε
αυτές τις συζητήσεις και διενέξεις, πα-
ρότι μέχρι τώρα έχει μια πολύ διακριτή
στάση. Οι πιέσεις, πάντως, υπάρχουν
από την κυβέρνηση, και δικαίως, γιατί τα
λεφτά του ΤΧΣ στις τράπεζες είναι δά-
νεια του ελληνικού ∆ημοσίου. Αυτό είναι
ο βασικός μέτοχος, αλλά έχει από πάνω
του το SSM που κρατάει τη δαμόκλειο
σπάθη και την κουνάει κάθε φορά που
δεν πάνε τα πράγματα εκεί που θέλει,
όπως έγινε στην Τράπεζα Αττικής.

•

Η παραμετροποίηση των μεσοπρόθεσμων
μέτρων για το χρέος δίνει τη δυνατότητα
για πολιτικές αποφάσεις, χωρίς άμεση πρα-
κτική συγκεκριμενοποίηση. Αυτό, αφενός, θα
αποτελεί επιβεβαίωση της δέσμευσης και,
αφετέρου, παρακάμπτει την άρνηση της
Γερμανίας για λήψη μέτρων πριν το 2018

“

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΗ

∆ιαπραγμάτευση
υπό καλούς όρους
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Εκ νέου αποχή από τους πλειστη-
ριασμούς αποφάσισε το ∆Σ του
Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου
και ∆ωδεκανήσου και για αυτή την Τε-
τάρτη που μας πέρασε. Η τρίτη κατά
σειρά αποχή από τη διαδικασία έχει απο-
τελέσει προσωρινή ανάσα για τους δα-
νειολήπτες που πρόκειται να χάσουν την
πρώτη κατοικία τους, ακόμα και αν η
απόφαση δεν πάρθηκε με γνώμονα αυτό.

«Απέχουμε γιατί έχουμε στοχοποιηθεί
για τη διενέργεια των πλειστηριασμών,
παρότι δεν αποτελούν δικιά μας πρωτο-
βουλία. Είναι μέσα στα θεσμικά μας κα-
θήκοντα να διεξάγουμε και πλειστηρια-
σμούς, οι οποίοι βασίζονται σε αποφά-
σεις δικαστηρίων και δεν μπορούμε να
τις αγνοήσουμε», εξηγεί στην «Εποχή» ο
Γιώργος Ρούσκας, πρόεδρος του Συμβο-

λαιογραφικού Συλλόγου. 
Ο ίδιος επισημαίνει πως οι συμβολαι-

ογράφοι δεν γνωρίζουν ποιοι φάκελοι
από αυτούς που τους παραδίδονται αφο-
ρούν πλειστηριασμούς πρώτης κατοι-
κίας σε τράπεζες και ∆ημόσιο, και ποιοι
είναι για άλλη ακίνητη περιουσία ή με-
ταξύ ιδιωτών. Γεγονός παράδοξο αφού
ακόμα και η πρωτοβουλία «Πλειστηρια-
σμοί Stop» καταφέρνει και βρίσκει κάθε
φορά περί τίνος πρόκειται η κάθε περί-
πτωση και αναρτά τον κατάλογο κάθε
Τετάρτη στην ιστοσελίδα της.

Να σωθούν μόνο τα χλωρά

Παρότι, όμως, η αποχή έγινε για λό-
γους προστασίας των συμβολαιογρά-
φων, οι ίδιοι εγείρουν και το ζήτημα

προστασίας της πρώτης κατοικίας προς
την πολιτεία. «Αναμένουμε την υλοποί-
ηση της δέσμευσης της πολιτείας για
οριοθέτηση της προστασίας της μίας και
μόνης κατοικίας τόσο από το ∆ημόσιο,
που δεν υπάρχει μέχρι τώρα, όσο και τη
διεύρυνση του νόμου για την προστασία
από τις τράπεζες. ∆εύτερον, ζητάμε να
διευθετηθεί και να διακριβωθεί τι πρό-
κειται να γίνει και με την ηλεκτρονική
διαδικασία πλειστηριασμών που είχε
εξαγγελθεί», αιτείται ο πρόεδρος του
συλλόγου.

Ταυτόχρονα, όμως, τονίζει πως το ζή-
τημα δεν είναι να μην γίνονται καθόλου
πλειστηριασμοί, «όπως πιθανόν να επι-
διώκουν κάποιοι», σύμφωνα με τον ίδιο,
αλλά να υπάρξει κοινωνική μέριμνα για
τη στέγαση, καθώς πολλοί πλειστηρια-
σμοί αφορούν διευθέτηση μη καταβολής
δεδουλευμένων, διατροφής, ή αρκετές
φορές πρόκειται για σπίτια μέρους με-
γάλης περιουσίας και κάθε άλλο παρά
άδικοι μπορούν να χαρακτηριστούν.

Πρωτοβουλίες από την
Αυτοδιοίκηση

Την άμεση νομοθετική ρύθμιση για τη
διεύρυνση του πλαισίου προστασίας και
στις οφειλές προς το ∆ημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία ζήτησε από την κυ-
βέρνηση, με σχεδόν ομόφωνο ψήφισμα,
και το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττι-
κής. Όπως επίσης την επέκταση της νο-
μοθεσίας στους επιχειρηματίες, την εν
γένει αναστολή οποιασδήποτε πράξης

αναγκαστικής εκτέλεσης και πλειστη-
ριασμού πρώτης κατοικίας μικρομε-
σαίων νοικοκυριών, τη δημιουργία Κέν-
τρων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Πο-
λιτών και την αναμόρφωση του πτωχευ-
τικού κώδικα, ώστε να δίνεται δεύτερη
ευκαιρία και στα χαμηλά εισοδήματα και
όχι μόνο στο κεφάλαιο, όπως γίνεται
μέχρι τώρα. Ακόμα, η Περιφέρεια Αττι-
κής καλεί και τις τράπεζες να προσπα-
θήσουν να λύσουν εξωδικαστικά τα χρέη
από κοινού με τους δανειολήπτες.

Ενώ μια σημαντική πρωτοβουλία της
Περιφέρειας για την υποστήριξη των πο-
λιτών αποτελεί και η σύναψη προγραμ-
ματικής σύμβασης με το ∆ικηγορικό
Σύλλογο Αθηνών για παροχή δωρεάν νο-
μικών συμβουλών, στήριξης και εκπρο-
σώπησης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων
για την υπαγωγή τους στο νόμο Κατσέλη.

«Το ψήφισμα στάλθηκε και σε όλα τα
ευρωπαϊκά όργανα που μετέχει η Περι-
φέρεια Αττικής, ώστε να αναδειχθεί πο-
λιτικά το ζήτημα του δικαιώματος στη
στέγαση», σύμφωνα με την Εύη Αποστο-
λάκη, από τη «∆ύναμη Ζωής». 

Ενάντια στους πλειστηριασμούς τάχ-
θηκε και το δημοτικό συμβούλιο της Πά-
τρας, όπου ψηφίστηκε να μην εφαρμό-
ζεται από εδώ και πέρα το μέτρο της
αναγκαστικής είσπραξης από μικροφει-
λέτες και η διενέργεια πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας για χρέη προς το
δήμο. Ο δήμαρχος, Γ. Πελετίδης, κατά
την εισήγησή του άσκησε δριμεία κρι-
τική στην κυβέρνηση για τα πεπραγμένα
της μέχρι τώρα, ενώ έκρινε πως οποι-
αδήποτε νομοθετική ρύθμιση θα έχει

«Ημεγάλη προσέλευση των πολιτών στα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΥ∆ΑΠ καταδει-
κνύει πως οι πολίτες που έχουν πληγεί από

την οικονομική κρίση, αναζητούν τρόπους τακτοποίησης
των οφειλών τους, όταν μάλιστα αυτές αφορούν ένα ση-
μαντικό αγαθό, όπως είναι το νερό. Ακριβώς γι’ αυτό το
λόγο, βασική μέριμνά μας είναι ουδείς συμπολίτης να μη
στερηθεί το αγαθό του νερού, επειδή είναι σε οικονομική
αδυναμία», τονίζει στην «Εποχή» σχετικά με την επέ-
κταση της δυνατότητας ρύθμισης των οφειλών στην
ΕΥ∆ΑΠ μέχρι το τέλος του χρόνου, ο Γιάννης Μπενίσης,
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας. Αναδεικνύοντας
παράλληλα τη σημαντικότητα της διατήρησης του δημό-
σιου και κοινωνικού χαρακτήρα υπηρεσιών που είναι
άμεσα συνυφασμένες με την επιβίωση και την ποιότητα
ζωής των πολιτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος και η ∆ΕΗ προχώρησε σε επέ-
κταση της δυνατότητας όλων των πολιτών να αποπλη-
ρώσουν τα χρέη τους σε 36 δόσεις, χωρίς προκαταβολή
και πρόσθετη επιβάρυνση, με ελάχιστη μηνιαία δόση τα
10 ευρώ. 

Αντίστοιχα, για την ΕΥ∆ΑΠ η ρύθμιση προβλέπει την
απαλλαγή από προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα και πιο
συγκεκριμένα, ορίζοντας ελάχιστης δόσης το ποσό των
20 ευρώ και καθορίζοντας τις δόσεις κατά περίπτωση σε
συμφωνία με τον καταναλωτή.

Οι ουρές που σχηματίστηκαν, αλλά και ο αριθμός των
πολιτών που κάνουν χρήση των διακανονισμών αυτών
(510.000 για τη ∆ΕΗ και πάνω από 33.000 νοικοκυριά για
την ΕΥ∆ΑΠ) εγείρει για μια ακόμα φορά το ζήτημα της
δύσκολης οικονομικής κατάστασης των πολιτών, αλλά
και της ανάγκης μέτρων που θα ανακουφίζουν έστω από
τη μνημονιακή πραγματικότητα, όπως το κοινωνικό τι-
μολόγιο.

«Το κοινωνικό τιμολόγιο της ΕΥ∆ΑΠ αφορά όλους τους
δικαιούχους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα αντιμε-
τώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και τις πρώτες κα-
τοικίες, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιόκτητες ή μισθωμένες.
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, παρέχονται δωρεάν
συνολικά 6 κυβικά μέτρα νερού το τρίμηνο σε κάθε νοι-
κοκυριό με δύο μέλη, ενώ για κάθε επιπλέον μέλος θα
παρέχονται δωρεάν επιπλέον 3 κ.μ. νερού. Υπολογίζεται
ότι οι τετραμελείς οικογένειες θα εξοικονομούν περισ-
σότερα από 4,5 ευρώ σε κάθε λογαριασμό, ενώ θα τους
παρέχονται δωρεάν 12 κ.μ. το τρίμηνο», περιγράφει ο δι-
ευθύνων σύμβουλος για το πρόγραμμα που κάνουν χρήση
του άνω των 111.000 πολιτών.

Τρέφοντας το ιδιωτικό κεφάλαιο

Η δυνατότητα, όμως, αυτών των προγραμμάτων είναι
άμεσα συνυφασμένη με το δημόσιο χαρακτήρα των εται-
ριών, καθώς οι ιδιωτικές δεν υποχρεούνται σε καμία πε-
ρίπτωση να προστατεύσουν τίποτα άλλο εκτός των κερ-
δών τους. Για την ΕΥ∆ΑΠ ο κάβος της ιδιωτικοποίησης
φαίνεται να έχει ξεπεραστεί προς το παρόν, με τον Γ.
Μπενίση να σημειώνει πως: «στο νόμο με τον οποίο εν-
τάχθηκε η ΕΥ∆ΑΠ στο Υπερταμείο υπάρχει άρθρο με το
οποίο γίνεται ρητή αναφορά σε αποφάσεις του ΣτΕ. Υπάρ-
χει απόφαση του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία ιδιοκτησιακά
η πλειοψηφία των μετοχών της ΕΥ∆ΑΠ πρέπει να παρα-
μείνει στο ∆ημόσιο και ότι ο έλεγχος και η εποπτεία θα
ασκούνται από τον στενό πυρήνα της κρατικής εξουσίας.
Μάλιστα, και η κυβέρνηση προτείνει την συνταγματική
κατοχύρωση αυτών στην μελλοντική συνταγματική ανα-
θεώρηση. Ειδικά, λοιπόν, για την ΕΥ∆ΑΠ πιστεύουμε ότι
η ένταξη στο υπερταμείο δεν μπορεί να καταστρατηγή-
σει την απόφαση του ΣτΕ και την κυβερνητική βούληση,
για τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού».

Όσον αφορά, όμως τη ∆ΕΗ, η μάχη φαίνεται να έχει
χαθεί προ πολλού, με την παραχώρηση του 34% στο
Υπερταμείο, που είχε δρομολογηθεί από το ‘15, την εκ-
χώρηση του 17% στο ΤΑΙΠΕ∆ το 2012, αλλά και από την
χάνοντας απώλεια του μονοπωλίου της, με την είσοδο
ιδιωτικών εταιρειών στην ηλεκτρική παραγωγή.

Εταιρείες που φυτοζωούν από το σώμα της ∆ΕΗ, όπως
φάνηκε από την πρώτη δημοπράτηση πακέτου λιγνιτικής
και υδροηλεκτρικής της παραγωγής. Προκειμένου να
φαίνεται ότι έχουν φθηνά τιμολόγια, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ) όρισε τιμή εκκίνησης κάτω του κόστους,
προκαλώντας πρόβλημα στη ∆ΕΗ χάριν του ιδιωτικού
κέρδους και εις βάρος στο τέλος των πολιτών. 

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου της
∆ΕΗ: «Με τα αποτελέσματα της πρώτης δημοπρασίας πα-
κέτου λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής καθί-
σταται φανερή η ζημία της ∆ΕΗ από την εφαρμογή των
αποκαλούμενων ΝΟΜΕ δεδομένου ότι η μέση τιμή της
δημοπρατηθείσας ενέργειας είναι σαφώς κάτω από το
κόστος παραγωγής της και κοντά στην τιμή εκκίνησης.
Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση ως προς την ύπαρξη πραγ-
ματικού ανταγωνισμού το γεγονός ότι με τιμή εκκίνησης
37,37 ευρώ/MWh η υψηλότερη ήταν 37,50 ευρώ/MWh. Η
επιχείρηση επιφυλάσσεται για την προάσπιση των συμ-
φερόντων της προς κάθε κατεύθυνση».

Τζέλα Αλιπράντη

∆ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΧΡΕΩΝ
ΣΕ ∆ΕΗ ΚΑΙ ΕΥ∆ΑΠ

Παράταση
της ρύθμισης
οφειλών

Ένα βήμα πριν χαθεί 
το τελευταίο κεραμίδι
Αναγκαία η άμεση νομοθέτηση προστασίας της πρώτης κατοικίας για χρέη προς το ∆ημόσιο
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Ηπαρακολούθηση μίας δίκης, από
αυτές που τα ΜΜΕ χαρακτηρί-
ζουν «πολύκροτη», δίνει την ευ-

καιρία στον ακροατή να καταλάβει
πολλά, όχι μόνο από τον τρόπο που κα-
λύπτεται από τα Μέσα, αλλά και από τη
στρατηγική που ακολουθούν οι διάδι-
κοι, το ρόλο που παίζει το ακροατήριο
στην εξέλιξη της δίκης, τη σημασία που
δίνουν οι δικαστικές αρχές στην εξέ-
ταση μαρτύρων, τη στάση που τηρούν οι
κατηγορούμενοι κ.λπ. 

Σκιές για τη δράση
στους χώρους εργασίας

Αυτές τις μέρες έχει ξεκινήσει η κατά-
θεση των εργαζομένων στη ναυπηγοεπι-
σκευαστική ζώνη Περάματος-συνδικα-
λιστών του ΠΑΜΕ, οι οποίοι μαρτυρούν
τη στιγμή της δολοφονικής επίθεσης
εναντίον τους, λίγες μέρες πριν τη δο-
λοφονία του Παύλου Φύσσα, αλλά και
τον τρόπο που δρούσε η Χρυσή Αυγή
στο χώρο εργασίας τους. Όπως φαίνε-
ται, η Χρυσή Αυγή είχε στήσει εργοδο-
τικό σωματείο, το οποίο λειτουργούσε
ως πρακτορείο εύρεσης εργασίας δια-
σφαλίζοντας στα μέλη του εργασία,
αλλά με χαμηλότερα μεροκάματα από
αυτά της κλαδικής σύμβασης και στε-
ρώντας τους όποιο εργασιακό δικαίωμα
έχει κατακτηθεί στο χώρο αυτό. Η αντί-
δραση των συνηγόρων υπεράσπισης σε
όποια πληροφορία σχετικά με τη δράση
της Χρυσής Αυγής σε εργασιακούς χώ-
ρους ήταν άμεση και απροκάλυπτη·
«δεν έχουν σχέση αυτά με την υπόθεση»,
«να μας καταθέσει ο μάρτυρας στοιχεία
και ονόματα», «όσα λέει θα πρέπει να τα
αποδεικνύει, αλλιώς θα έχει συνέπειες»
κ.λπ. Και αυτή η αντίδραση έδινε σήμα
και στο θεωρείο των υποστηρικτών της
Χρυσής Αυγής να οχλαγωγήσουν, να
λοιδορήσουν, να χειροκροτήσουν, να
αποσπάσουν την προσοχή της έδρας,
και επομένως να αποσιωπήσουν όσα
αποκαλύπτονται για τη δράση της εγ-
κληματικής οργάνωσης. 

Η στρατηγική της υπεράσπισης

Η στάση των υποστηρικτών της Χρυ-
σής Αυγής στη διάρκεια της δίκης είναι
αποκαλυπτική της στρατηγικής που
ακολουθεί η υπεράσπιση. Όταν εκδικα-

ζόταν η υπόθεση της δολοφονίας του
Παύλου Φύσσα η παρουσία τους ήταν
ολιγομελής, χωρίς πολλές ακρότητες.
Βλέπετε η δολοφονία αυτή ενεργοποί-
ησε τα αντανακλαστικά της κοινωνίας
και επομένως η πολιτεία δεν μπορούσε
πια να κρύβει κάτω από το χαλί τα προ-
ηγούμενα θύματα της ναζιστικής οργά-
νωσης, αλλά και τη δράση αυτής ως εγ-
κληματικής οργάνωσης και έτσι υποθέ-
σεις που ήταν για χρόνια στα συρτάρια
πολιτικών προϊσταμένων και δικαστών
οδηγήθηκαν στις αίθουσες των δικαστη-
ρίων. 

Ύστερα ξεκίνησε η υπόθεση των αιγύ-
πτιων αλιεργατών. Εκεί οι υποστηρικτές
της Χρυσής Αυγής έσπευδαν να γεμί-
σουν τα καθίσματα του ακροατηρίου. Ο
σκοπός τους ήταν να τρομοκρατήσουν
τα θύματά τους, ώστε να «ξεχάσουν»
όσα είδαν και βίωσαν, να τους φιμώ-
σουν με τη γνωστή μέθοδο της οχλαγω-
γίας, για να μην ακουστούν όσα περίμε-
ναν για χρόνια να καταθέσουν ή ακόμα
να τους απαξιώσουν ως μάρτυρες, με τη
μέθοδο της λοιδορίας, διότι ως μετανά-
στες δεν είναι ικανοί, κατά την ιδεολο-
γία άλλωστε της ναζιστικής οργάνωσης,
να αναγνωρίσουν τους θύτες, πόσο μάλ-
λον να κατανοήσουν τα κίνητρα μιας
επίθεσης. Οι «αγανακτισμένοι του Αγίου
Παντελεήμονα», τα αγαπημένα «παιδιά
με τα μαύρα», που τα προηγούμενα χρό-
νια σουλάτσαραν στα τηλεοπτικά παρά-
θυρα ήταν παρόντες και η έδρα απο-
δείχθηκε αδύναμη να επιβάλει το σεβα-

σμό προς τα πρόσωπα που βίωσαν το
μίσος της ναζιστικής οργάνωσης. 

Τώρα εκδικάζεται η επίθεση στους
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Όπως έχουμε
γράψει αρκετές φορές, οι τρεις επιθέ-
σεις επιλέχθηκαν για διαφορετικούς
σκοπούς η κάθε μια. Η δολοφονία του
Παύλου Φύσσα συμβολίζει τη βαρβαρό-
τητα που επιδεικνύει η οργάνωση απέ-
ναντι στους αντιφασίστες. Η επίθεση
στους αλιεργάτες συμβολίζει το ιδεολο-
γικό μίσος της οργάνωσης απέναντι
στους μετανάστες και πρόσφυγες, απέ-
ναντι σε όποιον «μολύνει την άρια
φυλή». Η επίθεση στους συνδικαλιστές
του ΠΑΜΕ συμβολίζει το αντικομμουνι-
στικό μένος της ναζιστικής οργάνωσης.
Και την περασμένη βδομάδα, οι χρυσαυ-
γίτες λειτούργησαν μέσα και έξω από
την αίθουσα του δικαστηρίου ως τάγμα
εφόδου. Όμως, και εδώ η αντίδραση της
έδρας ήταν τέτοια που αφήνει περιθώ-
ρια στους χρυσαυγίτες να δείχνουν τα
δόντια τους, όποτε εκείνοι κρίνουν πως
εξυπηρετεί τις δικές τους σκοπιμότητες.
Είναι καταφανές από την πρώτη στιγμή
που ξεκίνησε η δίκη πως η Χρυσή Αυγή
αντέχει πολιτικά να έχει καταδικασμένα
μέλη της για κακουργήματα, αλλά δεν
αντέχει να χαρακτηριστεί εγκληματική
οργάνωση, ούτε να αποκαλυφθεί η
δράση που έχει στους χώρους εργασίας,
αλλά και στις γειτονιές. Όποτε έρχεται
η στιγμή η δίκη να φτάσει σε αυτό το
βάθος εκείνοι, με στρατιωτική πειθαρ-
χία, κάνουν αισθητή την παρουσία τους
και αποπροσανατολίζουν το δικαστήριο. 

Ποιος έχει τον έλεγχο;

Όμως, τον έλεγχο της εκδίκασης της
υπόθεσης πρέπει να τον ανακτήσει η
έδρα. ∆ιαφορετικά, οι υποθέσεις θα συ-
ζητιούνται επιφανειακά, θα μένουν στα
γεγονότα, στις επιθέσεις και δεν θα ανα-
ζητήσουν ποτέ τα κίνητρα, ώστε έτσι να
αναδειχθεί η ιδεολογία της οργάνωσης
που βρίσκεται στο κατηγορητήριο. ∆υ-
στυχώς, μέχρι στιγμής, η έδρα δεν κρατά
τα ινία της υπόθεσης. Και όσο συνεχίζε-
ται αυτό, δεν θα αποκαλυφθεί σε αυτή
τη δικαστική αίθουσα ολόκληρη η ει-
κόνα για την εγκληματική οργάνωση. 

Ιωάννα ∆ρόσου 

τόσες προϋποθέσεις, που δεν θα προφυ-
λάσσει πρακτικά κανέναν.   

Ο κίνδυνος της κοινωνικής
έκρηξης

«Αν αρχίσουν και πλειστηριάζονται
μαζικά πρώτες κατοικίες, θα υπάρξει σί-
γουρα κοινωνική έκρηξη. Η ελληνική οι-
κογένεια έχει χάσει πολλά τα τελευταία
χρόνια. Έχει μειωθεί το εισόδημά της,
φορολογείται βαριά, έχουν διαταραχθεί
οι μεταξύ της σχέσεις, αν χάσει και αυτό
το κεραμίδι δεν θα υπάρξει επιστροφή»,
επισημαίνει και η Παναγιώτα Καλαπο-
θαράκου, διευθύντρια της ΕΚΠΟΙΖΩ
(Ένωση Καταναλωτών-Ποιότητα Ζωής).

Η ίδια περιγράφει πως κατά κύριο
λόγο ακόμα οι τράπεζες δεν έχουν κινη-
θεί επιθετικά. «Προς το παρόν η εικόνα
που έχουμε, είναι ότι πρόκειται για ελά-
χιστους, και κυρίως αφορούν το ∆ημό-
σιο», αναδεικνύοντας την ανάγκη άμε-
σης νομοθέτησης και από μία ακόμα
πλευρά.

Παρόλα αυτά, φαίνεται να βρισκόμα-
στε ένα βήμα πριν αυτό το σημείο,
καθώς οι τράπεζες έχουν εντείνει κατά
πολύ τις τηλεφωνικές πιέσεις προς τους
δανειολήπτες μέσω των εισπρακτικών
εταιρειών και τις διαταγές πληρωμής για
ολόκληρο το ποσό.

Αυτή τη στιγμή η νομοθεσία επιτρέπει
στις εισπρακτικές εταιρείες, αλλά και τα
δικηγορικά γραφεία που λειτουργούν
για αυτό το σκοπό, να καλούν μία φορά
ανά δύο ημέρες, εργάσιμες ώρες και
μέρες, ενημερώνοντας σχετικά μόνο τον
ίδιο το δανειολήπτη και κανέναν άλλον,
ούτε συγγενή πρώτου βαθμού. Η συνομι-
λία, εκτός απ’ ό,τι θα πρέπει να γίνεται
στα πλαίσια της ευγένειας, θα πρέπει να
καταγράφεται, ενώ ο υπάλληλος οφείλει
να δίνει το όνομά του, της εταιρείας και
της τράπεζας που εκπροσωπεί. Όροι
που σαφώς δεν τηρούνται. 

«Η νομοθεσία που υπάρχει σχετικά με
τις οχλήσεις για τα δάνεια, είναι ανε-
παρκής. Πρώτον, την καταστρατηγούν
σε μεγάλο βαθμό, εκθέτοντας τους κα-
ταναλωτές, ακόμα και στους χώρους ερ-
γασίας τους. Ιδίως τα δικηγορικά γρα-
φεία, που βρίσκουν παραθυράκι στο
νόμο επειδή αναφέρεται σε εταιρείες εί-
σπραξης, λέγοντας πως γι’ αυτό δεν
υπάγονται σε αυτόν. Κάτι τέτοιο δεν
ισχύει, αφού λειτουργούν για αυτό το
σκοπό. ∆εύτερον, αν δεν έχεις να πλη-
ρώσεις, αυτό δεν θα αλλάξει σε δυο
μέρες. Για αυτό ζητάμε την αυστηροποί-
ηση του νόμου, όπου θα επιτρέπει να
συμβαίνει μία φορά το μήνα η επικοινω-
νία», εξηγεί η διευθύντρια της ένωσης,
καλώντας ταυτόχρονα τους πολίτες να
καταγγέλλουν τέτοια περιστατικά.

Ρεαλιστικές λύσεις

Το βασικότερο, όμως, είναι να υπάρξει
νομοθετική προστασία και κοινωνική
πολιτική για τη στέγαση στην Ελλάδα,
όπως υποστηρίζει και η ΕΚΠΟΙΖΩ, γε-
γονός που δεν καλύπτεται με το νόμο
Κατσέλη, όπως και να υπάρξουν ρεαλι-
στικές λύσεις εκ μέρους των τραπεζών.

«Βάσει των στοιχείων μας, το  29,6%
των οφειλετών δεν έχουν κανένα ακί-
νητο περιουσιακό στοιχείο. Παρόλα
αυτά οι τράπεζες δεν προβαίνουν σε κά-
ποιο εξωδικαστικό συμβιβασμό, υιοθε-
τώντας λύσεις όπως να δεχθούν να λαμ-
βάνουν ένα μικρό ποσό σε δόσεις ή εφά-
παξ, ή να γίνει κάποια διαγραφή χρεών,
αν και είναι πασιφανές πως ο δανειολή-
πτης δεν έχει καμία δυνατότητα απο-
πληρωμής τους. Οι τράπεζες οφείλουν
να κάνουν προσαρμογή των δανείων,
είτε οι οφειλέτες έχουν ακίνητη περιου-
σία, είτε όχι, με γνώμονα τις πραγματι-
κές δυνατότητες αποπληρωμής τους. Οι
οφειλέτες δεν είναι μπαταχτσήδες, απλά
άλλαξε ξαφνικά το εισόδημά τους, μπο-
ρούν να βρεθούν λύσεις», επισημαίνει η
Παναγιώτα Καλαποθαράκου.

Τζέλα Αλιπράντη

Οι “αγανακτισμένοι του Αγίου
Παντελεήμονα”, τα αγαπημένα
“παιδιά με τα μαύρα”, που τα
προηγούμενα χρόνια
σουλάτσαραν στα τηλεοπτικά
παράθυρα ήταν παρόντες και η
έδρα αποδείχθηκε αδύναμη να
επιβάλει το σεβασμό προς τα
πρόσωπα που βίωσαν το μίσος
της ναζιστικής οργάνωσης.

“
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΧΡΥΣΑΥΓΙΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΑΡΙΣΤΑΝΤΑΙ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ

Γιατί προκαλούν από
το θεωρείο της Χρυσής Αυγής;
Η έδρα έχει απολέσει τον έλεγχο της δίκης και είναι επιτακτική
η ανάκτησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης

Προβολή: “Χρυσή
Αυγή, Προσωπική
Υπόθεση”
Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου στις 8μ.μ.
στο κτίριο του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων (Ερμού 134, Κεραμει-
κός) θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ
της Angelique Kourounis «Χρυσή
Αυγή: Προσωπική Υπόθεση», σε παρα-
γωγή της OmniaTV. Θα ακολουθήσει
συζήτηση με συντελεστές της παρα-
γωγής και πλήρης ενημέρωση σχε-
τικά με τις εξελίξεις στη δίκη της
Χρυσής Αυγής.
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H Ολοκληρωμένη Οικονομική και
Εμπορική Συμφωνία Ε.Ε.-Κα-
ναδά (CETA), εγκρίθηκε, λοι-

πόν, ομόφωνα από το αρμόδιο όργανο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αφού προ-
ηγουμένως κάμφθηκε, όχι χωρίς ανταλ-
λάγματα, η αντίσταση της Βαλλονίας,
της γαλλόφωνης συστατικής πολιτείας
του Βελγίου. Η ελληνική κυβέρνηση,
παρά την αντίθετη γνώμη του μεγαλύτε-
ρου εταίρου του κυβερνητικού συνασπι-
σμού, συναίνεσε. Το ίδιο και η Αυστρία,
παρόλο που το Σοσιαλδημοκρατικό
Κόμμα, το οποίο ηγείται της κυβέρνη-
σης, είχε αντίρρηση. Επίσης συναίνεσε η
Πορτογαλία, όπου οι Σοσιαλιστές κυ-
βερνούν με ανοχή των δύο κομμάτων της
Αριστεράς. 

∆εν είναι βέβαια άσχετο ότι η Ελλάδα
και η Πορτογαλία είναι κράτη με μεγά-
λες οικονομικές δυσκολίες -η Ελλάδα
κιόλας υπό αυστηρή επιτροπεία- ενώ το
Βέλγιο όχι. Κι έτσι, με όλες τις αντιρρή-
σεις για την CETA που έχουν αναλυθεί
εκτενώς στην «Εποχή», δεν ξέρεις τι ζόρι
τραβάνε κάθε φορά οι έλληνες εκπρό-
σωποι, τι πρέπει να λογαριάσουνε και
πώς καταλήγουν να συμπεριφερθούν με
τον έναν ή τον άλλον τρόπο, ακόμα και
για ζητήματα άσχετα με τα μνημόνια και
τις αξιολογήσεις. ∆εν λέω να μην κρί-
νονται, αλλά χρειάζεται σύνεση.

Αυτή είναι, όμως, μόνο η μία πλευρά.
Η άλλη πλευρά είναι, αν τέτοιους κατα-
ναγκασμούς τους κάνουμε θεωρία, προ-
κειμένου να δείξουμε πως κάτι που στην
πραγματικότητα κάνουμε έπειτα από,
ρητό ή υπόρρητο, εκβιασμό, είναι αυτό
που πρέπει να γίνει εν γένει. Ακριβώς,
δηλαδή, το γνωστό: «την ανάγκην φιλο-
τιμίαν ποιούμενοι». Μιλώντας, ας πούμε,
στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, ο
Αλέξης Τσίπρας απαρίθμησε διάφορες
αμβλύνσεις των αρνητικών της CETA
που επήλθαν στη διάρκεια των διαπραγ-
ματεύσεων, χωρίς όμως να την υπερα-
σπιστεί κιόλας.

Κάνοντας
τον καταναγκασμό θεωρία

Αντίθετα, ο Γιώργος Σταθάκης, σε
άρθρο του στην «Εφημερίδα των Συντα-
κτών»,  με τίτλο «τρία σχόλια για την
CETA και τις διεθνείς εμπορικές συμ-
φωνίες» (22 Οκτωβρίου 2016), επιχειρεί
να θεμελιώσει τη θετική ψήφο της ελλη-
νικής κυβέρνησης με τον ισχυρισμό ότι
τέτοιες συμφωνίες είναι αναγκαίες,
επειδή «η παγκοσμιοποίηση είναι μια
αναπόδραστη διαδικασία». Κατόπιν τού-
του, γράφει ο υπουργός, «το βασικό δί-
λημμα είναι αν το διαρκώς ογκούμενο
διεθνές εμπόριο και οι επενδυτικές ροές
θα διέπονται από κανόνες ή θα αφεθούν
χωρίς ρύθμιση». Με δεδομένο, συνεχίζει,
ότι δεν επιτεύχθηκε πρόοδος με πολυμε-
ρείς διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

(ΠΟΕ), «ήρθαν στο προσκήνιο διμερείς
συμφωνίες». 

Ο λόγος, βέβαια, που δεν πρόκοψε ο
ΠΟΕ είναι η αντίσταση των φτωχών κρα-
τών εναντίον των πλουσίων. Εκεί, στον
ΠΟΕ, το μπορούν, γιατί μπορούν να συ-
νασπιστούν, ενώ στις διμερείς είναι στρι-
μωγμένες. Άλλωστε, η CETA είναι μόνο
τύποις διμερής συμφωνία: 28 κράτη εκ-
προσωπούνται από ένα ανεξέλεγκτο όρ-
γανο, υπάκουο στα λόμπι των πολυεθνι-
κών, και τα κοινοβούλιά τους καλούνται
εκ των υστέρων (κι αυτό έπειτα από δια-
μαρτυρίες και δικαστικές αποφάσεις) να
επικυρώσουν μια συμφωνία που θα τη
δουν για πρώτη φορά, χωρίς τη δυνατό-
τητα να παρέμβουν στη διαμόρφωσή της
–αυτή τη δυνατότητα την είχαν μόνο κατ’
ελάχιστο οι κυβερνήσεις.

Επιπλέον, γιατί «οι αρρύθμιστες ή
κατά περίπτωση σχέσεις δεν αποτελούν
βιώσιμη στρατηγική», όπως ισχυρίζεται
ο Γιώργος Σταθάκης; Και σε προηγούμε-
νες περιόδους παγκοσμιοποίησης (πχ
μέχρι τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο),
αλλά και στην τρέχουσα παγκοσμιοποί-
ηση, οι εξαγωγικές επιχειρήσεις προ-
σαρμόζονταν στην εκάστοτε νομοθεσία
των κρατών στα οποία εξήγαν. Φυσικά
υπάρχει διαφορά. Βολεύει τις επιχειρή-
σεις να έχουν ένα ενιαίο διεθνές πλαίσιο
και, πιο πολύ ακόμα, τις βολεύει να προ-
σαρμόζουν με διεθνείς συμβάσεις τις ερ-
γασιακές σχέσεις, τις περιβαλλοντικές
προδιαγραφές και την προστασία του
καταναλωτή στα δικά τους συμφέροντα
–έστω κι αν αυτό, όπως στην CETA, δεν
επιτυγχάνεται στο έπακρο. 

