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Το θέμα δεν είναι πια
το «αν», ούτε το «πότε»,
αλλά το «πώς».

οικονομική ανάλυση
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΟΥΧΛΙΔΗΣ
ΜΑΝΟΣ ΚΡΑΝΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΙΔΗΣ
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Τ

ο πολιτικό σύστημα της Μεταπολίτευσης, συνολικά, απέτυχε να οργανώσει συγκροτημένο και βιώσιμο
κράτος και οδήγησε την Ελλάδα στην χρεωκοπία. Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ απλά συνέπεσε με τον
επίλογο μίας οικτρής πορείας. Το πρόβλημα της χώρας ασφαλώς δεν είναι μόνον οικονομικό, τα δημοσιονομικά είναι μόνον η επιφάνεια. Κάτω από αυτήν βρίσκονται η οικογενειοκρατία, η αναξιοκρατία, η ευνοιοκρατία, η φαυλοκρατία. Αυτά είναι το πραγματικό πολίτευμα της χώρας. Το κοινοβουλευτικό πολίτευμα είναι μία τυπική μορφή, που συγκαλύπτει την τριτοκοσμική πελατειακή ολιγαρχία, που ευθύνεται για την λεηλασία και την
αποδόμηση της πατρίδας.
Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται, ουσιαστικά, ήδη εκτός της Ευρωζώνης, διότι οι οικονομικές και πολιτικές δομές της και τα παραγωγικά της δεδομένα βρίσκονται μακρυά από αυτό που καλείται ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Το «GRexit» έχει ήδη συντελεστεί, ακόμη κι αν τυπικά δεν έχει διεκπεραιωθεί.
Το πρόβλημα είναι ότι η αποτυχία της Ελλάδας να καταστεί ευρωπαϊκή χώρα μπορεί να οδηγήσει σε εσωτερικές και εξωτερικές περιπλοκές. Το ιδανικό σενάριο θα ήταν η χώρα να απαλλαγεί από την φαυλοκρατία της
Μεταπολίτευσης και να ξαναβρεί τον εαυτό της στην κατεύθυνση της παραγωγικής ανασυγκρότησης και της
αναδόμησης του αποτυχημένου κράτους μας. Ταυτόχρονα, να επιστρέψει στους παραδοσιακούς συμμάχους της,
τις Η.Π.Α., την Μεγάλη Βρεταννία, την Γαλλία, την Ιταλία, μαζί με την πρόσφατη συνεργασία με το Ισραήλ.
Το απευφκταίο σενάριο είναι η χώρα να βυθιστεί στο χάος που θα προκληθεί από μία κακή διαχείριση του
GRexit και να δοκιμάσει τον πειρασμό της αναζήτησης κάποιου γεωπολιτικού σωτήρα εκτός Δύσης. Στην τελευταία περίπτωση, η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει μέγιστο υπαρξιακό κίνδυνο.

H NEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015
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Ελλάδα

Ελλάδα

Δημόσιο χρέος και εθνική ανεξαρτησία
του Κωνσταντίνου Κόλμερ
Ο δανεισμός είναι υπερτάτη αφροσύνη
Πλούταρχος, 1ος μ.Χ. αιών

Τ

ο Ελληνικό δημόσιον χρέος υπελογίσθη υπό
της ΓΙΟΥΡΟΣΤΑΤ στα 318 δις. ευρώ το τρίτο
τρίμηνο του 2014. Σήμερον, ανέρχεται εις 335
δις. ευρώ περίπου. Η νομισματική ανεξαρτησία μιάς χώρας δεν ποσοτικοποιείται, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία
ότι η Ελληνική έχει εκχωρηθή πλήρως στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) από του έτους 2002. Η εν
τω μεταξύ αύξησις του δημοσίου χρέους από 100% του
ΑΕΠ το 2000 εις 185% εφέτος, καθιστά αδύνατη την
αποπληρωμή του. Το δημόσιο χρέος της χώρας είναι
απλώς «αβίωτον» (odious).
Το πρώτο 6μηνον του τρέχοντος έτους, η Ελλάς
οφείλει να καταβάλει 22 δις. ευρώ στους διεθνείς δανειστές και επιπλέον 12 δις. ευρώ το δεύτερον εξάμηνο.
Τα ποσά αυτά αδυνατεί να δανεισθή ακόμη και από τους
πιστωτές της (ΕΕ,ΕΚΤ,ΔΝΤ) και αντιμετωπίζει σοβαρό
πρόβλημα ρευστότητος. Εάν δεν καταβάλει εντός των
προθεσμιών 1.530 εκατομ. ευρώ στο ΔΝΤ, 750 διά τόκους και 4,6 δις. ευρώ προς εξόφλησι ληξιπροθέσμων
Εντόκων Γραμματίων, το «γεγονός» (δηλαδή η στάσις
πληρωμών) θα θεωρηθή «πιστοληπτικό» (δηλαδή καταστροφεύς της πίστεως) και ολόκληρο το δημόσιον χρέος θα καταστή απαιτητό. Οι Ελληνικές τράπεζες θα μείνουν από ρευστό χρήμα, αδυνατούσες να χρηματοδοτήσουν τυχόν νέα απόσυρσι καταθέσεων υπό του αποταμιευτικού κοινού (bank run). Από της αρχής του έτους,
άνω των 20 δις. ευρώ καταθέσεις έχουν αποσυρθή από
τις Τράπεζες. Κοντολογίς, η δημοσιονομική κατάστασςι
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της χώρας ευρίσκεται επί ξηρού ακμής και δεν διαφαίνεται οιαδήποτε συμβατική λύσις του προβλήματος.

Έξεστιν δανείων απορρέειν
Δεν είναι η πρώτη φορά που η χώρα μας αδυνατεί
να πληρώσει τα χρέη της. Τον μισό χρόνο του ελευθέρου βίου του, το Ελληνικό κράτος διέτρεξε εν αδυναμία
εξυπηρετήσεως των προς το εξωτερικό υποχρεώσεων.
Εν τούτοις, επεβίωσε και ενίοτε θαυματούργησε (191213, 1916-19, 1940-41, 1946-49 , 1953-73), όπερ σημαίνει
ότι η στάσις πληρωμών δεν είναι προς θάνατον.
Από του 1820 έως σήμερον, η Ελλάς έχει αθετήσει τις προς το εξωτερικό δανειακές υποχρεώσεις της
τουλάχιστον δέκα φορές. Την ιδία χρονική περίοδο,
107 χώρες χρεωκόπησαν και συνέβησαν 248 επίσημες
στάσεις πληρωμών. Τα εγχώρια νομισματικά συστήματα επεβίωσαν και το διεθνές δεν υπέστη ανήκεστο
βλάβη. Η Γερμανία χρεωκόπησε τουλάχιστον δύο φορές τον 20ον αιώνα.
«Η Ελλάδα αδυνατούσε να εξοφλήσει το εξωτερικό
της χρέος παραμονές του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου»,
γράφει ο Παναγιώτης Βατικιώτης στην βιογραφία του
Ιωάννου Μεταξά. Κι’ «επειδή η Μεγάλη Βρεταννία
ήταν προκατειλημμένη μαζί του, ασκούσε πίεσι, μέσω
των ΄Αγγλων ομολογιούχων», δια την αποπληρωμή.
Παρά ταύτα, ο Μεταξάς κατόρθωσε «να συμφωνήσει
την εξυπηρέτηση στο 43% του χρέους».(Πολιτική βιογραφία του Ι.Μεταξά, εκδόσεις Ευρασία, σ.325).
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

Αντιθέτως, η μεταπολιτευτική διαχείρησις υπήρξε
ολεθρία, ιδίως μεταξύ 2009 έως 2015, οπότε το χρέος
από 298 δις. ευρώ εξετινάχθη στα 335 δις. ευρώ, παρά
την περικοπή κατά 150 δις. ευρώ το 2012, εις βάρος, βεβαίως, των ιδιωτών ομολογιούχων! Στο διάστημα αυτό,
και εξ αιτίας δύο «μνημονίων» της Τρόϊκα, απωλέσθη
πλήρως η δημοσία ιδιοκτησία και ενεφανίσθη κοινωνική κρίσις, με την απώλεια του 40% του διαθεσίμου εισοδήματος του Ελληνικού λαού. Τα δεινά της χώρας εξ
αιτίας του υπερδανεισμού είναι ευρύτερα.
Ως υπεστήριξε προσφάτως ο πρώην διοικητής της
ΕΥΠ πρέσβυς Παύλος Αποστολίδης, «η επί των ημερών
μας οικονομική κρίση δεν επιτρέπει την διαπραγμάτευση, με την Τουρκία, του καθεστώτος της ΑΟΖ ,της αιγιαλίτιδος ζώνης και των ΜΟΕ». (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 4.1.15)
Το αδιατήρητο δημόσιον χρέος έχει περιορίσει δραστικώς την εθνική ανεξαρτησία και έχει πλήξει την κοινωνική συνοχή του Ελληνικού λαού. Εν συνεχεία της
παραβιάσεως του Συντάγματος, της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και των Διεθνών Συμβάσεων προστασίας των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της περιουσίας υπό των
Ελληνικών «μνημονιακών» κυβερνήσεων και της Τρόϊκας, τα ανθρώπινα και πολιτικά δικαιώματα έχουν περιορισθή δραστικώς στην Ελλάδα. (βλ.σχ. Το απάνθρωπο
καθεστώς δανεισμού της Ελλάδος υπό καθ. Γ. Κασιμάτη,
Εκδόσεις Λιβάνη). Ερωτάται, εντεύθεν, πώς το έθνος
υπέστη την καταρράκωσι της νομιμότητος και την σχεδόν ολοσχερή αποδυνάμωσι της εθνικής ισχύος;