Βολική συμφωνία
μόνο για το μεγάλο κεφάλαιο

Αλλά βολεύει μόνο τις εξαγωγικές επι-

χειρήσεις και όσες επενδύουν στο εξω-
τερικό. ∆εν βολεύει ούτε τα κράτη, ούτε
τους μισθωτούς εργαζόμενους, ούτε τις
μικρές επιχειρήσεις, ούτε τους κατανα-
λωτές. Ούτε η κατάργηση των δασμών
και η τόνωση του διμερούς εμπορίου θα
ωφελήσει ιδιαίτερα τους καταναλωτές.
Ακόμα και το συγκρίσιμο καθεστώς προ-
στασίας της εργασίας και του περιβάλ-
λοντος –επομένως, συμπεραίνει ο Γιώρ-
γος Σταθάκης, δεν υπάρχει κίνδυνος κοι-
νωνικού ντάμπινγκ– δεν λέει πολλά
πράγματα. Γιατί η συμφωνία θα παρεμ-
ποδίζει διαμέσου της προσφυγής επιχει-
ρήσεων στο διαιτητικό δικαστήριο τη
βελτίωση των δικαιωμάτων των μισθω-
τών και της προστασίας του περιβάλ-
λοντος –ενώ στην περίπτωση επιδείνω-
σης δεν θα υπάρξει ενδιαφερόμενος.
Από αυτή την άποψη η «νομικά δεσμευ-
τική δήλωση» απλώς διατηρεί το υφι-
στάμενο κακό καθεστώς και δεν επιτρέ-
πει τη βελτίωσή του. Ας πούμε τη διεύ-
ρυνση της έννοιας της κοινής ωφέλειας
και των δημόσιων αγαθών, εφόσον σε
ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη υπάρ-
χουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της
CETA είναι η πρόσβαση ευρωπαϊκών
επιχειρήσεων σε δημόσιες προμήθειες
του κεντρικού κράτους και των πολι-
τειών του Καναδά, ενώ η αντίστοιχη πρό-
βλεψη για την πρόσβαση καναδικών επι-
χειρήσεων υπάρχει ήδη. Αυτό οπωσδή-
ποτε ενδιαφέρει τους μεγάλους επιχει-
ρηματικούς ομίλους στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. ∆εν θα έχει όμως καμία επί-
πτωση στην οικονομική δραστηριότητα
και στην απασχόληση στην Ελλάδα, κι
επομένως η ελληνική κυβέρνηση δεν
είχε κανέναν λόγο να δεχτεί εξ αυτού τη
CETA, χωρίς τουλάχιστον να απαιτήσει
ανταλλάγματα (πχ την προστασία των
προϊόντων της με ένδειξη προέλευσης,

σαν τη φέτα), επειδή ακριβώς άλλα
κράτη ωφελούνται –όπως έκανε η Βαλ-
λονία.

Τέλος, η διαιτησία. ∆εν νομίζω ότι ∆ιε-
θνές ∆ικαστικό Σύστημα μπορεί να αντι-
καταστήσει αποτελεσματικά τα εθνικά
δικαστήρια, ούτε βέβαια ότι οι σταθερά
αμειβόμενοι και μόνιμοι δικαστές θα
είναι ανεξάρτητοι –και φυσικά δεν μπο-
ρεί να είναι μέτρο σύγκρισης η προηγού-
μενη πρόταση για μη μόνιμο διαιτητικό
θεσμό. Ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι δι-
καίωμα προσφυγής θα έχουν μόνο οι
επιχειρήσεις, όχι όμως τα κράτη.

Εγκατάλειψη των διεκδικήσεων
από την Ελλάδα

∆ύο ευρωπαϊκά κράτη, η Γερμανία
(έπειτα από σχετική απόφαση του Συν-
ταγματικού ∆ικαστηρίου) και η Βαλλονία
(ως πολιτική οντότητα του Βασιλείου
του Βελγίου) κατοχύρωσαν το δικαίωμα
να καταγγείλουν μονομερώς τη CETA.
Αυτό η Ελλάδα δεν το έκανε, ενώ πιθα-
νώς θα μπορούσε αξιοποιώντας αυτό
που διεκδίκησαν και πέτυχαν άλλοι.

Όπως και να ‘χει, η CETA, για να ισχύ-
σει τελικά, θα πρέπει να επικυρωθεί από
τα εθνικά κοινοβούλια. Τώρα, λοιπόν,
χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ να φροντίσει ότι
εκείνη την ώρα, που καλό θα είναι να
μην αργήσει, να έχει διαμορφωθεί τόσο
στο εσωτερικό της Ελλάδας όσο και
στην υπόλοιπη Ευρώπη, το κλίμα και οι
πολιτικές συμμαχίες που θα οδηγήσουν
στην απόρριψή της. Ένα κοινοβούλιο να
την απορρίψει αρκεί.

Θόδωρος Παρασκευόπουλος

Η CETA και τι να κάνουμε

Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να φροντίσει
όταν έρθει η CETA στο
κοινοβούλιο να έχει
διαμορφωθεί, τόσο στο
εσωτερικό της Ελλάδας όσο
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, το
κλίμα και οι πολιτικές
συμμαχίες που θα οδηγήσουν
στην απόρριψή της.

“
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www.refugeecouncil.org.au 

Πάρτε πίσω
το νόμο

 Συνεχίζεται η
εκστρατεία για την

απόσυρση του νόμου που
προωθεί η συντηρητική
αυστραλιανή κυβέρνηση,
σύμφωνα με τον οποίο θα
απαγορεύεται για πάντα η
χορήγηση ασύλου στους
πρόσφυγες που φτάνουν στη
χώρα με βάρκα. Να
σημειωθεί ότι από το 2013,
με νόμο της τότε κυβέρνησης
των Εργατικών, οι
πρόσφυγες «φιλοξενούνται»
σε δύο απομονωμένα νησιά
που λειτουργούν ως
στρατόπεδα κράτησης, ενώ
ακτιβιστές επισημαίνουν ότι
αν περάσει ο νέος νόμος
χιλιάδες άνθρωποι θα
παραμένουν φυλακισμένοι
για ένα έγκλημα που δεν
έκαναν. 

http://facebook.com/noHM
SJifair 

Ενάντια
στη βάση

 Έντονες αντιδράσεις
έχει προκαλέσει η

μόνιμη στρατιωτική βάση
των 600 πλοίων που θα
εγκαταστήσει το Ηνωμένο
Βασίλειο στο Μπαχρέιν, τα
οποία, σύμφωνα με την
επίσημη ανακοίνωση. θα
προστατεύουν το πέρασμα
των πετρελαιοφόρων από
τον Περσικό Κόλπο. Η βάση
είναι η πρώτη που
αναπτύσσεται στην περιοχή
τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ
πολλοί εκφράζουν τις
ανησυχίες τους σχετικά με
την νομιμότητά της, και
αναφέρουν ότι το έργο δεν
συζητήθηκε στα κοινοβούλιο
του Μπαχρέιν. 

http://protestnamreja.bg

Μποϊκοτάζ
στο δημοψήφισμα 

Με μεγάλη επιτυχία, και
κόντρα στο κλίμα

εθνικής ενότητας που
προσπαθεί να καλλιεργήσει η
βουλγαρική κυβέρνηση,
συνεχίζεται η εκστρατεία
μποϊκοταρίσματος του
σημερινού δημοψηφίσματος
για την λεγόμενη «αλλαγή
του πολιτικού συστήματος».
Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν
ότι επικρατεί μια μεγάλη
σύγχυση σχετικά με το τι
καλούνται οι πολίτες να
ψηφίσουν, ενώ ακτιβιστές
αναφέρουν ότι το
δημοψήφισμα είναι ένα
λαϊκίστικο μέτρο που θα
παγιώσει τη θέση των
μεγάλων κατεστημένων
κομμάτων σε βάρος των
υπολοίπων. 

∆ημήτρης Γκιβίσης 
givisisdim@yahoo.gr
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Του Λίο Πάνιτς

Η αυτοεκτίμηση της καναδής υπουρ-
γού Εμπορίου, Κρίστια Φρίλαντ, δοκι-
μάστηκε πραγματικά την προηγού-
μενη εβδομάδα, όταν οι τελικές συ-
νομιλίες για να διασωθεί η ∆ιεξοδική
Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία
(CETA) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Καναδά έμοιαζαν να κα-
ταρρέουν, εν όψει της άρνησης του
περιφερειακού κοινοβουλίου της Βα-
λονίας να προσχωρήσει στη θέση
στήριξης της βελγικής κυβέρνησης.
Η υπόθεση δεν έχει κατά κανένα
τρόπο κλείσει και θα ήταν αρκούν-
τως λανθασμένη η εκτίμηση ότι αυτό
που ξεθεμελίωσε τις διαπραγματεύ-
σεις ήταν ότι η ΕΕ ήταν ανίκανη να
φτάσει σε συμφωνία με μια χώρα,
όπως το έθεσε, «με ευρωπαϊκές
αξίες, τόσο καλή και υπομονετική,
όπως ο Καναδάς».

Καταρχάς, οι Καναδοί είναι ίσως
αναμενόμενο να μην κατανοούν
γιατί η αποτυχία του Βελγίου να

εξασφαλίσει τη συναίνεση των Βαλονών
είχε τόση σημασία. Η ομοσπονδιακη εμ-
πειρία των Καναδών έχει συχνά απαιτή-
σει την εξασφάλιση ενδοκυβερνητικής
ομοψυχίας και αποτελεσματικού βέτο
όχι μόνο στο Κεμπέκ αλλά και στην πολύ
μικρή επαρχία της Νήσου του Πρίγκιπα
Εδουάρδου. Εάν η Μανιτόμπα, με πληθυ-
σμό 1 εκατομμύριο περίπου, μπορούσε
να γράψει τίτλους τέλους στην τελευταία
απόπειρα του Καναδά για συνταγματική
συμφωνία, γιατί θα πρέπει η Βαλονία, με
πάνω από 3 εκατομμύρια κατοίκους, να
μην είναι ικανή να εμποδίσει μια εμπο-
ρική συμφωνία;

Επιπλέον, οι Καναδοί γνωρίζουν αρ-
κετά καλά ότι η αντιπολιτευτική θέση
μιας περιφερειακής κυβέρνησης συνή-
θως απηχεί ένα σημαντικό τμήμα της
κοινής γνώμης σε άλλες περιφέρειες.
Αυτή είναι, με βεβαιότητα, η περίπτωση
για τη CETA, που έχει δημιουργήσει ιδι-
αίτερη ανησυχία σε όλη την Ευρώπη. Η
CETA εξασφάλισε την έγκριση του Σο-
σιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμα-
νίας, του μικρότερου συμμάχου της πιο
ισχυρής κυβέρνησης της Ευρώπης, τον
προηγούμενο μήνα, κυριολεκτικά παρά
τρίχα. Στην πραγματικότητα, η ανατα-
ραχή για τη CETA ακολούθησε άμεσα
την ενόχληση πολλών Ευρωπαίων για τη
συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ
ΕΕ και ΗΠΑ, γνωστή με το ακρωνύμιο
ΤΤΙΡ.

Το πραγματικό διακύβευμα

Όλες οι συμφωνίες ελεύθερου εμπο-
ρίου, από τη Συμφωνία Ελεύθερου Εμ-
πορίου ΗΠΑ-Καναδά (ΣΕΣ) -η οποία
αποτέλεσε το διακύβευμα των καναδι-
κών εκλογών του 1988, με το Κόμμα των
Φιλελευθέρων να αντιτίθεται σθεναρά
στη συμφωνία- δημιούργησαν την ψευ-
δαίσθηση ότι κατά κύριο λόγο αφορού-
σαν την υπαναχώρηση της παλιάς πολι-
τικής οικονομίας του δασμολογικού
προστατευτισμού. Αλλά αυτό είχε ήδη
επιτευχθεί από την προοδευτική μείωση
των δασμών που έλαβε χώρα στις μετα-
πολεμικές δεκαετίες, στο πλαίσιο της
Γενικής Συμφωνίας ∆ασμών και Εμπο-
ρίου, καθώς και στην ίδια την Ευρώπη
από τη Συνθήκη της Ρώμης και την
Κοινή Αγορά που γέννησε. Οι λεγόμενες

συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, που
ξεκίνησαν από την ΣΕΣ, ήταν πολύ πε-
ρισσότερα από τη διάλυση των λεγόμε-
νων «μη δασμολογικών φραγμών», που
ορίζουν τα δικαιώματα για τις πολυεθνι-
κές επιχειρήσεις, αφού αξιοποίησαν το
ταλέντο και τους πόρους των διασημότε-
ρων διεθνών δικηγορικών γραφείων για
οδούς διαφυγής και υπονόμευσης από
τους εγχώριους οικονομικούς κανόνες.

∆ιαφυγή από τους κανονισμούς

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό
για πάρα πολλούς Ευρωπαίους, τώρα
που πιστεύουν ότι κατάφεραν να ανακό-
ψουν την ΤΤΙΡ, είναι ότι η CETA θα την
επαναφέρει από την πίσω πόρτα. Μια
αμερικανική εταιρεία με θυγατρική που
δραστηριοποιείται στον Καναδά, θα χα-
ρακτηριστεί ως καναδικός επενδυτής
υπό τη CETA. Γι’ αυτό δεν είναι μόνο
θέμα καναδικών χρηματοοικονομικών
εταιρείων που αποτελούν πραγματική
απειλή κατά της Ευρώπης. Σύμφωνα με
τις διατάξεις της CETA για την επίλυση
διαφορών μεταξύ επενδυτή και κράτους,
που θα υλοποιείται μέσω ενός νέου δι-
καιικού συστήματος για τους επενδυτές,
μεμονωμένες επιχειρήσεις θα μπορούν
να μηνύσουν κράτη για πρακτικές που
εικάζεται ότι εισάγουν διακρίσεις στους
κανονισμούς τους και, αν έχουν θετική
έκβαση, θα επιτρέπεται και σε εγχώρι-
ους επενδυτές να διαφεύγουν των κανο-
νισμών. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι
επιτρέπει ειδικές απαιτήσεις και πρό-
σβαση σε δημόσιο χρήμα σε ξένους επεν-
δυτές, η CETA δεν καθορίζει κανένα
τρόπο προσφυγής για την αναζήτηση ευ-
θύνης των επενδυτών, εσωτερικού ή
εξωτερικού, παράλληλα με τα παραπάνω
προβλεπόμενα δικαιώματα.

Το γεγονός ότι ο Καναδάς, στο πλαίσιο
της πρώην συντηρητικής κυβέρνησης
του Στίβεν Χάρπερ, συνέλαβε και προ-
ώθησε τη CETA, ίσως δεν αποτελεί έκ-
πληξη. Αλλά θα πρέπει να εκπλήξει πολ-
λούς Ευρωπαίους το γεγονός ότι οι Φι-
λελεύθεροι με τον Τριντό, που ανέλαβαν
την κυβέρνηση πέρυσι με τόσο προοδευ-
τικές τυμπανοκρουσίες, παραμένουν με
μικρές μόνο αλλαγές στην ίδια λογική.
∆εν είναι καθόλου βέβαιο, μάλιστα, ότι
οι περισσότεροι Καναδοί είναι πραγμα-
τικά τόσο πρόθυμοι να αποτελέσουν το
διάμεσο για τους ξένους επενδυτές, ώστε
να ξεφύγουν από τους οικονομικούς, ερ-
γασιακούς και περιβαλλοντικούς κανο-
νισμούς βοηθώντας έτσι και εγχώριους
επενδυτές να ξεφύγουν επίσης κανονι-
σμούς.

Πράγματι, σύμφωνα με τη CETA, ο
βαθμός έκθεσης του Καναδά στις αξιώ-
σεις ξένων επενδυτών σχεδόν θα διπλα-
σιαστεί, διότι δυτικοευρωπαϊκές εται-
ρείες επενδύουν στην καναδική οικονο-
μία περίπου όσο αμερικανοί επενδυτές.

Σύμφωνα με τη NAFTA, οι αποφάσεις
της καναδικής ∆ικαιοσύνης, σχετικά με
τη συνταγματικότητα πολλών νόμων και
κανονισμών, δεν θεωρούνται οριστικές,
εάν όλοι οι ξένοι επενδυτές που δι-
καιούνται να εγείρουν αξιώσεις δεν το
έχουν πράξει ή πέρασαν τα χρονικά όρια
για να το πράξουν. Επιπλέον, κανείς
άλλος από όσους επηρεάζονται από μια
τέτοια διαφορά, π.χ., ένας τοπικός
δήμος ή μια περιφέρεια ή ένα έθνος, δεν
έχει το δικαίωμα να πάρει θέση στη δι-
καστική διαδικασία, καθιστώντας τις
διατάξεις αυτές της CETA θεμελιωδώς
άδικες και αντιδημοκρατικές.

Ποιος ανοίγει το δρόμο
στην ακροδεξιά;

Κάτω από τεράστια πίεση να υποχω-
ρήσουν, οι Βαλονοί κατάφεραν τουλάχι-
στον να εξασφαλίσουν την υποχώρηση
της βελγικής κυβέρνησης ως προς την
αξιολόγηση του οικονομικού και περι-
βαλλοντικού αντίκτυπου της CETA,
αλλά και την εμμονή στο δικαίωμα να
απευθυνθεί στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο
για να διαπιστωθεί αν οι διατάξεις του
νέου δικαιικού συστήματος για τους
επενδυτές είναι συμβατές με το κοινο-
τικό δίκαιο. Αλλά ακόμη και η συναίνεση
της βελγικής κυβέρνησης με τις άλλες
είκοσι επτά ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για
την υπογραφή της CETA, δεν εξασφαλί-
ζει διόλου την επικύρωσή της από όλα
τα κοινοβούλια, δεδομένου ότι η ευρεία
συμμαχία που αντιστάθηκε στη Βαλονία
και  περιλαμβάνει Χριστιανοδημοκρά-
τες, Σοσιαλιστές, καθώς και Μαρξιστές,
αντικατοπτρίζει την ευρύτητα της αντι-
πολίτευσης σε όλη την Ευρώπη.

Η κοινωνική στάση όσων αντιτίθενται
στη CETA διαφοροποιείται αρκούντως
από εκείνη των ξενοφοβικών ακροδε-
ξιών κομμάτων που έχουν καταφέρει
άνοδο στην Ευρώπη. Η απόρριψη της
CETA και της ΤΤΙΡ δεν έχουν καμία
σχέση με απόρριψη των αξιών της δια-
φορετικότητας και της δημοκρατίας,
όπως υπονόησαν τα σχόλια του Φρίλαντ.
Αν μη τι άλλο, πρόκειται για αποτυχία
των παραδοσιακά ισχυρών κομμάτων να
αρθρώσουν με προοδευτικό τρόπο τη δυ-
σαρέσκεια για ό,τι έχει επιφέρει η κρα-
τική προώθηση του «ελεύθερου εμπο-
ρίου» κατά τη διάρκεια των τελευταίων
τριών δεκαετιών, η οποία έχει ανοίξει
τόσο πολύ πολιτικό χώρο για τις Λε Πεν,
στη μια πλευρά του Ατλαντικού, και για
τους Τραμπ, από την άλλη.

Το παραπάνω άρθρο δημοσιεύτηκε
στην ιστοσελίδα
www.jacobinmag.com, στις
29.10.2016.

Μετάφραση: Ζωή Γεωργούλα

Το πρόβλημα με την CETA
Η προάσπιση του ελεύθερου εμπορίου από την πλευρά της κεντροαριστεράς
απλώς θα τροφοδοτήσει δεξιές δυνάμεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού
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Στην Ελλάδα πέρασε στα ψιλά.
Καμία από τις μεγάλες ενημερωτι-
κές ιστοσελίδες ή τις εφημερίδες

δεν ανέφερε την είδηση. Όποιος θα
ήθελε να μάθει κάτι για την ψηφοφορία
στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 28
Οκτωβρίου επί ενός ψηφίσματος για την
«Προώθηση πολυμερών διαπραγματεύ-
σεων για τον πυρηνικό αφοπλισμό», το
οποίο προωθούσαν πολλές χώρες αλλά
και διεθνείς οργανώσεις με καμπάνιες τα
τελευταία χρόνια, θα έπρεπε να ψάξει
βαθιά στο Ίντερνετ. 

«Όχι» στον πυρηνικό αφοπλισμό

Και πάλι ίσως να έμενε στην επιφάνεια
του γεγονότος: Η Ελλάδα συντάχθηκε με
όλα τα κράτη μέλη (εκτός της Ολλαν-
δίας) του ΝΑΤΟ και τις 9 (επίσημα) πυ-
ρηνικές δυνάμεις που είπαν «όχι» στο
ψήφισμα παρά το γεγονός ότι οι διατυ-
πώσεις του είχαν λειανθεί δραστικά στις
πολύμηνες διαπραγματεύσεις που είχαν
προηγηθεί. Την πρωτοβουλία για  το ψή-
φισμα έχουν αναλάβει η Αυστρία, η  Βρα-
ζιλία, η Ιρλανδία, το Μεξικό, η Νιγηρία
και η Ν. Αφρική. Υπέρ ψήφισαν 123
χώρες (από την ΕΕ, εκτός της Αυστρίας
το υποστήριξαν η Ιρλανδία, η Κύπρος, η
Μάλτα και η Σουηδία) και 16 χώρες απεί-
χαν (από την ΕΕ, η Ολλανδία και η Φι-
λανδία). Στις 38 χώρες που ψήφισαν
κατά εκτός της Ελλάδας συμπεριλαμβά-
νονται οι μεγάλες πυρηνικές δυνάμεις
(ΗΠΑ, Ρωσία, Γαλλία, Βρετανία Ισραήλ).
Ένδειξη των πιέσεων που ασκούν οι διε-
θνείς οργανώσεις, αλλά και των ανταγω-
νισμών ανάμεσα στις ανερχόμενες περι-
φερειακές δυνάμεις είναι πως η Κίνα, η
Ινδία και το Πακιστάν απείχαν, ενώ η
Βόρεια Κορέα (που μόλις είχε πραγματο-
ποιήσει μια ακόμη πυρηνική δοκιμή) ψή-
φισε υπέρ.

Να προστεθεί πως σε αυτό το ζήτημα η
ελληνική εξωτερική πολιτική δείχνει μια
αξιοσημείωτη συνέπεια, που δεν φαίνε-
ται να επηρεάζεται από την αλλαγή κυ-
βερνήσεων. Η χώρα μας είχε καταψηφί-
σει παρόμοιο ψήφισμα στην περσινή ΓΣ
του ΟΗΕ. Φέτος οι διεθνείς φιλειρηνικές
οργανώσεις προσδοκούσαν πως καθώς
και χώρες της ΕΕ είχαν μετακινηθεί προς
τις θέσεις τους η Ελλάδα τουλάχιστον θα
απείχε. Αφού μάλιστα το ψήφισμα έχει
περισσότερο συμβολικό παρά ουσια-
στικό χαρακτήρα. Το μόνο που προβλέ-
πει είναι η διοργάνωση το 2017 μιας ∆ιε-
θνούς ∆ιάσκεψης, όπου οι χώρες θα δια-
πραγματευθούν τη δημιουργία ενός νο-
μοθετικά δεσμευτικού εργαλείου για την
απαγόρευση των πυρηνικών όπλων, που
θα οδηγήσει στον οριστικό περιορι-
σμό τους, και, προσκαλεί όλα τα Κράτη
Μέλη του ΟΗΕ να συμμετάσχουν. Στην
διαβούλευση θα συμμετάσχουν, επί-

σης, διεθνείς οργανώσεις και εκπρόσω-
ποι της κοινωνίας των πολιτών. ∆ηλαδή
στην ουσία είναι πολύ πιο πίσω από τις
συμφωνίες που είχαν συναφθεί την ψυ-
χροπολεμική εποχή, όπως αυτή των Ρίγ-
καν και Γκορμπατσόφ το 1987. ∆εν ζητά
την παύση εδώ και τώρα των πυρηνικών
δοκιμών, δεν θεσπίζει αποτελεσματικά
μέτρα για την αντιμετώπιση της διάδο-
σης των πυρηνικών όπλων, ούτε ζητά
την καταστροφή των πυρηνικών οπλο-
στασίων που εδώ και δεκαετίες αποτε-
λούν τις σημαίες του φιλειρηνικού κινή-
ματος. 

Πισωγύρισμα 

Για να εκτιμήσουμε μάλιστα το εύρος
της κινητοποίησης και να απαντήσουμε
στο τόσο φορεμένο επιχείρημα περί δυ-
σμενών διεθνών συσχετισμών αρκεί να
αναφέρουμε πως λίγες ώρες πριν την
ψηφοφορία στον ΟΗΕ ανάλογη από-
φαση με ευρεία πλειοψηφία είχε ληφθεί
και από το Ευρωκοινοβούλιο. 

Από γεωγραφική, αλλά σε ένα μεγάλο
βαθμό πολιτική άποψη, οι χώρες που
στήριξαν το ψήφισμα προέρχονται από
τον λεγόμενο Τρίτο Κόσμο (ο οποίος εκ-
φραζόταν πριν από δεκαετίες με το κί-
νημα των Αδεσμεύτων) και από χώρες
της Ευρώπης και της Ασίας που ιστορικά
τηρούν μια στάση ουδετερότητας ή πιέ-
ζονται από την κοινή γνώμη στο εσωτε-
ρικό τους όπως η Αυστραλία, η οποία
συμμετείχε στις προπαρασκευαστικές
συναντήσεις και προσπάθησε να λει-
τουργήσει ως γέφυρα στις διπλωματικές
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του Open-
ended Working Group (OEWG) αν και εκ-
πρόσωποι διεθνών φιλειρηνικών οργα-
νώσεων υποψιάζονται πως εξαρχής λει-
τουργούσε ως «∆ούρειος Ίππος» των με-
γάλων με σκοπό να υπονομεύσει την όλη
προσπάθεια. 

Για την ιστορία να απαριθμήσουμε τις
χώρες που πρωτοστάτησαν στη συγκρό-
τηση του OEWG: Αυστραλία, Βέλγιο,
Βουλγαρία, Καναδάς, Εσθονία, Φινλαν-
δία,  Γερμανία, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιαπω-
νία, Λετονία, Λιθουανία, Ολλανδία, Πο-
λωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία
και Ισπανία. Σ’ αυτές προστέθηκαν αρ-
γότερα η Κροατία, η Νορβηγία, η Κορέα,
η Σλοβενία, η Τουρκία και η Ελλάδα. Οι
συζητήσεις στο OEWG αφορούσαν το τε-
λικό κείμενο του ψηφίσματος που θα
υποβαλλόταν στη Γενική Συνέλευση του
ΟΗΕ. Όπως αναφέρουν ανεξάρτητοι διε-
θνείς παρατηρητές, το κλίμα στις συζη-
τήσεις άλλαξε τον περασμένο Αύγουστο
όταν το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανα-
κοίνωση που σε διπλωματική, αλλά
σαφή γλώσσα εξέφραζε την αντίθεσή
του σε μια πρωτοβουλία που θα ζητούσε
τη λήψη άμεσων μέτρων. Σημειωτέον

πως οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στο OEWG.
Τα αποτελέσματα της παρέμβασης αυτής
φάνηκαν στην τελική ψηφοφορία της
19ης Αυγούστου. Η Κύπρος και οι χώρες
του Τρίτου Κόσμου επέμειναν στην υπο-
βολή του ψηφίσματος, ο Καναδάς και η
Ελλάδα ήταν ανάμεσα τις χώρες που ζή-
τησαν να μην κατατεθεί κανένα ψήφι-
σμα. 

Χρέος προς τη συνείδησή μας

Τέλος, επειδή πολύς λόγος γίνεται για
την αναζήτηση συμμάχων της χώρας
στην Ευρώπη, εκτός από την προηγη-
θείσα καταγραφή που δείχνει ότι η Ελ-
λάδα δεν θα απομονωνόταν αν υποστή-
ριζε το ψήφισμα αντίθετα το «Όχι» τη
φέρνει αντιμέτωπη με εν δυνάμει συμμά-
χους της. Ας θυμίσουμε ακόμη πως στη
Βρετανία, μία παραδοσιακή πυρηνική

δύναμη, το Εργατικό Κόμμα ήταν επί
πολλές δεκαετίες υπέρ του μονομερούς
πυρηνικού αφοπλισμού της χώρας. ∆εν
νομίζω πως του κόστισε εκλογικά αυτή
η θέση, αντίθετα εκείνο που τώρα θέλει
να αποσείσει ο Κόρμπιν είναι η βαριά
κληρονομιά του Μπλερισμού. 

Για λόγους, έστω συμβολικούς, η ελ-
ληνική κυβέρνηση θα μπορούσε να συν-
ταχθεί με τις προοδευτικές δυνάμεις διε-
θνώς. Να δώσει ένα στίγμα. Να μην φτά-
σουμε στο σημείο να μας βγαίνουν «από
αριστερά» η Κίνα, η Ινδία και το Πακι-
στάν, που στο κάτω-κάτω διαθέτουν πυ-
ρηνικά. Εκτός από το χρέος των αρκετών
δεκάδων δισ. ευρώ υπάρχει και ένα άλλο
χρέος: προς τη συνείδησή μας και την
ιστορία.   

Θάνος Χατζόπουλος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟ

Η Ελλάδα ανάμεσα
στις χώρες που τον καταψήφισαν

Για λόγους, έστω συμβολικούς, η ελληνική
κυβέρνηση θα μπορούσε να συνταχθεί με
τις προοδευτικές δυνάμεις διεθνώς. Να
δώσει ένα στίγμα. Να μην φτάσουμε στο
σημείο να μας βγαίνουν “από αριστερά” η
Κίνα, η Ινδία και το Πακιστάν, που στο
κάτω-κάτω διαθέτουν πυρηνικά.

“

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ∆ΡΩΜΕΝΟ
Κύματα προσφυγιάς

ΗΟμάδα Έκφρασης και Πολιτισμού «Κινούμενη άμμος»
παρουσιάζει μουσικοθεατρικό  δρώμενο μνήμης και
συμπαράστασης σε πρόσφυγες, μετανάστες και

κατατρεγμένους κάθε τόπου και κάθε εποχής. Σκηνική δράση,
τραγούδια, κείμενα και ποιήματα συνδέουν τους πρόσφυγες
της Μικρασιατικής  καταστροφής με τα σημερινά κύματα
ξεριζωμένων που αναζητούν μια νέα πατρίδα, χωρίς
πολέμους και πείνα. Η παράσταση θα δοθεί στον Πολιτιστικό
χώρο «Κώστας Κωσταράκος», Θήρας & Μαντινείας, Καμίνια,
το Σάββατο 12 Νοεμβρίου στις 8μ.μ. Θα ακολουθήσει μουσικό
πρόγραμμα από συγκρότημα του ΚΕΘΕΑ «Νόστος-Εξάντας».
Την εκδήλωση στηρίζουν το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης
Κ.Ι.ΦΑ Πειραιά, η Παμπειραϊκή Πρωτοβουλία για τους
Πρόσφυγες ,η Αλληλεγγύη Πειραιά, το Λιμάνι της Αγωνίας και

το ΚΕΘΕΑ Νόστος-Εξάντας. Ελεύθερη Είσοδος: Προαιρετική προσφορά τροφίμων
μακράς διαρκείας και φαρμάκων για τις ανάγκες των προσφύγων και των «προσφύγων
στον ίδιο τους τον τόπο». Πληροφορίες: 6972942421 (∆ήμητρα Βήνη).
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Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου τελει-
ώνουν τα ψέματα. Οι εκλογείς -
όσοι φτάσουν στην κάλπη- θα

πάρουν μια απόφαση που θα τους συγ-
κλονίσει. Αν ψηφίσουν τον Ντόναλντ
Τραμπ θα είναι εκλογικό σεισμός, που
θα έχει θύματα εκατομμύρια μετανά-
στες. Αν ψηφίσουν την Χίλαρι Κλίντον
θα χρειαστεί να βγουν μαζικά στους
δρόμους για να εφαρμοστούν τα όσα
θετικά μέτρα προβλέπει το πρόγραμμά
της, που κι αυτό είναι προϊόν πίεσης
από την καμπάνια του Μπέρνι Σάντερς.
Από την άλλη πλευρά, της εξωτερικής
πολιτικής, η Χίλαρι δεν φημίζεται για
περιστερά της ειρήνης, ενώ ο Τραμπ
προσπαθεί να θολώσει τα νερά.

«∆εν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι θα
είναι μια πολύ πιο επιθετική πρόεδρος
σε σχέση με τον Ομπάμα», είπε ο καθη-
γητής Ιστορίας του Πανεπιστήμιου της
Βοστόνης,  Άντριου Μπάτσεβιτς, σε
ομιλία του στο Ίδρυμα της Νέας Αμε-
ρικής, στην Ουάσινγκτον στις 19 Οκτω-
βρίου, αναφερόμενος συγκεκριμένα
στην προσέγγιση της Κλίντον για Ασία
και Ειρηνικό.

Η επιθετικότητα της Κλίντον έχει
διαμορφωθεί από δύο ανώτερους συμ-
βούλους της για την εξωτερική πολι-
τική. Αμφότεροι είναι «βετεράνοι» της
πρώτης θητείας Ομπάμα: ο Κερτ Κάμ-
πελ, ο πρώην βοηθός υπουργός Εξωτε-
ρικών της Κλίντον για την Ασία, και ο
Μισέλ Φλουρνόι, ο οποίος ήταν βοηθός
υπουργός Άμυνας. Αυτοί είναι οι συν-
ιδρυτές του Κέντρου για την Ασφάλεια
της Νέας Αμερικής (CNAS), μια φίλο-
στρατιωτική δεξαμενή σκέψης που
ιδρύθηκε το 2007. Ο Κάμπελ είναι σή-
μερα ο συν-πρόεδρος και ο Φλουρνόι
είναι ο διευθύνων σύμβουλος. Τις τε-
λευταίες ημέρες και οι δύο, απευθυνό-
μενοι σε κορεατικό κοινό, δήλωσαν ότι
όλες οι επιλογές, συμπεριλαμβανομέ-
νης της εξαπόλυσης προληπτικών
στρατιωτικών πληγμάτων, θα είναι στο
τραπέζι, όταν πρόκειται για τον Κιμ.

Η Κλίντον, πρόθυμη να δείξει την
προσκόλληση της στην παραδοσιακή
πολιτική των ΗΠΑ, υποστήριξε τη δια-
τήρηση των συμμαχιών των ΗΠΑ με τη
Σεούλ και το Τόκιο και τη διατήρηση
της «πυρηνικής ομπρέλας» των ΗΠΑ
από πάνω τους. «Θα ήθελα να συνερ-
γαστώ με τους συμμάχους μας στην
Ασία, στην Ευρώπη, στη Μέση Ανατολή
και αλλού», είπε στο τελικό ντιμπέιτ
της 19 Οκτωβρίου. «Αυτός είναι ο
μόνος τρόπος με τον οποίο πρόκειται

να είμαστε σε θέση να διατηρήσουμε
την ειρήνη».

Ο ομογενής Τζέιμς Σταβρίδης, συν-
ταξιούχος στρατηγός ο οποίος φλέρ-
ταρε με την ιδέα  του υποψήφιου αντι-
προέδρου με τη Χίλαρι, εκτιμά πως η
κυβέρνηση της δεν θα μείνει στις κυ-
ρώσεις, αλλά θα ενεργοποιήσει τον
«κυβερνοκόσμο» για εξουδετερώσει τις
όποιες προόδους του Κιμ. Υποστηρίζει
την ανάπτυξη  από τις ΗΠΑ στρατιωτι-
κών γεγονότων, που θα τους δώσουν τη
δυνατότητα  να  φτάσουν στο ίδιο το
καθεστώς και να τους καταστήσουν
ανίκανους να χρησιμοποιήσουν αυτά τα
όπλα.  

Τα κόμματα
της αμερικάνικης Αριστεράς

Παρ’ όλα αυτά, 47 ακτιβιστές/τριες
με ανοιχτή επιστολή τους προς την
αμερικανική Αριστερά υποστηρίζουν
ότι η νίκη εναντίον του Τραμπ στις
προεδρικές εκλογές αποτελεί κορυ-
φαία προτεραιότητα για την αριστερά.
Κατ’ ελάχιστο, αυτό σημαίνει την κινη-
τοποίηση των ψηφοφόρων υπέρ της
Χίλαρι Κλίντον στις αμφιταλαντευόμε-
νες πολιτείες, ακόμη και αν ψηφίσουν
υπέρ άλλου υποψηφίου σε ασφαλείς
πολιτείες.« Έχοντας νικήσει τον Τραμπ
και τον τραμπισμό πρέπει να οικοδο-
μήσουμε κινήματα που θα παλέψουν,
θα αντισταθούν και να ταρακουνήσουν
την κυβέρνηση Κλίντον που θα είναι μι-
λιταριστική και φιλοκαπιταλιστική»,
υπογραμμίζεται στην επιστολή.

Οι περισσότεροι από αυτούς στην
αριστερά λένε ότι απεχθάνονται τους

Κλίντον για την εφαρμοσμένη από αυ-
τούς πολιτική: NAFTA, μαζικές φυλα-
κίσεις, Παλαιστίνη, εισβολή στο Ιράκ
του 2003, νομιμοποίηση του πραξικο-
πήματος στην Ονδούρα, φίλα προσκεί-
μενοι στην Wall Street κλπ. «Και αν κρί-
νουμε από την ηγεσία του ∆ημοκρατι-
κού Κόμματος , η  Κλίντον θα παίξει το
παιχνίδι των οικονομικών ανισοτήτων,
του σοβινισμού και του εθνικισμού  σε
όλη την εκλογή». Και σημειώνουν στη
συνέχεια ότι αν η νεοφιλελεύθερη πο-
λιτική της Κλίντον προκαλεί ναυτία, η
πολιτική του Τραμπ, με μεγάλες δόσεις
του ρατσισμού και μισογυνισμού, «μας
προκαλεί εμετό».

Εκτός από το Πράσινο Κόμμα που
ακόμα δίνει τη δική του μάχη, υπάρχει
και γκάμα αριστερών κομμάτων στις
ΗΠΑ που αγωνίζονται για μια θέση
στην κάλπη. Τα κόμματα «Party for So-
cialism and Liberation, Peace and Free-
dom» (κόμμα για το Σοσιαλισμό και την
Απελευθέρωση, την Ειρήνη και την
Ελευθερία) και «Liberty Union Party»
(κόμμα Ελευθερίας), υποστηρίζουν από
κοινού την τυπογράφο Γκλόρια Λα
Ρίβα, ακτιβίστρια από την Καλιφόρνια. 

Ενώ το  τροτσκιστικό «Socialist Wor-
kers Party» (κόμμα Σοσιαλιστών Εργα-
τών) τη συνδικαλίστρια του κλάδου
των μεταλλωρύχων Άλισον Κένεντι
από το Ιλινόι. Το «Workers World
Party» (Παγκόσμιο κόμμα Εργατών)
κατεβαίνει ξανά με τη συνταξιούχο δα-
σκάλα και ακτιβίστρια, Μόνικα Μούρ-
χεντ από την Αλαμπάμα. Το «Socialist
Party USA» (Σοσιαλιστικό Κόμμα ΗΠΑ)
στηρίζει από κοινού με το «Natural Law
Party» (κόμμα Φυσικού ∆ικαίου) τους

υποψήφιους Μίμι Σόλτισικ και Άν-
τζελα Νικόλ. Το «United States Pacifist
Party» (Ειρηνιστικό Κόμμα ΗΠΑ) με
τον ειρηνιστή Μπράντφορντ Λίτλ από
το Ιλινόι και το «Socialist Equality
Party» (Σοσιαλιστικό Κόμμα Ισότητας)
με τον ειρηνιστή Τζέρι Γουάιτ από το
Μίσιγκαν.

Η ανησυχία των ψηφοφόρων

Στα μέσα Αυγούστου, έρευνα της
εταιρείας Gallup διαπίστωνε ότι μόνο 6
στους 10 Αμερικανούς θεωρούν «πολύ»
ή «αρκετά» ότι η ψήφος τους θα μετρή-
σει σωστά. Αυτό το ποσοστό είναι αρ-
κετά χαμηλότερο από τα τρία τέταρτα
του συνόλου των Αμερικανών μια δε-
καετία νωρίτερα.

Μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων, το πο-
σοστό που είναι βέβαιοι για την ψήφο
τους πέφτει περίπου στο μισό, το χα-
μηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί
ποτέ από την Gallup. Ομοίως, δημο-
σκόπηση για την Washington Post -
ABC News που διενεργήθηκε μεταξύ 5
και 8 Σεπτεμβρίου διαπίστωσε ότι το
46% των Αμερικανών πιστεύουν ότι οι
εκλογές νοθεύονται  πολύ ή αρκετά
συχνά. Ανάμεσα στους οπαδούς του
Τραμπ το ποσοστό εκτοξεύεται στο
69%. 

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεί-
χνουν νίκη της Κλίντον, αλλά τίποτα
δεν είναι δεδομένο γιατί κανείς δεν
ξέρει τι θα γίνει με την αποχή.

Θανάσης Τσακίρης

ΗΠΑ: Γεράκια
εναντίον Κορακιών

Αν η νεοφιλελεύθερη πολιτική της Κλίντον
προκαλεί ναυτία, η πολιτική του Τραμπ,
με μεγάλες δόσεις ρατσισμού
και μισογυνισμού, προκαλεί εμετό.

“

Φορέας έρευνας Ημερ. ∆ιεξαγωγής Κλίντον Τραμπ Τζόνσον Στάιν

Rasmussen Reports 31 Οκτωβρίου–2 Νοεμβρίου 42% 45% 4% 1%

IBD/TIPP 29 Οκτωβρίου –2 Νοεμβρίου 44% 44% 4% 2%

Rasmussen Reports 30 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου 44% 44% 5% 2%

YouGov/Economist 30 Οκτωβρίου –1 Νοεμβρίου 46% 43% 4% 2%

ABC News/Washington Post 29 Οκτωβρίου–1 Νοεμβρίου 47% 45% 3% 2%

CBS News/New York Times 28 Οκτωβρίου –1 Νοεμβρίου 45% 42% 5% 4%

Ipsos/Reuters 28 Οκτωβρίου -1 Νοεμβρίου 55% 47% 5% 2%

IBD/TIPP 27 Οκτωβρίου-1 Νοεμβρίου 44% 44% 4% 2%
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Τη συνέντευξη πήρε η Ιωάννα ∆ρόσου

Οι συλλήψεις βουλευτών του HDP είναι
η τελευταία πράξη του πογκρόμ εναντίον
πάντων, που έχει εξαπολύσει ο Ερντογάν
στην Τουρκία, ύστερα από το πραξικόπημα
τον περασμένο Ιούλιο. Πόσο ανεξέλεγκτος
είναι τελικά;

Φοβάμαι ότι είναι απόλυτα ανεξέλεγκτος
και είναι αποφασισμένος να επιβάλει την
πλήρη υποταγή των πάντων στο κόμμα του
και το πρόσωπό του και να εκκαθαρίσει
οποιονδήποτε δεν δηλώνει ένθερμος οπα-
δός του. Ουδετερότητα εδώ δεν υπάρχει. Ο
κ. Ερντογάν είχε ήδη αρχίσει να δίνει δείγ-
ματα απόλυτου αυταρχισμού από το καλο-
καίρι του 2013 και τα γεγονότα της πλα-
τείας Ταξίμ. Προσπάθησε να επιβάλει με
κάθε τρόπο την προεδρική δημοκρατία
στην Τουρκία και μετά το πραξικόπημα
της 15ης Ιουλίου θεωρεί ότι έχει κάθε δι-
καίωμα να εκκαθαρίσει τη χώρα από τους
εσωτερικούς της εχθρούς. Και βεβαίως
αυτό το κάνει με κάθε τρόπο. Πολύ φοβά-
μαι ότι η σύλληψη του προέδρου του HDP
και της συμπροέδρου δεν είναι η τελευταία
πράξη του δράματος, αλλά ότι θα κηρυχθεί
το κόμμα εκτός νόμου, όπως και οποιοδή-
ποτε άλλο κόμμα ή πολιτικός παράγοντας
ή οργανισμός, εάν δεν δώσουν γη και

ύδωρ.

Στο όνομα της νομιμότητας

Είπες ότι ο Ερντογάν «θεωρεί ότι έχει
κάθε δικαίωμα να εκκαθαρίσει την Τουρ-
κία». Το έχει;

Φυσικά και δεν το έχει. Ο κ. Ερντογάν
υποτίθεται ότι υπερασπίζεται τη νομιμό-
τητα. Και πράγματι ένα πραξικόπημα είναι
επίθεση κατά της δημοκρατίας και φυσικά
είναι μια παράνομη πράξη. Το πρόβλημα,
όμως, είναι που φτάνει η τιμωρία, ποιος
την αποφασίζει και με ποια μέσα την επι-
βάλει. Εδώ βλέπουμε έναν απηνή συνεχή
διωγμό εναντίον των πάντων: εφημερίδες,
πανεπιστημιακοί, δάσκαλοι, δικαστές, δη-
μοσιογράφοι, αξιωματικοί του στρατού, με
κατηγορίες, οι οποίες δεν ευσταθούν σε
κανένα δικαστήριο. ∆ηλαδή γράφει ένας
πανεπιστημιακός ένα άρθρο, με το οποίο
ασκεί κριτική στην εξωτερική πολιτική της
Τουρκίας και αυτός έχει αντεθνική δράση;
Μα αυτή είναι η δουλειά του πανεπιστη-
μιακού· η παραγωγή γνώσης και η κριτική.
Ο κ. Ερντογάν, λοιπόν, έχει διευρύνει την
έννοια της νομιμότητας, σε σημείο που την
έχει παραμορφώσει. Εδώ μιλάμε για κα-
θαρό διωγμό. Χρησιμοποιεί την υπερά-
σπιση της νομιμότητας, επιμένοντας ταυ-

τόχρονα ότι οι Κούρδοι της Τουρκίας είναι
τρομοκράτες και εκβιάζοντας τους συμμά-
χους να θεωρήσουν το ΡΚΚ τρομοκρατική
οργάνωση. Ο κ. Ερντογάν δεν έχει, λοιπόν,
παρά να συλλάβει τον ηγέτη του HDP και
τη συμπρόεδρο του κόμματος, πάλι μέσα
στο πλαίσιο υπεράσπισης της νομιμότητας
και της πάλης βεβαίως κατά της ισλαμικής
τρομοκρατίας, ξεχνώντας φυσικά το πόσο
πολύ στήριξε τον ISIS.

Η Ευρώπη και οι ΗΠΑ τι περιθώρια αν-
τίδρασης έχουν και ποια αναμένεις να είναι
η στάση τους;

Για να μιλάμε σε ρεαλιστική βάση, η ανα-
μενόμενη αντίδραση είναι κάποιες φραστι-
κές επιπλήξεις προς τον κ. Ερντογάν,

όπως και δηλώσεις αποδοκιμασίας για την
παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
πολιτικών ελευθεριών. Αλλά θα μείνουμε
εκεί, πολύ φοβάμαι. ∆ιότι, τόσο η ΕΕ όσο
και οι ΗΠΑ βρίσκονται σε εξόχως δυσμενή
θέση, όσον αφορά τα τεκταινόμενα στην
εγγύς και ευρύτερη Μέση Ανατολή, αλλά
και όσον αφορά το τι συμβαίνει αυτή τη
στιγμή στις μητέρες των μαχών, στη Συρία.
Έχουν δε εμπλακεί και σε μια όλο και εν-
τονότερη αντιπαράθεση με την Ομοσπον-
δία της Ρωσίας, πράγμα το οποίο δυσχε-
ραίνει κατά πάρα πολύ την υλοποίηση της
όποιας δυνατότητας εξεύρεσης κοινά απο-
δεκτής λύσης στο συρο-ιρακινό πρόβλημα.

Από εκεί και πέρα, η ΕΕ και οι ΗΠΑ
έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν μέτρα,

όπως για παράδειγμα να αποβάλουν την
Τουρκία από το Συμβούλιο της Ευρώπης ή
από άλλα διεθνή φόρα και οργανισμούς.
Όμως, αυτό δεν ενοχλεί τον κ. Ερντογάν,
από τη στιγμή που προτεραιότητά του είναι
να εξαλείψει την οποιαδήποτε αντιπολί-
τευση. Γι’ αυτό το λόγο οι μόνες αποφάσεις
που θα μπορούσαν να πάρουν διεθνείς
δρώντες θα ήταν να σταματήσει η χρημα-
τοδότηση, να της επιβληθούν μέτρα για εμ-
πάργκο α ή β τύπου. Αντιθέτως, βλέπουμε
ότι ζήτησε και πήρε ελεύθερη βίζα για τους
τούρκους υπηκόους εντός της ΕΕ.

Είμαστε στα πρόθυρα εμφυλίου στη
Τουρκία;

Κατά τη γνώμη μου δεν διαφαίνεται μια
τέτοια περίπτωση στο άμεσο ορατό μέλ-
λον.

Συμμαχίες και ισορροπίες

Επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ερντογάν
οι γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως για παρά-
δειγμα η μάχη στη Μοσούλη;

Είναι προφανές ότι η εσωτερική και η
εξωτερική πολιτική τέμνονται. Το ζήτημα
είναι ο βαθμός που συμβαίνει κάθε φορά.
Εδώ έχουμε μια απόλυτη ταύτιση των επι-
διώξεων. Ο κ. Ερντογάν κατασυκοφαντεί

τους κεμαλιστές, ενώ ταυτόχρονα εμφανί-
ζει τον εαυτό του να είναι ο υπέρμαχος των
συμφερόντων του τουρκικού λαού. Έτσι,
διεκδικεί η Τουρκία τα ιστορικά δικαιώ-
ματα που είχε σε γειτονικές περιοχές. Θυ-
μίζω πως υπάρχει ένα ποσοστό Τουρκομά-
νων στο βορρά, το οποίο χρησιμοποίησε
από το 1991, οπότε δημιουργήθηκε ο θύ-
λακας των Κούρδων μετά την «Καταιγίδα
της ερήμου», δηλαδή μετά την επίθεση
εναντίον του Ιράκ, ο κ. Τουργκούτ Οζάλ,
ως επιχείρημα για να αποκτήσει έλεγχο και
επιρροή στην περιοχή. Επανέρχεται, λοι-
πόν, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν διότι φοβά-
ται το κουρδικό, το οποίο είναι λυδία λίθος
των περιφερειακών ισορροπιών. Και η
Τουρκία τρέμει τη δημιουργία ενός αυτό-
νομου κουρδικού κράτους στη Συρία. Και
στην περιοχή πλέον έχουν αλλάξει τα δε-
δομένα, ειδικά μετά τη μάχη του Κομπάνι,
όπου οι Κούρδοι της Συρίας πολέμησαν με
τους Κούρδους του Ιράκ και αναπτύχθηκε
μια νέα δυναμική, με τη δημιουργία εθνι-
κής συνείδησης.

Πώς επηρεάζει την κατάσταση η εντει-
νόμενη συνεργασία Ρωσίας-Τουρκίας;

Η Τουρκία παίζει ξανά το ρόλο του αυ-
θύπαρκτου και ανεξάρτητου διεθνούς
δρώντος, και μάλιστα ενός δρώντος με χα-

ρακτηριστικά, τουλάχιστον, μεσαίας δύνα-
μης. Η προσέγγιση Μόσχας-Άγκυρας
απορρέει από σύγκλιση στόχων. Να θυ-
μίσω, όμως, ότι δεν πρόκειται για μια στα-
θερή συμμαχία και πως το Νοέμβριο του
2015 η Τουρκία προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει ένα σκηνικό πολέμου, καταρρίπτον-
τας ένα ρωσικό μαχητικό, φέρνοντας το
ΝΑΤΟ σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Αυτή
η απόπειρα δεν απέδωσε και η Ομοσπον-
δία της Ρωσίας προέβη σε αντίποινα, δί-
νοντας στη δημοσιότητα αποδείξεις για τη
συνεργασία και στήριξη της Τουρκίας προς
τον ISIS, εκδίδοντας ταυτόχρονα και ταξι-
διωτική οδηγία, η οποία προκάλεσε και οι-
κονομική ζημία στην Τουρκία. Η Τουρκία
συνέχισε τότε να πιέζει τους συμμάχους
της για να προχωρήσουν τα πράγματα,
όπως εκείνη τα θέλει. Έστειλε στρατό στη
Μοσούλη, προκαλώντας την οργή της Βα-
γδάτης, η οποία ζήτησε από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του ΟΗΕ να αναγκάσει την
Τουρκία να αποσύρει τους στρατιώτες της.
Κατά συνέπεια, η Τουρκία κάνει ό,τι μπο-
ρεί για να πετύχει τους στόχους της.
Επειδή δεν της βγαίνει το παιχνίδι, όπως
το θέλει, με τις επαφές της με την ΕΕ και
τις ΗΠΑ, έχει στραφεί στην Ομοσπονδία
της Ρωσίας. Η Ρωσία φυσικά ξέρει με
ποιον έχει να κάνει, αλλά για μια ακόμα

φορά ισχύει αυτό που διέπει την κατά-
σταση στη Μέση Ανατολή: «ο εχθρός του
εχθρού μου είναι φίλος μου». Αυτή τη
στιγμή, λοιπόν, και ενώ έχει ξεσπάσει μια
νέα εντεινόμενη αντιπαράθεση ανάμεσα
στην Ουάσιγκτον και τις Βρυξέλλες από τη
μια, και τη Μόσχα από την άλλη, η Άγκυρα
εκμεταλλεύτηκε τη στιγμή για να προωθή-
σει τη συνεργασία της με τη Ρωσία, στον
ενεργειακό καταρχήν τομέα: Υπέγραψε
συμφωνία για τη δημιουργία του αγωγού
πετρελαίου που θα περνά από την Τουρκία
(Turkish Stream), όπως και συμφωνία για
την κατασκευή εργοστασίου παραγωγής
πυρηνικής ενέργειας στο Ακούγιου, που θα
έπρεπε να μας ανησυχεί ιδιαιτέρως, λόγω
της έντονης σεισμογένειας της περιοχής.
Αυτή η πολιτική προς κάθε κατεύθυνση, η
οποία δημιουργεί στην περιοχή ένα πεδίο
μεταβλητής γεωμετρίας, δεν φαίνεται ότι
μπορεί μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα
να ευνοήσει την Τουρκία.

* Η Β. Κεφαλά είναι επίκουρη καθηγή-
τρια ∆ιεθνών Σχέσεων στη Μέση Ανα-
τολή και Μεσογειακών Σπουδών στο
πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Πολύ φοβάμαι ότι η σύλληψη
του προέδρου του HDP και
της συμπροέδρου δεν είναι η

τελευταία πράξη του δράματος, αλλά ότι
θα κηρυχθεί το κόμμα εκτός νόμου,
όπως και οποιοδήποτε άλλο κόμμα ή
πολιτικός παράγοντας ή οργανισμός, εάν
δεν δώσουν γη και ύδωρ.

“ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΒΗ ΚΕΦΑΛΑ, ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΟΥ HDP

Ανεξέλεγκτος και αποφασισμένος
να επιβάλει την πλήρη υποταγή ο Ερντογάν

Του ∆ημήτρη Ραπίδη

Οπροσωποκεντρικός χαρακτήρας της τουρκικής πο-
λιτικής ηγεσίας και η απόλυτη κυριαρχία του Ερν-
τογάν μπορεί μερικές φορές να μας απομακρύνουν

από την πραγματική ουσία του προβλήματος. Ο Ερντογάν,
όπως και πολύ άλλοι ηγέτες στην ιστορία, ανήλθαν στην
εξουσία μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες, ενίοτε δε
έχοντας ήδη χτίσει το προφίλ του κυνηγημένου από την
εκάστοτε καθεστηκυία τάξη ηγέτη, έχοντας περάσει δια
πυρός και σιδήρου προκειμένου να φτάσουν εκεί που
έφτασαν. Ο πρόεδρος της Τουρκίας είναι μια χα-
ρισματική όσο και αμφιλεγόμενη προσωπικό-
τητα, που σταδιακά υπερσυγκέντρωσε εξου-
σία στα χέρια του και, όντας οραματιστής
του πάλαι ποτέ ένδοξου οθωμανικού (και
κεμαλικού) παρελθόντος, αξιοποιεί αυτή
την κληρονομία για να «χτίσει» ο ίδιος το
δικό του προσωπικό μύθο. Ξεκινώντας
από αυτή την προσέγγιση, θα ήταν χρή-
σιμο να εξετάσουμε το ρόλο των αντιπο-
λιτευόμενων κομμάτων για το πώς έφτασε
η Τουρκία, διαμέσου του Ερντογάν, σε αυτή
την κατάσταση της ανελευθερίας για ένα με-
γάλο μέρος του πληθυσμού. Το πρώτο στοιχείο
είναι πως τα πολιτικά κόμματα, πλην του διωκόμενου
HDP, δεν έχουν τίποτα απολύτως να προσφέρουν στο
μέσο Τούρκο, είτε αυτός είναι χαμηλόμισθος στο δημόσιο,
είτε μεγάλος, ενεργός και εξωστρεφής επιχειρηματίας.
Όλα τους είναι πλήρως αποδυναμωμένα, αδύναμα στη χά-
ραξη πολιτικής στρατηγικής και στην προετοιμασία ενός
εναλλακτικού μοντέλου άσκησης της εξουσίας, διεφθαρ-
μένα και πλήρως απαξιωμένα για την πλειοψηφία των
τούρκων πολιτών. Για αυτόν ακριβώς το λόγο, επί 14 συ-
ναπτά έτη, δεν μπορούν να έλθουν στην εξουσία, έχοντας
φτάσει πλέον να συγχρωτίζονται με το AKP, να σιωπούν
επιδεικτικά στη βίαιη καταπάτηση και προσβολή των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και της ελευθερίας του Τύπου, να
μην τοποθετούνται δημοσίως για οποιοδήποτε θέμα έχει
να κάνει με το σεβασμό στην ελευθερία και τη δημοκρα-
τία. Ο βασικός λόγος είναι πως και τα ίδια θρέφονται από
την ηγεσία Ερντογάν, «βολεύονται» από μια κατάσταση

στην οποία είναι θεατές, διατηρώντας και μια δήθεν δια-
κριτή πολιτική παρουσία στα δημόσια πράγματα της
χώρας. Όλοι θυμόμαστε αμέσως μετά το αποτυχημένο
πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου τις κοινές συγκεντρώσεις
του κεμαλικού CHP, του εθνικιστικού MHP, και του ΑΚΡ
για την «προάσπιση της δημοκρατίας» στην Τουρκία. 

Εκκωφαντική σιωπή

Μετά από όλα όσα μεσολάβησαν από τον Ιούλιο μέχρι
σήμερα, δεν θα έπρεπε με τον ίδιο ζήλο και την ίδια

σπουδή τα δύο αυτά αντιπολιτευτικά κόμματα,
ειδικά το CHP, να επιχειρούν να κερδίσουν

έδαφος και «πολιτικό χώρο» αξιοποιώντας
το θυμό, την αγανάκτηση και τις κινητο-
ποιήσεις ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων,
εκδιωγμένων δημοσίων υπαλλήλων, φοι-
τητών εναντίον των απολυταρχικών πο-
λιτικών της κυβέρνησης; Η εκκωφαντική
σιωπή τους είναι εκείνη που τους κάνει

συνένοχους στις πολιτικές της κυβέρνη-
σης, ενώ θέτουν και το πλαίσιο δράσης

μέσα στο οποίο όλα τα κόμματα θα πρέπει να
κινούνται. 

Ο τρόπος με τον οποίο τα δύο αυτά κοινοβουλευ-
τικά κόμματα –CHP και MHP- κινούνται, στοχεύει στη
«βύθιση» της κοινωνικής αγανάκτησης, στην πολιτική νο-
μιμοποίηση των κυβερνητικών επιλογών, ή αντιστρόφως
στη διοχέτευση της αγανάκτησης και του φόβου προς το
HDP, ώστε να παρουσιάζεται ως ένα κόμμα απείρως επι-
κίνδυνο για τη χώρα και την πολιτική σταθερότητα, που
βρίσκεται εκτός εθνικής γραμμής, έχοντας σχέσεις με την
τρομοκρατία και τον ένοπλο αγώνα του ΡΚΚ. 

Τελευταία πράξη, η μεταμεσονύχτια σύλληψη 11 βου-
λευτών του HDP στις 3 Νοεμβρίου, μεταξύ των οποίων και
των συμπροέδρων Σελαχατίν Ντεμιρτάς και Φιγκέν Γι-
ουκσεκντάγ, στο «όνομα της πάταξης της τρομοκρατίας».
Είχε βέβαια προηγηθεί η άρση ασυλίας όλων των βουλευ-
τών του κόμματος στις αρχές του έτους, ένα κύμα διώξεων
και επιδρομών σε κατοικίες τους και στα γραφεία του
HDP σε Άγκυρα και Ντιγιαρμπακίρ, όπως επίσης και οι
βιαιοπραγίες εναντίον τους από πολλούς βουλευτές της

κυβέρνησης, του CHP και του MHP πριν το καλοκαίρι. 

∆ιώξεις και αβάσιμες συνδέσεις

Σε δεύτερο επίπεδο, υπό το γενικό τίτλο «τρομοκρά-
τες», επιχειρείται ο συσχετισμός μεταξύ του PKK και του
Ισλαμικού Κράτους, με κοινό στοιχείο αναφοράς την τρο-
μοκρατία, τις ένοπλες επιθέσεις, που έχουν ως αποτέλε-
σμα εκατοντάδες νεκρούς εντός του τουρκικού εδάφους.
Οι θολές –και αβάσιμες εν τέλει- προσεγγίσεις στον τουρ-
κικό Τύπο για τις σχέσεις PKK και Ισλαμικού Κράτους
έχουν αυξηθεί, ιδιαίτερα από τη στιγμή που η σχεδόν από-
λυτη πλειοψηφία των ΜΜΕ ελέγχεται από το κράτος και
τους τοποτηρητές που η κυβέρνηση έχει επιβάλλει. Τε-
λευταίο «θύμα» η κεντροαριστερή εφημερίδα Cumhuriyet,
της οποίας ο τέως διευθυντής σύνταξης Can D�ndar (o
οποίος προτάθηκε φέτος για το βραβείο Ζαχάρωφ από την
ευρωομάδα της Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο)
βρέθηκε διωκόμενος, γιατί αποκάλυψε σχέσεις της τουρ-
κικής υπηρεσίας πληροφοριών με υψηλόβαθμους μαχη-
τές του Ισλαμικού Κράτους.   

Η εποποιία του Ερντογάν χτίζεται καθημερινά από τα
κόμματα της αντιπολίτευσης, και πλέον από τα ΜΜΕ που
ο κρατικός μηχανισμός και η κυβέρνηση ελέγχουν. Ο ίδιος
δεν χρειάζεται πλέον να κάνει και πολλά, παρά μόνο να
προβεί στην αναθεώρηση του Συντάγματος και στη μετα-
φορά των εκτελεστικών εξουσιών από τον πρωθυπουργό
στον πρόεδρο. Το ζήτημα είναι κατά πόσο οι συνέπειες
του πολέμου που έχει κηρύξει η τουρκική κυβέρνηση με
την τρομοκρατία και το Ισλαμικό Κράτους από τη μία, και
οι μάχες που δίνονται στα νοτιοανατολικά σύνορα με τους
Κούρδους μαχητές του PKK από την άλλη, όπως και το
στρατιωτικό «άνοιγμα» σε Συρία και Ιράκ, θα φθείρουν
τον Ερντογάν ή απλώς θα κάνουν το πολιτικό κατεστη-
μένο να έρθει ακόμα εγγύτερα για να τον προστατέψει και
να αυτοπροστατευθεί, βυθίζοντας ακόμη περισσότερο την
χώρα στον αυταρχισμό και σε ένα σάπιο κοινοβουλευτικό
καθεστώς. 

*Ο ∆ημήτρης Ραπίδης είναι πολιτικός αναλυτής και
επικοινωνιολόγος, μέλος της Γραμματείας Εξωτερικής
Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης
συντηρούν τον απολυταρχισμό του Ερντογάν
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Σε προηγούμενο φύλλο της εποχής (23-10-2016)
γράφαμε για τις μαζικές διαδηλώσεις και τη
στάση εργασίας των γυναικών κατά της δολοφο-
νικής έμφυλης βίας που πραγματοποιήθηκαν, με
επίκεντρο την Αργεντινή, σε όλες σχεδόν τις
χώρες της Λατινικής Αμερικής και το Μαϊάμι
(19/10). Κεντρικό σύνθημα των κινητοποιήσεων
για τους βιασμούς - δολοφονίες γυναικών από το
2015 είναι: «Ούτε μια λιγότερη, Μας θέλουμε
ζωντανές». Την επόμενη κιόλας μέρα των διαδη-
λώσεων ένας άντρας σκότωσε την αδελφή του με
κατσαβίδι στη Μεντόζα και ένας άλλος έκαψε τη
σύζυγό του, αφού την είχε περιλούσει με οινό-
πνευμα στο Τουκουμάν. Μέσα σε 6 ημέρες, «7 γυ-
ναίκες λιγότερες και επτά φέρετρα περισσό-
τερα», όπως γράφει η αργεντίνα δημοσιογράφος
– συγγραφέας Λ. Γκεριέρο στο εκτενές απόσπα-
σμα του άρθρου που ακολουθεί (El Pais, 26-10-
2016). 

Ενώ καθόμουν στο σπίτι μου και έβλεπα στην τη-
λεόραση μια οδηγό να μιλά με συγκίνηση για την
πρόσφατη, δολοφονική έμφυλη βία κατά των γυ-

ναικών, αμέσως μετά ακολούθησαν διαφημίσεις: μια
ενός σαπουνιού με το οποίο μια γυναίκα έπλενε τα
ρούχα των άτακτων παιδιών της (αγοριών) και αμέσως
μετά μια άλλη, όπου ένας άντρας οδηγούσε ένα αυτοκί-
νητο σε τοπία που ανέδιδαν ελευθερία, ακολουθούμενη
από ακόμα μια, στην μια γυναίκα μάθαινε την κόρη της
να μαγειρεύει κοτόπουλο στο φούρνο. Στην Κολομβία
μας εκτοξεύουν χημικά οξέα, στη Χιλή μας ξεριζώνουν
τα αυτιά, στη χώρα μου μας καίνε. Καθένας εκτρέφει
τα κτήνη του. Οι άντρες μας σκοτώνουν. Μας σκοτώ-
νουν, όμως, και άλλα πράγματα.

Μας σκοτώνει το «δηλητη-
ριώδες γάλα» που μας ποτίζουν
καθημερινά και κάνει όλους να
θεωρούν φυσιολογικό, στις δια-
φημίσεις και στη ζωή, οι γυναί-
κες να πλένουν τα ρούχα και οι
άντρες να βγαίνουν έξω να γνω-
ρίσουν τον κόσμο. Γιατί κανείς
δε βρίσκει ίχνη υποταγής στην
επαναλαμβανόμενη (από άντρες
και γυναίκες) φράση « τo πιο
θαυμάσιο που μπορεί να συμβεί
στη ζωή μιας γυναίκας είναι να
κάνει ένα παιδί». Γιατί οι δημο-
σιογράφοι συνεχίζουμε να υιο-
θετούμε άρθρα, όπως «η πρώτη
γυναίκα οδηγός μετρό», σαν να
λες «Κοιτάτε! ∆εν είναι ανόητες,
μπορούν να χειρίζονται μο-
χλούς». Γιατί όταν δυο γυναίκες

ταξιδεύουν μαζί, λένε ότι αυτές ταξιδεύουν «μόνες».
Μας σκοτώνει αυτό το «δηλητηριώδες γάλα» που μοι-
άζει μ’ ένα επιθανάτιο τραγούδι ή μια προφητεία χωρίς
παράθυρο διαφυγής. (Στην Αργεντινή κάθε μέρα ένας
άντρας σκοτώνει μια γυναίκα και από την ημέρα των
διαδηλώσεων μέχρι σήμερα στη χώρα μου υπάρχουν
επτά γυναίκες λιγότερες και επτά φέρετρα περισσό-
τερα).

•

AΡΓΕΝΤΙΝΗ 

Επτά λιγότερες….

Από διαδήλωση στην
Αργεντινή. Ούτε μια
λιγότερη, 19-10-2016

Στο ισπανικό κράτος, σύμφωνα με
πρόσφατα στοιχεία του υπουργείου
εσωτερικών, κάθε οκτώ ώρες
βιάζεται μια γυναίκα. Από το 2009, που
άρχισε η επίσημη καταγραφή των
περιστατικών σεξιστικής βίας, πάνω
από 1.000 γυναίκες βιάζονται κάθε
χρόνο. Όμως, φεμινιστικές
συλλογικότητες και ομάδες στήριξης
γυναικών που έχουν υποστεί σεξιστική
βία ή βιασμό επισημαίνουν ότι τα
επίσημα στοιχεία καταγράφουν μόνο
ένα μέρος της πραγματικότητας, αφού
μόνο μία στις έξι (1:6) γυναίκες που
έχουν βιαστεί ή υποστεί σεξιστική βία
το καταγγέλλουν. Όπως και στην
Ελλάδα, ο λαβύρινθος των
αστυνομικών και δικαστικών
διαδικασιών που συνεπάγεται η
καταγγελία και η επιχειρούμενη κατά
κανόνα ενοχοποίηση των γυναικών για
τη βία που υπέστησαν λειτουργούν
αποθαρρυντικά. Τους τελευταίους
μήνες επανήλθε στο προσκήνιο η
έμφυλη βία με αφορμή τους βιασμούς
στις Σανφερμίνες τον Ιούλιο και τη
δολοφονία, μετά από απαγωγή και
βιασμό, μιας κοπέλας και τις
σεξιστικές επιθέσεις στη Βαρκελώνη
τον Σεπτέμβρη. Μετά την άμεση και
εντυπωσιακή αντίδραση - συμμετοχή
της κοινωνίας στη συγκέντρωση που
πραγματοποιήθηκε στην Παμπλόνα
(7/7) με κύριο σύνθημα «ΌΧΙ στις
σεξιστικές επιθέσεις» και στη
Βαρκελώνη (23/9), φεμινιστικές
ομάδες και η ΛΟΑΤ κοινότητα της
Καταλονίας και της Βαλένθια καλούν σε
διαδήλωση στις 5 Νοέμβρη, στη
Ταραγόνα «για μια κραυγή κατά της
σεξιστικής βίας».

Οι φετινές Σανφερμίνες συνδέθη-
καν με τη σεξιστική βία κατά
των γυναικών: τέσσερις βια-

σμοί, από τους οποίους ο ένας ομαδι-
κός με δράστες πέντε 20χρονους που
βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους και
θύμα μια 19χρονη κοπέλα, ενώ οι άλλοι
τρεις έχουν ως θύματα δύο 22χρονες
και μία 15χρονη. Επίσης, καταγγέλθη-
καν μια (1) απόπειρα βιασμού και 12
επιθέσεις κατά της σεξουαλικής ελευ-
θερίας. Φεμινιστικές συλλογικότητες
και η αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου ανε-
βάζουν τις καταγγελίες σε 28. Τα προ-
ηγούμενα τρία χρόνια οι καταγγελίες
κυμαίνονταν από 3-7. Ο υπουργός Εσω-
τερικών δηλώνει ότι «η σεξιστική βία

στις Σανφερμίνες δεν αποτελεί μεμο-
νωμένη περίπτωση και ότι έτσι συμβαί-
νει σ’ αυτές τις γιορτές σε όλη την
Ισπανία». 

Για πρώτη φορά η αντίδραση της
αστυνομίας και της ∆ικαιοσύνης ήταν
άμεση: συνέλαβε 17 άντρες (ανεπίσημα
80) ως υπόπτους, μεταξύ των οποίων
τους πέντε (5) του ομαδικού βιασμού
που προφυλακίστηκαν. 

Αυξήθηκαν οι βιασμοί
ή οι καταγγελίες;

Αν και η απάντηση δε μπορεί να είναι
κατηγορηματική, οι φεμινιστικές ομά-
δες της περιοχής εκτιμούν ότι η μα-
κρόχρονη και άοκνη πάλη τους κατά
της έμφυλης βίας αρχίζει να καρποφο-
ρεί και αυτό εγγράφεται τόσο στην αύ-
ξηση των καταγγελιών, όσο και στην
πρωτοφανή σε όγκο και παλμό συγκέν-

τρωση. Επισημαίνουν, ωστόσο, τη συ-
νεργασία και τη θετική συμβολή σ»
αυτόν τον αγώνα των νέων δημοτικών
αρχών (πατριωτική αριστερά) και ειδι-
κότερα της δημαρχίνας Χοσέμπα Ασι-
ρόν .

Ο ρόλος του ∆ήμου

Εδώ και ένα χρόνο, οι νέες δημοτικές
αρχές έθεσαν ως στόχο «Σανφερμίνες
χωρίς σεξιστική βία», που εκφράστηκε
από τη δημαρχίνα και στο χαιρετισμό
της στην τελετή έναρξης των γιορτών.
Σ’ αυτήν την κατεύθυνση, «ζωντάνε-
ψαν» την αρμόδια υπηρεσία του ∆ήμου
και σε στενή συνεργασία με το φεμινι-
στικό κίνημα οργάνωσαν, μήνες πριν
τη γιορτή, πολύμορφη καμπάνια ευαι-
σθητοποίησης της κοινωνίας. 