Πρόσφατη Ιστορία
Μετά την άκαιρο και άκρως ύποπτη ένταξι της
Ελλάδος στην Ευρωζώνη το 2002, υπό του αλήστου
μνήμης πρωθυπουργού Κ. Σημίτη , η αφειδής και αβασάνιστος χρηματοδότησις της Ελληνικής οικονομίας
υπό των Γερμανικών, Γαλλικών και Ολλανδικών τραπεζών, με 100 δις. ευρώ ετησίως (!) διά την χρηματοδότησιν υπερτιμολογημένων οπλικών συστημάτων, αστοχάστων δημοσίων επενδύσεων, κομματικών προσλήψεων υπαλλήλων και Φαραωνικών έργων ( Ολυμπιακών
«παιγνίων» = Olympic Games), διεπιστώθη αδυναμία
αποπληρωμής προς το εξωτερικό υποχρεώσεων, όταν
το 2008 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε στο 14% του Ελληνικού ΑΕΠ.
Η αδυναμία πληρωμών ήταν, εν τούτοις, διαχειρίσιμη την εποχή εκείνη, με κατάλληλα νομισματικά και
δημοσιονομικά μέτρα. Αντ’ αυτών, προεκρίθη αστοχάστως ο δανεισμός μέσω των εγχωρίων τραπεζών και εν
συνεχεία η προσφυγή στην «Κοινοτική βοήθεια», στην
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οποία ανεμίχθη σκοπίμως υπό της Γερμανίας και το
ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) - ένα τελείως εξωθεσμικόν όργανο της ΕΕ. Πολλά εξωσυμβατικά γεγονότα επρόκειτο να επακολουθήσουν.
Ο κίνδυνος διάδοσης της Ελληνική κρίσεως χρέους
στις χώρες της Ευρωζώνης προεκάλεσε την «επείγουσα
έγκρισι ρευστότητος» 750 δις. ευρώ στις 10 Μαΐου 2010
υπό της ΕΚΤ. Οι Ευρωπαϊκές τράπεζες διεσώθησαν, αλλ’
αντί διασώσεως έκτοτε χειροτέρευσε η Ελληνική οικονομία από σειράν αδοκήτων και ηθελημένων λαθών.
Στις 27 Απριλίου 2010, η Ελληνική κυβέρνησις «εξασφάλισε» χρηματοδοτική βοήθεια απ’ την Ευρωζώνη
ύψους 120 δις. ευρώ, με ετήσιο τόκο 4,2% ετησίως, σύν
15 δις. ευρώ απ’ το ΔΝΤ, με επιτόκιον 3,09% , όχι διά την
ανάπτυξιν των εξαγωγών και των συναλλαγματικών
εισπράξεων αλλά διά την εξόφλησιν των Ευρωπαϊκών
τραπεζών και την αποφυγή «πιστωτικών γεγονότων»
από αυτές.
Τα ποσά αυτά υποτίθεται ότι θα εξαγόραζαν τις δανειακές υποχρεώσεις του Ελληνικού δημοσίου της τριετίας 2010-2012. Οι πιστώσεις εγκρίθησαν μεν υπό του
Γιούρογκρουπ (έτερον εξωθεσμικόν όργανο της Ε.Ε)
αλλά δεν κατεβλήθησαν εξ ολοκλήρου, παρά μόνον εάν
και εφ’όσον καθίστατο δυνατή η αποδοχή του προγράμματος λιτότητος 34 δις. ευρώ της Τρόϊκα, που εψηφίσθη
μεν συνοπτικώς υπό της Ελληνικής Βουλής πλην όμως
δεν ετηρήθη επαρκώς.
Εν τω μεταξύ, ο κατακρημνισμός των Ελληνικών
ομολόγων εις επίπεδον «σκουπιδιών» (junk bond) υπό
της Μoodies, έγραψε ένα νέο ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες:
– Πριν διακόψει τις πληρωμές του εξωτερικού της
χρέους , η χώρα μας αδυνατούσε de facto να δανεισθεί
στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων, ωσάν είχε ήδη χρεωκοπήσει de jure!
– Στο εσωτερικό, το Ελληνικό κράτος εκήρυξε στάσιν πληρωμών: οφείλει ακόμη και σήμερα 7 δις. ευρώ
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις των κρατικών νοσοκομείων, των οποίων οι δαπάνες έχουν μειωθή 50%.
– Η δευτερογενής αγορά Ελληνικών ομολόγων και
η Διατραπεζική έπαυσαν να λειτουργούν, με ό, τι αυτό
σημαίνει διά την επάρκεια ρευστότητος. Η έκτακτος
χρηματοδοτική στήριξις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τραπέζης (ΕΚΤ) ανήλθε στα 100 δις. ευρώ μέχρι τούδε.
– Οι «εκτός ισολογισμού» της Τραπέζης της Ελλάδος λογαριασμοί ανήλθαν εις 164 δισ. ευρώ και το ενεργητικόν εις 103 δις.ευρώ , το 2014. Οι υποχρεώσεις της
ΤτΕ έναντι στο σύστημα ΤΑΡΓΚΕΤ 2 χρεωστούν 49,3
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δις. ευρώ στο ίδιο διάστημα.
Στις 19 Μαΐου 2010 κατεβλήθη η πρώτη δόσις εκ
14,5 δις.ευρώ υπό της ευρωζώνης/ΔΝΤ και επληρώθη
το λήξαν τότε 10ετές ομόλογον αξίας 9 δις.ευρώ. Οι ξένοι ομολογιούχοι εδιπλασίασαν το κεφάλαιόν των εις
βάρος του ΄Ελληνος φορολογουμένου. Στις αρχές Σεπτεμβρίου επληρώθησαν ομόλογα αξίας 9 δις. ευρώ στο
ΔΝΤ, το οποίον έβγαλε σημαντικά κέρδη από την ήδη
χειμαζομένη Ελληνική οικονομία.
Εν τούτοις, η αξία του 10ετούς ομολόγου έπεσε
κατά 31%! Το πρόγραμμα στηρίξεως της Ελλάδος υπό
του ΔΝΤ τελούσε υπό προϋποθέσεις : την υπαγωγή της
χώρας υπό καθεστώς αυστηράς επιτηρήσεως, με συγκεκριμένες συστάσεις της Τρόϊκα περί μειώσεως του
δημοσιονομικού ελλείμματος, επί ποινή διακοπής των
δόσεων.
Οι όροι αυτοί - άσχετοι εν πολλοίς προς το χρέος είχαν τις δυσμενείς επιπτώσεις επί του ΑΕΠ, το οποίον
εμειώθη 28% μεταξύ 2009 και 2014. Το ΔΝΤ απέτυχε να
υπολογίσει τις πολλαπλασιαστικές επιδράσεις του «μεταρρυθμιστικού προγράμματος» επί του ΑΕΠ, που υπερακόντισε την οικονομική ύφεσι κατά 50% τουλάχιστον.
Η τρίτη δόσις μέτρων λιτότητος – δεν θα είναι η
τελευταία – εστόχευε στην αύξησι των φορολογικών
εσόδων και στην μείωσι του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων εν ευρεία εννοία, αλλά δεν ολοκληρώθη
λόγω πολιτικών επιπλοκών.
Οι Ελληνικές κυβερνήσεις δεν περιέκοψαν περιττές
δαπάνες ούτε σπάταλες του πελατειακού κράτους, δεν
απελευθέρωσαν την οικονομία από τα τοπικά ολιγοπώλια και καρτέλ (πχ. τράπεζες, ΜΜΕ, αστικές συγκοινωνίες, ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, βιομηχανία γάλακτος, πετρελαίου,
τσιμέντου κλπ) και δεν χάραξαν μία στρατηγική οικονομικής αναπτύξεως. Αντιθέτως, περιέκοψαν δραστικώς
τις δημόσιες επενδύσεις και ενεπλάκησαν εις αλληλοδιάδοχες εκλογικές αναμετρήσεις, που κόστισαν πολύ
στην οικονομία.
Με δύο γύρους περικοπών μισθών και συντάξεων,την επιβολή «φόρου αλληλεγγύης» και με τρεις
εκτάκτους φόρους επί των ακινήτων, οι «μνημονιακές»
κυβερνήσεις έδωσαν την χαριστική βολή στην οικονομική δραστηριότητα. Ειδικώς στον οικοδομικόν κλάδον
- βασικόν τομέα των ιδιωτικών επενδύσεων -η πτώσις
έφθασε το 75% .Τα «μέτρα» αυτά εξόργισαν τους ψηφοφόρους που έφεραν στην εξουσία την «Μαρξιστική Αριστερά» το 2015, με 36% του 64% των ψηφισάντων! Διά
πρώτη φοράν από 70ετίας (1944), οι Μαρξιστές ανέλαβαν την εξουσία με την βοήθεια ενός δήθεν δεξιού κόμ6
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ματος. Το προπολεμικό σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα
ανεβίωσε αλλά δεν έφερε έναν Μεταξά…
Ως εδήλωσεν ο νέος υπουργός Επικρατείας σ. Αλέκος Φλαμπουριάρης, «τώρα πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που θέλαμε (η εξουσία) τόσα χρόνια
έγινε» (πραγματικότητα).
Η λιτότης, διά δευτέραν φορά στην σύγχρονη Ελληνική ιστορία, φέρει το κοινωνικό πρόβλημα στο προσκήνιο.
Προφανής σκοπός των μέτρων λιτότητος του ΔΝΤ
ήταν να μειώσουν την εσωτερική ζήτησι και, εμμέσως,
το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, που
αντιπροσώπευε το 12 % του ΑΕΠ ακόμη και το 2010.
Πράγματι, η ύφεσις της οικονομίαςε μείωσε την οικονομική δραστηριότητα κατά 35% και επέφερε πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών στα τέλη
του 2014, διά πρώτη φοράν από του… Τρωϊκού πολέμου, αλλά τα μέτρα λιτότητος δεν περιέστειλαν το δημόσιον χρέος ούτε συνέβαλαν στην αύξησι των δημοσίων εσόδων – ώστε να περιορισθή το τρέχον, δημόσιον
έλλειμμα.
Αντιθέτως , η μείωσις της καταναλώσεως και του εισοδήματος επηρέασε πτωτικώς τα έσοδα της φορολογίας. Εις 80 δις.ευρώ ανέρχονται οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στο δημόσιον και 78 δις ευρώ τα καθυστερούμενα
τραπεζικά ιδιωτικά δάνεια. Ο νέος δανεισμός αύξησε το
δημόσιον χρέος (ΔΧ) από 150% του ΑΕΠ το 2012 στα
318 δις. ευρώ ή στο 221% του ΑΕΠ το 2014. Εφέτος επί
πλέον οφείλονται 60 δις. ευρώ στο ELA (Emergency
Liquidity Assistance) και το χρέος υπολογίζεται άνω
των 350 δις. ευρώ.
Η ανεργία εξετοξεύθη πέρυσι στο 26% και των νέων
στο 63%, που αποτελεί ρεκόρ στην «ενωμένη Ευρώπη».
Μία ολόκληρη γενεά εργαζομένων εχάθη. Οι άνεργοι
έφθασαν το 1,5 εκατομμύριον εφ’ ενός εργατικού δυναμικού 3,5 εκατομμυρίων Ελλήνων, και οι λαθρομετανάστες τις 650.000, που προσετέθησαν στην αγορά εργασίας, ελκυόμενοι κυρίως υπό του μετατρεψίμου ευρώ.
Αυτά και μόνον αρκούν διά ν’ αποδειχθεί η αποτυχία
της εντάξεως στην ευρωζώνη και του «σταθεροποιητικού» προγράμματος του ΔΝΤ, το οποίον προσεκλήθη
υπό του Γ. Α. Παπανδρέου στην χώρα το 2009 και έκτοτε απετέλεσε εξωσυμβατικό όργανον της Ευρωζώνης,
επιβληθέν ως «θεσμικόν» υπό της Γερμανίδος καγκελλαρίου ΄Αγγελας Μέρκελ. Το «επίτευγμα» ήταν, κοντά
στο χρέος, να καταστεί αδιατήρητο και το τρέχον δημόσιο έλλειμμα.
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Αδιατήρητο έλλειμμα
Το δημόσιον έλλειμμα υπερέβη 6% του ΑΕΠ η 10,3
δις. ευρώ το 2014 και θα έπρεπε να μειωθή στο μισό εφέτος. Αντιθέτως, αυξάνεται ραγδαίως, λόγω της αλλοπροσάλλου πολιτικής της «Μαρξιστικής Αριστεράς» και
της μνημονιακής κοπώσεως της Ελληνικής οικονομίας.
• Κατά τον αρθρογράφο των Financial Times
Μάρτιν Γουόλφ, τα δάνεια της ΕΕ προς την Ελλάδα
ανήλθαν μέχρι τούδε στα 227 δις. ευρώ. Απ’ αυτά, μόνον το 11% χρηματοδότησε την Ελληνική οικονομία,
το 16% πήγε στους τόκους του ΔΧ και το υπόλοιπο
73% πήγε εις πίστωσιn των ξένων tραπεζών που είχαν
δανείσει την Ελλάδα (φ.28.1.15).
Παρά ταύτα, η Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη πιστεύει
ότι οι ΄Ελληνες εκαρπώθησαν τα ποσά αυτά, τα οποία
απλώς απεδέχθησαν ως οφειλή προς διάσωσιν των Ευρωπαϊκών τραπεζών «χωρίς να ερωτηθούν», απλώς διά
να διατηρηθούν τα «μνημονιακά» κόμματα στην εξουσία (ΠαΣοΚ και Ν.Δ.) και η Ελλάς στην Ευρωζώνη.
– Ο πρώην διοικητής της Γερμανικής Κεντρικής Τραπέζης Άξελ Βέμπερ εδήλωσεν ότι «η Ελλάς χρειάζεται
ετησίως 80 δις.ευρώ διά τόκους και χρεωλύσια που βεβαίως δεν υπάρχουν και δεν ημπορούν να παραχθούν απ’
το Ελληνικό ΑΕΠ, που δεν υπερβαίνει τα 179 δις. ευρώ.
– Τα ομόλογα που έχει εκδώσει το Ελληνικό δημόσιον ανέρχονται εις 295 δις.ευρώ, εκ των οποίων τα 218
ευρίσκονται στο εις χείρας των ξένων κυβερνήσεων της
Ευρωζώνης, 42 δις Ε. εις πίστωσιν των Ελληνικών τραπεζών και 35 δις. σε ιδιωτικά χέρια (αμοιβαία κονδύλια
κλπ.). Άρα το 73% του ΔΧ είναι «επίσημον» και ανήκει
στις 17 χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες διέσωσαν τις
τράπεζές των εις βάρος της δημοσίας περιουσίας και
των μελλοντικών γενεών της Ελλάδος
– Η περικοπή του ιδιωτικού χρέους κατά 150 δις.
ευρώ εγένετο μόνον εις βάρος του ιδιωτικού τομέως τον
Απρίλιον του 2011 και όχι της ΕΚΤ, η οποία και εξηρέθη
ρητώς. Το περίφημο «κούρεμα» όχι μόνον δεν ανεκούφισεν το Ελληνικό χρέος αλλά το επεβάρυνεν κατά 80
δις. ευρώ διότι ελογίσθη εσφαλμένως υπό των ξυλοσχιστών της τρόϊκα.
Οι κυβερνήσεις Γ. Α. Παπανδρέου, Λουκά Παπαδήμου και Αντώνη Σαμαρά απεδέχθησαν δύο Μνημόνια για
την δήθεν οικονομική στήριξι της Ελλάδος, υπό τον όρον
δραστικής μειώσεως δημοσίων ελλειμμάτων. Τα ελλείμματα μεν εμειώθησαν, αλλά η έξοδος από την ύφεσιν απέβη άκαρπος. Το χρέος αυξήθηκε και η Ελλάς παρέμεινε
μέσα στην Ευρωζώνη αλλά «με το ένα πόδι»! Το έτερον
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–τα spreads– ταιριάζει εις τριτοκοσμική χώρα.