Είναι προφανής ο θετικός ρόλος του
∆ήμου στη πάλη για την εξάλειψη της
έμφυλης βίας κατά των γυναικών,
ωστόσο η ανατροπή της πατριαρχικής
κοινωνίας, μακρόχρονη, επίπονη και
επίμονη διαδικασία, απαιτεί ριζικές αλ-
λαγές τόσο στην εκπαίδευση όσο και
στις δημόσιες πολιτικές που αναπαρά-
γουν τις..πατροπαράδοτες σχέσεις
εξουσίας των δύο φύλων. 

*Ετήσιες μεσαιωνικές γιορτές προς
τιμή του Αγίου Φερμίν της Αμιέν,
διεξάγονται στην πρωτεύουσα της
Ναβάρας Παμπλόνα, ξεκινούν στις 7
Ιουλίου και διαρκούν 5 ημέρες. Χα-
ρακτηριστικό τους, η διαδρομή 840
μέτρων που διανύουν ταύροι στο
κέντρο της πόλης, κατάμεστο από
αντρικό, κατά κανόνα, πληθυσμό. 

Γεωργία Ντούσια

ΙΣΠΑΝΙΑ

Στο προσκήνιο η έμφυλη βία
κατά των γυναικών
Η σεξιστική βία στις Σανφερμίνες* 

Κάλεσμα διαδήλωσης κατά της αντρι-
κής βίας. Ταραγκόνα, 5.11.2016

Εδώ και έ να χρό νο, οι νέες
δη μο τι κές αρ χές έ θε σαν
ως στό χο “Σαν φερ μί νες
χω ρίς σε ξι στι κή βία”, που
εκ φρά στη κε α πό τη δη -
μαρ χί να και στο χαι ρε τι -
σμό της στην τε λε τή έ ναρ -
ξης των γιορ τών.

“
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Του Στίβεν Φόρτι 

Επειτα από 300 μέρες, το ισπανικό
αδιέξοδο έλαβε τέλος. ∆ύο εκλο-
γές σε έξι μήνες μόνο, δεν ήταν

αρκετές για να θέσουν τέλος στην κυ-
βέρνηση του Λαϊκού Κόμματος (PP),
παρά με έναν ακατάλυτο Μαριάνο
Ραχόι, πιστό στο απόφθεγμά του «resi-
stir es vencer» (ΣτΜ: Η αντοχή είναι
νίκη), ο οποίος κατόρθωσε, το περα-
σμένο Σάββατο, να εκλεγεί πρόεδρος
την τελευταία στιγμή. Άρχισε, επομέ-
νως, μια νέα φάση, έπειτα από ένα
χρόνο που σημαδεύτηκε από την αβε-
βαιότητα και από τη δυνατότητα να
υπάρξει μια σημαντική πολιτική αλ-
λαγή στην Ισπανία, που τελικά δεν
πραγματοποιήθηκε. 

Όμως, η επανεκλογή του Ραχόι δεν
έπεσε από τον ουρανό. Το Λαϊκό
Κόμμα με μόνο 137 βουλευτές σε μια
Βουλή 350, χρειάστηκε τις 32 ψήφους
των Ciudadanos και την ψήφο της βου-
λεύτριας της Coalici�n Canaria, αλλά
πάνω απ’ όλα την αποχή του Ισπανικού
Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος
(PSOE). Με 170 υπέρ, 111 κατά και 68
αποχές, ο Ραχόι επανεξελέγη πρό-
εδρος: η κυβέρνησή του θα είναι εκείνη
που θα αριθμεί τους λιγότερους βου-
λευτές ολόκληρης της ιστορίας της δη-
μοκρατικής Ισπανίας, μιας που ούτε οι
Ciudadanos, ούτε οι σοσιαλιστές έχουν,
προς το παρόν, πρόθεση να μπουν στην
κυβέρνηση. 

Η αυτοκτονία
του Σοσιαλιστικού Κόμματος

Για το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ταμπου-
ρωμένο για δέκα μήνες στο «no es no»
(ΣτΜ: το όχι είναι όχι) στον Ραχόι, η
απρόσμενη αλλαγή θέσης υπέρ μιας
αποχής ήταν μια δύσκολη απόφαση,
που διέσπασε το κόμμα ανάμεσα σ’ αυ-
τούς που ήταν αντίθετοι σε μια κυβέρ-
νηση του Λαϊκού Κόμματος , όπως ο
πρώην γενικός γραμματέας Πέδρο Σάν-
τσεθ, και σ’ αυτούς οι οποίοι από την
αρχή, πίεζαν για μια αποχή που θα ξεμ-
πλόκαρε την κατάσταση και θα βοη-
θούσε να αποφευχθούν τρίτες εκλογές
μέσα σε ένα χρόνο, όπως η παλιά
φρουρά του κόμματος. Έπειτα από την
παραίτηση του Σάντσεθ, που αντικατα-
στάθηκε από μια επιτροπή με πρόεδρο
τον Χαβιέρ Φερνάντεθ, η κατάσταση

στο εσωτερικό του κόμματος είναι
εξαιρετικά τεταμένη. Οι κύκλοι του
κόμματος που κατόρθωσαν να νική-
σουν, υπό την αρχηγία της προέδρου
της περιφέρειας της Ανδαλουσίας Σου-
ζάνα Ντίαζ, και, στο παρασκήνιο, του
πρώην πρωθυπουργού Φελίπε Γκονζά-
λεθ, χάνουν χρόνο, ενώ απειλούν ότι θα
πραγματοποιήσουν εκκαθάριση όλου
του κριτικού τμήματος. Σκέφτονται να
προχωρήσουν σε πειθαρχικά μέτρα
έναντι των 15 βουλευτών που ψήφισαν
«όχι» στον Ραχόι. Επιπλέον, δεν απο-
φασίστηκε ακόμη μια ημερομηνία για
τη διεξαγωγή του επόμενου συνεδρίου -
συζητείται η άνοιξη ή και το φθινό-
πωρο του 2017- και υψώνονται όλο και
περισσότερες κριτικές φωνές σε σχέση
με τη διεξαγωγή εσωκομματικής ψη-
φοφορίας, ελπίζοντας έτσι ότι θα δια-
κόψουν την προσπάθεια του Σάντσεθ
να ακολουθήσει το δρόμο του Κόρμπιν,
βρίσκοντας στήριξη στη βάση του κόμ-
ματος. 

Όμως, πέρα από τις εσωτερικές δια-
μάχες του Σοσιαλιστικού Κόμματος,
αυτό που είναι προφανές είναι η αυτο-
κτονία του ισπανικού σοσιαλισμού, που
ευθυγραμμίζεται με άλλα ευρωπαϊκά
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Το όνει-
δος ότι επέτρεψε μια νέα κυβέρνηση
του Λαϊκού κόμματος δεν θα το ξεπλύ-
νει εύκολα. Ο κίνδυνος της πασοκο-
ποίησης είναι τώρα πραγματικός. ΄Η,
το λιγότερο, ο κίνδυνος μετατροπής
του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε ένα
κόμμα ριζωμένο ουσιαστικά στο νότο
της χώρας. Είναι ακόμη άγνωστο πώς
θα αντιδράσει η βάση που ψήφισε το
Σοσιαλιστικό Κόμμα, για να αποφύγει
μια νέα κυβέρνηση Ραχόι. 

Η αποχή των σοσιαλιστών άνοιξε το
δρόμο στο Unidos Podemos, που μετα-
βλήθηκε στη μοναδική πραγματική αν-
τιπολίτευση στο Κοινοβούλιο. Οι εσω-
τερικές εντάσεις του σχήματος υπό την
ηγεσία του Ιγκλέσιας, στον οποίο ασκή-
θηκε κριτική έπειτα από την απώλεια
περισσότερων του ενός εκατομμυρίου
ψήφων στην εκλογική αναμέτρηση του
Ιουνίου, έχουν ηρεμήσει. Ακόμη και οι
διαφορές απόψεων με το νούμερο δύο
Ινίγκο Ερεχόν, παρότι δεν εξαφανίστη-
καν, πέρασαν σε δεύτερο επίπεδο. Θα
υπάρξει, πάντως, μια έντονη συζήτηση,
για να κατανοηθεί αν θα επιβεβαιωθεί η
γραμμή του Ιγκλέσιας, που πιέζει για
την επιστροφή στις πλατείες, ή η

άποψη του Ερεχόν, που στοχεύει στη
διατέμνουσα γραμμή. Το βάπτισμα του
πυρός θα είναι στην επόμενη Asamblea
Ciudadana -το εθνικό συνέδριο του Po-
demos- που θα πρέπει να λάβει χώρα
στις αρχές του 2017. Στο μεταξύ, όμως,
το Podemos, κατάκοπο από μια προ-
εκλογική εκστρατεία, που κράτησε
πάνω από ένα χρόνο και με διαλυμένα
τα όνειρα για μια προοδευτική κυβέρ-
νηση, θα μπορέσει να αφιερωθεί στο
νέο του ρόλο: το ρόλο ενός κόμματος
της αντιπολίτευσης απέναντι σε μια
συντηρητική κυβέρνηση. 

Οι άγνωστες πτυχές
της νομοθετικής περιόδου

Η νομοθετική περίοδος που αρχίζει
είναι γεμάτη από άγνωστες πτυχές.
Πολλοί υπογράμμισαν ότι μια κυβέρ-
νηση μειοψηφίας σαν αυτή του Ραχόι
θα είναι πολύ αδύναμη. Στην πραγματι-
κότητα, το ισπανικό Σύνταγμα θωρακί-
ζει τον πρόεδρο της κυβέρνησης: το να
τεθεί το εκτελεστικό όργανο σε μει-
οψηφία δεν είναι αρκετό για την πτώση
του, χρειάζεται ένας εναλλακτικός
υποψήφιος. Και σε μια Βουλή τόσο κα-
τακερματισμένη και διαιρεμένη σε ζη-
τήματα - κλειδιά (μεταρρύθμιση του
Συντάγματος, καταλανικό ζήτημα, κοι-
νωνικές πολιτικές, κλπ) είναι ουτοπία
να νομίζει κανείς ότι οι σοσιαλιστές, το
Unidos Podemos και οι Ciudadanos θα
κατορθώσουν να συμφωνήσουν. Αυτό
σημαίνει ότι η κυβέρνηση Ραχόι δεν θα
έχει σύντομη διάρκεια, αλλά θα φθάσει
πιθανά μέχρι το τέλος της νομοθετικής
περιόδου. Εκτός και αν θελήσει ο ίδιος
ο ηγέτης των Λαϊκών να προκαλέσει
νέες εκλογές, που αυτή τη στιγμή τόσο
οι Ciudadanos όσο και το Σοσιαλιστικό
Κόμμα θέλουν να αποφύγουν με κάθε
κόστος. Ο Ραχόι θα χρησιμοποιήσει
επομένως ως φόβητρο την απειλή επι-
στροφής στις κάλπες. 

Ειπώθηκε ότι μια κυβέρνηση μειοψη-
φίας θα δώσει κεντρικό ρόλο και εξου-
σία στο κοινοβούλιο. Στην πραγματι-
κότητα, όμως, όπως υπογράμμισε ο
Πάμπλο Ιγκλέσιας, «είναι ψέμα ότι από
το κοινοβούλιο μπορεί κανείς να κυ-
βερνήσει». Οι νόμοι που προτείνονται
από τη Βουλή χάρη σε πιθανές εναλλα-
κτικές πλειοψηφίες είναι δυνατό να
επιστραφούν στον αποστολέα από την
κυβέρνηση, η οποία, επιπλέον, μπορεί

να υπολογίζει στην απόλυτη πλειοψη-
φία που διαθέτει στη Γερουσία. Επομέ-
νως, η μεταρρύθμιση του Συντάγματος
είναι μάλλον απίθανη, ή, τουλάχιστον,
πολύ δύσκολη. 

Πολλοί έχουν την πεποίθηση ότι η
νέα κυβέρνηση θα διαλέγεται περισσό-
τερο σε σχέση με το παρελθόν. Είναι πι-
θανό, αλλά είναι δύσκολο να το πιστέ-
ψει κανείς με δεδομένα τα προηγού-
μενα. Είναι δύσκολο και για έναν άλλο
λόγο: τα προβλήματα είναι πολλά και
αφορούν σε όλο το ισπανικό σύστημα
,που είναι παιδί της Μετάβασης στη δη-
μοκρατία στο τέλος της δεκαετίας του
εβδομήντα. Πρώτα - πρώτα, υπάρχει το
καταλανικό ζήτημα, στο οποίο ο Ραχόι
απάντησε μόνο με σιωπή και με δικα-
στήρια. Ή η νέα κυβέρνηση θα καθίσει
και θα κάνει διάλογο, έχοντας μια σο-
βαρή και πειστική προσφορά προς την
περιφερειακή καταλανική κυβέρνηση
που θέλει την ανεξαρτησία, ή θα υπάρ-
ξει σύγκρουση, με όλες τις συνέπειες.
∆εύτερον, υπάρχουν οι κοινωνικές πο-
λιτικές σε μια Ισπανία η οποία, παρότι
μεγεθύνεται κατά 3,2% εφέτος, βλέπει
ακόμη το 20% του πληθυσμού της να
είναι άνεργο. Το τέλος της λιτότητας
είναι μια αυταπάτη, αν λάβει κανείς
υπόψη ότι οι Βρυξέλλες ζήτησαν 5,5 δι-
σεκατομμύρια περικοπές για το 2017
με σκοπό να φέρουν το έλλειμμα από
το 4,6 στο 3,1%. Τρίτον, υπάρχει το ζή-
τημα της αναμόρφωσης του πολιτικού
συστήματος: είναι μάλλον απίθανο να
νομίζει κανείς ότι θα γίνει αυτό σε με-
γάλες στιγμές καμπής, όταν το κυβερ-
νητικό κόμμα δικάζεται ακριβώς σε αυ-
τούς τους μήνες, με την υπόθεση B�rce-
nas, την υπόθεση G�rtel ή την υπόθεση
των black card της Caja Madrid στην
οποία εμπλέκεται ο Ροδρίγκο Ράτο,
ισχυρός άνδρας του Λαϊκού Κόμματος
την εποχή του Χοσέ Μαρία Αθνάρ. 

Η νέα φάση που μόλις άρχισε είναι,
συνεπώς, εξαιρετικά πολύπλοκη. Και η
εκλογή του Ραχόι, που είναι ο πραγμα-
τικός και μοναδικός νικητής των δέκα
μηνών αδιεξόδου, δεν μας κάνει να
προβλέπουμε τίποτε καλό. Η πολιτική
αλλαγή, που έμοιαζε να περιμένει στη
γωνία στα τέλη του 2015 για την Ισπα-
νία, μετατέθηκε σε απροσδιόριστη ημε-
ρομηνία. 

Μετάφραση: Τόνια Τσίτσοβιτς

Πέρα από τις εσωτερικές διαμάχες του
Σοσιαλιστικού Κόμματος, αυτό που είναι προφανές
είναι η αυτοκτονία του ισπανικού σοσιαλισμού, που
ευθυγραμμίζεται με άλλα ευρωπαϊκά
σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Το όνειδος ότι
επέτρεψε μια νέα κυβέρνηση του Λαϊκού κόμματος
δεν θα το ξεπλύνει εύκολα. Ο κίνδυνος της
πασοκοποίησης είναι τώρα πραγματικός. ΄Η, το
λιγότερο, ο κίνδυνος μετατροπής του
Σοσιαλιστικού Κόμματος σε ένα κόμμα ριζωμένο
ουσιαστικά στο νότο της χώρας.

“

Ραχόι, ο πραγματικός νικητής
του ισπανικού αδιεξόδου
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Της Χίλαρι Γουέινραϊτ

Χιλιάδες υποστηρικτές του Mo-
mentum1 δήλωσαν συμμετοχή
στο φεστιβάλ «The World Tran-

sformed»2 (Ο μετασχηματισμένος κό-
σμος), προκειμένου να περάσουν τέσ-
σερις μέρες στο Λίβερπουλ, γιορτάζον-
τας και διακινώντας νέες επινοητικές
πολιτικές -από καινούργια μοντέλα δη-
μοτικής διακυβέρνησης μέχρι στρατηγι-
κές για μια δημοκρατική οικονομία.
Όσοι απορρίπτουν τα κινήματα «από τα
κάτω», που στρέφονται προς τον Κόρμ-
πυν αναζητώντας πολιτική φωνή,
επειδή τα θεωρούν «ανίκανα να υπερ-
βούν τη διαμαρτυρία», αποκαλύπτουν
πόσο ανενημέρωτοι είναι, κλεισμένοι
στο προστατευμένο οχυρό του Ουε-
στμίνστερ. Μοιάζουν ανίκανοι να κατα-
λάβουν πόσο έχει αλλάξει τα τελευταία
30 χρόνια η πολιτική έξω από την ελίτ
του Γουεστμίνστερ, ιδίως στο χώρο της
Αριστεράς.

Οι πρωτοβουλίες πολλών γενιών γυ-
ναικών, ήδη από τις αρχές της δεκαε-
τίας του ‘70, αποτελούν παράδειγμα για
την κατεύθυνση αυτής της αλλαγής και
για το τι μπορεί να σημάνει στο μέλλον.
Όσοι χαρακτηρίζουν δεκαετίες φεμινι-
στικής δράσης ως απλή «διαμαρτυρία»,
αγνοούν παντελώς πόσο και πώς ο φε-
μινισμός άλλαξε στο εδώ και τώρα τη
ζωή εκατομμυρίων γυναικών. Εννοείται
πως διαμαρτυρήθηκαν και απηύθυναν
αιτήματα στην κυβέρνηση. Το κρίσιμο,
ωστόσο, ήταν ότι οι γυναίκες οργανώ-
θηκαν, ώστε να βρουν συλλογικές λύ-
σεις στο παρόν μέσα από την αμοιβαι-
ότητα και τη συνεργασία -προκειμένου
να προσφέρουν φροντίδα για τα παιδιά,
να δημιουργήσουν κέντρα για εκείνες
που είχαν βρεθεί αντιμέτωπες με την
ενδοοικογενειακή βία ή το βιασμό, να
πετύχουν αλλαγές στις παροχές υγείας,
έτσι ώστε η φροντίδα να αναγνωρίσει
τη γνώση των ίδιων των γυναικών για
τα σώματά τους Αυτές οι πρωτοβουλίες
υπήρξαν, λοιπόν, η βάση, ώστε αρι-
στερά τοπικά συμβούλια να χρησιμο-
ποιήσουν δημόσιους πόρους και να
στηρίξουν αυτή την de facto εξάπλωση
των κοινωνικών υπηρεσιών, ανταπο-
κρινόμενα στις πρωτοβουλίες βάσης
των γυναικών. Με άλλα λόγια, η «νέα
πολιτική» είναι κάτι πολύ περισσότερο
από πολιτική με τη στενή κομματική-

πολιτική ή/και κοινοβουλευτική έννοια.
Ανοίγεται σε μια νέα σχέση μεταξύ των
εκλογικών πολιτικών του Εργατικού
Κόμματος και της αμοιβαιότητα και αλ-
ληλεγγύης στην καθημερινή ζωή, στην
κοινότητα και στο χώρο εργασίας. 

Ο Τζέρεμυ Κόρμπυν ήρθε για να εκ-
προσωπήσει αυτό το άνοιγμα της πολι-
τικής στη Βρετανία. Αυτό, εξάλλου,
έκανε σε όλη τη ζωή του, τόσο σε σχέση
με τις κοινότητες και τις πρωτοβουλίες
στην εκλογική του περιφέρεια, το Βό-
ρειο Ίσλινγκτον, όσο και σε εθνικό επί-
πεδο, ως εκπρόσωπος της Αριστεράς
και της αριστερής πτέρυγας του Εργα-
τικού Κόμματος, συνεργαζόμενος με
εθνικά και διεθνή κοινωνικά κινήματα.
Αυτό το αισθάνονται οι νέοι (...).

∆ογματική αφοσίωση

Από την ίδρυσή του, ως Συνέδριο ερ-
γατικής αντιπροσώπευσης, το Εργατικό
Κόμμα είχε σχέση με την αλληλεγγύη
και την αμοιβαιότητα στην καθημερινή
ζωή της εργατικής τάξης. Ήταν μια
σχέση αντιπροσώπευσης -κατά κύριο
λόγο των συνδικάτων. Πάντοτε, όμως,
περιοριζόταν από την πίστη του κοινο-
βουλευτικού Εργατικού Κόμματος όχι
απλά στη Βουλή αλλά σ’ αυτό που ο
Ραλφ Μίλιμπαντ όρισε ως «κοινοβου-
λευτισμό» -τη «δογματική αφοσίωση
στο κοινοβουλευτικό σύστημα» (...). 

Η έμφαση στην αφοσίωση των Εργα-
τικών στο κοινοβουλευτικό σύστημα,
ως ένα σταθερό σημείο αναφοράς και
καθοριστικό παράγοντα της πολιτικής
τους νοοτροπίας, συνιστά υποταγή στην
ηθική εξουσία του βρετανικού κράτους
-με άλλα λόγια, στο «στέμμα στη
Βουλή». Είναι άξιο επισήμανσης εδώ
ότι το ιδρυτικό μανιφέστο του κόμμα-
τος δεν περιέχει στην ουσία καμία δέ-
σμευση για συνταγματικές μεταρρυθμί-
σεις, που θα εκδημοκρατίσουν το βρε-
τανικό κράτος. Αντίθετα, διαβεβαιώνει,
καθησυχαστικά και με ζήλο, ότι όλες οι
πολιτικές δημόσιας ιδιοκτησίας και
αναδιανομής του μανιφέστου θα επι-
τευχθούν με τα μέσα της κοινοβουλευ-
τικής κυβέρνησης, με τον τρόπο του
Γουέστμινστερ.

Εδώ ο ρόλος του βρετανικού άγραφου
συντάγματος είναι κυρίαρχος και συν-
δέεται με τον ισχυρό συμβολισμό του
μονάρχη ως μονάδας, στην οποία ορκί-

Του Νίκου Σερβετά

Oταν πριν από περίπου ένα
χρόνο, στην Ειδομένη όπου
δουλεύαμε, ήρθε η συζήτηση

που είχαμε με τον Ισλανδό, κάμεραμαν,
φίλο, αριστερό, στο θέμα των 10.000
διαδηλωτών στο Ρέυκιαβικ, που ζητού-
σαν «να πάρει η Ισλανδία περισσότε-
ρους πρόσφυγες και αυτοί θα τους φι-
λοξενούσαν στα σπίτια τους», το σχό-
λιο που μου έκανε ήταν αφοπλιστικό:
«∆ες όλη την εικόνα, Νίκο, υπάρχουν
10.000 Ισλανδοί που θέλουν τους πρό-
σφυγες, αλλά από τους υπόλοιπους
340.000, πόσοι δεν τους θέλουν;»

Ήξερε, φυσικά, πολύ καλύτερα από
εμένα, την κοινωνία της χώρας του,
ασχέτως αν τα τελευταία χρόνια είχε
μεταναστεύσει και δούλευε στη Σουη-
δία· ίσως γι’ αυτό και να μετανάστευσε.
Το πνεύμα όσων μου είπε τότε, αποτυ-
πώθηκε στις πρόωρες εκλογές που έγι-
ναν στην Ισλανδία την περασμένη
εβδομάδα, όπου οι κάλπες έβγαλαν ...
συντηρητισμό και αυτοσυγκράτηση,
παρά τις προβλέψεις για αλλαγή, όχι
μόνο των πολιτικών συσχετισμών,
αλλά στη λογική διαχείρισης των κοι-
νών μιας χώρας,. Και δεν έφθανε αυτό,
λίγες μόνο μέρες μετά την ανακοίνωση
των αποτελεσμάτων και πριν τα κόμ-
ματα αρχίσουν να διαπραγματεύονται
για να σχηματιστεί κυβέρνηση, ανακοι-
νώθηκε ότι ο μισθός των βουλευτών
αυξάνεται κατά 44% «προκειμένου να
διαφυλαχθεί η οικονομική ανεξαρτησία
τους», όπως αναφέρεται σε επίσημη
ανακοίνωση. Έτσι είναι, βέβαια, τα
πράγματα από τη μεριά των διαχειρι-
στών του συστήματος. Ξέρουμε καλά,
όμως, ότι τέτοιου είδους κινήσεις εν-
σωματώνουν και εντάσσουν ακόμα βα-
θύτερα στο σύστημα κάθε φωνή που
προηγουμένως εξέφραζε, στα λόγια,
κάτι διαφορετικό. 

Στη σκιά των Panama Papers

Οι «Πειρατές», ένα φαινομενικά αν-
τισυστημικό κίνημα, που άνθισε τα
προηγούμενα χρόνια σε πολλές χώρες
της Ευρώπης, στην Ισλανδία λόγω και
της μεγάλης και πολλαπλής κρίσης
που περνάει ακόμα η χώρα, έφθασε
στις δημοσκοπήσεις να έρχεται πρώτο
κόμμα και οι συζητήσεις που γίνονταν
προεκλογικά κινήθηκαν στο θέμα «με
ποιο άλλο κόμμα θα σχηματίσει κυβέρ-
νηση». Έγινε το οργανωμένο εκείνο
πολιτικό σχήμα γύρω από το οποίο συ-

σπειρώθηκαν κυρίως άτομα νεαρής
ηλικίας και ακομμάτιστοι - απολίτικοι,
οι οποίοι ήθελαν να αλλάξουν το σύ-
στημα, που οδήγησε τη χώρα τους στην
οικονομική καταστροφή. 

Η κρίση που περνάει η Ισλανδία δεν
είναι μόνον οικονομική. Οι εκλογές του
περασμένου Σαββάτου ήταν αποτέλε-
σμα διαδηλώσεων και κοινωνικών πιέ-
σεων, μετά τις αποκαλύψεις από τα πε-
ρίφημα πλέον Panama Papers, ότι στε-
λέχη της προηγούμενης κυβέρνησης, η
οποία ανέλαβε να βγάλει τη χώρα από
τα αδιέξοδα της κρίσης, είχαν μεταφέ-
ρει στο εξωτερικό μεγάλα χρηματικά
ποσά.

Το Κόμμα των Πειρατών, ιδεολογική
βάση του οποίου είναι η ελεύθερη δια-
κίνηση πληροφοριών και υλικού μέσω
του διαδικτύου, έπαιζε πλέον στο γή-
πεδο του. Στελέχη του δημοσίευαν συ-
νεχώς κάθε νέο στοιχείο για το θέμα, το
οποίο πήρε τεράστιες διαστάσεις και
τελικά οδήγησε στην παραίτηση της
κυβέρνησης. 

Εκεί, όμως, προέκυψε το μεγάλο ζή-
τημα. Ο κόσμος ήταν γεμάτος πληρο-
φορίες τις οποίες δεν ήξερε τι να κάνει
και οι Πειρατές δεν μπορούσαν να του
πουν. Όπως γίνεται τακτικά σε αυτές
τις περιπτώσεις, «ήξεραν τι δεν ήθε-
λαν, χωρίς, όμως, να καταφέρουν να
πουν τι ήθελαν και, κυρίως, πώς θα το
έκαναν». 

Ίσως αρκετοί Ισλανδοί, μετά από
τόσα που έχουν περάσει τα τελευταία
χρόνια, να μην ήθελαν καν να ξέρουν,
να κουράστηκαν από όλο αυτό μέσα
στο οποίο ζουν και, τελικά, το περίπου
30% που έπαιρναν οι Πειρατές στις δη-
μοσκοπήσεις έγινε 14,5 στις κάλπες.
Τριπλασίασαν, βέβαια, τα ποσοστά
τους, αλλά η σύγκριση με το προσδο-
κώμενο εισπράχθηκε αρνητικά από την
κοινωνία και τα άλλα κόμματα και τους
βγάζει πλέον έξω από τις διαδικασίες
σχηματισμού κυβέρνησης.

Οι Ανεξάρτητοι (Συντηρητικοί), με
28,5%, αποκλείουν κάθε συνεργασία
μαζί τους, σε σημείο που αν δεν συγ-
κεντρώσουν τις έδρες που χρειάζονται
για να σχηματίσουν κυβέρνηση από τα
τέσσερα μικρότερα κόμματα, αναμένε-
ται να συνεργαστούν ακόμα και με το
ιδεολογικά αντίθετό τους Αριστερό -
Πράσινο Κίνημα (17%). Τις 30 από τις
63 έδρες του ισλανδικού κοινοβουλίου
τις κατέκτησαν γυναίκες. Να δούμε αν
αυτό το στοιχείο, τουλάχιστον, παίξει
ρόλο στη διαμόρφωση μιας άλλης νοο-
τροπίας στην άσκηση της πολιτικής.

Η “νέα πολιτική” είναι κάτι πολύ περισσότερο από
πολιτική με τη στενή κομματική-πολιτική ή/και
κοινοβουλευτική έννοια. Ανοίγεται σε μια νέα
σχέση μεταξύ των εκλογικών πολιτικών του Ερ-
γατικού Κόμματος και της αμοιβαιότητα και αλλη-
λεγγύης στην καθημερινή ζωή, στην κοινότητα και
στο χώρο εργασίας.

“
ΙΣΛΑΝ∆ΙΑ: ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΟΙ ΚΑΛΠΕΣ
∆ΕΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΙΣ ∆ΗΜΟΣΚΟΠΗΣΕΙΣ

Οι κάλπες
ξεφούσκωσαν
τα πανιά των Πειρατών
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ζονται πίστη οι βουλευτές -διαφοροποι-
ούμενοι από τη δημοκρατική ευρω-
παϊκή σύμβαση ενός όρκου στον λαό. Η
σημασία αυτού του όρκου στο στέμμα
σημαίνει ότι μεταξύ των εκλογών η
εξουσία βρίσκεται εντός του κοινοβου-
λίου, κι αυτό δεν αφορά απλώς τους νό-
μους που φτιάχνει ή συμφωνεί, αλλά
τον τρόπο με τον οποίο σχετίζεται με
την εκτελεστική εξουσία του κράτους.
Όποιος υπαινίσσεται ότι η εξουσία
εδράζεται οπουδήποτε αλλού, απευθύ-
νει στην πραγματικότητα μια πρόκληση
προς την εξουσία του κράτους.

Υπ’ αυτή την έννοια, οι αλλαγές στην
επανεκλογή των βουλευτών, η μη κοι-
νοβουλευτική εκλογή του αρχηγού και
ο έλεγχος που ασκεί η συνδιάσκεψη του
κόμματος επί της πολιτικής βρίσκονται
σε αντιπαράθεση με τη μακρά βρετα-
νική παράδοση της εξουσίας από τα
πάνω. Εξ ου και οι υπερβολικές αντι-
δράσεις σε κάθε πρόκληση, όπως συ-
νέβη τους τελευταίους μήνες όταν ο
Κόρμπυν παρέμεινε σταθερός, πιστός
στην κατά κύριο λόγο υπερ-κοινοβου-
λευτική εκλογή του, ενάντια στην πλει-
οψηφία του κοινοβουλευτικού Εργατι-
κού Κόμματος (...).

Υπερ-κοινοβουλευτική εκλογή

(...)Οι περισσότεροι βουλευτές μοι-
άζουν ειλικρινά αποσυντονισμένοι και
βαθιά εκνευρισμένοι από την ελάχιστη
σημασία που δόθηκε στις επιθυμίες
τους. Εξ ου και η ανικανότητά τους να
κατανοήσουν την επιμονή του Κόρμπυν
στην εντολή με την οποία εκλέχτηκε

αλλά και τους λόγους που το δικό τους
αντάρτικο δεν τον οδήγησε να παραιτη-
θεί, όπως ίσως θα έκανε αν ήταν ένας
απλός μεμονωμένος βουλευτής και όχι
κάποιος που αναφέρεται σε ένα κίνημα,
και στην πραγματικότητα δημιουργή-
θηκε από αυτό. 

Τα καινούργια νεαρά μέλη και υπο-
στηρικτές, αντιθέτως, κατανοούν τη ση-
μασία που έχει ο σεβασμός του Κόρμ-
πυν στην εντολή που έλαβε. Γι’ αυτούς η
αφοσίωσή του δεν είναι απλώς ζήτημα
δημοκρατικών τύπων: τα μέλη τον ψή-
φισαν και οι βουλευτές δεν μπορούν να
τον αναγκάσουν να παραιτηθεί. Στην
πραγματικότητα, για να παραθέσουμε
την Έμιλυ, μια ακόμη εθελόντρια του
Momentum, πρόκειται επίσης γι’ «αυτό
που ο Τζέρεμυ εννοεί όταν μιλά για “πο-
λιτική με τη δύναμη του λαού”. Σημαί-
νει τόσα πολλά. ∆εν είναι καλό ένας
ηγέτης να μιλά εν ονόματι του λαού, το
ζητούμενο είναι να ενδυναμώνει αυτόν
το λαό, ώστε να μιλήσει για τον εαυτό
του. Στην ουσία, το ζήτημα είναι η δημι-
ουργία ενός οχήματος για το αναξιοποί-
ητο δυναμικό των κοινοτήτων έτσι ώστε
συλλογικά να οργανώσουν και να διεξα-
γάγουν την αντίστασή τους».

Με παρόμοιο τρόπο βλέπουν το
άνοιγμα από τον Κόρμπυν των «Ερωτή-
σεων στον Πρωθυπουργό» σε ερωτήσεις
από το κοινό ως μια αρχή για μια «πολι-
τική με τη δύναμη του λαού». Η Έμιλυ
συμπεραίνει ότι ο Κόρμπυν αντιλαμβά-
νεται τη νέα πολιτική ως προώθηση λύ-
σεων από τα κάτω... δίνοντας στους κα-
θημερινούς ανθρώπους μια ευκαιρία να
αναλάβουν την ευθύνη των αλλαγών
που συμβαίνουν στη ζωή τους». 

Σε κάθε τοπική κοινότητα, όταν πά-
ρεις το πολιτικό σου βλέμμα από τα τε-
λευταία καμώματα του Γουέστμινστερ,
υπάρχουν παραδείγματα ανθρώπων που
παίρνουν τέτοιες συλλογικές ευθύνες,
όπως και ανθρώπων που χρησιμοποιούν
τη δημιουργικότητά τους για να χτίσουν
εναλλακτικές στη ρημαγμένη γη της
βρετανικής λιτότητας. Το Momentum
θα παίξει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη
αυτής της πολιτικής με τη δύναμη του
λαού, κυρίως σε τοπικό επίπεδο, όπου
τα μέλη του συμμετέχουν σε μια μεγάλη
ποικιλία τοπικών πρωτοβουλιών. 

Οι δομές και η νοοτροπία του πρέπει
να ανταποκρίνονται πάντα στις ανάγ-
κες, να αποτελούν ένα απόθεμα και μια
πηγή στήριξης. Στη δική μου κοινότητα,
στο Momentum του Χάκνεϋ, προσπα-
θούμε να εξασφαλίσουμε ότι στις συ-
ναντήσεις μας θα περιλαμβάνεται πάντα
μια συζήτηση με τις τοπικές πρωτοβου-
λίες -όπως τις καταλήψεις άδειων δη-
μόσιων κτιρίων από τις Sisters Uncut, οι
οποίες προσπαθούν να δημιουργήσουν
και να κερδίσουν την υποστήριξη των
τοπικών συμβουλίων για ένα κέντρο για
τις γυναίκες που υφίστανται ενδοοικο-
γενειακή βία.

Συζητάμε μαζί τους για το πώς μπορεί
το Momentum να τις στηρίξει, να χτίσει
την κοινωνική τους βάση, τις συμμαχίες
τους και τον πολιτικό τους αντίκτυπο.
Εστιάζουμε στην προώθηση των λύσεων
από τα κάτω και παράλληλα στην πολι-
τική εκπαίδευση των νέων, που είναι εν-
θουσιασμένοι με τη νέα πολιτική και
συμμετέχουν στην προεκλογική εκ-
στρατεία του Εργατικού Κόμματος,
ανοίγοντας τις τοπικές κομματικές
δομές προς τις δημιουργικές πρωτο-
βουλίες που υπάρχουν γύρω τους. Οι
δικοί μας θεσμοί χτίζονται για να διευ-
κολύνουν αυτήν τη διπλή στρατηγική,
που έχει σκοπό να ανοιχτεί έξω από το
Εργατικό Κόμμα και ταυτοχρόνως να
δουλέψει στο εσωτερικό του. Στη συν-
τονιστική μας επιτροπή, έχουμε αφενός
ένα σύνδεσμο με το Εργατικό Κόμμα και
αφετέρου έναν σύνδεσμό με την κοινό-
τητα και τα κοινωνικά κινήματα. 

Παλιοί θεσμοί, νέες λύσεις

Είναι σημαντικό επίσης να μην περι-
φρονήσουμε τους παλιότερους θεσμούς
του εργατικού κινήματος, θεωρώντας
πως έχουν χτιστεί εξολοκλήρου από τα
πάνω, λες και η Θάτσερ δεν πέτυχε
μόνο να καταστρέψει τις παλιές βιομη-
χανίες, όπου είχε δύναμη το εργατικό
κίνημα, αλλά και τις ίδιες τις οργανώ-
σεις του. Όπως δείχνει η εμπειρία του
Ντέιβυ Χόππερ από την αναβίωση της
Μεγάλης Γιορτής των Ανθρακωρύχων
του Ντάρεμ, ως πυρήνα μια νέας συλλο-
γικής δύναμης, οι άνθρωποι που έδω-
σαν ένα μεγάλο μέρος της ζωής τους για
να χτίσουν και να συντηρήσουν τους πα-
λιούς θεσμούς του εργατικού κινήμα-
τος, είναι ικανοί και να μετασχηματί-
σουν το περιεχόμενo και την εμβέλεια
αυτών των θεσμών. Κάτι παρόμοιο μπο-
ρεί να δει κανείς στο Μπάρνσλεϋ, όπου
οι Γυναίκες Ενάντια στο Κλείσιμο των
Λατομείων, με τη βοήθεια του τοπικού

παραρτήματος της Ενωμένης Κοινότη-
τας, μετέτρεψαν τα ευρύχωρα παλιά
γραφεία του συνδικάτου των ανθρακω-
ρύχων του Γιόρκσαϊρ σε έναν κόμβο για
τοπικές πρωτοβουλίες και εκστρατείες.

Με όλους αυτούς τους τρόπους, το
«στέμμα στο κοινοβούλιο» αντιμετωπί-
ζει κάτι πολύ περισσότερο από μια
απλή διαμαρτυρία. Μόνο ο χρόνος θα
δείξει αν αυτή η από τα κάτω οργανω-
σιακή δημιουργικότητα μπορεί να είναι
βιώσιμη, αλλά, στο βαθμό που η υλική
και ανθρώπινη βιωσιμότητα και η αυτο-
οργάνωση χτίζονται βάσει των σκοπών
τους, έχει αρκετά καλές πιθανότητες.
Το ζήτημα δεν είναι οι αποφάσεις στα
χαρτιά -όπως λέει η εθελόντρια του Mo-
mentum Κέιτυ, η παλιά πολιτική «έχει
εμμονή με τις αιτήσεις»-, είναι η δημι-
ουργία στο παρόν λύσεων που θα έχουν
διάρκεια, ενώ ταυτοχρόνως θα προ-
αναγγέλλουν και θα προετοιμάζουν το
τέλος των πολιτικών λιτότητας. Η Κέιτυ
προσθέτει ότι πρόκειται για μια «πιο
ανοιχτή, χωρίς αποκλεισμούς πολι-
τική», που κινητοποιεί «ανθρώπους που
συνήθως δεν συμμετέχουν».

Αυτό είναι πολύ βασικό, αν θέλουμε
να χτίσουμε τη λαϊκή αυτοπεποίθηση
που θα εκλέξει μια κυβέρνηση υπό την
ηγεσία των Εργατικών. Και λέω υπό την
ηγεσία των Εργατικών, όχι μόνο επειδή
χρειάζεται μια προοδευτική συμμαχία -
όχι ένας συνασπισμός- για να νικήσουμε
τους Τόρις. Αλλά και επειδή μια τέτοια
συμμαχία δεν μπορεί να περιοριστεί
αποκλειστικά σε εκλογικές πολιτικές.
Θα κινδυνεύει σ’ αυτή την περίπτωση να
υποκύψει στον «κοινοβουλευτισμό»
που απορρέει από κάθε ρουτίνα, κάθε
τελετουργικό, κάθε φιλοδοξία που καλ-
λιεργείται στο Παλάτι του Γουέστμιν-
στερ. Πρέπει, όπως ακριβώς το Mo-
mentum, να έχει ως οδηγό τους λαϊκούς
αγώνες, μια πολιτική με τη δύναμη του
λαού.

Ευχαριστώ τον Σαντιάγο Μπελ-
Μπράντφορντ για τη βοήθειά του.

Ολόκληρο το άρθρο δημοσιεύεται
στον ιστότοπο της Εποχής

Μετάφραση από το redpepper:
Έφη Γιαννοπούλου 

Σημειώσεις: 
1. Το Momentum είναι μια αριστερή
πολιτική οργάνωση που ιδρύθηκε το
2015 από τον Τζον Λάνσμαν,
τέσσερις εβδομάδες μετά την
εκλογή του Τζέρεμυ Κόρμπυν στην
ηγεσία των Εργατικών.
Αυτοπροσδιορίζεται ως ένα κίνημα
βάσης υποστηρικτικό του Κόρμπυν
και της εκλογικής νίκης του
Εργατικού Κόμματος.
2. To Φεστιβάλ The World
Transformed 2016 έλαβε χώρα από
τις 24 ως τις 27 του περασμένου
Σεπτεμβρίου και ήταν μια γιορτή
πολιτικής, τέχνης, πολιτισμού,
μουσικής και κοινοτικής ζωής με
περισσότερους από 4.000
συμμετέχοντες από ποικίλα
κοινωνικά κινήματα. 

Ξαναφέρνοντας τον κόσμο
στην πολιτική
Η νέα πολιτική είναι κάτι πολύ περισσότερο από διαμαρτυρία,
αλλά είναι και κάτι πολύ περισσότερο από τον κοινοβουλευτισμό. 
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Το προηγούμενο μοντέλο διαχείρι-
σης απορριμμάτων με τα μονοψή-
φια ποσοστά ανακύκλωσης και τη

σχεδόν ανύπαρκτη κομποστοποίηση,
αποτυπώθηκε στην Κεντρική Μακεδονία
με τον ΠΕΣ∆Α του 2005. Αυτός περιε-
λάμβανε κατασκευή με Σ∆ΙΤ, 3 κεντρι-
κών μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων
απορριμμάτων, στη Β∆ Θεσσαλονίκη -
Μαυροράχη (360.000 τόνοι/έτος) , στη
ΝΑ Θεσσαλονίκη - Αγ. Αντώνιος
(240.000 τόνοι/έτος) και στις Σέρρες
(46.400 τόνοι/έτος), που θα παρήγαγαν
δευτερογενές καύσιμο για την ενεργει-
ακή αξιοποίησή του στην τσιμεντοβιο-
μηχανία Τιτάν ή σε εργοστάσιο ηλεκτρο-
παραγωγής. Ακόμη κατασκευή του ΣΜΑ
Ευκαρπίας με δυναμικότητα 400.000 τό-
νους/έτος (1.100 τόνους/ημέρα), για να
καλύπτει σχεδόν όλο το ΠΣΘ. Απ’αυτά
υλοποιήθηκε ο ΣΜΑ Ευκαρπίας και βρί-
σκεται στην τελική φάση υπογραφής η
σύμβαση του Σ∆ΙΤ των Σερρών. Η διοί-
κηση του ΦΟΣ∆Α Κ.Μ. αρνιόταν την
αναθεώρηση του ΠΕΣ∆Α και την προ-
σαρμογή του στο ν.4042/2012 που ενσω-
μάτωνε με την οδηγία 98/2008, προσπα-
θώντας να δημιουργήσει τετελεσμένα,
παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις και τη
γενικότερη αποτυχία του [αποκατά-
σταση ΧΑ∆Α (∆ερβένι), λειτουργία
ΧΥΤΑ (Μαυροράχη), χωροθετήσεις
ΧΥΤΑ κ.λπ.]

Το νέο ΕΣ∆Α (ΠΥΣ 49/15/12/2015) εν-
σωμάτωσε την αντίληψη και τις θέσεις
των κινημάτων που αναπτύχθηκαν την
προηγούμενη περίοδο και καθορίζει τις
κατευθύνσεις στις οποίες πρέπει να δια-
μορφωθούν και οι νέοι ΠΕΣ∆Α: ανά-
κτηση 50% με προδιαλογή στην πηγή
μέσα από την καθιέρωση των ΤΟΣ∆Α
που θα εκπονήσουν οι ∆ήμοι και θα εν-
σωματωθούν στον ΠΕΣ∆Α. Το συνεχώς
μειούμενο υπόλοιπο σύμμεικτων απορ-
ριμμάτων να οδηγείται σε αποκεντρωμέ-
νες εγκαταστάσεις μηχανικής επεξεργα-
σίας όπου θα ανακτάται το 24% και το
υπόλοιπο 26% θα διατίθεται σε ΧΥΤΥ.

Εναλλακτικός σχεδιασμός

Η επιλογή της συγκεντρωτικής διαχεί-
ρισης, με πρόσχημα τη «δημιουργία οι-
κονομιών κλίμακας» στις εγκαταστάσεις
που παράγουν δευτερογενές καύσιμο,
μας γυρίζει πίσω στο παλιό δαπανηρό
και αντιπεριβαλλοντικό για την κοινω-
νία, αλλά φιλοεργολαβικό, μοντέλο δια-
χείρισης απορριμμάτων που δεν εξετά-
ζει καν την αποκεντρωμένη διαχείριση,
όπως ακριβώς συνέβη με τον ΠΕΣ∆Α
Κ.Μ. και την ΣΜΠΕ του. Αντί, λοιπόν, να
αξιοποιηθούν τα επιστημονικά δεδο-
μένα, ότι η κατασκευή και λειτουργία

Οι μικρές
αποκεντρωμένες
μονάδες έχουν
δυνατότητα καλύτερης
προσαρμογής στη
συνεχώς μειούμενη
ποσότητα σύμμεικτων
που θα προκύπτει από
τη βελτιστοποίηση της
πρόληψης, της
ανακύκλωσης και της
κομποστοποίησης αλλά
και να ανταποκριθεί
στις αυξημένες
απαιτήσεις της νέας
οδηγίας.

“Του Ιούλιου Συναδινού* 

Στο σύγχρονο αθλητισμό συνυπάρ-
χουν δύο πεδία. Αφενός, η βιομη-
χανία του επαγγελματικού αθλητι-
σμού, που αποτελεί πεδίο σύγ-
κρουσης οικονομικών συμφερόν-
των και πάντα των ίδιων προσώ-
πων που ανταγωνίζονται στους το-
μείς της ενημέρωσης, των κατα-
σκευών, του εθνικού τζόγου, της
ενέργειας. Αφετέρου, υπάρχει το
πεδίο της συλλογικής δραστηριό-
τητας εκατομμυρίων ανθρώπων,
με κίνητρο είτε τη διασκέδαση, την
υγεία, την κοινωνική ένταξη, είτε
ως εργαζόμενοι άνω των 148 εμ-
πλεκόμενων κλάδων εργασίας. 
Μέχρι σήμερα, η προσπάθεια για
την εξυγίανση του ποδοσφαίρου
έχει ωθήσει στην επικοινωνιακή
αφάνεια όλα τα πεπραγμένα της
κυβέρνησης της αριστεράς. Κι
όμως, υπάρχει ένα τεράστιο έργο
που έχει συντελεστεί στον τομέα
του ερασιτεχνικού αθλητισμού, της
στήριξης υποδομών και ανθρώπι-
νων πόρων και της «άσκησης για
όλους», το οποίο σύντομα θα αρχί-
σει να αποδίδει κοινωνικούς καρ-
πούς.

Σήμερα για πρώτη φορά: 
* υλοποιείται πρόγραμμα εκμάθησης

κολύμβησης για χιλιάδες παιδιά των
δημοτικών σχολείων, με υποστήριξη
και χρηματοδότηση της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού,

* με δική μας πρωτοβουλία υιοθετή-
θηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρό-
γραμμα ένταξης των μεταναστών μέσω
του αθλητισμού,

* μετά από 10 χρόνια, ετοιμάζεται
από την ΓΓΑ ειδικό πρόγραμμα αθλη-
τισμού για παιδιά και έγκλειστες γυ-
ναίκες στις φυλακές,

* το ελληνικό πρόγραμμα άσκησης
για όλους «BeActive» εντάσσεται ανά-
μεσα στα έξι προγράμματα - πρότυπο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

* μετά από 6 χρόνια, εναρμονίσθηκε
η ελληνική νομοθεσία με τον κώδικα
αντιντόπιγκ της WADA και στηρίζεται
το Εθνικό Συμβούλιο Καταπολέμησης
Ντόπινγκ,

* δημιουργήθηκε στον οργανισμό της
ΓΓΑ ειδικό τμήμα «Αθλητικού Τουρι-
σμού», για να προωθήσει ένα σημαν-
τικό, για τον αθλητισμό αλλά και για
την εθνική οικονομία, τομέα,

* έχει ολοκληρωθεί και θα εφαρμο-
σθεί σύστημα αντικειμενικής αξιολό-
γησης των αθλητικών ομοσπονδιών
για την κατανομή των επιχορηγήσεων,

* υπάρχει εθνικός σχεδιασμός για τη
συντήρηση και δημιουργία νέων αθλη-
τικών εγκαταστάσεων, με λογική ανά-
πτυξης και αποκέντρωσης, με αντικει-
μενικά και όχι πελατειακά κριτήρια,

* η ΓΓΑ εντάσσεται αυτοτελώς στα
ΕΣΠΑ για τον αθλητισμό, με πρώτη
εφαρμογή την ηλεκτρονική διακυβέρ-
νηση και το Εθνικό Μητρώο Αθλητι-
κών Φορέων,

* έχει ξεκινήσει μια σοβαρή προσπά-
θεια συνεργασίας με τη ∆ΕΗ όσον
αφορά στα ληξιπρόθεσμα χρέη των
εθνικών σταδίων που κληρονομήθη-
καν από τις προηγούμενες κυβερνή-
σεις και για την ενεργειακή αναβάθ-
μιση των αθλητικών εγκαταστάσεων,

* από το 2004 έως σήμερα, αδειοδο-
τήθηκαν το ΟΑΚΑ και το ΣΕΦ,

* υπάρχει σοβαρή προσπάθεια νοι-
κοκυρέματος, αδειοδότησης, περιβαλ-
λοντικών μελετών, υποστήριξης και
αξιοποίησης με κοινωνικό όφελος των
δυο δημόσιων χιονοδρομικών κέντρων

στη Βασιλίτσα και στο Σέλι,
* από το 2004 έως σήμερα, οι εθνικές

αθλητικές εγκαταστάσεις του Αγίου
Κοσμά στο Ελληνικό αδειοδοτήθηκαν,
νοικοκυρεύτηκαν και εν συνεχεία με τη
βοήθεια της διαπραγματευτικής ομά-
δας του υπουργείου Επικρατείας εν-
σωματώθηκαν με ειδικούς προστατευ-
τικούς όρους στη συμφωνία για το Ελ-
ληνικό,

* μετά από πολλά χρόνια, προωθεί-
ται η αποκατάσταση και λειτουργία
του κλειστού ολυμπιακού γυμναστη-
ρίου Πετοσφαίρισης και Στίβου στην
Παιανία και η παραχώρηση των αθλη-
τικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού
Χωριού στη ΓΓΑ, για τη δημιουργία δύο
ακόμα πόλων ερασιτεχνικού αθλητι-
σμού

Πώς μπορεί να αγνοηθεί ότι:
* μετά από πέντε χρόνια, δεν έκλεισε

κανένα δημόσιο κολυμβητήριο λόγω
έλλειψης καυσίμων και χρημάτων,

* γίνεται εμπρόθεσμη καταβολή των
τακτικών επιχορηγήσεων στις αθλητι-
κές ομοσπονδίες,

* γίνεται έγκαιρη προώθηση του ορ-
γανωτικού πλαισίου για τα προγράμ-
ματα άσκησης για όλους, πρόσληψη
γυμναστών και αποπληρωμή των
δήμων,

* έγινε καταβολή των οικονομικών
επιβραβεύσεων σε διακριθέντες αθλη-
τές για τα έτη 2011, 2012 και μέρος του
2013 που εκκρεμούσαν λόγω ασυνέ-
πειας των προηγούμενων κυβερνή-
σεων,

* ξεπάγωσαν οι προσλήψεις διακρι-
θέντων αθλητών και διαγωνισμών του
ΑΣΕΠ των ετών 2008, 2009 που εκκρε-
μούσαν.

Θα μπορούσαν να γεμίσουν πολλές
σελίδες με συγκεκριμένα έργα και τους
επόμενους σχεδιασμούς. Όμως, από
την πλευρά μας εκκρεμεί η θαρραλέα
θεσμική υποστήριξη του διαφορετικού
αθλητικού μοντέλου που επικαλούμα-
στε. Εδώ και δεκαετίες στον αθλητισμό
αναπαράγονται ιδεο-
λογίες, αναπτύσσον-
ται απόλυτα αντιδη-
μοκρατικές πρακτι-
κές, χυδαίοι παραγον-
τισμοί και πελατει-
ακές σχέσεις. Αυτές
αποτυπώνονται ευ-
ρέως στην κοινωνική
συνείδηση και μετα-
φράζονται σε στάσεις
ζωής και σε πολιτική
συμπεριφορά. 

Οι θεσμικές μας πα-
ρεμβάσεις πρέπει να
είναι ριζοσπαστικές,
με επίκεντρο τον ερα-

σιτεχνικό αθλητισμό και τον αθλού-
μενο. Η υγιής αθλητική κοινωνία είναι
υπερώριμη για αυτές. Μόνο όσοι ζουν
παρασιτικά από τον αθλητισμό δεν τις
επιθυμούν. 

Ο εκδημοκρατισμός, το δικαίωμα
της ατομικής και συλλογικής έκφρα-
σης κι εκπροσώπησης μέσα στα διοι-
κητικά συμβούλια, δεν μπορεί να ικα-
νοποιηθεί με διατήρηση των καλπονο-
θευτικών εκλογικών συστημάτων, των
αποκλεισμών, της αδιαφάνειας και
των μηχανισμών που διατηρούνταν στο
παρελθόν με τα χρήματα του ΟΠΑΠ ή
το ανεξέλεγκτο κρατικό χρήμα. Η κεν-
τρική πολιτική στόχευση του ΣΥΡΙΖΑ
για θεσμοθέτηση της απλής αναλογι-
κής στο πολιτικό σκηνικό, θα καταστεί
αναξιόπιστη αν δεν βρει αντιστοίχιση
σε κοινωνικούς φορείς πρωτοβάθμιου
ή δευτεροβάθμιου επιπέδου, όπως οι
αθλητικοί σύλλογοι, οι αθλητικές ενώ-
σεις και ομοσπονδίες. ∆εν νοείται να
μην αναγνωρίζεται το δικαίωμα του
συνεταιρίζεσθε, της ψήφου από τα 17,
της εγγραφής αλλοδαπών και μετανα-
στών σε αθλητικά σωματεία, των δι-
καιωμάτων των ΑμΕΑ. ∆εν μπορεί στον
αθλητισμό να ισχύουν διαφορετικά κα-
θεστώτα εργασιακών σχέσεων και
μαύρη εργασία, καθεστώτα μανατζα-
ραίων και επιτηδείων που εκμεταλ-
λεύονται την εργασία αθλητών από
χώρες του τρίτου κόσμου και, τέλος,
δεν νοείται ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αλλάξει
το σημερινό καθεστώς της δια βίου δέ-
σμευσης κι εκμετάλλευσης ερασιτε-
χνών αθλητών και ανήλικων παιδιών.

Η κυβέρνησή μας στον αθλητισμό θα
κριθεί από τη θέσπιση ενός νέου δημο-
κρατικού αθλητικού μοντέλου και όχι
αποκλειστικά και μόνο από τη πραγ-
ματικά επίπονη, επίμονη και συνεπή
προσπάθεια για να επικρατήσει η νομι-
μότητα, η διαφάνεια ή να ρυθμιστούν
οι σχέσεις των ολιγαρχών του επαγ-
γελματικού ποδοσφαίρου.

Για να υλοποιηθούν αυτά, οφείλουμε
να ηγεμονεύουμε με τις ιδέες μας, με
κρυστάλλινη πολιτική πρακτική στον
αθλητισμό, η οποία πρέπει να απελευ-
θερώνει τους ανθρώπους από τα πελα-
τειακά δεσμά και τους φαύλους μηχα-
νισμούς του παλαιού αθλητικού κατε-
στημένου. Όταν ο κάθε πολίτης μπο-
ρέσει να πάρει μέρος στη διοίκηση του
αθλητικού σωματείου, μόνο τότε θα
συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει ανάγκη
τον μεγαλοπρόεδρο, τον καναλάρχη
και τον ολιγάρχη στα μεγαλύτερα στοι-
χήματα της ζωής. 

Τα αξιακά φορτία που επί χρόνια χα-
ρακτήριζαν την Αριστερά στον αθλητι-
σμό είναι εδώ, ζωντανά, σήμερα ως
στρατηγική και εναλλακτικό μοντέλο
κυβερνητικής πολιτικής. Αυτή πρέπει
να υλοποιείται με κεντρικό σχεδιασμό,
συγκροτημένα, αλλά κυρίως με περισ-
σότερο σεβασμό στη συλλογικότητα.

* O I. Συναδινός είναι γενικός γραμ-
ματέας Αθλητισμού.

Οι θε σμι κές μας πα ρεμ -
βά σεις πρέ πει να εί ναι
ρι ζο σπα στι κές, με ε πί -
κε ντρο τον ε ρα σι τε χνι -
κό α θλη τι σμό και τον α -
θλού με νο. Η υ γιής α -
θλη τι κή κοι νω νία εί ναι
υ πε ρώ ρι μη για αυ τές.
Μό νο ό σοι ζουν πα ρα σι -
τι κά α πό τον α θλη τι σμό
δεν τις ε πι θυ μούν.

“
Για τις ζωντανές αξίες
της Αριστεράς στον αθλητισμό
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ΣΜΑ είναι αποδοτική οικονομικά όταν η
απόσταση μεταφοράς είναι μεγαλύτερη
των 30χλμ και η ημερήσια ποσότητα
απορριμμάτων ξεπερνά τους 20 τόνους,
και έτσι να ελαττωθεί δραστικά ο αριθ-
μός τους, εφόσον η επεξεργασία των
απορριμμάτων υλοποιείται σε ένα δίκτυο
αποκεντρωμένων μικρών ΜΕΑ και
ΜΕΒΑ. Ο εναλλακτικός αυτός σχεδια-
σμός θα επιτύγχανε δραστική μείωση
του κόστους μεταφοράς, των κυκλοφο-
ριακών και περιβαλλοντικών επιβαρύν-
σεων, ελαχιστοποίηση των προβλημά-
των χωροθέτησης και περιβαλλοντικής
όχλησης των εγκαταστάσεων, ουσιαστι-
κοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής
και ελέγχου και υλοποίηση της αρχής
της εγγύτητας. Το σημαντικότερο σε
αυτή την περίπτωση είναι ότι οι μικρές
αποκεντρωμένες μονάδες έχουν δυνατό-
τητα καλύτερης προσαρμογής στη συνε-
χώς μειούμενη ποσότητα σύμμεικτων
που θα προκύπτει από τη βελτιστοποί-
ηση της πρόληψης, της ανακύκλωσης
και της κομποστοποίησης αλλά και να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις αυ-
ξημένες απαιτήσεις της νέας οδηγίας
που πολύ σύντομα θα αναθεωρήσει την
98/2008 και τους εθνικούς στόχους. Όλα
αυτά προϋποθέτουν την ενθάρρυνση των
δημοτικών πρωτοβουλιών, των διαδημο-
τικών συνεργασιών για δημιουργία μι-
κρών αποκεντρωμένων εγκαταστάσεων
και όχι την απόρριψή τους, όπως έκανε
η διοίκηση του ΦΟ∆ΣΑ Κ.Μ. (προτάσεις
∆ήμων για δημιουργία 9 ΜΕΑ σύμμει-
κτων και 14 ΜΕΒΑ). Είναι μάλιστα χαρα-
κτηριστικές οι διαφωνίες των δημάρχων
Νεάπολης - Συκεών & Θέρμης και η κα-
ταψήφιση της απόφασης για την κατα-
σκευή του Κ∆ΑΥ Ευκαρπίας με την αι-
τιολογία ότι τα υπάρχοντα Κ∆ΑΥ (ιδιω-
τικά) ικανοποιούν τις ανάγκες των
∆ήμων.

Το συγκεντρωτικό μοντέλο διαχείρι-
σης συνάδει και απαιτεί συγκεντρωτικό
μοντέλο διοίκησης. Ένας φορέας
(ΦΟ∆ΣΑ) για επτά νομούς - ΠΕ, 38 ∆ή-
μους με διαφορετικά ποσοτικά και ποι-
οτικά χαρακτηριστικά (πληθυσμιακά,
πολεοδομικά, παραγωγικά, καταναλω-
τικά, περιβαλλοντικά, αστικές-αγροτι-
κές περιοχές) και μια λύση συγκεντρω-
τική που είναι γραφειοκρατική, αναπο-
τελεσματική γιατί δεν λαμβάνει υπόψη
τις τοπικές ιδιαιτερότητες και δυνατότη-
τες και αναπαράγει τη λογική «όχι στην
αυλή μου» (NIMBY). Άλλη μια φορά γί-
νεται σαφές ότι η αντίληψη για δημο-
κρατία, κοινωνική συμμετοχή και έλεγχο
καθορίζει τον τρόπο που αντιμετωπί-
ζουμε την επίλυση ενός προβλήματος
και την επιλογή του μοντέλου του και όχι
η οποιαδήποτε «αποστασιοποιημένη
δρώσα τεχνοκρατία» στην υπηρεσία του
Φούχτελ και των εγχώριων εργολαβικών
συμφερόντων.

«Ενεργειακή αξιοποίηση»: Καύση

Οι προθέσεις του προέδρου του
ΦΟ∆ΣΑ Κ.Μ. κ.Γεράνη, του προέδρου
της ΠΕ∆ Κ.Μ. κ. Κυρίζογλου και του δη-
μάρχου Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη
ήταν σαφείς και απόλυτες υπέρ της
«ενεργειακής αξιοποίησης» - καύσης,
μέσα από τις συνεχείς δηλώσεις τους
όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Έθεσαν όμως και τη σφραγίδα τους με
την ημερίδα που διοργάνωσε ο ΦΟ∆ΣΑ
Κ.Μ., στις 16.9.2016, με θέμα: «Παρου-
σίαση καινοτόμων τεχνολογιών - λύσεων
για την ολοκληρωμένη διαχείριση απορ-
ριμμάτων στην ΚΜ», με μοναδικούς ει-
σηγητές τους εκπροσώπους γερμανοκα-

ναδικής εταιρείας που παρουσίασαν την
τεχνολογία τους για «μηχανική-βιολο-
γική-θερμική επεξεργασία του υπολείμ-
ματος των απορριμμάτων». Αντί, λοιπόν,
του επιστημονικού και κοινωνικού δια-
λόγου, προώθηση συγκεκριμένων επι-
χειρηματικών συμφερόντων από ένα δη-
μόσιο φορέα που σχεδιάζει και υλοποιεί
τη διαχείριση δημόσιου χρήματος.

Ο κ. Γεράνης, όμως, θέλει να κατοχυ-
ρώσει και θεσμικά τους σχεδιασμούς

του. Γι’ αυτό στο έγγραφό του προς την
ΠΚΜ, της 24.10.2016, με τις παρατηρή-
σεις που θα ενσωματωθούν στο τελικό
υπό υποβολή Τεύχος Μελέτης Αναθεώ-
ρησης του ΠΕΣ∆Α ζητά «προσθήκη κει-
μένου στο οποίο γίνεται αναφορά για
πρόβλεψη για δυνατότητα ενεργειακής
αξιοποίησης», παρά το ότι στη γνωμοδό-
τηση του ΥΠΕΝ αναφέρεται ότι «δεν
προβλέπεται για τη διαχείριση των ΑΣΑ
ανάκτηση ενέργειας», ούτε υπάρχει σχε-

τική αναφορά στον ΠΕΣ∆Α και στη
ΣΜΠΕ.

ΕΣ∆Α-ΠΕΣ∆Α: Τομή ή συνέχεια;

Οι ομοιότητες του υπερδιαστασιολο-
γημένου ΠΕΣ∆Α Κ.Μ. 2005 με αυτόν του
2016 είναι ολοφάνερες και το συμπέρα-
σμα που προκύπτει είναι ότι ο ΕΣ∆Α κα-
θόλου δεν επηρέασε τους σχεδιασμούς
της τοπικής αυτοδιοίκησης στην περι-
φέρεια Κ.Μ.

Ο ΠΕΣ∆Α Κ.Μ. δεν είναι συμβατός με
το ΕΣ∆Α και τις κατευθύνσεις της ΕΕ για
τη διαχείριση των αποβλήτων όπως
οφείλει, αλλά επαναφέρει το συγκεν-
τρωτικό μοντέλο σύμμεικτων που οδηγεί
στην καύση με όλες τις συνέπειες, περι-
βαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνι-
κές. Μια άλλη εναλλακτική λογική,
όπως προσδιορίζεται στο ΕΣ∆Α, απέ-
ναντι σε αυτήν της φιλοεργολαβικής «οι-
κονομίας κλίμακας», όπου οι τοπικές
συνέργειες των ∆ήμων, με τη συμμετοχή
και τον έλεγχο των πολιτών, εγγυάται
καλύτερα αποτελέσματα και λιγότερα
προβλήματα, είναι υπαρκτή και εφικτή
εφόσον η κοινωνία το θελήσει.

Το κείμενο αποτελεί την εισήγηση
του Γ. Γρηγοριάδη στην εκδήλωση
που οργάνωσε η ∆ικτύωση Ριζοσπα-
στικής Αριστεράς, με θέμα τον τίτλο
και τον υπότιτλο του κειμένου και
ομιλητές τον Γιάννη Γλαράκη και τον
Μηνά Μοναστηρίδη.

Γιάννης Γρηγοριάδης

∆ημόσια και αποκεντρωμένη
διαχείριση αποβλήτων
Ή επαναφορά του συγκεντρωτικού μοντέλου που οδηγεί στην καύση;

Στο νέο ΠΕΣ∆Α ενσωματώθηκαν 26 Τοπικά Σχέδια ∆ιαχεί-
ρισης Απορριμμάτων (ΤΟΣ∆Α) εγκεκριμένα, ενώ 4 είναι
υπό έγκριση, 7 υπό σύνταξη και 1 υπό ανάθεση. Στα πε-

ρισσότερα ΤΟΣ∆Α που είναι διαθέσιμα παρατηρείται γενικολο-
γία, αοριστολογία και προχειρότητα που δείχνει την ανετοιμό-
τητα, αν όχι την απροθυμία, των ∆ήμων να παίξουν ουσιαστικό
ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων.

Εκτός από τη ΜΕΑ Σερρών, που προαναφέρθηκε και θα εξυ-
πηρετεί την ΠΕ Σερρών και το ∆ήμο Κιλκίς, προβλέπονται επί-
σης ΜΕΑ Ανατ. Τομέα Π.Κ.Μ. στον Άγ. Αντώνιο για ΠΕ Χαλκιδι-
κής και ∆ήμους Καλαμαριάς, Πυλαίας - Χορτιάτη, Θερμαϊκού,
Θέρμης, Θεσσαλονίκης (40%), δυναμικότητας 129.300
τόνων/έτος και ΜΕΑ ∆υτ. Τομέα Π.Κ.Μ. στη Σίνδο δυναμικότη-
τας 261.600 τόνων/έτος [με εναλλακτικό σενάριο που τελικά
απορρίφθηκε, ΜΕΑ Σίνδου με ∆ήμους Αμπελοκήπων - Μενεμέ-
νης, Βόλβης, ∆έλτα, Θεσσαλονίκης (60%), Κορδελιού - Ευόσμου,
Λαγκαδά, Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου, για
162.700 τόνους/έτος και ΜΕΑ Γιαννιτσών για ΠΕ Ημαθίας, ΠΕ
Πέλλας, ΠΕ Πιερίας και ∆ήμους Παιονίας, Χαλκηδόνας ,98.900
τόνους/έτος). Να σημειώσουμε ότι στο 50% του αρχικού σύμ-
μεικτου που θα επεξεργασθούν οι ΜΕΑ θα προστεθούν και τα
υπολείμματα από τα Κ∆ΑΥ (15%) και τις ΜΕΒΑ (10%). Ακόμη
προβλέπονται 12 μονάδες επεξεργασίας προδιαλεγμένων ορ-
γανικών (ΜΕΒΑ). 

Ο συνολικός αριθμός δρομολογίων από τους ΣΜΑ προς τις
ΜΕΑ θα είναι 19.069 και οι συνολικές χιλιομετρικές αποστά-
σεις 636.186 χλμ για το βασικό σενάριο και 723.228χλμ για το
εναλλακτικό. ΟΙ περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτή τη με-
ταφορά των σύμμεικτων αποκρύβονται και δεν αποτιμώνται
από τη ΣΜΠΕ και όσους γνωμοδότησαν. Θα πρέπει να επισημά-
νουμε, επίσης, ότι η συμπίεση των σύμμεικτων απορριμμάτων
στους ΣΜΑ δυσχεραίνει την εξαγωγή ανακυκλώσιμων υλικών
στις ΜΕΑ, ενώ διευκολύνεται η παραγωγή δευτερογενών καυ-

σίμων (RDF/SRF) και κακής ποιότητας κομπόστ (CLO). Ο ΣΜΑ
Ευκαρπίας, ενώ διαστασιολογήθηκε και κατασκευάσθηκε με
δυναμικότητα 400.000τόνους/έτος , αναφέρεται για 251.300τό-
νους/έτος , τελικά όπως προκύπτει θα λειτουργήσει με
114.528τόνους/έτος για 15 χιλιόμετρα από την Ευκαρπία στην
ΜΕΑ Σίνδου και με το υπόλειμμα της ΜΕΑ Σίνδου προς το ΧΥΤΑ
Μαυροράχης 136.772 τόνους/έτος.

Το κόστος υλοποίησης των 3 ΜΕΑ εκτιμάται σε 196.376.173
ευρώ σε σύνολο προϋπολογισμού ΠΕΣ∆Α Κ.Μ. 462.518.440
ευρώ. Αν δε συνυπολογίσουμε και το κόστος κατασκευής του
δικτύου ΣΜΑ 43.999.760 ευρώ, που εξυπηρετούν τις ΜΕΑ, τότε
προκύπτει πως το 52% του προϋπολογισμού του ΠΕΣ∆Α Κ.Μ.
(χωρίς να λάβουμε υπόψη το αυξημένο κόστος μεταφοράς από
τους ΣΜΑ στις ΜΕΑ) θα δαπανηθεί για τις ΜΕΑ και τους ΣΜΑ. Η
επιλογή αυτή όχι μόνο αντιστρατεύεται τις κατευθύνσεις του
ΕΣ∆Α, αλλά κι αυτές της ΕΕ, όπως προκύπτει από πρόσφατη
(30.8.2016) επιστολή της Γ∆ Περιφερειακής Πολιτικής και Γ∆
Περιβάλλοντος με κίνδυνο μη χρηματοδότησης:

Θέμα: Εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για τη διαχείριση των
αποβλήτων

Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικο-
νομία, «χρηματοδότηση για την κατασκευή νέων χώρων υγει-
ονομικής ταφής θα χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώ-
σεις ( π.χ. κυρίως για μη ανακτήσιμα επικίνδυνα απόβλητα) και
χρηματοδότηση νέων εγκαταστάσεων επεξεργασίας υπολειμ-
ματικών αποβλήτων, όπως η αποτέφρωση ή η μηχανική βιολο-
γική επεξεργασία, θα χορηγείται μόνο σε περιορισμένες και
καλώς αιτιολογημένες περιπτώσεις, όταν δεν υπάρχει κίνδυ-
νος πλεονάζουσας δυναμικότητας και τηρούνται πλήρως οι
στόχοι της ιεράρχισης των αποβλήτων.»

Ως εκ τούτου, όταν οι πόροι της ΕΕ στηρίζουν έργα διαχείρι-
σης αποβλήτων, θα πρέπει να δίδεται προτεραιότητα σε έργα
στην κορυφή της ιεράρχησης των αποβλήτων και όχι σε μη
βέλτιστες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων [εργοστάσια μη-
χανικής - βιολογικής επεξεργασίας (ΜΒΕ) και μονάδες αποτέ-
φρωσης] που αναμένεται να λειτουργούν τα επόμενα 20-30
χρόνια. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι προτού εξετασθεί η
δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, θα πρέπει να συνεκτιμώνται
οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις και ότι οι νέες δεν θα πρέπει να
παρεμποδίζουν τη χωριστή συλλογή.