Το μοιραίον λάθος
Προσκαλούμενον το ΔΝΤ εις μίαν χώρα, συνήθως
εφαρμόζει υποτίμησιν του νομίσματός της, διά να επιτύχει την μείωσιν του ελλείμματος. Στην περίπτωσιν της
Ελλάδος, απέκλεισε την υποτίμησιν (λόγω εντάξεώς
της στο ευρώ) και προέκρινε την εσωτερική υποτίμησιν,
δηλαδή τον «αποπληθωρισμόν» (disinflation), ο οποίος
ώθησε την χώρα εις βαρείαν υπο-απασχόλησιν του παραγωγικού της δυναμικού και εξ αιτίας της δραστικής
περικοπής των εγχωρίων τραπεζικών πιστώσεων.
Η «διάσωσις» της Ελλάδος απεδείχθη ανέφικτος υπό
συνθήκας συρρικνώσεως του εθνικού εισοδήματος και
της θεσμικής αγκυλώσεως του κράτους. Πολλοί άρχισαν ν’ αμφιβάλλουν διά την αντιμετώπισιν του ελλείμματος μέσω της λιτότητος και πρότειναν την αναδιάρθρωσιν (restructuring) του χρέους.
– Μεταξύ αυτών, ο Βόλφγκανγκ Μουενχάου υπεστήριξε το χρεωστάσιον ως ένα εκ των τεσσάρων σεναρίων εξόδου της Ελλάδος απ’ την κρίσιν, ήδη από του
Ιανουαρίου 2010, και επανήλθε τον Μάρτιον του 2015,
με προτάσεις υιοθετήσεως δύο νομισμάτων, ενός εσωτερικού και του ευρώ, λησμονήσας τον νόμο του Γκρέσαμ
(το κακό νόμισμα διώχνει το καλό).
– Ο Αμερικανός οικονομολόγος Πολ Κρούγκμαν
έγραψε στους New York Times (9.4.10) ότι «μία λύση θα
ήταν η Ελλάς να βγή από την Ευρωζώνη και να υποτιμήσει το νόμισμά της»!΄Εκτοτε ο Krugman επανέρχεται με έμφασι στο GREXIT, αλλά κατηγορείται υπό του
Ελληνικού τύπου ότι προωθή τα «αγλοσαξoνικά συμφέροντα».
– Ο οικονομοπροφήτης Nuriel εισηγήθη ένα «σχέδιο
β΄διασώσεως της Ελλάδος».Το σχέδιο Roubini προνοεί
γιά μία προκαταρκτικήν αναδιάρθρωσιν του Ελληνικού
χρέους, συνοδευομένην από γενναίες παροχές εκ μέρους της Ε.Ε., πράγμα που όμως απορρίπτει διαρρήδην
η Γερμανία.
– Ο Βρεταννικός Guardian έγραψεν ότι «η Ελλάς θα
μπορούσε ν’ακολουθήσει το παράδειγμα της Αργεντινής και να κηρύξει «στάση πληρωμών μεγάλου μέρους
του χρέους της».
– Ο πρώην πρόεδρος της Μπούντεσμπανκ Όττο
Παίλ προέβλεψε σε συνέντευξι στο Γερμανικό περιοδικό Ντερ Σπήγκελ, την αδυναμία της Ελλάδος ν’αποπληρώσει το εκ «300 δις. ευρώ εξωτερικό χρέος της»... Ήδη
αυξηθέν στα 325.
– Ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ
7
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Αγγλικό πτωχευτικό δίκτυο, που απεδέχθη απερισκέπτως (;) ο ΓΑΠ το 2010.
Αν και λίαν πιθανός ένας συμβιβασμός της Μαρξιστικής κυβερνήσεως διά της αποδοχής των όρων του
ΔΝΤ, δηλαδή «του 70% των μνημονίων» κατά δήλωσιν
του υπουργού Οικονομικών Γ.Βαρουφάκη , εν τούτοις
η περικοπή του χρέους αρκεί. Δεν λύει όλα τα προβλήματα της Ελληνικής οικονομίας. Μόνον η έμφασις στις
επενδύσεις θα ημπορούσε ν’ανασύρει την Ελληνική οικονομία από το τέλμα της στασιμότητος. Αλλά ποίος
επενδύει σε μία χώρα που κυβερνάται από μαρξιστάς;

«Τας συνιστώσας κυβιστάν μανθάνειν!»
Σόϊμπλε απέκλεισε την αναδιάρθρωσιν του Ελληνικού
χρέους… αλλά «επί του παρόντος»!
Η κρίσι ρευστότητος όμως δεν μπορεί να περιμένει
την ανάκλασι του χέρ Σόϊμπλε.
– Η Ελληνική κυβέρνησις της Μαρξιστικής Αριστεράς επεχείρησε αρχικώς να πείσει τους «εταίρους» για
την (αναγκαία) περικοπή του χρέους (ορθόν), αλλ’εν
συνεχεία την …ελησμόνησε (λάθος) και οδηγήθη στο
αδιέξοδο ακάρπων διαπραγματεύσεων.