Γ.Γ.

Ο νέος ΠΕΣ∆Α
Κεντρικής
Μακεδονίας
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Την εβδομάδα που πέρασε έγιναν οι
εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμ-
βούλια (Υ.Σ.) των δασκάλων και

των καθηγητών. Οι εκλογές αυτές διεξά-
γονται σε μια περίοδο με κύριο χαρακτη-
ριστικό την καταπάτηση των εργασια-
κών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών
που έχουν σχέση με τις υπηρεσιακές με-
ταβολές (τοποθετήσεις, μετακινήσεις,
συμπλήρωση ωραρίου) και την απα-
ξίωση των μορφωτικών δικαιωμάτων
των μαθητών σε σχέση με τη λειτουργία
του δημόσιου σχολείου. Αυτή η εικόνα
άρχισε να παγιώνεται από την αρχή της
σχολικής χρονιάς:

- Από το υπουργείο Παιδείας με την εγ-
κύκλιο που εξέδωσε και αφορούσε τις
τοποθετήσεις προσωπικού. 

- Από τη διατήρηση σε ισχύ όλου του
αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου
των νόμων της ∆ιαμαντοπούλου (ανα-
κοπή διορισμών, δημιουργία «δεξαμε-
νών» πλεοναζόντων εκπαιδευτικών, με-
τακινήσεις, κινητικότητα, καταστρατή-
γηση δικαιωμάτων αναπληρωτών). 

- Από τα ίδια τα Υ.Σ. με το βεβαρυμ-
μένο παρελθόν της λειτουργίας τους με
πρακτικές πελατειακών εξυπηρετήσεων
(βολέματα, εξυπηρετήσεις, αποσπάσεις). 

- Από την εφαρμογή των νέων αντιεκ-
παιδευτικών σχεδιασμών για την εξοικο-
νόμηση προσωπικού (κατάργηση υπευ-
θύνων εργαστηρίων, μείωση ωρών μαθη-
μάτων, αναθέσεις «λάστιχο»). 

- Από την υπερσυγκέντρωση αρμοδιο-
τήτων στους διευθυντές εκπαίδευσης,

στους περιφερειακούς διευθυντές και
στον ίδιο τον υπουργό Παιδείας (έγκριση
ολιγομελών τμημάτων από τον υπουργό,
συγχωνεύσεις ειδικοτήτων από τον περι-
φερειακό διευθυντή, έγκριση αποσπά-
σεων στα γραφεία εκπαίδευσης από τον
υπουργό).

Τα Υ.Σ. συνεχίζουν να απαρτίζονται
από 2 αιρετούς εκπροσώπους των εκ-
παιδευτικών και 3 διοικητικούς υπαλλή-
λους. ∆ιεκπεραιώνουν τις υπηρεσιακές
μεταβολές των εκπαιδευτικών, όπως και
στο παρελθόν, με συχνές παρατυπίες και
παγιωμένη την πλειοψηφία της διοίκη-
σης. Η σημερινή κυβέρνηση για να ελέγ-
ξει τα Υ.Σ. άλλαξε τα διορισμένα διοικη-
τικά μέλη, δεν υλοποίησε την υπόσχεσή
της για τρίτο αιρετό, διατήρησε την αυ-
ταρχική δομή διοίκησης των περιφερει-
ακών διευθύνσεων και το ίδιο αντιδρα-
στικό πλαίσιο λειτουργίας. Επίσης, δεν
κατήργησε το Π.∆. 1/2003 που αφαίρεσε
αρμοδιότητες των συνδικαλιστικών ορ-
γάνων στην ανάδειξη των Υ.Σ. και στα δι-
καιώματα των αιρετών, δεν επανέφερε
τις περιοχές μετάθεσης, δεν κατήργησε
το απόρρητο, δεν έδωσε οργανικές θέ-
σεις για όλους και διατήρησε το καθε-
στώς των πλασματικά πλεοναζόντων για
να καλλιεργεί την ανασφάλεια των εκ-
παιδευτικών. Απέναντι, λοιπόν, στο
ρόλο των Υ.Σ. ως μηχανισμών νομιμο-
ποίησης αντιεκπαιδευτικών μέτρων και
προώθησης ρουσφετολογικών εξυπηρε-
τήσεων, είναι αναγκαία και αποφασιστι-
κής σημασίας η συντονισμένη παρέμ-
βαση του συνδικαλιστικού κινήματος
στην εκλογή αιρετών, οι οποίοι με τη
στάση τους θα προωθήσουν έναν άλλο
ρόλο που θα στηρίζεται και ταυτόχρονα
θα τροφοδοτεί τη δράση των σωματείων.

Σ’ αυτό λοιπόν το τοπίο, εκπαιδευτικοί
που συμμετέχουν σε αριστερά συνδικα-
λιστικά σχήματα αποφάσισαν να στηρί-
ξουν με κοινή κάθοδο στις εκλογές αγω-
νιστικά και ενωτικά ψηφοδέλτια. Κοινοί
παρονομαστές της εκλογικής καθόδου
είναι «η εναντίωση στα μνημόνια και την
πολιτική της κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ, η
αποκαθήλωση των κυβερνητικών αιρε-

τών - ιμάντων των διοικήσεων και του
υπουργείου, η υπεράσπιση της εργασίας
των εκπαιδευτικών και το δημόσιο σχο-
λείο». Μια αντιδιαχειριστική και ανεξάρ-
τητη παρουσία, που θα στηρίζεται
σε ένα μαχητικό και ανυπότακτο εκπαι-
δευτικό κίνημα, μπορεί να ορθώσει σο-
βαρά εμπόδια στο διοικητικό - κρατικό
αυταρχισμό και στην προσπάθεια νομι-
μοποίησης των αντιεκπαιδευτικών μέ-
τρων από τα Y.Σ. Μια παρουσία που θα
λειτουργεί στο πλαίσιο των συλλογικών
αρχών, τη σύνδεση με τα σωματεία με
ταυτόχρονη προώθηση των αποφάσεων
τους, τον έλεγχο από τον κλάδο, την κα-
τάργηση απόρρητου, τη διαρκή ενημέ-
ρωση, την εναλλαγή και την ανακλητό-
τητα. Αυτή η προσπάθεια ευδοκίμησε σε
αρκετές περιοχές της χώρας, με πολύ θε-
τικά αποτελέσματα. Το ζητούμενο είναι
αν θα έχει συνέχεια κι αν θα ριζώσει, δί-
νοντας μια διέξοδο στα λιμνάζοντα νερά
του εκπαιδευτικού κινήματος ή θα απο-
τελέσει μια σύντομη αναλαμπή υποκύ-
πτοντας στην κακοδαιμονία μιας ανά-
δελφης αριστεράς, όπου η κάθε παρά-
ταξη έχει ως προτεραιότητα την ενί-
σχυση του «μαγαζιού» της. Η αδυναμία
πανελλαδικής συνεργασίας στα Κεν-
τρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια δείχνει ότι
οι αυτάρεσκες καταγραφές δυνάμεων, οι
αγκυλώσεις κι οι ηγεμονισμοί δεν έχουν
ακόμα ξεπεραστεί. 

ΥΓ. Για να είμαστε, βέβαια, περισσό-
τερο προσγειωμένοι δεν μπορούμε να
παραβλέψουμε μια παγιωμένη κατά-
σταση όπου τα Υ.Σ. αποτελούν ένα εκ-
κολαπτήριο παραγόντων. Το σύστημα
τους θέλει αφομοιωμένα γρανάζια του κι
οι εκπαιδευτικοί συνήθισαν να τους αν-
τιμετωπίζουν σαν ένα σκαλοπάτι εξυπη-
ρέτησης των μικροσυμφερόντων τους.
Κι αυτό είναι ένας μεγάλος κίνδυνος αλ-
λοτρίωσης κι αφομοίωσης με τη διοί-
κηση, ακόμα και για τους πιο συνειδη-
τούς αριστερούς αιρετούς. 

Ο δικηγόρος του διαβόλου

∆ΑΙΜΟΝΙΚΑ

Μια ατελής προσπάθεια
ενωτικής συνδικαλιστικής παρουσίας

Κηδεύτηκε την περασμένη Τρίτη, στο
χωριό του, το Καπαρέλλι Βοιωτίας, ο
Κώστας Μαγκούτας, αγωνιστής, στις
πρώτες γραμμές των αγώνων των
οικοδόμων τη δεκαετία του ‘60. Στην
κηδεία παρέστησαν, ανάμεσα στην
οικογένεια, τους συγχωριανούς, τους
συναδέλφους και συντρόφους του
από την Ο.Μ. Θήβας, ο αγωνιστής της
εθνικής αντίστασης Γιώργος Καλα-
τζής, πρόεδρος της κοινότητας επί
πολλά χρόνια μετά τη μεταπολί-
τευση, ο συνάδελφος και σύντροφός
του Πολύδωρας Κωνσταντινίδης, ο
δήμαρχος Αιγάλεω ∆ημήτρης Μπίρμ-
πας, οι αντιδήμαρχοι Κ. Φίλης και Γ.

Παπαδιάς, εκ μέρους της «Εποχής», ο
Μπάμπης Κοβάνης. Από τη ∆ημοκρα-
τική Αριστερά αποχαιρέτισε τον
Κώστα Ο ∆. Χατζησωκράτης και εκ
μέρους του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Μπαλά-
φας.

Μιλάω προσωπικά, μιλάω στο
όνομα της κυβέρνησης και του
πολιτικού μας φορέα, αλλά

είμαι βέβαιος και εκ μέρους όλων. Είναι
εδώ οι δικοί σου άνθρωποι, Κώστα. Η οι-
κογένειά σου, οι συμπατριώτες σου, οι
φίλοι σου, οι σύντροφοί σου.

Κώστα, ανήκες σε ένα ξεχωριστό κομ-
μάτι στον κόσμο της δουλειάς και του
μόχθου, αλλά και του διαρκούς αγώνα
για μια πιο ανθρώπινη κοινωνία. Και
είναι αυτοί οι πολλοί, μαζί με αυτούς και
εσύ, Κώστα, που διαμορφώνουν τις εξε-
λίξεις, που πλάθουν την ιστορία, που
αφήνουν ένα συλλογικό αποτύπωμα με
τη ζωή και τη δράση τους. 

Σε αυτό το αποτύπωμα έχεις συνει-
σφέρει και εσύ, Κώστα, με όλη τη ζωή
σου. Ας μου επιτραπεί να αναφέρω δύο
πλευρές αυτής της παρουσίας του
Κώστα. Η μία πλευρά είναι ο άνθρωπος
Κώστας Μαγκούτας. Γεννημένος πριν
από 78 χρόνια, από αγροτική οικογένεια,
σε τούτο τον τόπο, που λάτρευε και νοι-
αζόταν μέχρι την τελευταία του στιγμή.
Από νέο παλληκάρι στην Αθήνα, μπαίνει
στην οικοδομή, δούλεψε σκληρά, τίμια
και πρόκοψε, ξεχώρισε στο γιαπί και

στην κοινωνία. Χαρακτήρας ακέραιος,
καθαρός. Ήταν γενναιόδωρος, δινόταν,
παθιαζόταν, αγαπούσε, για αυτό και τον
αγαπούσαν οι συγχωριανοί, οι συνάδελ-
φοί του, οι συναγωνιστές του, ο κοινωνι-
κός του περίγυρος. Ήταν πρόθυμος να
βοηθήσει με ανιδιοτέλεια τους πιο αδύ-
ναμους, τους πιο αδικημένους. Πάντα
χαμογελαστός και ανοιχτός σε όλους.

Υπάρχει και η άλλη πλευρά. Ο Κώ-
στας, άνθρωπος ζυμωμένος με τη δου-
λειά και τη βιοπάλη, με καταγωγή από
ένα χωριό της αντάρτισσας Ρούμελης, με
ιστορία και προσφορά στους εθνικούς
και λαϊκούς αγώνες, ήλθε από νωρίς σε
επαφή και ενστερνίστηκε τις ιδέες της
ελευθερίας και της ισότητας, τις ριζο-
σπαστικές και πανανθρώπινες αξίες της
Αριστεράς. Κατανόησε την ανάγκη της
συνεισφοράς και στρατεύτηκε πρόθυμα
και συνειδητά. Στον κοινωνικό στίβο,
από τη δεκαετία του ’60, υπήρχε συνδι-
καλιστικό στέλεχος των οικοδόμων, στο
σωματείο πλακάδων –Ομοσπονδία Οικο-
δόμων. Στην πρώτη γραμμή των ηρωι-
κών αγώνων των ανθρώπων της οικοδο-
μής. Αλλά και στον πολιτικό στίβο. Ορ-
γανώθηκε από νεαρή ηλικία ΝΕ∆Α, ∆ΝΛ,
Ε∆Α. Στην δικτατορία 1967 - 1974 ανά-
πτυξε αντιστασιακή δράση στις γραμμές
του Αντιδικτατορικού Εργατικού Μετώ-
που, μαζί με τον Στάβερη, τον Λουπέτη,
τον Ρεκλείτη, τον Κοβάνη και άλλους.

Μετά τη μεταπολίτευση πρωτοστατεί

στην ανασυγκρότηση του συνδικαλιστι-
κού κινήματος. Παράλληλα, εντάσσεται
στο ΚΚΕ Εσωτερικού - ΕΑΡ - ΣΥΝΑΣΠΙ-
ΣΜΟ, πάντα στην Αριστερά, τη σύγχρονη
δημοκρατική, ανανεωτική και διαρκώς
ανανεούμενη αριστερά. Πάντα ζωντανός,
με καθαρό μυαλό, πάντα παρών. Όπως
ήταν φυσικό παρακολουθούσε, μέχρι το
τέλος της ζωής του, το εγχείρημα της κυ-
βέρνησης της Αριστεράς, με μεγάλο εν-
διαφέρον. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ακόμη και στο κρεβάτι του πόνου, ρώ-
ταγε τους επισκέπτες, τους συντρόφους
και φίλους «τι νέα έχουμε;» και με το
γνωστό χιούμορ του έλεγε, «κανένα με-
ζεδάκι (πληροφορίες εννοούσε) για εμάς
έχει;»

Αυτός ήταν ο Κώστας. Τέτοιον θα τον
έχουμε πάντα στην καρδιά και τη θύμησή
μας.

Κώστα, η υπόθεση που μαζί υπηρετή-
σαμε για χρόνια, συνεχίζεται. Προχω-
ράμε. Και προσβλέπουμε, με αισιοδοξία,
σε ένα αύριο καλύτερο. Με το λαό στην
πρώτη γραμμή. Για το λαό και την πα-
τρίδα.

Κώστα, στην οικογένειά σου, τα πιο
θερμά μου συλλυπητήρια, στα παιδιά
σου, στα εγγόνια σου, τα αδέλφια και
τους συγγενείς σου.

Καλό σου ταξίδι φίλε και σύντροφε!
Στη μνήμη σου θα συνεχίσουμε τον
αγώνα τον καλό! Και θα τα καταφέ-
ρουμε!

Κώστας Μαγκούτας: ο άνθρωπος αγωνιστής

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Νεολαία
και οικονομικές
κρίσεις
στην Ελλάδα
Οι εκδόσεις Gutenberg, τιμώντας τη

μνήμη του αξέχαστου καθηγητή
Ζαχαρία Λεβαθά διοργανώνουν την
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, στις 6 μ.μ., στο
Polis Art Café (Πεσμαζόγλου 5, στοά
του βιβλίου) την προυσίαση του
βιβλίου «Νεολαία και οικονομικές
κρίσεις στην Ελλάδα, 1929 και 2008».
Θα προλογίσει ο Γιώργος ∆αρδανός,
εκδότης. Θα μιλήσουν οι Τάσος
Γιαννίτσης, καθηγητής πανεπιστημίου
Αθηνών, Νίκος Αναστασόπουλος,
επίκουρος καθηγητής πανεπιστημίου
Ιωαννίων, Κώστας Κατσάπης,
ιστορικός, Βασίλης Μπογιατζής,
ιστορικός και οι επιμελητές του έργου.
Συντονίζει ο καθηγητής Θανάσης
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Κι ο θάνατος
δεν θά ’χει πια εξουσία

Dylan Thomas

Απλή, λιτή παράσταση το «Κα-
τεβαίνει ο Καμουζάς στους
Φούρνους» αναδεικνύει με δω-

ρικότητα μια απλή ιστορία που ξεκι-
νάει από μια απρόσμενη πράξη αν-
θρωπιάς μέσα στην αθλιότητα των
στρατοπέδων κράτησης στον εμφύλιο
και μετατρέπεται σιγά-σιγά σε μια
ποιητική αλληγορία για τη δύναμη
της αγάπης και της ελπίδας. Την είδα
το απόγευμα της περασμένης Τρίτης
-παραμονή μέρας εκλογών του κλά-
δου μου, ψηφίζαμε για τα κεντρικά
μας όργανα οι εκπαιδευτικοί την Τε-

τάρτη- και με συγκίνησε βαθιά, μ’
έκανε πολύ να σκεφτώ. Ίσως γιατί οι
κρατούμενοι της ιστορίας είναι εκ-
παιδευτικοί, ίσως γιατί τα «γράμ-
ματα», η ποίηση και η φιλοσοφία,
ήταν γι’ αυτούς το κράτημά τους από
τη ζωή, αυτό που τους έδινε κουράγιο
να αντέξουν τα βασανιστήρια και να
συνεχίζουν να παλεύουν για ένα
κόσμο που τα παιδιά δεν θα ξέρουν τι
σημαίνει αδικία. Γιατί το χάσαμε αυτό
στην εκπαίδευση σήμερα; Γιατί το χά-
σαμε σαν κοινωνία αυτό και τα παιδιά
μας γυρνάνε την πλάτη στην τέχνη,
γιατί δεν μπορούν σ’ αυτήν να βρουν
φάρμακο στη θλίψη και δρόμους που
θα τα οδηγήσουν στους δικούς τους
δρόμους; ∆εν είναι εδώ ο χώρος να το
κουβεντιάσουμε μήτε η ώρα, κι έχει

πλοκάμια πολλά το ζήτημα, πολλές
πλευρές, απαντήσεις κι εξαιρέσεις…
μα τα σκέφτηκα όλα τούτα την ώρα
της παράστασης και μετά, και δεν
μπορούσα να μην το ομολογήσω.

Το έργο στηρίζεται στη γνωστή
ομότιτλη νουβέλα της Μαριλένας Πα-
παϊωάννου. Μια ομάδα αριστερών
κρατούνται σε μια άθλια φυλακή. Βα-
σανιστήρια, πόνος και μια ζέστη αφό-
ρητη. Τους κρατά όρθιους η απόλυτη
πίστη στις ιδέες τους, η ποίηση και η
συντροφικότητα. Ξαφνικά, εμφανίζε-
ται ένας φύλακας που, ανάμεσα σε
βρισιές και αναθέματα, σε απειλές
και προσβολές, τους δίνει κάθε από-
γευμα φρέσκο κρύο νερό, φάρμακα,
γράμματα από αγαπημένα τους πρό-
σωπα. ∆εν τον έχουν δει ποτέ. Μια
φωνή στο σκοτάδι και οι άκρες των
σκονισμένων του άρβυλων. Στο με-
ταξύ αναμένεται ο φοβερός διοικητής
Καμουζάς, φόβος και τρόμος, λέγεται
γι’ αυτόν, απ’ όπου πέρασε. Για λίγες
μέρες χάνεται ο παράξενος φύλακας
και οι κρατούμενοι εικάζουν διάφορα
για την εξαφάνιση και όταν εμφανίζε-
ται ξανά στη θέση του είναι μια κο-
πέλα, η κόρη του ίσως. Η Λευκή, με-
ταμφιεσμένη σε άντρα φρουρό, συνε-
χίζει το έργο του πατέρα της. Ανα-
κουφίζει τον πόνο των ανθρώπων,
διασώζει το έργο του ποιητή, αυτό κυ-
ρίως, αυτό πάνω απ’ όλα, ένας έρω-
τας γεννιέται. Το πραγματικό λιώνει
μέσα στο ποιητικό. Η ανεξήγητη, τολ-
μηρή πράξη ενός ανθρώπου γίνεται η
ιστορία ενός ποιητή και μιας νεράι-
δας που είναι αποφασισμένη να δώσει

τη ζωή της, για να σώσει την ομορφιά
της τέχνης και μαζί η ιστορία που
γράφει ο έγκλειστος ερωτευμένος
συγγραφέας για ένα παράξενο παιδί
της θάλασσας.

Η Μαρία Αιγινίτου σκηνοθέτησε με
σεβασμό στην ιστορία που είχε να
αφηγηθεί πάνω στη σκηνή. Χωρίς μα-
λάματα και εκπλήξεις. Με ένα τρόπο
που η παράσταση μπορεί να μεταφερ-
θεί παντού όπου την έχουν ανάγκη.
Λαϊκό θέατρο δηλαδή στην ουσία του.
Στηριγμένο στον ηθοποιό. Η παρά-
σταση υποστηρίχθηκε πειστικά από
τους ηθοποιούς Τάσο Αντωνίου,
Γιώργο ∆άμπαση, ∆ημήτρη ∆ρόσο και
Χρήστο Καπενή, που δεν είχα ξαναδεί
στην σκηνή, παρόλο που, παρά το
νεαρό της ηλικίας του έχει συμμετά-
σχει σε αρκετές παραστάσεις. Στο
ρόλο του Φώτη, του νεαρού συγγρα-
φέα, άφηνε γνήσια συγκίνηση. Θα
σταθώ λίγο παραπάνω στην Ελεάννα
Γεωργούλη, την Λευκή της παράστα-
σης. Την παρακολουθώ όλα τα χρόνια
της δουλειάς της στο «Σημείο Μηδέν»
και την εκτιμώ πολύ ως ηθοποιό,
γιατί, παρότι πολύ νέα έχει μια ιδιαί-
τερη ωριμότητα στις ερμηνείες της,
που δείχνει όχι μόνο ταλέντο αλλά
και ισχυρή πνευματικότητα και ανα-
ζητήσεις. Πρώτη φορά την είδα εκτός
της εξαιρετικής ομάδας Σημείο
Μηδέν. Στέρεη και ρεαλιστική, την
ίδια στιγμή ποιητική και νεραϊδένια.
Ηθοποιός με δύναμη και εύρος. 

Μαρώ Τριανταφύλλου
maro33@otenet.gr

Το πραγματικό
λιώνει μέσα στο ποιητικό

ΑΠ
Ο

 Τ
Η

Ν
 Π

ΛΕ
ΥΡ

Α 
ΤΟ

Υ 
Θ

Ε
ΑΤ

Η

«Σονάτα του σεληνόφωτος»
του Γιάννη 
Συνεχίζοντας τη φετινή θεαματική ενότητα «με

την καρδιά μας ταξιδεύουμε», το θέατρο
«Αγγέλων Βήμα» προτείνει τη «Σονάτα του
Σεληνόφωτος». Το γνωστό και αγαπημένο ποίημα του
Γιάννη Ρίτσου θα παρουσιαστεί, για λίγες
παραστάσεις σε σκηνοθεσία Άσπας Κυρίμη με την
Σοφία Σεϊρλή και την Ιώβη Φραγκάτου. Η
σκηνόθέτρια σημειώνει για την παράσταση «Μια
γυναίκα κυνηγημένη από τη φθορά αναζητά
καταφύγιο στη
μουσική. Σε μια αντεστραμμένη σχέση, η μουσική θα
ακούσει την εξομολόγηση της, την αφήγηση της ζωής
της μέσα σ’ ένα σπίτι που κάποτε ήταν, αλλά τώρα
καταρρέει, αθόρυβα και αμετάκλητα όπως η ίδια. Η
μουσική, ενσαρκώνοντας τη νεότητα της, θα
ενθουσιαστεί με την απρόσμενη υλοποίηση της
γυναίκας στο χώρο, θα μιλήσει μαζί της, θα θυμώσει,
θα διαφωνήσει, θα κοροϊδέψει, θα ειρωνευτεί, θα

παρηγορήσει. Την γυναίκα φωτίζει, γοητεύει και
απειλεί η Πανσέληνος». Τη μουσική ερμηνεύει
ζωντανά στο πιάνο η Ιώβη Φραγκάτου.
Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη, στις 8μ.μ. έως τις
28.12, στο «Αγγέλων Βήμα» (Σατωβριάνδου 36, τηλ.
210 5242211 & 13).

«Για την Ελένη»
του Μ. Καρατζογιάννη

Μια ακόμα παράσταση που πρωτοπαρουσιάστηκε
στο πλαίσιο της πλατφόρμας νέων δημιουργών

«Θέμα Εμφύλιος» της Πειραματικής Σκηνής του
Εθνικού Θεάτρου, έρχεται ξανά στη σκηνή. Πρόκειται
για την παράσταση του Μάνου Καρατζογιάννη «Για
την Ελένη» που αφορά την σπουδαία ηθοποιό Ελένη
Παπαδάκη, η οποία σκοτώθηκε στα ∆εκεμβριανά.
Ίσως είναι καλύτερα να αφήσουμε τον σκηνοθέτη να
μιλήσει: 
«Το θεματικό φεστιβάλ του Εθνικού Θεάτρου για τον
εμφύλιο πόλεμο, από όπου γεννήθηκε η παράσταση,
ήρθε όχι για να μας διχάσει, αλλά για να μας ενώσει
σε έναν κοινό τόπο, σε μια τουλάχιστον κοινή
πεποίθηση, όσο οι ιδεολογίες και τα συστήματα γύρω
μας καταρρέουν. Αυτόν τον τόπο αναζήτησα στην
περίπτωση της Ελένης Παπαδάκη, η ιστορία της
οποίας ζωντανεύει για πρώτη φορά στη θεατρική
σκηνή με τη Μαρία Κίτσου στο ρόλο της ηθοποιού και
τον Σπύρο Κυριαζόπουλο σε εκείνον του εκτελεστή
της.
Με τον ιστορικό νου του Μάνου Ελευθερίου,
αφοσιωμένου συλλέκτη της προσωπικής ιστορίας
της Παπαδάκη, που μου παραχώρησε γενναιόδωρα
την πρόσβαση στο αρχείο του, και με την παραπάνω
καλλιτεχνική ανησυχία το πρόσωπο επιστρέφει στο
φυσικό του χώρο. 
Ίσως η παραφροσύνη του καιρού της γίνει το μέσο

για να αρθρωθεί ολοκάθαρα το σημερινό αίτημα:
μόνο μέσα από το σεβασμό στην προσωπική ιστορία
του άλλου και όχι από συνήθη επαναστατικά τσιτάτα,
ενδέχεται να έρθει η δημοκρατία που όλοι
ονειρευόμαστε».
Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη, στις 9μ.μ.,
στο Tempus Verum - Εν Αθήναις (Ιάκχου 19, Γκάζι,
τηλ. 210 3425170).

•

ΘΕΑΤΡΙΚΑ ΝΕΑ

«Κατεβαίνει ο Καμουζάς
στους Φούρνους»
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Ηοπτική προσέγγισης του θέματος
μπορεί να καθορίσει ή «έστω» να
επηρεάσει ουσιαστικά το αποτέ-

λεσμα μιας τέτοιας προσπάθειας, ως
προς τη διατύπωση της πρότασής για
την ιστορική στρατηγική επιλογή της
Αριστεράς και ως προς την πρόταση για
το είδος, το σκοπό και τους τρόπους ου-
σιαστικής παρέμβασής της στη διαμόρ-
φωση του μέλλοντος της Ευρώπης. Η
οπτική προσέγγισης του Μπαλαμπανίδη
είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ως η «παραδειγματική
περίπτωση» ενός ευρωκομμουνιστικού
κόμματος, με προγονική καταβολή το
ΚΚΕ Εσωτερικού, και μέθοδός του η συγ-
κριτική πολιτική ανάλυση των τεσσάρων
ευρωκομμουνιστικών κομμάτων -του
Ιταλικού, του Ισπανικού, του Γαλλικού
και του ΚΚΕ Εσωτ., (σελ. 19).

Ο συγγραφέας φαίνεται να αποδέχεται
την περιρρέουσα άποψη ότι το ΚΚΕ Εσω-
τερικού αποτελεί τον πρόγονο του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, γι’ αυτό, μάλλον, δεν αισθάνεται
την ανάγκη ερευνητικής στήριξης αυτού
του ισχυρισμού. Την εκλαμβάνει ως βε-
βαιότητα την οποία και διαχειρίζεται ως
μέρος της υπόθεσης εργασίας του.
Όμως, μπορεί μια επιστημονική υπό-
θεση εργασίας να είναι ερευνητικά ατεκ-
μηρίωτη;

Ο Μπαλαμπανίδης υποστηρίζει, λοι-
πόν, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί συνέχεια του
ΚΚΕ Εσωτ. Ακόμα κι αν δεχόμασταν
αυτή τη θέση θα πρόβαλε το κρίσιμο
ερώτημα . Ποιανής τάσης του ΚΚΕ Εσωτ.
αποτελεί τη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ, του Λε-
ωνίδα Κύρκου ή του Μπάμπη ∆ρακόπου-
λου και του Γιάννη Μπανιά; Θα πρέπει
να πω ότι μετά το θάνατο του Γιάννη
Μπανιά είναι σαφής η ολοκληρωτική
(τώρα πλέον) ολίσθηση του ΣΥΡΙΖΑ στις
θέσεις της τάσης της «μετεξέλιξης» (δη-
λαδή της μη – κομμουνιστικής αριστε-
ράς), με ισχυρή - ισχυρότατη την επί-
δραση της σοσιαλδημοκρατικής τάσης
για τη μετατροπή του σε αριστερά εντός
του συστήματος, που η έγνοιά της είναι η
«αριστερή» διαχείριση των υποθέσεων
του συστήματος –με βάση τη λογική και
τους κανόνες λειτουργίας του! Έτσι ερ-
μηνεύεται και εφαρμόζεται στην πράξη
η «πρωτότυπη πολιτική σύνθεση» του
ευρωκομμουνισμού: «κόμμα αγώνα –
κόμμα διακυβέρνησης» (σελ. 47), με το
πρώτο σκέλος της πρότασης καίρια υπο-
βαθμισμένο. Και είναι αυταπάτη να πι-
στεύει κανείς ότι μια «αποκομμουνιστι-
κοποιημένη», δηλαδή αποϊδεολογηκο-
μένη αριστερά μπορεί να εξελιχθεί σε
«σφιχτό κόμμα», όπως θέλουν να πι-
στεύουν κάποιοι, μετά το πρόσφατο
(δεύτερο) συνέδριο του κόμματος. 

Το ζήτημα της εξουσίας

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι «ση-
μείο - κλειδί για την ανάλυση του ευρω-
κομμουνιστικού ρεύματος» ήταν το ζή-
τημα της εξουσίας (της Αριστεράς) στη
«δυτική φιλελεύθερη δημοκρατία». Βέ-

Ο ευρωκομμουνισμός
δεν είχε εισπραχθεί
στην Ελλάδα ως τάση
αποκομμουνιστικο -
ποίησης της Αριστεράς,
αλλά ως έκφραση μιας
πραγματικής ανάγκης
του κομμουνιστικού
κινήματος για
ανανέωση. Και είναι
αυτό το κύριο
ζητούμενο και σήμερα.

“

Οάτυπος ντετέκτιβ με την περιπε-
τειώδη ζωή Μάρκο Μπουράτι,
γνωστός και ως Αλιγάτορας,

μαζί με τη συνηθισμένη παράξενη
παρέα του, όλους «ειδήμονες σε θέματα
υπαρξιακής κατάρρευσης», αναλαμβά-
νει να διαλευκάνει μια υπόθεση εξαφά-
νισης, ενώ ακόμα ηχεί ολοζώντανος στα
αυτιά του ο γδούπος πάνω στα πλακά-
κια της αυλής, που έκανε το κορμί της
αγαπημένης του φίλης, Σιλβί, όταν
μπροστά στα μάτια τους πήδηξε από το
παράθυρο.

Στο έκτο βιβλίο του που κυκλοφορεί
στα ελληνικά, ο Καρλότο σκιαγραφεί
(κυρίως χάρη στις δύο πρωτοπρόσωπες
αφηγήσεις, του Μάρκο και ενός κυνι-
κού εγκληματία) έναν κόσμο γεμάτο
βία, αλλά ταυτόχρονα και έναν κόσμο
βυθισμένο στη διαπλοκή, τα σκάνδαλα,
τη συγκάλυψη, όπου η διαφθορά διαχέ-
εται και απλώνεται διαρκώς. Όπως λέει
κυνικά ένας πρωταγωνιστής του, «κα-
νείς δεν μπορούσε να αξιώνει το δι-
καίωμα να απομυζεί τους άλλους χωρίς
να μοιράζεται τη λεία»…

Μια περιπετειώδη ζωή

Ο Μάσιμο Καρλότο έζησε κι αυτός
μια μάλλον περιπετειώδη ζωή από το
1976 που, 19χρονος φοιτητής, μέλος
της οργάνωσης Λότα Κοντίνουα, συλ-
λαμβάνεται για φόνο, μέχρι το 1993 που
ο πρόεδρος της ∆ημοκρατίας Λουίτζι
Σκαλφάρο τού έδωσε τελικά χάρη. ∆ια-
φυγή σε Γαλλία, Μεξικό, Νικαράγουα
και αλλού, επιστροφή στην Ιταλία,
δίκες και καταδίκες, είσοδος στη λογο-
τεχνία και τελικά η οριστική απελευθέ-
ρωση –μια ιστορία που την αφηγείται
συναρπαστικά μέσα σε λίγες μόλις σε-
λίδες ο Ανταίος Χρυσοστομίδης, στον
δεύτερο τόμο από τις Κεραίες της επο-
χής μου, όπου περιγράφει και την
πρώτη ουσιαστική γνωριμία μεταξύ
τους, στην Πάντοβα, στο εστιατόριο
«δίπλα στο ποταμάκι που ζωγράφισε ο
Τζορτζόνε στην Καταιγίδα του».

Ο Καρλότο γράφει το πρώτο βιβλίο
του το 1994 (εκδόθηκε το 1995 και έγινε
αμέσως μεγάλη επιτυχία), εγκαινιάζον-
τας έτσι ένα συγγραφικό σχέδιο που
συνδέει το αστυνομικό μυθιστόρημα με
την ερευνητική, καταγγελτική ενίοτε,
δημοσιογραφία και μπολιάζεται διαρ-
κώς από την πολιτική οπτική που ο
Καρλότο θέτει πάντα ως πλαίσιο των βι-
βλίων του: «όσοι γράφαμε ή θέλαμε να
γράψουμε ιστορίες εγκλημάτων, οφεί-
λαμε να τις περιγράψουμε ως αυτό που
πραγματικά ήταν: μια συνέπεια της
παγκοσμιοποίησης της οικονομίας»,
όπως έλεγε στον συγγραφέα των Κε-
ραιών.

Ο κόσμος του Καρλότο είναι ένας κό-
σμος μελαγχολικός, μπροστά στον κυ-
νισμό του πλούτου και της διαφθοράς.
Ο Αλιγάτορας, τελικά, είναι ένας νικη-
μένος που όμως δεν λέει να το παραδε-
χτεί και να συνθηκολογήσει, ένας ρο-
μαντικός που μοιάζει, με την κάθε του
λέξη, την κάθε του κίνηση, να αναρω-
τιέται για το ίδιο πράγμα που αναρωτιέ-
ται και ο Ανταίος Χρυσοστομίδης, κά-
ποια στιγμή στη συνομιλία του με τον
Καρλότο: «πού χάθηκε η Ιταλία που ξέ-
ραμε;». Ή, ίσως, ο κόσμος που ξέραμε.

Μια σκοτεινή εκδίκηση

Το Ούτου (σημαίνει εκδίκηση στα
μαορί) είναι το δεύτερο βιβλίο του
Καρύλ Φερέ που διαδραματίζεται στη
Νέα Ζηλανδία, μετά το Χάκα. Πρωτα-
γωνιστής, ο Πολ Όσμπορν, φίλος του
αστυνομικού Τζακ Φιτζέραλντ, που αυ-
τοκτονούσε στο τέλος του προηγούμε-
νου βιβλίου. Ο Όσμπορν, πρώην αστυ-
νομικός που επανέρχεται στην υπηρε-
σία, βαθύς γνωστός της κουλτούρας
των Μαορί, εμπλέκεται σε μια ιστορία
γεμάτη μυστήριο που τον οδηγεί στις
πιο άγριες γωνιές της ζωής στην «πιο
φιλήσυχη χώρα του κόσμου», αλλά ταυ-
τόχρονα και σε μια σύγκρουση με ισχυ-
ρούς παράγοντες της κοινωνίας, με
τους διεφθαρμένους εκπροσώπους των

πιο μεγάλων πολιτικών και οικονομι-
κών συμφερόντων.