Το αδιέξοδο παρόν
Οι ακαθάριστες δανειακές ανάγκες του Ελληνικού
δημοσίου υπολογίζονται εφέτος εις 34 δις. ευρώ. Δεκαπέντε δις περισσότερες απ’ ό, τι προηγουμένως. Τα ποσά
αυτά αδυνατεί η Ελληνική οικονομία να τα εξυπηρετήσει και συνεπώς θα πρέπει είτε να τα δανεισθή στην διεθνή αγορά (ερμητικώς κλειστή) είτε από τους εταίρους
της που αξιώνουν να δεχθή αξιολόγησι υπό των «θεσμών» (ως μετωνομάσθη η Τρόϊκα υπό της Μ.Α.) και να
υπογράψει ένα νέο μνημόνιο με 19 επαχθείς όρους (που
εβαπτίσθη «συμφωνία» υπό της Μ.Α.). Η Μαρξιστική
κυβέρνησις απορρίπτει αμφότερα, αλλά εζήτησεν 6μηνο
bail-out , το οποίον ηρνήθη να χρηματοδοτήσει η Γερμανία. Τελικώς η παράτασίς του περιορίσθη εις 4μηνον,
αλλά άνευ νέου δανείου. Αμφότερες οι πλευρές λησμονούν τις συνέπειες του αντιπληθωρισμού (2,8% μείωσις
του ΔΤΚ τον περασμένο Ιανουάριο στην Ελλάδα) επί
της πορείας του προγράμματος (απο)σταθεροποιήσεως
της οικονομίας.

Η δυναμική του αποπληθωρισμού
Οι συνέπειες του αποπληθωρισμού είναι γνωστές
από άλλες χώρες που την εφήρμοσαν (Λιθουανία, Ουγγαρία κλπ.). Στην Ελλάδα προξένησε τεραστία συρρί8

κνωσι του ΑΕΠ και μείωσι των δημοσίων εσόδων. Ως
ήτο φυσικόν. Ο Ελληνικός αποπληθωρισμός επιπροσθέτως:
– Αύξησε το 2014 την ανεργία στο 26% του ενεργού
πληθυσμού από 12% το 2010.
– Μείωσε την απόδοσι των δημοσίων εσόδων ιδίως
το τρέχον έτος.
– Προκάλεσε μαζική μετανάστευσι της νέας γενεάς, ως και κατά τις τρεις πτωχεύσεις του 1864, 1893 και
1932.
– Όξυνε το ήδη υπαρκτό δημογραφικό πρόβλημα, με
το 64% της παραγωγικής ηλικίας άνεργο..
– Επέφερε μεταστροφή του 36% εκλογικού σώματος, ως η πείνα και οι μαζικές εκτελέσεις επί Γερμανικής
κατοχής (1941-44), και την ανάδειξι της Μαρξιστικής
μειοψηφίας εις κόμμα εξουσίας.
– Έστρεψε την κοινή γνώμη εν Ελλάδι υπέρ των ριζοσπαστικών απόψεων της Μ.Α., που καταλήγουν εις
βάρος των ... «πλουσίων», ενώ το πρόβλημα της οικονομίας είναι η χαμηλή παραγωγικότης και ανταγωνιστικότης.
Η επικρατούσα τώρα άποψις είναι ότι η «εσωτερική
υποτίμησις» είναι άδικη, με το να πληρώνονται οι ξένοι
πιστωτές από μία οικονομία που διαρκώς συρρικνούται,
και παράλογη με την τιμωρία του Ελληνικού λαού ότι
δεν αντεστάθη στην απρονοησία των κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων, που δανείσθησαν πέραν των δυνάμεων της χώρας. Το ανάλογο θα ήταν να τιμωρείται
μεταπολεμικώς ο Γερμανικός λαός διά τα εγκλήματα
της χιτλερικής κυβερνήσεως, που ανεδείχθη με ελεύθερες εκλογές το 1933. Προτιμητέα της έριδος θα ήτο η
περικοπή του εξωτερικού δημοσίου χρέους, αλλά προσκρούει στον Ορντο-Φιλελελευθερισμό του Γερμανού
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε και στο
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Εάν το εξωτερικόν χρέος της Ελλάδος απλώς αναδιετάσσετο, θα αποτελούσε όχι μόνον ανάθεμα διά τους
επισήμους δανειστάς αλλά και φενάκη δια τους ΄Ελληνας. Άνευ της δυνατότητος επαναλήψεως της οικονομικής μεγεθύνσεως,που αποτελεί βασικήν προϋπόθεσιν
αποπληρωμής του, τα δεινά της υφέσεως δεν θα εξαλείφοντο. Ο δανεισμός στις διεθνείς αγορές κεφαλαίου
αποκλείεται επ’ αόριστον χρόνον με επιτόκια άνω του
8%, και η επενδυτική άπνοια δεν συμβιβάζεται με μη
αποπληρωμή του χρέους.
Ας ίδωμεν τις υπάρχουσες δυνατότητες διαγραφής
του χρέους: Μία αληθινή ιστορία: ο Αιγύπτιος ιδιοκτήτης μιάς κινητής τηλεφωνίας εν Ελλάδι, με χρέη άνω
των τριών δις. ευρώ, εκάλεσεν τους κατόχους των ομολόγων να προσέλθουν πρός διευθέτησιν του χρέους,
κατά την οποία προέτεινε μέρος της οφειλής - όπερ και
επέτυχε υπό την απειλή της πτωχεύσεως. Πολλοί οφειλέτες ενέδωσαν και το χρέος επανηγοράσθη πολύ κάτω
του αρτίου (38%). Το δίδαγμα του Αιγυπτίου είναι ότι
η απειλή χρεωκοπίας «πιάνει». Η Αργεντινή, η Ρωσσία
και η Τουρκία είναι μερικά παραδείγματα χωρών που
ουσιαστικώς χρεωκόπησαν την τελευταία 20ετίαν, διά
να ευημερήσουν εν συνεχεία. Η Βραζιλία, εν αντιθέσει
με την Αργεντινή, δεν είχε συνδέσει το νόμισμά της με
το δολλάριο , απέφυγε την παγίδα του χρέους, υποτιμώντας το ρεάλ. Εδώ κρύπτεται η παγίδα του χρέους.

Η παγίδα του χρέους
Δεύτερον, ολίγην θεωρία: σύμφωνα με την άλγεβρα,
ένα χρέος είναι αδιατήρητον όταν το επιτόκιον εξυπηρετήσεώς του υπερβαίνει την αύξησι του εισοδήματος.
Αυτό ισχύει όχι μόνον δι’ άτομα, οικογενείας και επιχειρήσεις, αλλά και για… «ακυβέρνητες πολιτείες»...
Όταν η αύξησις των τόκων υπερβαίνει την ανάπτυξι
της οικονομίας, τότε η κυβέρνησις πρέπει να σχηματίσει
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πλεόνασμα στον προϋπολογισμό. Το πλεόνασμα επιβάλλεται να μεγαλώνει όσον ευρυτέρα είναι η αναλογία
χρέους πρός εισόδημα.Οι δημόσιες δαπάνες πρέπει να
μειωθούν μέσα εις ένα ανοδικόν περιβάλλον επιτοκίων,
αλλά τούτο περιορίζει τον τζίρο της εθνικής οικονομίας
και τα φορολογικά έσοδα, όπόταν εμφανίζεται ο φαύλος κύκλος !
Επίσης, όταν το επιτόκιον του εξωτερικού χρέους
υπερβαίνει την αύξησιν των εξαγωγών, η χώρα πρέπει
να σχηματίσει πρωτογενή πλεονάσματα, δια να μειώσει
την συνολική ζήτησι και τις εισαγωγές στο εσωτερικόν.
Διά ν’ αποφύγει τον αποπληθωρισμόν και την ανεργία, η χώρα οφείλει ν’ανακτήσει την ανταγωνιστικότητά της, ν’αυξήσει την απασχόλησι και την εγχώρια παραγωγή. (βλ.σχ. “The algebra of debt growth” υπό Tim
Gongton, The debt threat, Basil Blackwell 1988).

Από θεωρίας στην πράξι
Στον πραγματικό κόσμον, ο ρυθμός αναπτύξεως
της Ελληνικής οικονομίας από του 2009 είναι αρνητικός (σωρρευτικώς μείον 25%) μέχρις 2014. Δεν ηυξήθη ουσιωδώς πέρυσι ( 0,8%), ενώ η απόδοσις των
3ετών ομολόγων (14%) υπερβαίνει εκείνης των 10ετών
(10%) – όπερ ανώμαλον! Ακόμη και με επιτόκιο 2% που
πληρώνει σήμερα η Ελλάς στις άλλες χώρες-μέλη της
Ευρωζώνης, ο δανεισμός υπερβαίνει αισθητώς την ανάπτυξιν της Ελληνικής οικονομίας και τον ανωτέρω κανόνα βιωσιμότητος του χρέους. Το δημόσιον, εν ευρεία
εννοία, «τρέχει» μ’ένα έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ ή
12 δις. ευρώ, που θα πρέπει να το μειώσει στο 3% εφέτος
κι’ ακόμη περισσότερο το 2016.
Αν και ο στόχος του δημοσίου ελλείμματος των 12
δις. ευρώ κατά τον προϋπολογισμό του 2015 (που σημειωτέον δεν έχει αναθεωρηθεί από την νέα κυβέρνησι)
είναι εξαιρετικά φιλόδοξος, εν τούτοις κρίνεται ανέφικτος, δια τον λόγον ότι η δήθεν εξοικονόμησις προέρχεται από φόρους και όχι από περικοπή αντιπαραγωγικών
δαπανών του κράτους.
Εξ άλλου,το εξωτερικό έλλειμμα είναι αδιατήρητο,
με την μικρά ανάπτυξι των εξαγωγών και με την εισροή ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ουσιαστικώς
σταματημένων. Τούτο γνωρίζει τόσον η Ελληνική κυβέρνησις όσον και οι ξένοι δανειστές. Αμφότεροι χρονοτριβούν, προσποιούμενοι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα (ΕΚΤ) θα σώζει την κατάστασι, με την εν εξελίξει «ποσοτική χαλάρωσιν», από την οποία όμως εξαιρείται ρητώς η Ελλάς! Έτεροι πάλι απλώς «σορτάρουν»
τα Ελληνικά ομόλογα και κερδοσκοπούν εις βάρος του
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φορολογουμένου.
Με το νέο «πρόγραμμα στήριξης» του ΔΝΤ, η κήρυξις στάσεως πληρωμών αναβάλλεται επ’ολίγον,
αλλά μετ’ου πολύ η δημοσιονομική κρίσις θα επανέλθει,εξ αιτίας του παρατεινομένου στασιμοπληθωρισμού
(stagflation) και της ελλείψεως ρευστού χρήματος.
Η ανάκαμψις της Ελληνικής οικονομίας δεν ημπορεί να εξασφαλισθεί υπό τας συνθήκας αυτάς. Το «πρόγραμμα στήριξης» του ΔΝΤ διατρέχει τον κίνδυνο νέου
εκτροχιασμού, εξ ου και η αξίωσίς του να προηγηθεί η
εξόφλησις του ιδικού του δανείου (super senior status)διότι δεν πιστεύει πλέον στην σωτηρία της Ελλάδος.

Τα ανεξόφλητα τραπεζοδάνεια
Πέραν του δημοσίου χρέους, υπάρχει και το άνοιγμα
των τραπεζών που έχουν δανεισθεί βραχυπροθέσμως
ρευστότητα 100 δις. ευρώ από την ΕΚΤ, έχοντας εκχωρήσει «απαιτήσεις» αμφιβόλου ποιότητος. Τα έντοκα
γραμμάτια (ΕΓ) που έχει εκδώσει το δημόσιον, ανέρχονται εις 60 δις. ευρώ και προεξοφλούνται στο 45% της
αξίας των από την ΕΚΤ. Ήδη ετέθη φραγμός στην έκδοσίν των από τον Ενιαίο Μηχανισμόν Εποπτείας (τραπεζών) της Ε.Ε. Τα εν καθυστερήσει («κόκκινα») δάνεια
στις Ελληνικές τράπεζες υπολογίζονται στα 77 δις. ευρώ
και αυξάνουν καθημερινώς λόγω αχρηματίας.
– Πού θα εξεύρουν τα κεφάλαια οι τράπεζες, να εξασφαλίσουν στοιχειώδη ρευστότητα, όταν λήξει η νέα
επείγουσα χρηματοδοτική βοήθεια ELA της ΕΚΤ;
– Πιθανόν να δοθεί νέα παράτασις ή και μειωμένη
50% αύξησις, αλλά κάποτε το τραπεζικόν χρέος θα πρέπει ν’αποπληρωθεί και τότε οι εγχώριες τράπεζες θα
καταρρεύσουν. Στο Χρηματιστήριον Αθηνών, οι χαμηλότατες τιμές των τραπεζικών μετοχών αυτό ήδη προεξοφλούν.
Οι τραπεζικές πιστώσεις συνεχώς συρρικνούνται, όχι
μόνον στην χώρα μας αλλά και στην Ευρωζώνη τελευταίως: αφ’ενός μεν λόγω της μαζικής αποσύρσεως των
αποταμιευτικών καταθέσεων (παρ’ ημίν κατά 18 δις.
ευρώ εφέτος το πρώτο 2μηνο), αφ’ ετέρου δε εξ αιτίας
της δυσπιστίας των Ευρωπαϊκών τραπεζών να χορηγήσουν πιστώσεις στις νότιες και ανατολικές χώρες της
ΕΕ. Όσα ομόλογα κι’ αν αγοράσει η ΕΚΤ στην δευτερογενή αγορά και όση ρευστότητα κι αν χορηγήσει, οι
Ελληνικές τράπεζες δεν θ’ ανθέξουν την διαρροήν καταθετικών κεφαλαίων επί μακρόν και την αύξησιν των μη
εξυπηρετουμένων δανείων.
Εξ άλλου, ο διοικητής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι δεν
απέκρυψεν προσφάτως την ανησυχίαν του δια την ποι10
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ότητα των τραπεζικών χαρτοφυλακίων (collateral) και
ήδη εζήτησε επίσπευσι της Πιστωτικής Χαλάρωσης
(ΠΧ) με 60 δις. μηνιαίως ή ένα τρις. ευρώ συνολικώς.
Μία κρατική Αυστριακή τράπεζα προσφάτως διεσώθη
με bail-in…
Η Γερμανία αντιδρά. Η αποφασισθείσα Πιστωτική
Χαλάρωσις δεν κατανέμει τον πιστωτικό κίνδυνο μέσα
στην ευρωζώνη και ο Γενς Βάϊντεμαν, διοικητής της
κραταιάς Μπούντεσμπανκ, αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητά της .
Η μετεκλογική ύφεσις της Ελληνικής οικονομίας θα
επηρεάσει σημαντικά τους τραπεζικούς ισολογισμούς,
επιτείνουσα το πρόβλημα ρευστότητος. Τα 2,5 δις.
ευρώ, που χορήγησε το ΤΧΣ στο Ταμείον Εγγυήσεως
Καταθέσεων, είναι τελείως ανεπαρκή, και τα 25 δις.
ευρώ (ομόλογα), που το Ελληνικόν δημόσιον παρέσχε
πέρυσι στις τράπεζες, δεν χρηματοδότησαν στους δανειολήπτες. Απλώς παρέτειναν τον επιθανάτιο ρόγχο
του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ούτως ειπείν,
χρειάζεται να εξετασθεί η πιθανότης νέας ανακεφαλαιώσεως των τραπεζών.

Η διαγραφή του χρέους
«Εις έναν κόσμον όπου το αδιανόητο γίνεται αντιληπτόν», έγραφαν οι Financial Times (20.4.10), «οι
επίσημοι ομολογιούχοι αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο
παραγραφής του Ελληνικού χρέους». Πρόκειται για την
Σολώνειο ΣΕΙΣΑΧΘΕΙΑ, μ’εθελοντική περικοπή του
επισήμου χρέους διά να καταστή βιώσιμο. Εν τούτοις, με
τα επιτόκια που δανείζεται τώρα το Ελληνικό δημόσιον
(9,8% στα 10ετή ομόλογα), ακόμη και αν παραγραφεί το
χρέος, η «εξοδος στις αγορές» δεν θα ημπορεί να επαναληφθεί εξ αντικειμένου.
«Η απομένουσα λύσις ήταν μία εμπροσθοβαρής
(front loaded) στάσις πληρωμών , «χωρίς δάνεια σωτηρίας» , ως υπονοεί το «δεύτερο σενάριο» του Μuenchau:
”Default without bail-out”) αλλ’ η επιλογή χρεοστασίου θα φέρει την Ελλάδα - χώρα της Ευρωζώνης - στο
«κλάμπ των Παρισίων» μαζί με το Αφγανιστάν,την
Γκάνα και Μπουρκίνα Φάσο, που έχουν προσφύγει προκειμένου να διαπραγματευθούν το χρέος με τους ξένους
δανειστές.

Οι συνέπειες του Χρεωστασίου
Εάν η Ελληνική κυβέρνησις κηρύξει αυτοβούλως
στάσι πληρωμών, δεν θα πληρώσει εφέτος περί τα 34
δις. ευρώ ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις - όσον το πέμπτον περίπου του τρέχοντος ΑΕΠ, αλλ’ οι επιπτώσεις
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της αναστολής εξυπηρετήσεως του εξωτερικού χρέους,
με την Ελλάδα παραμένουσα μέσα στην ευρωζώνη, θα
γίνουν αισθητές επί μακρόν. Η οικονομία θα πρέπει να
χρηματοδοτηθεί από ελλείποντες πόρους εις ευρώ. Το
εθνικόν εισόδημα θα μειωθή από την αύξησι των φόρων-μείωσι των δαπανών, και η Ελληνική οικονομία δεν
θ’ αποφύγει την παράτασι της υφέσεως. Τότε όμως «η
εγχείρηση θα έχει επιτύχει αλλ’ ο ασθενής αποθάνει»!...
Δηλαδή ο Ελληνικός λαός και η ανάπτυξις.
Oι σοβαρώτατες συνέπειες της στάσεως πληρωμών
εντός της ευρωζώνης, θα γίνουν αισθητές μέχρι του τελευταίου πολίτου της χώρας:
– Το Κυπριακό μοντέλο απαγορεύσεως εξαγωγής
κεφαλαίων θα εφαρμοσθεί επί το αυστηρότερον, με 100
ευρώ/ημερησίως περιθώριον αναλήψεως από κάθε καταθέτη.
– Οι μισθοί και συντάξεις του δημοσίου εις ευρώ θα
μειωθούν, και ίσως η καταβολή των ανασταλεί επ’αόριστον.
– Θα κινδυνεύσουν οι τράπεζες από τον πανικό των
καταθετών, ακόμη κι’ εάν αυξηθούν αισθητώς τα επιτόκια ή επιβληθούν περιορισμοί στην διακίνησι κεφαλαίων.
– Στις ξένες αγορές θα σημειωθή μεταστέγασις τεραστίας ποσότητος κεφαλαίων από της Ευρώπης προς τις
ΗΠΑ και Ασία.
Προφανώς η διαγραφή του Ελληνικού χρέους από
μόνη της δεν οδηγεί εις έξοδον εκ της κρίσεως, άνευ
ανακτήσεως της Νομισματικής Ανεξαρτησίας της χώρας, που απωλέσθη το 2002 επί Σημίτου . Σύμφωνα με
αναλυτή των New York Times, «η εσωτερική υποτίμησις στην Ελλάδα, ενώ διατηρείται η (εξωτερική) ισοτιμία του νομίσματος (δηλαδή του ευρώ), είναι όχι μόνον
άδικη αλλά και αναποτελεσματική. Η χώρα θα είναι
καλύτερα να αναδιαπραγματευθεί το χρέος της και να
εγκαταλείψει το ευρώ».(Καθημερινή 15.5.10, σελ.15). Τι
σημαίνει όμως η έξοδος από την ευρωζώνη;

Η Νομισματική Ανεξαρτησία
Ενώ η διαγραφή του χρέους αποτελεί συζητήσιμον
αθέτησιν υποχρεώσεως της χώρας, η αναδιάταξις του
εξωτερικού χρέους είναι ανεπαρκής διά να εξασφαλίσει
την ανάπτυξιν. Η Ελλάς θα πρέπει ν’αποχωρήσει της ευρωζώνης και να εφαρμόσει ιδικήν της νομισματική πολιτική. Πόσον εφικτή είναι η αποχώρησι της Ελλάδος
από την ευρωζώνη και η επάνοδος στην δραχμή, χωρίς να κινδυνεύσει η ιδιότης της χώρας ως μέλους της
Ευρωπαϊκής Ενώσεως; Δεν υπάρχει κίνδυνος εκδιώξεως
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

της χώρας μας από την ευρωζώνη ή από την Ε.Ε. Από
τις 27 χώρες μέλη της ΕΟΚ, εννέα διατηρούν το εθνικό των νόμισμα και την ανεξαρτησία της νομισματικής
των πολιτικής. Η Πολωνία, αν και είχε αναλάβει ρητήν
υποχρέωσιν εντάξεως στην Ευρωζώνη, κατόπιν ωρίμου
σκέψεως την απέρριψεν «προς το παρόν». Νομικώς,
μόνον οικειοθελώς αποχωρεί μία χώρα από την Ε.Ε.,
επί τη βάσει της συνθήκης της Λισσαβώνος. Συνεπώς,
στην περίπτωσιν εξόδου από το ευρώ λόγω αδυναμίας πληρωμής του χρέους, η Ελλάς θα παραμείνει στην
Ευρωπαϊκή Ένωσι.