Όπως πάντα, ο Φερέ εντάσσει –άλ-
λοτε πολύ πετυχημένα και άλλοτε λιγό-
τερο– σωρεία στοιχείων της κοινωνικο-
πολιτικής πραγματικότητας στην αστυ-
νομική του πλοκή, σκιαγραφώντας με
τον τρόπο αυτό το ιστορικό και κοινω-
νικό πλαίσιο που συνήθως με κάποιο
τρόπο κινεί τις ιστορίες του.

Στο Ούτου, παράλληλα με την ιστορία
της αστυνομικής έρευνας –με τα γνώ-
ριμα κρεσέντα ωμής βίας, σήμα κατατε-
θέν των βιβλίων των Φερέ (και μεγαλύ-
τερη αδυναμία τους, κατά τη γνώμη
μου)–, εκτυλίσσεται και μια ιστορία
απελπισμένης αγάπης που μπορεί να
φτάσει στα απώτατα άκρα. Ταυτόχρονα,
μπροστά μας ζωντανεύει, για άλλη μια
φορά, μια χώρα με τα σημάδια της αποι-
κιοκρατίας να μην έχουν σβήσει, μια
χώρα βαθιά διχασμένη, με τους Μαορί
(που «ήταν πάντα υπεράριθμοι στο σω-
φρονιστικό σύστημα. Ένα αληθινό στα-
τιστικό στοιχείο για έναν πληθυσμό
απειλούμενο ή απειλητικό, ανάλογα
από ποιο πρίσμα έβλεπε κανείς τα
πράγματα»), παρά τις όποιες αποζημιώ-
σεις που μπορεί να έπαιρναν για τη γη
τους (όταν «η Νέα Ζηλανδία ζήτησε επί-
σημα συγγνώμη για την κατάσχεση των
περιοχών που ακολούθησε μετά τους
πολέμους των Μαορί»), να ζουν κατά
κανόνα σε πολύ δύσκολες συνθήκες,
μέσα σε μια κοινωνία διακρίσεων και
ρητού ή υπόρρητου ρατσισμού, στην
οποία, για παράδειγμα, η λέξη εξέλιξη
σημαίνει κατάργηση του κράτους προ-
νοίας.

Η ιστορία του βιβλίου, τελικά, είναι
μια ιστορία απόγνωσης, υπαρξιακής κά-
ποιες φορές, που μπορεί να κλειστεί σε
μια δυο λέξεις, στο «κι εγώ» που λέει ο
Όσμπορν στο τέλος του βιβλίου απαν-
τώντας στο «βαρέθηκα!» που ακούγεται
δίπλα του.

Κώστας Αθανασίου

Μικρά σχόλια
για βιβλία που διάβασα

Στα σκοτεινά όρια
εγκλήματος και εξουσίας
Μάσιμο Καρλότο “Η συμμορία των εραστών” (μτφ. ∆ήμητρα ∆ότση,
εκδ. Μεταίχμιο, 2016)
Καρύλ Φερέ “Ούτου” (μτφ. Αργυρώ Μακάρωφ, εκδ. Άγρα, 2016)
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βαια, γι’ αυτή τη θέση θα μπορούσε ή και
θα έπρεπε να γραφεί ειδική μελέτη,
όπου θα ξεκαθαρίζονταν και το καίριο
ερώτημα αν είναι δυνατό η Αριστερά να
ασκήσει εξουσία σύμφωνα με τους νό-
μους και τους κανόνες λειτουργίας της
αστικής δημοκρατίας, με το κεφάλαιο να
ασκεί την εξουσία όχι μόνο στην οικονο-
μία, αλλά μέσα από πολλούς διαύλους,
και στο κράτος, στο πολιτικό σύστημα
και στην πολιτική γενικότερα. Μια ορι-
σμένη ερμηνεία της θέσης του Νίκου
Πουλαντζά για τη σχέση της Αριστεράς
με το κράτος , αποτέλεσε το θεωρητικό
υπόβαθρο αυτής της ανυπόστατης άπο-
ψης. Λογική συνέπεια αυτής της άποψης
ήταν η ιδέα αποκομμουνιστικοποίησης
της Αριστεράς. «Η απέκδυση της κομ-
μουνιστικής ταυτότητας» (Κεφάλαιο 5,
σελ.194 κ.ε.) της Αριστεράς, λέει ο συγ-
γραφέας, σημαίνει τη μετάβαση σε μια
«αριστερά» που δεν ενδιαφέρεται για τον
κομμουνισμό, για την κομμουνιστική
ιδεολογία και για την κομμουνιστική πο-
λιτική, για το Λένιν, ακόμα και για το
Μαρξ ως επαναστάτη θεωρητικό και πο-
λιτικό του κομμουνισμού! Και είναι να
απορεί κανείς πως ύστερα από όλα αυτά,
ο συγγραφέας μπορεί να μιλά για χαμέ-
νες ευκαιρίες ως προς τον ιστορικό
στόχο της Αριστεράς. Μιας Αριστεράς
που έχει απομακρυνθεί από τη θεωρία
του Μαρξ για τη συγκρουσιακή σχέση
Εργασίας και Κεφαλαίου, που αποτελεί
το θεωρητικό υπόβαθρο της επαναστατι-
κής αριστεράς. Και είναι το λιγότερο πε-
ρίεργο να μιλά κανείς, αναφερόμενος
στη ριζοσπαστική ευρωπαϊκή αριστερά,
για επαναστατικές αλλαγές! 

Άρνηση της κομμουνιστικής
αριστεράς;

Aπό τις αναλύσεις των κεφαλαίων 4,
5, του πρώτου μέρους του βιβλίου, αλλά
και των κεφαλαίων 6, 7, 8 του δεύτερου
μέρους, προκύπτει ότι η «ριζοσπαστική
ευρωπαϊκή αριστερά» είναι αποτέλεσμα
άρνησης της κομμουνιστικής αριστεράς.
Σε ό,τι μας αφορά, το ΚΚΕ Εσωτ. δεν
στόχευε στη δημιουργία μη κομμουνιστι-
κού αριστερού κόμματος αλλά στην ανα-
νέωση του ΚΚΕ, στην ανανέωση του ελ-
ληνικού κομμουνιστικού κινήματος. Για
το σκοπό αυτό θέλησε να αξιοποιήσει
στοιχεία του νέου πνεύματος του ευρω-
κομμουνιστικού ρεύματος, κυρίως την

ιδέα του κοινοβουλευτικού δρόμου με-
τάβασης στο σοσιαλισμό, καθώς και την
ιδέα του σοσιαλισμού με ελευθερία και
δημοκρατία, χωρίς να εγκαταλείπει την
κομμουνιστική του ταυτότητα. Με την
εμφάνιση και την επικυριαρχία στο
κόμμα της «δεξιάς» τάσης, της τάσης της
λεγόμενης «μετεξέλιξης», το κόμμα οδη-
γήθηκε στη διάσπαση και στη διάλυσή
του. 

Όμως, ήταν τόσο ισχυρή στο κόμμα η
αντίληψη για την ανανέωση του ελληνι-
κού κομμουνιστικού κινήματος που, ενώ
η τάση της «μετεξέλιξης» είχε συγκροτη-
θεί σε ξεχωριστό μη κομμουνιστικό
κόμμα, με την επωνυμία Ελληνική Αρι-
στερά (ΕΑΡ), δεν μπόρεσε να επιβιώσει.
∆ιότι, επαναλαμβάνω, ο ευρωκομμουνι-
σμός δεν είχε εισπραχθεί στην Ελλάδα
ως τάση αποκομμουνιστικοποίησης της
Αριστεράς, αλλά ως έκφραση μιας πραγ-
ματικής ανάγκης του κομμουνιστικού κι-
νήματος για ανανέωση. Και είναι αυτό το
κύριο ζητούμενο και σήμερα. Μόνο που
αυτό δεν μπορεί να συνδυαστεί ή και να
στοχεύσει στην κατάργηση του ΚΚΕ.

Ενιαίος πολιτικός οργανισμός

Ο Λεωνίδας Κύρκος, που δρομολό-
γησε μια ατυχή προσπάθεια για την απο-
κομμουνιστικοποίηση της Αριστεράς,
συναίνεσε στη συγκρότηση του Ενιαίου
Συνασπισμού, ύστερα από μία κατ’ ιδίαν
συνάντηση με το γενικό γραμματέα του
ΚΚΕ, τον Χαρίλαο Φλωράκη. Και είναι
επίσης ενδιαφέρον το γεγονός ότι ο
Φλωράκης αποχώρησε από τον Ενιαίο
Συνασπισμό όταν είχε διαπιστώσει ότι «η
μετατροπή του Συνασπισμού σ’ έναν πο-
λιτικό οργανισμό σήμαινε ουσιαστικά τη
διάλυση των κομμάτων που τον αποτε-
λούσαν», δηλαδή την κατάργηση του
ΚΚΕ, που για το Φλωράκη ήταν κάτι το
αδιανόητο και το απαράδεκτο. Να ένα
άλλο θέμα προς μελέτη, που θα μπο-
ρούσε να έχει τη δική του σημασία και
για το μέλλον της αντικαπιταλιστικής
ελληνικής επαναστατικής αριστεράς. 

Ωστόσο, αν και οργανωτικά η αποκομ-
μουνιστικοποιημένη αριστερά δεν μπό-
ρεσε ως τώρα να στεριώσει (ο ΣΥΡΙΖΑ
δεν μπόρεσε να συγκροτηθεί σε αριστερό
επαναστατικό κόμμα, δηλαδή σε μια
«σφιχτή αριστερά»), η ιδέα της αποκομ-
μουνιστικοποίησης μπόρεσε να επηρεά-
σει το ηγετικό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ και ένα

μεγάλο μέρος της ελληνικής αριστερής
διανόησης με αντικαπιταλιστική αντί-
ληψη και πολιτική - ιδεολογική διάθεση,
ακόμα και διανοούμενους που δηλώνουν
μαρξιστές!

Ο Μπαλαμπανίδης, αναφερόμενος
στην ιδεολογική παρακαταθήκη του ευ-
ρωκομμουνισμού λέει ότι «η ευρωπαϊκή
κομμουνιστική αριστερά προχώρησε σε
ένα έργο ανανέωσης των ιδεολογικών
και πολιτικών της εργαλείων»(σελ. 592).
Όμως για τι είδους ανανέωση των κομ-
μουνιστικών ιδεολογικών και πολιτικών
εργαλείων μιας αποκομμουνιστικοποι-
ημένης αριστεράς μπορεί να γίνει λόγος;

Αριστερά χωρίς επαναστατισμό;

Από όλα τα παραπάνω προκύπτει ότι ο
Μπαλαμπανίδης λέγοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
είναι απόγονος του ΚΚΕ Εσωτ. έχει κατά
νου την τάση της «μετεξέλιξης», δηλαδή
την ΕΑΡ και όχι την τάση της «αναβάθμι-
σης» που εκπροσωπούσαν ο Μπάμπης
∆ρακόπουλος και ο Γιάννης Μπανιάς,
που μαζί με άλλους ίδρυσαν την Ανανε-
ωτική Κομμουνιστική Οικολογική Αρι-
στερά (ΑΚΟΑ) και συσπειρώθηκαν γύρω
από την εφημερίδα «Η Εποχή» που και
τώρα δηλώνεται ως εφημερίδα της ανα-
νεωτικής κομμουνιστικής αριστεράς
(«Για την Κομμουνιστική Ανανέωση. Για
το σοσιαλισμό»).

Με βάση την παραπάνω προσέγγιση
εκτιμώ ότι είναι παντελώς αβάσιμη η
θέση του Μπαλαμπανίδη ότι «η ευρω-
κομμουνιστική «στιγμή» είναι ο ιστορι-
κός εκείνος κόμβος που συνδέει το πα-
ρελθόν με το παρόν της ευρωπαϊκής Αρι-
στεράς», για να διευκρινίσει λέγοντας
ότι «ο ευρωκομμουνισμός ιδωμένος μα-
κροσκοπικά, στάθηκε ένα πολιτικό πρό-
ταγμα στο οποίο συμπυκνώθηκε το πέ-
ρασμα από το επαναστατικό παρελθόν
σε ένα διαφορετικό παράδειγμα αριστε-
ρής πολιτικής (ή έμφαση από μένα). Και
είναι αυτό ακριβώς το πρόταγμα, που
παρά την ιστορική του ήττα, προσδιό-
ρισε και συνεχίζει ως κληρονομιά να
προσδιορίζει σε σημαντικό βαθμό τις
στρατηγικές επιλογές της μετακομμου-
νιστικής, πλέον, ριζοσπαστικής Αριστε-
ράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο». (σελ. 572)

Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο προκύ-
πτει από την ανάγνωση αυτής της θέσης
είναι αν μπορεί να γίνει λόγος για μια
Αριστερά η οποία έχει απεκδυθεί τον

επαναστατισμό της. Η απάντηση, βέ-
βαια, δεν μπορεί να είναι παρά αρνητική:
Όχι! Οριζόμενη με ιστορικούς όρους,
δεν υπήρξε, δεν υπάρχει και δεν μπορεί
να υπάρξει μη επαναστατική αριστερά. Ο
ιστορικός ρόλος της Αριστεράς συνίστα-
ται στη δρομολόγηση πολιτικο - κοινω-
νικών διαδικασιών ανατροπής του καπι-
ταλισμού και μετάβασης στο σοσιαλισμό
- κομμουνισμό. Πολιτική στρατηγική
που δεν υπερβαίνει τα δυνητικά όρια του
καπιταλισμού δεν είναι αριστερή πολι-
τική στρατηγική. Η θέση ότι μπορεί να
υπάρξει μη επαναστατική αριστερή πο-
λιτική «πέραν της σοσιαλδημοκρατίας»
(σελ. 574) είναι χωρίς πραγματικό ιστο-
ρικό αντίκρισμα. Και δεν μιλώ εδώ για
την μπερνσταϊνική σοσιαλδημοκρατία,
που δεν αμφισβητούσε το επαναστατι-
σμό της Αριστεράς, δεν αμφισβητούσε
τον ιστορικό ρόλο της, ούτε, βέβαια, την
Αριστερά που πιστεύει και στοχεύει στη
διαδικασία συνδυασμού των μεταρρυθ-
μίσεων με τις διαδοχικές ρήξεις υπέρβα-
σης του συστήματος και σοσιαλιστικού
μετασχηματισμού της κοινωνίας. Αυτό
είναι το ουσιαστικό πολιτικό περιεχό-
μενο της εφαρμογής του δημιουργικού
μαρξισμού και της επαναστατικής διαλε-
κτικής. Θα μπορούσα να πω ότι αυτός
είναι ο αριστερός ευρωκομμουνισμός. Κι
είναι αυτή η παράδοση που πρέπει να εν-
διαφέρει τη σύγχρονη επαναστατική αρι-
στερά.

Θανάσης Βακαλιός

Η παράδοση της σύγχρονης
επαναστατικής αριστεράς
Για το βιβλίο του Γιάννη Μπαλαμπανίδη “Ευρωκομμουνισμός - 
Από την κομμουνιστική στη ριζοσπαστική ευρωπαϊκή αριστερά”, (εκδόσεις Πόλις, 2016)

Μισογράμματα
Εκείνοι δεν μιλούσαν.
Μισόλογα τους ξέφευγαν.
Σκόπιμα;
Ποιος ξέρει;
Σα να έκοβαν κομματάκια ένα
γράμμα, 

να τα σκορπούσαν στον αέρα 

για να συλλέξεις τα σπαράγματα και
να καταλάβεις.
Μισόλογα και μισογράμματα.
Το ίδιο έμαθες έκαναν όλοι.
Λες κι ήταν αυτή η γραμμή για το
μετά.
Όταν συνάντησες κι άλλους ακροα-
τές, έμαθες:

Οι λιγομίλητοι την ίδια επιστολή
κομμάτιαζαν. 

Γιώργος Μπουγελέκας
Αθήνα, 25-10-2016

Είναι διπλό το κίνητρο ενός αριστερού ερευνητή για τη μελέτη
του ευρωκομμουνιστικού φαινομένου: α) Oι λόγοι εμφάνισής
του, η αλλαγή την οποία έφερε ή επιδίωξε να φέρει στην
πολιτική φιλοσοφία και πράξη της Αριστεράς, οι εσωτερικές
αντιφάσεις, τα εσωτερικά προβλήματα αυτής της προσπάθειας
και β) η εξαγωγή θεωρητικών και πολιτικών διδαγμάτων, από
την αποτυχία του, για το μέλλον της Αριστεράς. Και στα δύο
επίπεδα, η μελέτη του θα πρέπει να γίνει με τους όρους και το
πνεύμα της ιστορικής διαλεκτικής της συνέχειας - ασυνέχειας.
Με αυτό το πνεύμα διάβασα το βιβλίο του Γιάννη
Μπαλαμπανίδη.
Θα πρέπει να πω ότι το κείμενο που ακολουθεί είναι μέρος
ενός άρθρου με έναν ευρύ προβληματισμό που μου προκάλεσε η
ανάγνωση του βιβλίου του Μπαλαμπανίδη. Το κείμενο αυτό
δίνει εναύσματα για τη μελέτη του άρθρου που η πλήρης εκδοχή
του θα δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της «Εποχής»
(www.epohi.gr).
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Το Καφέ-Αμάν «Ελληνική Απόλαυσις» σε μια μουσική
παράσταση που επιμελείται και παρουσιάζει ο Λάμ-
προς Λιάβας. Σταθμοί του ταξιδιού μας τα Γιάννενα

(με το «Γυαλί-καφενέ»), τα Βαλκάνια (με το «Γκρέτζι-
Χάνι»), η Πόλη (με το «Καζίνο της ∆έσποινας» στα Τα-
ταύλα), η Σμύρνη (με τις «μπύρες» στην Προκυμαία), αλλά
και η Αμερική (με τα Καφέ-Αμάν του Κατσαρού και της Μα-
ρίκας στο Σικάγο και τη Νέα Υόρκη). Σε κάθε μέρος ξεδι-
πλώνονται συγκινητικές ανθρώπινες ιστορίες, με επίκεν-
τρο τους μεγάλους δεξιοτέχνες, οργανοπαίκτες και τρα-
γουδιστές που σφράγισαν τη μουσική παράδοση του ελλη-
νισμού, με γνωστά κι αγαπημένα κομμάτια, αλλά και αρ-
κετά «κρυμμένα διαμαντάκια» που αξίζει να ανακαλύ-

ψουμε. Έξι από τους σημαντικότερους δεξιοτέχνες της ελ-
ληνικής δημοτικής μουσικής συμπράττουν στο συγκρότημα
Τακίμ οι: Αλέξανδρος Αρκαδόπουλος (κλαρίνο), Πάνος ∆η-
μητρακόπουλος (κανονάκι), Θωμάς Κωνσταντίνου (ούτι,
λαγούτο), ΓιώργοςΜαρινάκης (βιολί), Κώστας Μερετά-
κης(κρουστά), Γιάννης Πλαγιαννάκος (μπάσο). Μαζί τους,
οι τραγουδιστές Γιάννης Νιάρχος και Κατερίνα Τζιβίλο-
γλου. Αφήγηση η ηθοποιός ∆ήμητρα Στογιάννη. Σκηνική
επιμέλεια Σοφία Σπυράτου.

Τη ∆ευτέρα 7 Νοεμβρίου και κάθε ∆ευτέρα για λίγες πα-
ραστάσεις, στις 9.30μ.μ., στο PassPort Κεραμεικός (Κε-
ραμεικού 58 και Μαραθώνος). Τιμές εισιτηρίων: από 25
έως 12 ευρώ σε τραπέζι (με μπουκάλι και μεζέ).

“Εδώ είναι
του Ρασούλη”

ΟΓερόλυκος είναι το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ
του Αλέξανδρου Μπελλέ. Πρόκειται για μπαλάντες
σε έντεχνο-ροκ-παραδοσιακό ήχο και δραματικό

χαρακτήρα. Η ταιριαστή ερμηνεία του Αλέξανδρου
Μπελλέ και η προσεγμένη και γενναιόδωρη ενορχή-
στρωση δημιουργούν μια ωραία ροή στο άκουσμα. Οι
λύρες, τα νταούλια και οι γκάιντες μπλέκονται με ήχους
ηλεκτρικούς και ταξιδεύουν τον ακροατή σε τόπους από-
κρημνους και αισθήματα τρυφερά και ηρωικά. Η δουλειά
έχει μια ρίζα στην τραγουδοποιία του Λουκά Θάνου και
του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ταυτόχρονα μια πολύ σύγχρονη
αντίληψη του τραγουδοποιού και των συνεργατών του
που αφορά την ενορχήστρωση και τον ήχο και που, κατά
τη γνώμη μου, είναι από τα σημαντικά πλεονεκτήματα της
δουλειάς αυτής.

Σκέφτομαι καθώς το ακούω πώς θα ήταν το αποτέλε-
σμα αν ο Αλέξανδρος τολμούσε μια «ρήξη» με τις πολύ
στέρεες επιρροές του και τι θα απελευθέρωνε δημιουρ-
γικά αυτό... είναι μια πολύ προσωπική σκέψη που απλώς
την μοιράζομαι εδώ. Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά
επτά τραγούδια που τη μουσική έχουν γράψει ο Βαλάντης
Σωτηρίου και ο Αλέξανδρος Μπελλές, ενώ τους στίχους
υπογράφουν οι Κωνσταντίνος ∆ημαρέσης, Μαρία Κρέτση,
Νικόλαος ∆ότσιος και Μαρία Φασουλάκη. Η μελοποίηση
του ποιήματος «Μαρμαρυγή» του Χιώτη ποιητή, Κώστα
Χαλλιορή είναι από τον τραγουδοποιό. Γράφει στο δελτίο

Τύπου: «Ο τίτλος επιλέχθηκε από το ομότιτλο τραγούδι
αυτού του άλπμουμ, το οποίο αναφέρεται στην ιστορία
ενός Γερόλυκου αλλά ταυτόχρονα μιλά και για κάθε ιστο-
ρία όποιου επιλέγει να ζήσει πολεμώντας όλα τα κατα-
στροφικά στοιχεία που μεγαλώνουν μέσα του και γύρω
του.» Είναι αλήθεια πως πιο κατάλληλος τίτλος για το
άλμπουμ δεν θα μπορούσε να υπάρχει. Θα έλεγε κάποιος
πως αποτυπώνει σε μια λέξη το αίσθημα που υπάρχει
ακόμα και πίσω από τα λόγια.

Ο Αλέξανδρος Μπελλές είναι ένας σεμνός και επίμονος
εργάτης της τέχνης του και αυτό φανερώνεται με όλους
τους τρόπους πάνω σε αυτό το δεύτερο δισκογραφικό
του βήμα. Ερμηνευτής στιβαρός και μετρημένος μοιάζει
να εννοεί την κάθε λέξη που απευθύνει. Και δεν θα μπο-
ρούσε να είναι διαφορετικά αφού, στα τριάντα και κάτι
χρόνια του, μετράει ήδη πολλές συνεργασίες, με πιο ση-
μαντική ίσως αυτήν που έχει με τον Γιάννη Μαρκόπουλο,
του οποίου έχει ερμηνεύσει έργα σε πολλές σημαντικές
συναυλίες εντός και εκτός Ελλάδας. Ο «Γερόλυκος» είναι
ένα άλμπουμ που πείθει για τις προθέσεις του, ένα άλμ-
πουμ καλοδουλεμένο που δημιουργεί προσδοκία για το
ποιο μπορεί να είναι το επόμενο βήμα του τραγουδοποιού.

Να αναφέρουμε κλείνοντας πως την όμορφη εικαστική
επιμέλεια του άλμπουμ έχει κάνει η Φιλία Γλύκα.

Λεωνίδας Μαριδάκης

Αλέξανδρος Μπελλές
“Γερόλυκος”
- Phonograph 2016

Tακίμ -
Καφέ Αμάν

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα από ψυχής
στο Μανώλη Ρασούλη, που θα πραγματο-
ποιηθεί με πολλούς και αγαπημένους

καλλιτέχνες, φίλους, συνεργάτες, αλλά και εκ-
προσώπους της νεότερης μουσικής σκηνής. 

Στιχουργός και συγγραφέας, δημιούργησε για
πάνω από 30 χρόνια στο χώρο της δισκογρα-
φίας με δίσκους που άφησαν εποχή, όπως «Τα
Νέγρικα», «Τα ∆ήθεν», «Η Εκδίκηση της Γυ-
φτιάς» κ.ά. Έχει γράψει περισσότερα από 300
τραγούδια. Γνωστός για τις ανεξάρτητες ιδέες
του, γεφύρωσε το πιο αυθεντικό, βαθύ και λαϊκό
στοιχείο του Έλληνα με τα πιο υγιή οικουμενικά
ρεύματα. Άτομο με έντονες φιλοσοφικές και με-
ταφυσικές ανησυχίες, ενσωμάτωσε τη φιλοσο-
φία του στους στίχους, στα άρθρα, στα βιβλία
του. Για πολλούς ο Μανώλης Ρασούλης είναι η
ζωντανή ψυχή του ελληνικού τραγουδιού! Αυτή
την ψυχή θα παρουσιάσουν μέσα από τα τρα-
γούδια του ο Θοδωρής Κοτονιάς, η Κορίνα Λε-
γάκη, η Αφροδίτη Μάνου, η Γιώτα Νέγκα, ο
Μάνος Πυροβολάκης, η Ναταλία Ρασούλη, η Αγ-
γελική Τουμπανάκη, ο Γιώργος Σαρρής, ο Κων-
σταντίνος Στεφανής και ο Πέτρος Βαγιόπουλος
και θα δώσουν το δικό τους στίγμα σε αγαπη-
μένα τραγούδια από το πλούσιο ρεπερτόριό του.

Τα Σάββατα 12 και 19 Νοεμβρίου, στις
10.30μ.μ., στη μουσική σκηνή Σφίγγα (Ακαδη-
μίας και Ζωοδόχου Πηγής, είσοδος στον πεζό-
δρομο Κιάφας 13). Τιμή εισόδου στο μπαρ: 12
ευρώ με μπύρα ή κρασί.

«Απόσταγμα
Ρωσίας»

∆ύο σημαντικοί έλληνες καλλιτέχνες με διεθνή
παρουσία, η φλαουτίστα Ναταλία Γεράκη και ο
πιανίστας Απόστολος Παληός, θα ερμηνεύσουν

ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που σκιαγρα-
φεί μουσικά τη ρωσική ρομαντική και σοβιετική
εποχή. Η συναυλία έχει τίτλο «Απόσταγμα Ρωσίας»
και σηματοδοτεί την έναρξη των φετινών εκδηλώσεων
του Κύκλου Μουσικής ∆ωματίου «Από τη Ρωσία με
αγάπη». 

Στο πρόγραμμα θα ακουστούν τα έργα: Σουίτα σε
παλαιό ύφος, έργο 80 του Άλφρεντ Σνίτκε, ο «Ο κο-
ρυδαλλός» από τον κύκλο τραγουδιών «Αποχαιρετι-
σμός στην Αγία Πετρούπολη» των Γκλίνκα-Μπαλάκι-
ρεφ σε εκδοχή για σόλο πιάνο, «Το αηδόνι» του Ίγκορ
Στραβίνσκι, τρία έργα του αρμενικής καταγωγής Αράμ
Χατσατουριάν σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο. 

Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας το πρώτο έργο,
είναι η Ελεγεία για πιάνο σε μι ύφεση ελάσσονα του
Σεργκέι Ραχμάνινοφ, η δεύτερη σύνθεση είναι η δη-
μοφιλής Άρια του Λιένσκι «Πού έχετε χαθεί μέρες
χρυσές της άνοιξης μου;» από τη διάσημη όπερα Ευ-
γένιος Ονιέγκιν, έργο 24 (1879) του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊ-
κόφσκι σε μεταγραφή για φλάουτο και πιάνο. Η βρα-
διά θα κλείσει με ένα από τα προσφιλέστερα έργα
μουσικής δωματίου του 20ού αιώνα, την αριστουργη-
ματική Σονάτα αρ. 2 για φλάουτο και πιάνο σε ρε μεί-
ζονα, έργο 94 του Σεργκέι Προκόφιεφ .

Τη ∆ευτέρα 7 Νοεμβρίου, στις 8.30μ.μ.,  στην αί-
θουσα ∆ημήτρης Μητρόπουλος του Μεγάρου Μουσι-
κής Αθηνών. Tιμές εισιτηρίων: 10 και 15 ευρώ, ειδι-
κές τιμές 4 ευρώ (φοιτητές, νέοι, άνεργοι) και 6 ευρώ
(πολύτεκνοι, 65+).

Χοροθέατρο
της Μόσχας Γκζελ

Ολη η ιστορία και οι κουλτούρες των λαών της Ρωσίας σε
μια παράσταση με εξήντα συντελεστές και οχτακόσια
κοστούμια που δημιούργησαν τα εργαστήρια των

θεάτρων Μπολσόι και Στανισλάφσκι. Εξήντα ταλαντούχοι
χορευτές με περίπου οχτακόσια αυθεντικά κοστούμια θα
ζωντανέψουν σπάνιους θησαυρούς της πλούσιας ρωσικής
μουσικής και χορευτικής παράδοσης. Ενσωματώνοντας τη
λαϊκή παράδοση των διαφόρων περιοχών της Ρωσίας, το
Χοροθέατρο Γκζελ αναβιώνει σκηνές από το παρελθόν και το
παρόν και εμπνέεται από τα αριστουργήματα της λαϊκής
ρωσικής τέχνης, όπως τις χαρακτηριστικές πορσελάνες Γκζελ
με λευκά και γαλάζια σχέδια που κατασκευάζονται στην
ομώνυμη περιοχή κοντά στη Μόσχα, τα εξαίρετα ζωγραφισμένα
στο χέρι λακαριστά κουτιά Πάλεχ και Φεντόσκινο, η τέχνη των
οποίων ανάγεται στον 18ο αιώνα, τα λεπτοδουλεμένα
κοσμήματα από σμάλτο φινίφτ, τις παραδοσιακές χειροποίητες
δαντέλες Vologda, τα χρυσοκέντητα προϊόντα Τορζόκ κ.ά.
Είναι ένα από τα κορυφαία χοροθέατρα της Ρωσίας, με το
πρόγραμμά του να αποτελεί την προσωποποίηση της ρωσικής
ομορφιάς και χορευτικής κουλτούρας, υψηλότατου επιπέδου.
Στις παραστάσεις του Χοροθεάτρου Γκζελ θα έχουμε την
ευκαιρία να απολαύσουμε και μια ειδική χορογραφία που
δημιούργησε ο Ζαχάρωφ πάνω στο συρτάκι από την ταινία
«Ζορμπάς».
Το Σάββατο 12 Νοεμβρίου, στις 4μ.μ. και στις 8μ.μ., στην
αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών.
Τιμές: από 55 έως 25 ευρώ, φοιτητικά - παιδικά: από 35 έως
15 ευρώ.



Μπορεί τα χρόνια να περνούν, οι καιροί να αλλάζουν, αλλά κάποια
πράγματα μένουν αναλλοίωτα, έστω και με κάποιες διαφοροποι-
ήσεις. Όπως για παράδειγμα οι διάφορες προκαταλήψεις και τα

στερεότυπα, τα οποία περνούν από γενιά σε γενιά. Μια σειρά από τέτοια θέ-
ματα αναδεικνύονται στην ταινία του Ράντου Ζούντε, «Αφερίμ!» (Aferim!),
μια ταινία η οποία εντάσσεται σε αυτό που έχουμε ονομάσει νέο κύμα του
ρουμάνικου κινηματογράφου. Ο σκηνοθέτης μας μεταφέρει στη Βλαχία, στα
1835, μέσα σε ένα μωσαϊκό εθνοτήτων που ζουν στην περιοχή, δηλαδή Ρου-
μάνους, Τούρκους, Ρώσους, Έλληνες, Εβραίους, Ούγγρους, Τσιγγάνους, με
ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Ένας αστυνομικός μαζί με το γιο του, τον οποίο εκπαιδεύει, καταδιώκουν
έναν τσιγγάνο σκλάβο, ο οποίος το έσκασε από το υποστατικός ενός βο-
γιάρου. Αυτός είναι ο βασικός κορμός της υπόθεσης μέσα από την οποία
αναφύονται η καθημερινότητα των ανθρώπων, οι κοινωνικές συνθήκες, οι
εθνικισμοί, οι προκαταλήψεις. Πρόκειται για ένα βαλκανικό γουέστερν όσο
κι αν ο όρος μοιάζει παράταιρος, με το σκηνοθέτη να διατηρεί όλα σχεδόν
τα κλισέ αυτού του, κατ’ εξοχήν, αμερικανικού κινηματογραφικού είδους.
Μέσα από ένα συναρπαστικό γεωγραφικό, χρονολογικό και εθνολογικό
παζλ, ο Ράντου Ζούντε συνθέτει τις κοινωνικές σχέσεις, την καθημερινό-
τητα των απλών ανθρώπων, την καταπίεση των φτωχών από τους πλούσι-
ους, οι οποίοι έχουν δικαίωμα ζωής και θανάτου επάνω τους. Χτυπάει
φλέβα καθώς οι υπαινικτικές αναφορές του στο παρόν είναι εμφανείς. ∆η-
λαδή ο ρατσισμός, η διαφθορά, ο ρόλος της εκκλησίας, η οικονομική ολι-
γαρχία, η περιφρόνηση των όποιων νόμων, θέματα που υπήρχαν στη Ρου-
μανία το 19ο αιώνα και υφίστανται κατ’ αναλογίαν και με μικρές παραλλα-
γές, μέχρι σήμερα, 28 χρόνια μετά από την κατάρρευση του καθεστώτος
Τσαουσέσκου και με τη χώρα να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το «Αφερίμ!» (στα τουρκικά σημαίνει «μπράβο, εύγε»), είναι ένα αληθινό
κινηματογραφικό διαμάντι, ένα μικρό αριστούργημα, με μια πανέμορφη
ασπρόμαυρη φωτογραφία που θα σας γοητεύσει.

Η ταινία, την
οποία είδαμε στο
περσινό Φεστιβάλ
Κινηματογράφου
Θεσσαλονίκης,
κέρδισε στο Βερο-
λίνο την Αργυρή
Άρκτο και το βρα-
βείο Σκηνοθεσίας,
ενώ ήταν η πρό-
ταση της Ρουμα-
νίας για τα ξενό-
γλωσσα Όσκαρ το
2016.

Στρά. Κερ.
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ΟΟΙΙ  ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΤΤΑΑΙΙΝΝΙΙΕΕΣΣ

Του Στράτου Κερσανίδη

Μπορεί το πρόγραμμα του 57ου
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ-
σαλονίκης, το οποίο άρχισε την

Πέμπτη, να περιλαμβάνει περίπου 200
ταινίες, αλλά εκείνη που με περισσότερη
αγωνία ανέμενε η συντριπτική πλειοψη-
φία των Θεσσαλονικέων ήταν το ντοκι-
μαντέρ «90 χρόνια ΠΑΟΚ – Νοσταλγών-
τας το μέλλον», που προβλήθηκε σε
πρώτη παγκόσμια προβολή, χθες Σάβ-
βατο. Το κύκνειο άσμα του αγαπημένου
σκηνοθέτη Νίκου Τριανταφυλλίδη, ο
οποίος πέθανε τον περασμένο Ιούνιο,

ήταν μια αφιέρωση του ιδίου στην αγα-
πημένη του ομάδα. Η κάμερα του Τριαν-
ταφυλλίδη αποτυπώνει την ιστορία μιας
ομάδας και είναι ένα κινηματογραφικό
ημερολόγιο το οποίο γράφεται μέσα από
τις εξομολογήσεις παλαίμαχων και νέων
ποδοσφαιριστών του ∆ικεφάλου του
Βορρά, καθώς και προπονητών, παρα-
γόντων και πιστών φίλων της ομάδας.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τον Νότη
Τσίντσογλου, τον Γιώργο Κούδα, τον
Κλάους Αθανασιάδη, τον Ιβάν Σαββίδη,
τον Ευκλείδη Τσακαλώτο κ.ά. 

Ο Νίκος Τριανταφυλλίδης είχε πει για
την ταινία: «Η έρευνα κράτησε πάνω από

χρόνο, τα γυρίσματα γύρω στους πέντε
μήνες και μετά από όλα αυτά γίναμε
ακόμη καλύτεροι άνθρωποι... ∆ιότι ο
ΠΑΟΚ δεν είναι απλά ένα αθλητικό σω-
ματείο. Οι φίλαθλοί μας λένε πως η
ομάδα είναι ιδέα. Πράγματι εκπροσωπεί
το νόστο του πρόσφυγα και το δίκαιο της
φτωχολογιάς και των κατατρεγμένων».
Η επαναληπτική προβολή της ταινίας θα
γίνει την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου.

Με την τελευταία ταινία του Τζιμ Τζάρ-
μους, «Πάτερσον» (Paterson), η οποία
προβλήθηκε μετά από την επίσημη τε-
λετή έναρξης, παρουσία του υπουργού
Πολιτισμού, Αριστείδη Μπαλτά, ξεκίνη-
σαν και τυπικά το βράδυ της Πέμπτης, οι
προβολές του 57ου Φεστιβάλ Κινηματο-
γράφου Θεσσαλονίκης. Με το γνωστό
ανάλαφρο στιλ του, ο Τζάρμους σκηνο-
θετεί μια ταινία, κεντρικός ήρωας της
οποίας είναι ο Πάτερσον, ένας οδηγός
λεωφορείου στο Νιου Τζέρσεϊ, ο οποίος
στον ελεύθερο χρόνο του γράφει υπέ-
ροχα ποιήματα. Η όμορφη γυναίκα του
ονειρεύεται να γίνει σταρ στην ηλε-
κτρική κιθάρα αλλά και κατασκευάστρια
σπιτικών κέικ, ενώ ο σκύλος τους κάνει
κάθε λογής σκανταλιές. Μια τρυφερή,
ποιητική ματιά στις πολύτιμες καθημε-
ρινές στιγμές της ζωής.

Με μια πρωτότυπη και αντισυμβατική
εκδήλωση θα τιμηθεί η μνήμη του Νίκου
Παναγιωτόπουλου, ο οποίος πέθανε τον
περασμένο Ιανουάριο. Η ταινία του
«Αυτή η νύχτα μένει», θα προβληθεί την
Τρίτη 8 Νοεμβρίου, όχι σε έναν παραδο-

σιακό κινηματογράφο αλλά σε ένα νυ-
χτερινό κέντρο, παρόμοιο με αυτό της
ταινίας. Συγκεκριμένα στη Barbarella
Live (Βασιλέως Ηρακλείου 43), πολύ
κοντά στο Ολύμπιον. Μετά από το τέλος
της προβολής θα πάρει σειρά ο Σταμά-
της Κραουνάκης, για να θυμίσει στο
κοινό τις θαυμάσιες μελωδίες που συνέ-
θεσε για την ταινία του Παναγιωτόπου-
λου. 

Μια σημαντική εκδήλωση γίνεται με τη
συνεργασία της Πανελλήνιας Ένωσης
Κριτικών Κινηματογράφου και με την
οποία τερματίζεται ο αποκλεισμός που
είχε επιβάλει η προηγούμενη διεύθυνση
του φεστιβάλ στην Ένωση. 

Με αφορμή τα 40 χρόνια της ΠΕΚΚ, τα
μέλη της ψήφισαν για τις 10 καλύτερες
ελληνικές και ευρωπαϊκές ταινίες της τε-
λευταίας τεσσαρακονταετίας. Από αυτές
προβάλλονται οι έξι, τρεις από κάθε κα-
τηγορία: 

«Γλυκιά συμμορία» του Νίκου Νικο-
λαΐδη, «Οι απέναντι» του Γιώργου Πα-
νουσόπουλου, «Η εαρινή σύναξη των
αγροφυλάκων» του ∆ήμου Αβδελιώδη,
«Ένας Αμερικανός φίλος» του Βιμ Βέν-
τερς, «Επάγγελμα ρεπόρτερ» του Μικε-
λάντζελο Αντονιόνι, «Κρυμμένος» του
Μίκαελ Χάνεκε.

Περισσότερα για τις ταινίες του Φε-
στιβάλ στο φύλλο της επόμενης Κυρια-
κής.

strakersan@gmail.com
kersanidis.wordpress.com

57ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Τζάρμους, ΠΑΟΚ και σκυλάδικο!

Προβάλλονται επίσης οι ταινίες:

«Invisible» του ∆ημήτρη Αθανίτη: Ο
Άρης, χωρισμένος και πατέρας ενός
6χρονου αγοριού, απολύεται από τη
δουλειά του. Ένας δύσκολος δρόμος
αρχίζει καθώς η πρώην γυναίκα του
τον πιέζει για τη διατροφή, ο σπιτονοι-
κοκύρης του τον κυνηγά για τα νοίκια
και το μέλλον του φαντάζει ζοφερό. Ο
Άρης, ευρισκόμενος σε αδιέξοδο και
νιώθοντας την αδικία να τον βαραίνει,
αποφασίζει να πάρει την κατάσταση
στα χέρια του. Βγαλμένη από τη ζωή η
ταινία, μας μιλά για εκείνους τους αν-
θρώπους που ενώ ζουν κι αναπνέουν
στο πλάι μας ουσιαστικά είναι αόρατοι.
Όταν η λούπα που ανοίγει στην αρχή
κλείνει στο φινάλε, η τελική λύση που
δίνεται αφήνει κάποιες αμφιβολίες για
το εάν συνέβη αυτό που φαίνεται πως
συνέβη! Σαφείς κοινωνικές αναφορές
με κεντρικό θέμα το πώς επηρεάζεται
η ανθρώπινη ψυχοσύνθεση ανάλογα με
τις συνθήκες. 

«Εγώ, ο Ντάνιελ Μπλέικ» (I, Daniel
Blake) του Κεν Λόουτς: Ο Ντάνιελ,
59χρονος ξυλουργός από το Νιού-
καστλ, μετά από ένα καρδιακό επεισό-
διο αντιμετωπίζει την κρατική γραφει-
οκρατία. Η γνωριμία του με μια ανύ-
παντρη μητέρα με δύο παιδιά, θα τους
βοηθήσει να αντιμετωπίσουν μαζί τις
δυσκολίες της ζωής.  Ταινία με κοινω-
νικό περιεχόμενο από τον αγωνιστή
σκηνοθέτη, Κεν Λόουτς, ο οποίος κρι-
τικάρει με οξύτητα ένα παρασιτικό σύ-
στημα το οποίο δυσκολεύει τον απλό
άνθρωπο, ο οποίος απλά ζητά ένα επί-
δομα για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Χρυ-
σός Φοίνικας στις Κάνες και βραβεία
κοινού στα φεστιβάλ του Σαν Σεμπα-
στιάν και του Λοκάρνο. 

«Μόνος στο Βερολίνο» (Alone in Berlin)
του Βίνσεντ Πέρεζ: Ο Ότο και η Άννα,

μετά το θάνατο του γιου τους στο Μέ-
τωπο, στρέφονται κατά του ναζιστικού
καθεστώτος. Αρχίζουν να αφήνουν
ανώνυμες κάρτες σε διάφορα σημεία
της πόλης καλώντας το λαό σε αντί-
σταση. Η Γκεστάπο αναλαμβάνει δράση. 

«Blood father: Βίαιη δικαιοσύνη» (Blood
father) του Ζαν Φρανσουά Ρισέ: Η
17χρονη Λίντια, η οποία έχει εγκατα-
λείψει το σπίτι της, ζητά τη βοήθεια
του πατέρα της για να σωθεί από τους
ανθρώπους ενός καρτέλ ναρκωτικών.
Όμως ο πατέρας της είναι αποφυλακι-
σμένος σε επιτήρηση. 

Σνόουντεν» (Snowden) του Όλιβερ Στό-
ουν: Μια προσωπική ματιά του Στόουν,
σε μια από τις πλέον αμφιλεγόμενες
προσωπικότητες του 21ου αιώνα, του
πρώην υπαλλήλου στην αμερικανική
υπηρεσία εθνικής ασφάλειας, Έν-
τουαρντ Σνόουντεν, ο οποίος αποκά-
λυψε στον Τύπο το πρόγραμμα μαζικής
παρακολούθησης των πολιτών.

«Στη σκιά του φόβου» (Under the sha-
dow) του Μπαμπάν Ανβαρί: Τεχεράνη
1988, πόλεμος Ιράν – Ιράκ. Μια μητέρα
με την κόρη της αντιμετωπίζουν τους
συνεχείς βομβαρδισμούς, ενώ κάτι
απόκοσμο πλησιάζει. Ταινία τρόμου.

«7 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα» (A mon-
ster calls) του Χουάν Αντόνιο Μπαγιόνα:
Ο 12χρονος Κόνορ αντιμετωπίζει διά-
φορα προβλήματα. Μια νύχτα εμφανί-
ζεται στο παράθυρό του ένα τέρας και
του ζητά να του πει μια ιστορία. 

«Οι ευχούληδες» (Trolls) των Μάικ Μί-
τσελ και Γουόλτ Ντορν: Πολύχρωμος,
φανταστικός κόσμος με τους Ευχούλη-
δες. Κινούμενα σχέδια. 

Σινεφίλ

«ΑΦΕΡΙΜ!»

Κάποτε στη Βλαχία

«90 χρόνια ΠΑΟΚ –
Νοσταλγώντας το μέλλον»
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Μας τυχαίνει καθημερινά να βρι-
σκόμαστε μπλεγμένοι στα γρα-
νάζια μιας τεχνητής δομής. Κι

αυτό μοιάζει να υπάρχει «ανέκαθεν». Η
τάξη πραγμάτων σε πιάνει και σε σφίγ-
γει από τη γέννησή σου, σαν να είναι
ένα φυσικό γεγονός να ανήκεις σ’
αυτήν. «Κράτος» είναι το όνομα που δί-
νουμε σε ένα σύνθετο -ίσως καθόλου
ρυθμισμένο και συνεπές- σύνολο κανό-
νων, θεσμών, λειτουργιών, μέσα στο
οποίο περνάμε τη ζωή μας. 

Οι νόμοι και η πολιτική

Ο νομικός κανόνας δεν υλοποιεί ένα
ανεξάλειπτο τμήμα της ανθρώπινης
σχέσης και εμπειρίας, που δεν είναι δυ-
νατό να αφαιρεθεί, γιατί ανήκει στην
ιδιωτική σφαίρα. ∆εν είναι δυνατό να
καταργηθεί, ούτε ως κάτι πλεονάζον,
ως κάτι διαφορετικά εκφράσιμο, στην
πολιτική δράση, ή σ’ εκείνη την ιδιό-
μορφη εκδήλωσή της που είναι η νομο-
θετική πράξη. 

∆εν είναι δυνατό να καταργηθεί του-
λάχιστον ως επίγνωση του ορίου, ως
αμφιβολία απέναντι στην απαίτηση
αμεροληψίας του νόμου. Προσωπικά
δεν εμπιστεύτηκα εξαρχής τη συγγραφή
των νομικών κανόνων. Όταν λέω
«ήθελα το φεγγάρι», ονοματίζω την
απαίτηση ενός άλματος, πρώτα απ’ όλα
στη γλώσσα και στις σχέσεις. 

Αυτό είναι που με συναρπάζει στην
πολιτική: στην ανθρώπινη ζωή οι νόμοι
μετράνε, και επομένως η νομοθετική
δραστηριότητα είναι σημαντική, δεν
είναι δυνατό να υποβαθμιστεί. Υπάρ-
χουν όμως κι άλλα πράγματα στην πο-
λιτική που είναι επικοινωνία, σχέση.
Μια σχέση που παίρνει τις πιο παράξε-
νες, ιδιαίτερες μορφές. Αυτό μέσα μου
ενώθηκε συχνά με… πώς να το πούμε;
Μα ναι, ας το πούμε αγάπη για τη φύση.
Οι ουρανοί, οι τάσεις του χρόνου που
περνάει, η ανατολή του φεγγαριού τις
καλοκαιρινές νύχτες: με συνάρπαζε
πάντα, με συγκινούσε πολύ. 

Βυθίστηκα, κόλλησα στην πολιτική,
στην καθημερινή της διεξαγωγή, όμως
πάντα ένιωθα ξεκάθαρα μια εσωτερική
επιφύλαξη. Το μαρτυρά η ποίηση που
αγαπώ τρομερά… υπάρχει κάτι επι-
πλέον που η πολιτική δεν εξαντλεί με
την ίδια τη δράση της. Κάτι, όμως, από
το οποίο δεν μπορεί να παραιτηθεί. 

∆εν πιστεύω στον διαχωρισμό σε δια-
φορετικές σφαίρες, που σημαδεύονται
από συγκεκριμένα σύνορα: ιδιωτικό και
δημόσιο, εσωτερικότητα και εξωτερικό-

τητα, άτομο και συλλογικότητα, κοινω-
νία των πολιτών και κράτος. ∆εν είναι
έτσι στη ζωή του καθενός από μας και η
πολιτική δεν μπορεί να μη συνυφαίνε-
ται με την πολυπλοκότητα του ανθρώ-
πινου όντος. Ακόμη και αν δεν μπορέ-
σει ποτέ να την κατανοήσει και να την
λογαριάσει ολοκληρωτικά. 

Η κρίση εκπροσώπησης

Γνωρίζω καλά την πραγματικότητα
του θεσμικού συστήματος και άρα γνω-
ρίζω πόσο βάσιμες είναι οι αιτίες της
κριτικής. Γνωρίζω το μέγεθος του τε-
χνικού και διαχωριστικού τμήματος της
δουλειάς στο Κοινοβούλιο, και πόσο
αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον συν-
ταγματικό του ρόλο, με την άσκηση της
λαϊκής κυριαρχίας. Είχα τη δυνατότητα
να διαπιστώσω, κυρίως ως πρόεδρος
της Βουλής, πόσο δύσκολο ήταν να λει-
τουργήσει το Κοινοβούλιο ως πραγμα-
τικός χώρος διαμόρφωσης των επιλο-
γών, ως χώρος διαμεσολάβησης και
σύνθεσης των αποφάσεων. Μολαταύτα
δεν με πείθει το να περιορίζεται η Συνέ-
λευση των εκπροσώπων του λαού στο
μέγαρο της Βουλής, και η μετατροπή
των εκλεγμένων σε «κάστα»: ένας κό-
σμος χωριστός, κλεισμένος στα προνό-
μιά του και στους μηχανισμούς αυτο-
συντήρησής του. 

Η εκπροσώπηση, γι’ αυτό είμαι βέ-
βαιος, δεν είναι μια απλή εξουσιοδό-
τηση. Είναι μια ενεργή σχέση, όποιος
και να είναι συγκεκριμένα ο τρόπος λει-
τουργίας της. Κι εδώ είναι το πρόβλημα.
Αν είναι μια σχέση που οικοδομείται
πάνω στη συναλλαγή συμφερόντων, ή
στο επικοινωνιακό μήνυμα. Ή, αντί-
στροφα, πάνω σε κοινές εμπειρίες, σε
έναν διάλογο για τις ιδέες, κατά κά-
ποιον τρόπο μια συμφωνία μεταξύ υπο-
κειμένων, που εμπλέκονται διαφορε-
τικά με την πολιτική. Στο Σύνταγμα
γράφει ότι ο βουλευτής εκπροσωπεί το
έθνος, χωρίς περιορισμούς στη θητεία
του. Στην πολιτική ιστορία στην οποία
συμμετείχα, τα κόμματα ήταν αυτά που
έδιναν πρακτική, υλική έννοια στην εκ-
προσώπηση. 

Η κρίση των μαζικών κομμάτων και η
κρίση εκπροσώπησης είναι δύο πλευρές
του ίδιου νομίσματος. Ή θα ξαναδώ-
σουμε ουσία και διαφάνεια στη σχέση
μεταξύ εκπροσωπούμενων και εκπρο-
σώπων, και οι Συνελεύσεις των αντι-
προσώπων θα ξαναγίνουν ένας χώρος
συζήτησης που θα έχει στιγμές σύγ-
κρουσης και στιγμές μεσολάβησης και

σύνθεσης, ή διαφορετικά θα οξυνθεί η
απόκλιση μεταξύ των διαδικασιών συ-
ναίνεσης και των χώρων απόφασης.
Από τη μια πλευρά, η εξατομίκευση της
πολιτικής, που αφήνεται σε λιγοστές
μορφές ηγετών και στο μήνυμά τους,
από την άλλη ένα πλήθος τεχνοκρατών,
επικεντρωμένων σε ζητήματα κάποιων
τομέων, στα διάφορα γραφεία και σε
συναντήσεις κορυφής συντεχνιακής συ-
νεννόησης. Είναι στ’ αλήθεια αξιοπε-
ρίεργο ότι ενώ υψηλόφωνα ακούγεται η
επίκληση μιας απλοποίησης της πολιτι-
κής, και μιας αμεσότερης και ευθύτερης
σχέσης των πολιτών με αυτούς που τους
κυβερνούν, το κράτος διαστέλλεται.
Μεγαλώνει και αρθρώνεται μέσα από
ένα σύνολο μηχανισμών και οργανι-
σμών λιγότερο ή περισσότερο άτυπων,
που με κάθε τρόπο είναι εκτός κάθε
μορφής ελέγχου και δημοκρατικής δια-
φάνειας. Ο καθένας μας έχει άμεση εμ-
πειρία ως προς αυτό. 

Το κράτος είναι ένα πρίσμα από κα-
θρέφτες στο οποίο διαθλάται καθημε-
ρινά, στις διάφορες πλευρές της ζωής,
μια ιδιαίτερη κατάσταση της πολιτικής
εξουσίας. Και δεν μπορούμε, ούτε ως
άτομα, ούτε ως κοινωνικές ομάδες να
αντιμετωπίσουμε αυτή την επίδραση,
χωρίς τις αναγκαίες διαμεσολαβήσεις.
Σ’ αυτό χρησίμεψαν οι θεσμοί κοινωνι-
κής και πολιτικής εκπροσώπησης. Ειλι-
κρινά δεν βλέπω άλλα εργαλεία, άλλες
πολιτικές μορφές που να μπορούν να
ασκήσουν αυτή τη λειτουργία με αποτε-
λεσματικότερο τρόπο. 

Εκπρόσωπος
της λαϊκής κυριαρχίας

Σύμφωνα με το Σύνταγμα είναι το
Κοινοβούλιο, όχι η κυβέρνηση, αυτό
που εκπροσωπεί τη λαϊκή κυριαρχία.
Είναι αλήθεια, στην πραγματικότητα
υπερίσχυσε μια διαφορετική πολιτική
αντίληψη, μέχρι και αντίθετη. Όμως, τη
ζημιά που προκάλεσε σε αναποτελε-
σματικότητα και εκφυλισμό, τη συναν-
τάμε πλέον καθημερινά. Είχα πάντοτε
την πεποίθηση ότι η πρώτη μεταρρύθ-
μιση είναι η μια Βουλή. Ένα σώμα χι-
λίων μελών δεν μπορεί να λειτουργήσει.
Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός, τόσο
μεγαλώνει δυσανάλογα η καθυστέρηση
και η αναποτελεσματικότητα του θε-
σμού. 

Αν μειώσεις τον αριθμό των βουλευ-
τών και έχεις ένα μόνο σώμα εκπροσώ-
πησης, η επιλογή των βουλευτών θα αν-
τιστοιχεί περισσότερο σε πολιτικά κρι-

τήρια και όχι στις χίλιες εκφάνσεις των
συντεχνιακών συμφερόντων και των το-
πικών πελατειακών σχέσεων. Αυτή δεν
είναι η μόνη μεταρρύθμιση που πρέπει
να γίνει. Ο εκλογικός νόμος πρέπει επί-
σης να προσαρμοστεί στον κεντρικό
ρόλο του θεσμού εκπροσώπησης. Ο
τρόπος με τον οποίο διαμορφώνονται οι
Συνελεύσεις των αντιπροσώπων προσα-
νατολίζει τις επιλογές των κομμάτων,
τον τρόπο οργάνωσής τους, την επιλογή
των ηγετικών στελεχών, την απεύθυνσή
τους στην κοινή γνώμη και την οικοδό-
μηση συμμετοχής και συναίνεσης. 

Η εμπλοκή των λαϊκών τάξεων

Η δημοκρατία είναι μια λέξη που χρη-
σιμοποιώ με εγκράτεια. Σήμερα ακόμη
περισσότερο. ∆εν μπορώ όμως να πε-
ριορίσω τη δημοκρατία σε μια απλή δια-
δικασία νομιμοποίησης των κυβερνών-
των. Αν δω τον τρόπο με τον οποίο
έδρασα πολιτικά, η ανάδειξη του θε-
σμού εκπροσώπησης είναι μια σταθερή
επιδίωξή μου. Υπήρξα πρόεδρος της
Βουλής σε κρίσιμα χρόνια μετάβασης.
Παρακολούθησα την παγίωση νοοτρο-
πιών και πρακτικών κατακερματισμού
και αποσύνθεσης του πολιτικού και θε-
σμικού συστήματος. Γινόταν ήδη σαφώς
αντιληπτή η ώθηση προς τη λήψη απο-
φάσεων χωρίς συνεννόηση με τους κοι-
νωνικούς φορείς, καθώς και η ώθηση
προς την κυβερνησιμότητα και μαζί μ’
αυτήν, η φαινομενικά αντίθετη ώθηση
προς εξάπλωση των υποσυστημάτων,
προς το αυξανόμενο βάρος των μηχανι-
σμών και της γραφειοκρατίας. Βεβαι-
ώθηκα ότι δεν εξαρτιόνταν από συγκυ-
ριακές συνθήκες, αλλά είχαν βαθιές
ρίζες. 

Για να κατανοήσω θεώρησα αναγκαίο
να μελετήσω, δεν αποδέχτηκα την Προ-
εδρία της Βουλής και πήγα να προ-
εδρεύσω στο Κέντρο Μελετών για τη
Μεταρρύθμιση του Κράτους. Θα ήθελα
να είναι σαφές ποιος ήταν ο βασικός
λόγος που με ώθησε σ’ αυτό: η εμπλοκή
των λαϊκών τάξεων στη διαμόρφωση
των επιλογών, δημιουργώντας την απα-
ραίτητη σύνδεση μεταξύ της πολιτικής
τους δράσης και των θεσμών. 

Πώς μπορεί να υλοποιηθεί αυτή η εμ-
πλοκή, αν δεν εξασφαλιστεί διαφάνεια
και ελευθερία στις Συνελεύσεις των αν-
τιπροσώπων; Πώς μπορούν, διαφορε-
τικά, να ασκήσουν πραγματική εξουσία
έναντι της συγκέντρωσης και εξειδίκευ-
σης των οικονομικών και χρηματοπι-
στωτικών, στρατιωτικών και γραφει-

ΠΙΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ

Κοινοβούλιο και λαϊκή    κυριαρχία
Σοφά λόγια που έρχονται από εμπειρίες και αισθήματα του
παρελθόντος, αλλά που είναι πολύ επίκαιρα για όποιον θέλει να
κατανοήσει και να ασκήσει πολιτική χωρίς να χάσει αυτό που
συνδέει τον άνθρωπο με τους άλλους ανθρώπους. 
Μεταξύ του ∆εκέμβρη 2009 και του καλοκαιριού του 2012 η Μαρία
Λουίζα Μπότσια και ο Αλμπέρτο Ολιβέτι είχαν μια σειρά από
συζητήσεις με τον Πιέτρο Ινγκράο που μας άφησε πριν από ένα
χρόνο, την 27η του Σεπτέμβρη 2015. Καταγράφηκαν και
απομαγνητοφωνήθηκαν για την υλοποίηση ενός βιβλίου. Κάποια
κεφάλαια είναι έτοιμα για δημοσίευση, κάποια άλλα περιμένουν
την επιμέλεια. Τον Μάρτη του 2011, καρπός εκείνων των
συναντήσεων, ήταν η δημοσίευση του βιβλίου «Η αγανάκτηση δεν
αρκεί». Τα κείμενα που προτείνονται εδώ είναι ανέκδοτα, και
προέρχονται από μια επόμενη συνάντηση της άνοιξης του 2011. Τα
επιλέξαμε, με την ευκαιρία της επετείου του θανάτου του, λόγω
της επικαιρότητας που έχουν οι απόψεις του Πιέτρο Ινγκράο σε
σχέση με τις συζητήσεις για το Κοινοβούλιο και για τον εκλογικό
νόμο.
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οκρατικών, τεχνολογικών και επικοι-
νωνιακών εξουσιών; Σ’ εκείνο το μικρό
κείμενο, «Η αγανάκτηση δεν αρκεί»
στοχαζόμουν για την έλλειψη ενός κοι-
νού πολιτικού συγκολλητικού. 

Αλλάζουν φυσικά οι τρόποι με τους
οποίους οι εξουσίες δρουν για να διαι-
ρέσουν και να κατακερματίσουν, όμως
το έλλειμμα εκπροσώπησης έχει ση-
μαντικό βάρος για την απώλεια της κοι-
νωνικής συνοχής. Σ’ αυτό επιβεβαιώνε-
ται μια θεμελιώδης πεποίθησή μου. Αν
η δημοκρατία δεν οργανωθεί και δεν
προικιστεί με πραγματικές εξουσίες αλ-
λάζει και η φύση των κοινωνικών συγ-
κρούσεων, διαφοροποιείται και στε-
νεύει η έννοια της πολιτικής. 

∆εν ξεχνώ πόσο ήταν οξεία, δραμα-
τική, η ανησυχία του Ιταλικού Κομμου-
νιστικού Κόμματος για την αναπαρα-
γωγή του ρήγματος ανάμεσα στις λαϊ-
κές τάξεις και τις ιθύνουσες τάξεις, για
να μην αποκτήσει η κοινωνική εξέγερση
ανατρεπτικό χαρακτήρα χωρίς συγκε-

κριμένο εναλλακτικό πρόγραμμα. Αν το
ΙΚΚ είχε μια λειτουργία στην πολιτική
ιστορία αυτής της χώρας, ήταν το ότι
εργάστηκε σκληρά για να οικοδομήσει
δεσμούς μεταξύ των λαϊκών τάξεων και
των δημοκρατικών θεσμών. 

∆εν το κατορθώσαμε πάντα, αλλά δεν
θα βρούμε εναλλακτικές λύσεις στα
όριά μας και στα λάθη μας αν οπισθο-
χωρήσουμε σ’ αυτή την προσπάθεια. 

Μετάφραση από το Μανιφέστο:
Τόνια Τσίτσοβιτς

ΣτΜ Το κείμενο αυτό δημοσιεύτηκε
για να λύσει μια ηθελημένη παρεξή-
γηση, έργο της κυβέρνησης Ρέντσι, η
οποία προσπάθησε να εντάξει τον
Ινγκράο στους υποστηρικτές του
«ναι» στο ιταλικό δημοψήφισμα για
την αλλαγή του Συντάγματος, με τη
δικαιολογία ότι και ο Πιέτρο Ινγκράο
ήταν υπέρ της μιας Βουλής. Αυτό

ισχύει, αλλά από την ανάλυση του
ίδιου του Ινγκράο κατανοούμε ότι
ήθελε κάτι εντελώς διαφορετικό.
Μια Βουλή, όπου οι εκπρόσωποι του
λαού δεν θα λειτουργούν με άνεση,
αλλά θα συνδιαμορφώνουν τις απο-
φάσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η
μεταρρύθμιση της κυβέρνησης Ρέν-
τσι δεν καταργεί τη Γερουσία, αλλά
τη μετατρέπει σε ένα όργανο αποτε-
λούμενο από δημάρχους και περιφε-
ρειάρχες, χωρίς περιορισμό θη-
τείας. Επιδιώκει, εκτός των άλλων,
την ενίσχυση της εκτελεστικής
εξουσίας, κάτι εντελώς αντίθετο
από αυτό που επιδίωκε ο Ινγκράο και
που αποδείκνυε καθημερινά με την
πολιτική του δράση και με τη στάση
του σε όλη του τη ζωή, δηλαδή «δε-
σμούς μεταξύ των λαϊκών τάξεων
και των δημοκρατικών θεσμών». 

•

ΠΙΕΤΡΟ ΙΝΓΚΡΑΟ

Κοινοβούλιο και λαϊκή    κυριαρχία

Η δημοκρατία είναι μια
λέξη που χρησιμοποιώ
με εγκράτεια. Σήμερα
ακόμη περισσότερο. ∆εν
μπορώ όμως να
περιορίσω τη
δημοκρατία σε μια απλή
διαδικασία
νομιμοποίησης των
κυβερνώντων. 

“

Ο Μαρξ της Κριτικής

Κυκλοφόρησε από το Ίδρυμα Σάκη Καρά-
γιωργα το βιβλίο της Αγγελικής Παπα-
θανασίου «Ο Μαρξ της Κριτικής: Βίος

και πειθάρχηση στον καπιταλιστικό παραγω-
γικό κανόνα»

Όπως σημειώνεται στο οπισθόφυλλο του
βιβλίου «Ανατρέχοντας στο σύνολο του μαρ-

ξικού
έργου, η
παρούσα
μελέτη
επιχειρεί
να αναδεί-
ξει την
ύπαρξη
μιας κεν-
τρικής
προβλημα-
τικής που
διαπερνά
τόσο τις
πρώιμες
όσο και τις
ώριμες
στιγμές

της σκέψης του Μαρξ. Πρόκειται για την κρι-
τική της βιοπολιτικής λειτουργίας του κεφα-
λαίου, προβληματική η οποία αναφέρεται
στην κοινωνική λειτουργία του κεφαλαίου
ως ενός πλέγματος σχέσεων εξουσίας και
εκμετάλλευσης που συγκροτούνται ιστορικά
και προσιδιάζουν ως τέτοιες αποκλειστικά
στον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής. ∆ια-
μέσου μιας διαδικασίας που λαμβάνει χώρα
τόσο στα «άδυτα της παραγωγής» όσο και
εκτός της άμεσης παραγωγικής διαδικασίας,
οι σχέσεις αυτές εγγράφονται στην ίδια την
ύπαρξη του παραγωγικού υποκειμένου, στα-
θεροποιώντας την ταξική κυριαρχία στις νε-
ώτερες κοινωνίες.

Κάνοντας την εμφάνισή τη ήδη στα 1843, η
εν λόγω προβληματική βρίσκει την πλήρη της
ανάπτυξη στο ώριμο μαρξικό έργο και ειδικό-
τερα στο πλαίσιο της κριτικής των μορφών
της καπιταλιστικής συνεργασίας, όπου κατα-
δεικνύονται οι τεχνικές για την υπαγωγή και
πειθάρχηση των παραγωγικών υποκειμένων
στον καπιταλιστικό (ανα)παραγωγικό κανόνα
και αναλύεται ο ιστορικός ρόλος της κρατι-
κής εξουσίας στην εμπέδωση του κανόνα
αυτού.»

Κυριακή 6 Νοεμβρίου

** Εκδήλωση για το Ρέμα Πικροδάφνης διοργανώνει το
«∆ίκτυο πολιτών για τη διάσωση του ρέματος της Πικρο-
δάφνης», στις 11 πμ, στο πολιτιστικό κέντρο Αγίας Βαρβά-
ρας (Λ. Αγίας Βαρβάρας 24). Μιλούν εκπρόσωποι του Ελ-
ληνικού κέντρου θαλάσσιων ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), της Ελλη-
νικής ορνιθολογικής εταιρείας και ο Μαρτίνος Γκαίτλιχ.

** Συνέλευση με θέμα «Ελληνικό. Η κύρωση της αναθε-
ωρημένης σύμβασης, οι εξελίξεις και οι νέες προκλήσεις»,
διοργανώνεται από την ΝΕ Νότιας Αθήνας, στην αίθουσα
δημοτικού συμβουλίου του δήμου Γλυφάδας, Αλσους 15,
στις 11 πμ. Ενημερώνει ο Νίκος Μπελαβίλας.

** Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον αγωνιστή της
Εθνικής Αντίστασης ∆ημήτριο Κ. Χολέβα, γνωστό ως «Πα-
παχολέβα» διοργανώνει το Μουσείο Εθνικής Αντίστασης
Νίκαιας και η Πνευματική Εστία Νίκαιας, στις 11:30 πμ, στο
χώρο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Νίκαιας (Π. Τσαλ-
δάρη 185). Μιλούν οι: Γ. Μασσαβέτας, Β. Μητσοτάκης, Αλ.
Στεφανίδης.

** Τελευταία μέρα του Πανελλαδικού Φόρουμ για την
Κάνναβη με συζητήσεις από τις 3 μμ, μέχρι τις 10:30 μμ, για
την «Ιατρική και θεραπευτική χρήση της κάνναβης από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα»,  την «Καλλιέργεια και αυτοπα-
ραγωγή», το βέλτιστο μοντέλο ρύθμισης στην Ελλάδα και
τα επόμενα βήματα του κινήμα-
τος. Στο Πολυτεχνείο, κτίριο
Γκίνη, αίθουσα 20, είσοδος από
Στουρνάρη.

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 

** Εκδήλωση της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Α
Αθήνας, του τμήματος Εργατικής
Πολιτικής και της νεολαίας ΣΥ-
ΡΙΖΑ με θέμα: «Εργασιακά δικαιώ-
ματα: Να αντιστρέψουμε τη σημε-
ρινή κατάσταση απορρύθμισης»,
στις 6 μ.μ., στον κινηματογράφο
Αλκυονίς (Ιουλιαού 40-42, πλα-
τεία Βικτωρίας). Μιλούν οι Ν.
Ηλιόπουλος, Έ. Αχτσίογλου, Κ. Κε-
χαγιόγλου, Γ. Τοπαλιάν. 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου

** Συζήτηση με θέμα «Επιχειρή-
σεις και πολιτική στα χρόνια των
συνταγματαρχών: η βιομηχανία
πετρελαίου», διοργανώνουν τα

ΑΣΚΙ, στις 7 μμ, Σαρρή 14, 3ος όροφος. Μιλούν οι Χρήστος
Τσάκας και Τάσος Σακελλαρόπουλος. Για την παρακολού-
θηση της συνάντησης είναι αναγκαία η δήλωση συμμετο-
χής και η ανάγνωση της εισήγησης, πληροφορίες
στο aski@askiweb.gr

** Συζήτηση με θέμα «Αγώνες για την κοινωνική ένταξη
και εξίσωση των προσφύγων και των μεταναστών-ριών»
διοργανώνει ο χώρος στέγασης προσφύγων City Plaza, στο
πλαίσιο ενός τετραήμερου εκδηλώσεων με αφορμή τους
έξι μήνες λειτουργίας του.  Παρεμβαίνουν μέλη συλλογι-
κοτήτων, σωματείων, οργανώσεων και νομικοί, στις 6:30
μμ, Αχαρνών 78.

** Βραδιά ποίησης από τις εκδόσεις Μανδραγόρας, με
αφορμή την κυκλοφορία για πρώτη φορά στα ελληνικά του
βιβλίου «Αναζητώντας την Ιθάκη», του Χένρικ Νόρν-
τμπραντ, στις 7:30 μμ, στο Ινστιτούτο της ∆ανίας, Χαιρε-
φώντος 14, Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, στην Πλάκα. Ποι-
ήματά του θα διαβάσει ο ίδιος ο συγγραφέας , όπως και ο Γ.
Γιανναράκος και η Χρ. Λιναρδάκη.

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου

** ∆ιάλογος για τα «Εγχειρήματα κοινωνικής αυτοοργά-
νωσης: εμπειρίες και προκλήσεις» θα διεξαχθεί στο χώρο
στέγασης προσφύγων City Plaza, στις 6:30 μμ, Αχαρνών 78.

Σάββατο 12 Νοεμβρίου

** Στο πλαίσιο του τετραήμερου
εκδηλώσεων ο χώρος στέγασης
προσφύγων City Plaza διοργανώνει
στις 11 πμ συζήτηση με θέμα «Εσω-
τερικά και εξωτερικά ευρωπαϊκά
σύνορα: διεθνιστική αλληλεγγύη
και αγώνες για την ελεύθερη μετα-
κίνηση», και στις 6:30 μμ της ίδιας
μέρας, «Κέντρα κράτησης: εγκλει-
σμός και αποκλεισμός, εξαίρεση
δικαιωμάτων και απαρτχάιντ στα
νησιά». Ακολουθεί πολυεθνικό
γλέντι στις 9 μμ, Αχαρνών 78.

Κυριακή 13 Νοεμβρίου

** Ολοκληρώνεται το τετραή-
μερο εκδηλώσεων του City Plaza
με αφορμή τους έξι μήνες λειτουρ-
γίας του, με Γενική Συνέλευση, στις
11 πμ, Αχαρνών 78.

•

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ εκδηλώσεων“
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