Ανάκτησις Ανεξαρτησίας
Σημασιολογικώς αναφέρω ότι, περί τις 20 φορές
στους Financial Times και στον βρεταννικόν Economist,
ανεφέρθη εφέτος «η δραχμή» - περισσότερον πάσης άλλης χρονιάς από το 2010.
– Επίσης, ο καθηγητής του Harvard Μάρτιν Φέλσταϊν,
σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου Ομπάμα, εισηγήθη «αναστολή εντάξεως στο ευρώ» (Euro holiday,)
όπερ αποτελεί Αμερικανικόν ευφημισμόν εξόδου της
Ελλάδος απ’ την Eυρωζώνη.
– Ο γνωστός Βρεταννός οικονομολόγος Σάμιουελ
Μπρήτεν oμίλησε περί «παραλλήλων νομισμάτων» εν
Ελλάδι (ευρώ και νέας δραχμής), λησμονήσας τον νόμον του Αριστοφάνους, ότι «το κακό νόμισμα διώχνει
το καλό» (Βάτραχοι).
– Ο χερ Όττο Παίλ θεωρεί αναπόφεκτη την έξοδον
της Ελλάδος «από την Ευρωζώνη κάποια στιγμή εντός
της προσεχούς τριετίας». Πλησιάζει η στιγμή.
– Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βλέπει αδύνατη την έξοδο της Ελλάδος απ’ το ευρώ, αλλ’ απειλεί,
όλως αναρμοδίως, με εκδίωξίν της από την Ευρωπαϊκήν
Ένωσιν. Πέραν της κατ’επανάληψιν αυτοδιαψεύσεώς
της, θα εγράψει μεγάλη ζημίαν στον ισολογισμό της. Οι
απειλές είναι γνωστές από την Κυπριακή χρεωκοπία…
και η Μαρξιστική κυβέρνησις δεν πτοείται.΄Ισως και να
την συμφέρει πολιτικώς.
Από μόνη της, εν τούτοις, η έξοδος της Ελλάδος από
την ευρωζώνη δεν επιλύει το πρόβλημα της οικονομίας
εάν δεν συντελεσθεί σ υ ν τ ε τ α γ μ έ ν ω ς.

Συντεταγμένη έξοδος
Η επαναφορά του εθνικού νομίσματος έχει ανάγκην ελευθέρως κυμαινομένης ισοτιμίας έναντι του
δολλαρίου, μαζί με την εφαρμογήν «εναρέτου» δημοσιονομικής πολιτικής (πλεονασματικού τακτικού
προϋπολογισμού), υψώσεως των εγχωρίων επιτοκίων,
11
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κής αλληλεγγύης», ως ισχύει στην Καλιφόρνια.
Εκ της βραδείας ανακάμψεως της οικονομίας εκ
της υφέσεως και λόγω του πρωτογενούς πλεονάσματος, δύναται ν’αναμένεται ανατίμησις της ν.δρχ., που
θα προσπορίσει στον κρατικό προϋπολογισμό σημαντικό «πρωτογενές όφελος».

Κέρδη και ζημίες

εφαρμογής πιστωτικών ελέγχων και αναστολής της
ελευθέρας εξαγωγής κεφαλαίων. Η νομισματοποίησις
του χρέους είναι εκ των ων ουκ άνευ. Σκοπός είναι όχι
μόνον η προστασία του εγχωρίου νομίσματος και του
τραπεζικού συστήματος, αλλά και η συνέχισις της πληρωμής των μισθών και συντάξεων του δημοσίου ως και
η είσπραξις των φόρων.
Από τα θεμελειώδη ελαττώματα του ευρώ ήταν η
απουσία μηχανισμού διασώσεως κινδυνευούσης τραπέζης εκ μαζικής διαρροής των καταθέσεων (bank run).
Η επαναφορά του εκδοτικού προνομίου στην κεντρική μας τράπεζα, που εχάθη με την ένταξί μας στην ευρωζώνη, καλύπτει απεριορίστως τους καταθέτας, ενώ
τα 10 δις ευρώ του Ταμείου Ασφαλίσεως Τραπεζικών
Καταθέσεων – αν υπάρχουν- δεν επαρκούν για να σώσουν τις 4 «συστημικές» τράπεζες, όταν αποσυρθούν
καταθέσεις που ανέρχονται σήμερον εις 140 δις. ευρώ.
Η ιδέα είναι να κυκλοφορήσει Νέα Δραχμή ίση μ’
ένα ευρώ, διά να μη διαταραχθή και πάλιν η αντίληψις
περί τιμών στην αγορά, ως συνέβη κατά την υιοθεσία
του ευρώ που υπερδιπλασίασε εν παραβύστω το κόστος ζωής στην Ελλάδα. Ειδικώτερον:
– Περί 25 δις. ν.δρχ.να δοθούν στις τράπεζες, έναντι
επαναγοράς κρατικών ομολόγων που θ’αυξήσουν αισθήτως την ρευστότητα.
– Οι τραπεζικές καταθέσεις και πιστώσεις θα μετατραπούν εις ν.δρχ. Η επαναφορά είναι δικαία και λογική.
– Το εξωτερικόν χρέος θα δραχμοποιηθεί εν συνεχεία, καθ’όσον η Ελλάς είναι εκείνη που το οφείλει (κι’
όχι η ευρωζώνη). Εν αντιθέσει προς την Γερμανία, η
χώρα μας επλήρωσε εν τέλει του πιστωτάς της.
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– Πρόδρομον της νομισματοποιήσεως του χρέους
απετέλεσε η ανταλλαγή των ομολόγων της Αργεντινής
το 2001, που απεδέχθησαν οι ομολογιούχοι με κίνητρο
το υψηλότερον επιτόκιο.
– Η ισοτιμία της ν. δρχ. συνδέεται με το πρωτογενές
πλεόνασμα του προϋπολογισμού.
Η ν.δρχ.=1 δολλάριον αφίεται ακολούθως να διακυμαίνεται ελευθέρως και πιθανόν να υποτιμηθεί περίπου
έως και 50% έναντι του δολλαρίου, οπότε το Δημόσιον
Χρέος σε ευρώ θα καταστεί βιώσιμον, μειούμενο με την
σειράν του κατά 45% εις παρούσες αξίες.
Στις 2 ν.δρχ. ανά ευρώ, η εν βαρεία υφέσει οικονομία
θα ισορροπήσει και η χώρα θα ανακτήσει την χαμένη
ανταγωνιστικότητά της ως η Τουρκία το 2001.΄Ενας
ελεγχόμενος πληθωρισμός θα εξαλείψει την πτώσιν
του ΑΕΠ και η ανεργία θα υποχωρήσει εφ’ όσον δ ε ν
αυξηθεί ο κατώτατος μισθός.
Η φορολογία πρέπει να μειωθή δραστικώς διά ν’
αυξηθούν τα δημόσια έσοδα. Το «πόθεν έσχες » να μην
ισχύσει στους ιδιώτες, ούτως ώστε να επαναπατρισθούν
τα ιδιωτικά κεφάλαια. Τα επιτόκια πρέπει να γίνουν θετικά (άνω του πληθωρισμού), διά να ενισχυθεί η ροπή
πρός αποταμίευσι.
Η Νομισματική Επιτροπή (Currency Board) θα ελέγχει τις τραπεζικές πιστώσεις και τις εξαγωγές κεφαλαίων, τα συναλλαγματικά έσοδα από εξαγωγές, τουρισμό,
τα οποία θα κατατίθενται υποχρεωτικώς στην Τράπεζα
της Ελλάδος στην τρέχουσα ισοτιμία, χάριν χρηματοδοτήσεως των (αναγκαίων) εισαγωγών εις καύσιμα, φάρμακα, ανταλλακτικά κλπ. Οι εισαγωγές πολυτελείας θα
πρέπει να επιβαρυνθούν με ειδική εισφορά … «κοινωνιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

Ζημίες εκ της επανόδου στην δραχμήν ασφαλώς θα
υπάρξουν, αλλά θα επιμερισθούν ως ακολούθως:
– Οι αποταμιευτές θα χάσουν μέρος της αγοραστικής δυνάμεως του κεφαλαίου απ’ την υποτίμησιν, αλλ’
η αύξησις των πραγματικών επιτοκίων (άνω του πληθωρισμού) θα καλύψει μέρος της ζημίας του εισοδήματος
εις βάθος χρόνου.
– Οι τράπεζες θα χάσουν την ελευθερίαν εξαγωγής
κεφαλαίων αφού θα τεθούν φραγμοί στην εξαγωγήν
των. Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα χρειασθούν αύξησι
κεφαλαίων.
– Οι ξένοι επίσημοι δανειστές θα χάσουν μέρος του
κεφαλαίου των εκ της υποτιμήσεως, αλλά θα εισπράττουν τους τόκους και το κεφάλαιο των… «στη λήξι» και
στην τρέχουσα ισοτιμία.
– Οι υπεύθυνοι διά την οικονομικήν καταστροφήν
της χώρας θα πρέπει να υπάγουν οριστικώς σπίτι των,
διά να μην πάνε φυλακή.
Η ωφέλεια από την εθνική «ποσοτική χαλάρωσι»
θα είναι ότι οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα αρχίσουν
πάλι να χρηματοδοτούνται, να εργάζονται και να παράγουν αγαθά, χρηματοδοτούμενες επαρκώς αλλά με
περίσκεψιν. Ο λαός θα καταναλίσκει ολιγώτερα εισαγόμενα προϊόντα αλλά θα ζεί εν τω μέτρω των δυνάμεων με τα εγχωρίως παραγόμενα τρόφιμα και λοιπά
αγαθά που θ’ αυξηθούν σημαντικώς.
Η οικονομική ανάπτυξις θα επανέλθη ταχέως, ως
απέδειξεν η νομισματική μεταρρύθμισις πολλών χωρών.
Λ.χ. της Δυτικής Γερμανίας το 1947 και όταν πραγματοποιήθηκε η ένωσις της Ανατολικής με την Δυτική
Γερμανία το 1991. Μετά την υποτίμησι του «ρεάλ» το
1999, η Βραζιλία ανεπτύχθη εντός 3 ετών και σήμερα είναι από τις ταχύτερον αναπτυσσόμενες χώρες. Η τουρκική οικονομία ανέκαμψε όταν απέπεμψε το ΔΝΤ και
υπετίμησε την νέα τουρκική λίρα το 2001.
Την υποτίμησι, το 1953, της δραχμής, ακολούθησε
μακρά σειρά ετών ταχείας οικονομικής αναπτύξεως και
αυξήσεως του εγχωρίου εισοδήματος – όπερ το ζητούμενο.
Οι λαθρομετανάστες στην χώρα μας – άλλη μάΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

στιγα αυτή - θα μειωθούν και η εκροή ενός δις. ευρώ
εμβασμάτων τους στις πατρίδες των θ’ανακοπεί με την
κατάργησι πληρωμής των εις ευρώ, που είναι το βασικό
κίνητρον προσελεύσεώς των.
Προοδευτικώς θα αναστραφεί το νέο μεταναστευτικό κύμα των Ελλήνων, που τείνει ν’ αδειάσει τελείως την χώρα από τον νεαρό πληθυσμό, και αν ληφθούν
σοβαρά κίνητρα ίσως αρχίσει ο πληθυσμός ν’αυξάνεται,
όσον υπάρχει ακόμη ο απαιτούμενος χρόνος λόγω γηράνσεως.
Όσον αφορά στις ξένες κυβερνήσεις, «τα παράπονά
των …στην ΕΚΤ», που έκανε «τα στραβά μάτια» όταν οι
Ελληνικές κυβερνήσεις εδανείζοντο 100 δις. ευρώ ετησίως, άνευ ανησυχίας από πλευράς της δια τον πιστωτικόν κίνδυνον.΄Αλλωστε, αναδεχομένη η ΕΚΤ το χρέος,
η επιβάρυνσις του ευρωπαίου φορολογουμένου θα είναι
μικρά.
Οι οίκοι πιστοληπτικής (αν)αξιοπιστίας Moodies,
Standard and Poor και Fitch, ας μέμφονται εαυτούς
που μέχρις μέσων του 2009 έδιδαν εύφημο μνεία στην
Ελλάδα «γιά την αύξησι του ΑΕΠ» με... δανεικά κι’αγύριστα.

Στιγμή Πρόσφορος
Η Ελλάς δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία
χώρα που δεν θα εκπληρώσει εις συνάλλαγμα το εξωτερικό χρέος της. Προηγήθη αυτής η Ισλανδία, που δεν
επλήρωσε τους Άγγλους και Ολλανδούς καταθέτας,
και η Αυστρία και η Ισπανία, που κρατικοποίησαν τις
μεγαλύτερες τράπεζές των εις βάρος των μετόχων-ομολογιούχων των. Η Ουγγαρία, Λιθουανία και Ρουμανία
– μέλη της ΕΕ - προσέφυγαν στο Διεθνές Νομισματικό
Ταμείον, όπερ αποτελεί ευφημισμόν της στάσεως πληρωμών. Η Σερβία υπετίμησε το δηνάριο, όπως και η
Βενεζουέλα το δικό της νόμισμα. Ο Μέηντοφ φόρεσε
«φέσια» 60 δις.$ στην πολυπληθή πελατεία του, χαρακτηρισθείς υπ’αυτής ως «χειρότερος του… Χίτλερ»! Ο
Ντίκ Φάλντ εζημίωσεν 600 δις. $ τους διεθνείς επενδυτές με την χρεωκοπία της Λήμαν Μπράδερς το 2008.
Περισσότερες των 260 μεγάλων επιχειρήσεων επτώχευσαν ανά τον κόσμο, και μόνον στις ΗΠΑ περί τις 250
τράπεζες έκλεισαν. Ο Ιαπωνικός αερομεταφορεύς JΑL
υπήχθη εις πτωχευτικήν προστασίαν. Η Ουκρανία ετοιμάζεται τώρα γιά «φαλιμέντο» και η Ιρλανδία παρ’ολίγον να σταματήσει τις πληρωμές, αφού η τραπεζική
«τρύπα» πλησίασε τα 90 δις. ευρώ.΄Ηδη θεωρείται ο
δεύτερος μεγαλύτερος πιστωτικός κίνδυνος μέσα στην
Ευρωζώνη μετά την χώρα μας!
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Η Ελλάς έχει χάσει περίπου κεφάλαια 418 δις. ευρώ
(Ακαθ. Επενδυτική Θέσις) και αδυνατεί να τα επανεισαγάγει με το φορολογικό κυνηγητό. Η νομισματοποίησις
του εξωτερικού χρέους δεν αναιρεί την υποχρέωσιν ούτε
αποτελεί στάσιν πληρωμών. Τόκοι και κεφάλαιο θα πληρώνονται σε νέες δραχμές. Το Αγγλικό δίκαιον εγκατελείφθη υπό της Ε.Ε. κατά την σύστασιν του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Σταθερότητος, και πάντως οι οφειλές υπόκεινται στην δωσιδικία του ΄Ελληνος δικαστού και στην
δικαιοδοσία του ημεδαπού νομοθέτου.
Ουδέποτε στο παρελθόν το διεθνές κλίμα ήταν
ευνοϊκώτερον απ’ ό,τι σήμερον διά την μετατροπή
των πληρωμών της Ελλάδος εις εθνικό νόμισμα: η
Αμερική έχει τριπλασιάσει το παθητικόν της κεντρικής της τραπέζης. Η Αγγλία και η Ιαπωνία τυπώνουν
χαρτονόμισμα από «ζεστόν αέρα», και λίαν προσφάτως η ΕΚΤ απεφάσισε να ρίξει στην ευρωαγορά ομολόγων ένα τρισεκατομμύριον ευρώ. Ο Κινέζος κάτοχος
Γερμανικών ομολόγων, που τ’αγόρασε στο 1,45 Ε/$, εισπράττει σήμερον 1,04 Ε/$ , δηλαδή έχασε 28% από την
μέχρι τούδε υποτίμησι του ευρώ!
Μπροστά στις ξένες λαθροχειρίες, η Ελληνική νομισματοποίησις του χρέους αποτελεί απλούν τέχνασμα.
Στο κάτω της γραφής δικαιούται η Ελλάς να μιμηθή
την Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βρεταννία και την ΕΚΤ, που, με
τις αγορές κρατικών ομολόγων (quantity easing), επιχειρούν ν’αντιμετωπίσουν την μετρία των ύφεσιν, ενώ
η Ελληνική είναι ζήτημα επιβιώσεως ενός ολοκλήρου
λαού.
Επίσης, η υποτίμησις του πετρελαίου κατά 40% βοηθεί το ισοζύγιο πληρωμών της Ελλάδος σημαντικώς.
Και τα χαμηλά διεθνή επιτόκια επίσης…
Πρόσθετον πλεονέκτημα της ανακτήσεως της εθνικής κυριαρχίας είναι ότι η πατρίς μας θ’αποφύγει την
υποδόριο πίεσι, να ενδώσει στα εθνικά της ζητήματα:
Σκοπιανό, Κύπρος, Αιγαίον πέλαγος, ΑΟΖ, και ν’ αποφύγει το συντρέχον «φοβικό σύνδρομο» της Τουρκίας.
Είναι, εν τούτοις,τελείως υποκριτικό να ομιλούν οι
Μαρξιστές «για ανάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας»,
όταν το ΔΝΤ είναι εγκατεστημένο «εδώ και για… πάντα», ενώ οι αποφάσεις του ισχύουν από της υπογραφής, άνευ μάλιστα κυρώσεως υπό της Βουλής της νέας
δανειακής συμφωνίας Βαρουφάκη- Σόϊμπλε .
Καθώς ο διεθνής οικονομικός πόλεμος μαίνεται, και
η Ρωσσία, η Ελβετία, η Δανία εγκαταλείπουν το ευρώ
και την σταθερή ισοτιμία η Σουηδία κι’ η Νορβηγία, η
εμμονή της Ελληνικής κοινής γνώμης, που πιστεύει ότι
δήθεν η παραμονή στο ευρώ συμβάλλει στην … ισχύ
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της χώρας, αποτελεί παρωχημένη αντίληψι και προϊόν
μεθοδευμένης παραπληροφορήσεως.
Οι καταβολές της εθνικής ισχύος,της ευημερίας και της καταπολέμησης της φτώχειας, βασίζονται
στην ικανότητα των πολιτικών θεσμών εκάστης χώρας να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των ανοικτών
αγορών, να ενθαρρύνει τις τεχνολογικές καινοτομίες,
να επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό και να επιστρατεύει το ταλέντο και τις δεξιότητες μεγάλου αριθμού
ατόμων - που όλα μαζί εξασφαλίζουν την οικονομική
μεγέθυνση.
Οι κλειστοί πολιτικοί θεσμοί, τα πολιτικά κόμματα,
η οικογενειοκρατία και η υποταγή στα κελεύσματα των
ξένων είναι υπεύθυνα για την μείωσι της εθνικής ισχύος.

Υπεύθυνες οι παρανοήσεις
Στο πέμπτο βιβλίο του Ευκλείδου (324-265 π.Χ.), γίνεται αναφορά στην γενική θεωρία των αναλογιών, ως
πρωτοπαρουσιάσθη από τον Εύδοξο Κνίδιο (περ.408355 π.Χ) , μαθητή του Πλάτωνος.
Ο λόγος δύο ασυγκρίτων μεγεθών μπορεί να συγκριθεί με άλλες αναλογίες και έτσι παρέχεται η δυνατότης
αντικαταστάσεως των κλασμάτων. Η ευχέρεια αυτή
έδωσε αργότερα το δικαίωμα στους οικονομολόγους
να συγκρίνουν το δημόσιον χρέος (stock ή απόθεμα) ως
λόγον πρός το ΑΕΠ, με το έλλειμμα (flow ή ροή) εκπεφρασμένον εις όρους του ΑΕΠ, ενώ πρόκειται γιά δύο
διαφορετικές έννοιες.
Έτσι, όμως, ξεκίνησε μία μεγάλη παρανόησις, όσον
αφορά στην στάσι πληρωμών, που εξαρτάται όχι τόσον
από το χρέος όσον απ’ το τρέχον εξωτερικόν έλλειμμα.
Το χρέος ημπορεί να είναι 200% του ΑΕΠ, ως λχ. της
Ιαπωνίας, αλλά με δημόσιον έλλειμμα 8% το ΑΕΠ και
με εξωτερικόν πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ (ή 153 δις.δολλαρίων), μία χώρα αυτή θεωρείται καθ’όλα αξιόπιστη
(ΑΑ).
Αντιθέτως, ενώ η Ελλάς έχει δημόσιον χρέος 175%
του ΑΕΠ αλλ’ έλλειμμα 6% του ΑΕΠ και άνοιγμα τρεχουσών συναλλαγών 9 δις.δολλαρίων ή 6% του ΑΕΠ,
τα Ελληνικά ομόλογα βαθμολογούνται με μείον δύο Β
από την Standard and Poors Πούρς – εις επίπεδον σκουπιδομολόγων» (junk bond) και δεν αγοράζονται πλέον
από τα κερδοσκοπικά κεφάλαια.
Υπάρχει όθεν επείγον ζήτημα περιορισμού του ελλείμματος εξωτερικών συναλλαγών χωρίς εκτεταμένη
ανεργία.
Εν σχέσει με την συγκράτησι του δημοσίου ελλείμματος, σημασία δεν έχουν τόσον οι νέες φορολογίες,
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όσον η περικοπή των δημoσίων δαπανών.Ο Καναδάς
το 1994 είχεν έλλειμμα προϋπολογισμού 9,4% του ΑΕΠ
και είχε χάσει το τριπλό Α της πιστοληπτικής του αξιοπιστίας.Το Καναδικό δολλάριο περιφρονείτο ως το...
«πέσο της βορείου Αμερικής». Η κυβέρνησις ανέλαβε
την υποχρέωσι να μειώσει το χρέος στο 3% του ΑΕΠ
εντός 3ετίας, μ’ένα πρόγραμμα περικοπής των κρατικών δαπανών από 5% έως 60% και μέσω της δραστικής
μειώσεως του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων κατά
¼ αντιστοίχως. Στο Ελληνικόν ανάλογον, θα εσήμαινε μείωσιν των ΔΥ κατά 300.000! Ως αποτέλεσμα , τα
δημόσια οικονομικά του Καναδά κατέστησαν πλεονασματικά το 1997.
Πώς έγινε το θαύμα αυτό; Όχι μ’αύξησι των φόρων,
ως παρ’ημίν, αλλά με τερματισμόν δραστηριοτήτων του
δημοσίου τομέως (stopping doing things), καθ’όσον η
μέτρησις της αποδοτικότητος δεν απεδείχθη αρκετή διά
να κάμει την διαφορά... Το κατά πόσον η επάνοδος του
Καναδά στην ανάπτυξι αποδίδεται στον περιορισμό των
κρατικών δαπανών ή σε τυχαιότητα, εναπόκειται στην
σημασία που δίδεται εις έκαστον παράγοντα, μεταξύ
των οποίων η διεθνής συγκυρία. Πάντως η χώρα ανέκτησε το τριπλό Α στην αξιολόγησι το 2002 - δι’όσην
αξίαν έχει... Η Καναδική εμπειρία δεν αποτελεί επιχείρημα της πολιτικής υπέρ της μικράς δημοσίας διοικήσεως, αλλά μάλλον απεικόνισι των σοβαρών θυσιών που
απαιτούνται όταν το δημόσιον έλλειμμα εγγίζει αδιατή-

Όροι δημοσίευσης άρθρων
στην Νέα Πολιτική

ρητα ύψη.
Στην Ελλάδα, οι βαθείες περικοπές της δημοσίας
σπατάλης πρέπει να γίνουν ανεξαρτήτως ιδεολογίας
ή κομματικής ιδιοτελείας. Ως μέσον αποκαστάσεως
της χρηστής διοικήσεως, περιορισμού της διαφθοράς
και παλινοστήσεως του δημοσίου συμφέροντος που
σήμερα παραγκωνίζεται, χρειάζεται η περικοπή της
κρατικής κραιπάλης και των δωρεάν παροχών (πχ.στο
ΕΣΥ,ΟΑΣΑ κλπ). Κάθε αύξησις της δημοσίας δαπάνης
κατά 1% αυξάνει την διαφθορά κατά 10%. Ό,τι είναι
ανήθικον δημοσιονομικώς είναι και παράνομον.

Η ασφαλιστική«φούσκα»
Όλα ξεκίνησαν απ’ το βιβλίο Summa του Λούκα
Πατσέλι, το 1494, γιά μεθόδους πρακτικής λογιστικής,
ως το βιβλίο εσόδων-εξόδων, που πρέπει να είναι ισοσκελισμένον.Τούτο μας φέρει στην γνωστή «Ισότητα
Ασφαλίστρων-Ζημιών» στον τομέα της ασφαλίσεως αυτοκινήτων, που αντιπροσωπεύουν το 30% της
Ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Μη λησμονούμεν ότι
Ασφάλισις=Αποταμίευσις και όπου υπάρχει εξοικονόμησις καταπολεμούνται οι φούσκες.
Όμως και στις ασφαλιστικές εταιρίες, καιροφυλακτεί μία φούσκα υπό τα σημερινάς, οικονομικάς
συνθήκας.΄Οσον ακριβής και να είναι η μέτρησις του
Τεχνικού Ασφαλίστρου (70-75% του συνολικού, επηυξημένου με τους συντελεστές Γενικών Εξόδων, Κόστους

Η Nέα Πολιτική
ΔΙμηνιαίο πολιτικό περιοδικό

1. Τα αποστελλόμενα άρθρα θα πρέπει να είναι εντελώς πρωτότυπα, να μην έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε τοπικό
ή πανελλήνιο έντυπο, να μην έχουν αναρτηθεί σε οποιαδήποτε διαδικτυακή διεύθυνση και να μην αποτελούν μετάφραση ξένου κειμένου χωρίς να αναφέρεται το πρωτότυπο και χωρίς να έχει εξασφαλισθεί η σχετική άδεια.
2. Δεν δημοσιεύονται κείμενα με σοβαρά συντακτικά, γραμματικά, ορθογραφικά και εκφραστικά λάθη, τα
αποστελλόμενα κείμενα θα πρέπει να είναι γλωσσικώς άρτια.
3. Δεν δημοσιεύονται κείμενα που εμπεριέχουν στοιχεία πολιτικής και κομματικής προπαγάνδας.
4. Δεν γίνονται αποδεκτά κείμενα που έχουν προηγουμένως ή ταυτοχρόνως υποβληθεί σε άλλα έντυπα.
5. Οποιοδήποτε κείμενο δημοσιευθεί στην ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ μπορεί να αναδημοσιευθεί σε άλλο έντυπο ή στο
διαδίκτυο μόνον με μνεία της πηγής (ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ, ΜΗΝΑΣ, ΕΤΟΣ) και μετά την
ανάρτηση του περιοδικού στην ιστοσελίδα του.
6. Μέγιστο μέγεθος άρθρων: 2000 λέξεις.
7. Η διεύθυνση διατηρεί το δικαίωμα να απορρίπτει ή να περικόπτει τα υποβαλλόμενα άρθρα και να μεταβάλλει τον
τίτλο τους.
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Προσκτήσεως και του Περιθωρίου Κέρδους), το εμπορικόν Ασφάλιστρον υπολείπεται των Ζημιών. Εξ ου και η
συσσώρευσις ελλειμμάτων στον κλάδο των αυτοκινήτων,
που προεκάλεσε μεταξύ άλλων και το κλείσιμο 27 ασφαλιστικών εταιριών από το 1996 και εφέτος την υποψηφιότητα 18 ακόμη εταιριών πρός πτώχευσιν. Υφίσταται επίσης ζήτημα αποτιμήσεως των Ελληνικών ομολόγων στα
αποθεματικά των ασφαλιστικών εταιριών.
Μία άλλη κυοφορουμένη «φούσκα» των Ασφαλιστικών ταμείων αναφέρεται στην «αμφίδρομη σχέση»μεταξύ ασφαλίστρων που τροφοδοτούν τα χρηματιστήρια και των τιμών των μετοχών. Εφέτος, τα διεθνή
χρηματιστήρια έχουν ανέβει 40% από τα χαμηλά του 2009
– ύψος που φαίνεται αδιατήρητο επί τη βάσει της κερδοφορίας των εισηγμένων εταιριών.Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην «ποσοτική χαλάρωσι» (quantitive easing)
και στα αρνητικά επιτόκια. Η εκτύπωσις χρήματος από
«ζεστόν αέρα» υπό των κεντρικών τραπεζών, μεταβάλλει
την ασφαλιστική προστασία σε κερδοσκοπικό παιχνίδι:
το απόθεμα (Stock) των επενδεδυμένων ασφαλίστρων
πλέον την απόδοσι (Yield), ενδέχεται να μην καλύψει
μελλοντικές ζημίες (συντάξεις), ιδίως εάν την νομισματική επέκτασι διαδεχθή ο πληθωρισμός, οπότε το κόστος
των αποζημιώσεων θα αυξηθεί αισθητώς.
Μετά την οδυνηρά εμπειρία της προσφάτου πιστωτικής κρίσεως, θα ήταν ασυγχώρητη παράλειψι να μην
αναζητήσωμε ρυθμίσεις που να μας απαλλάξουν από
την απληστία των υπεραποδόσεων που γεννά τις «φούσκες» από καταβολής κόσμου .

μοσίου χρέους, θα ημπορούσε να γίνει και με νέες δραχμές στην τρέχουσα ισοτιμία ή ανάλογα με την αξία των
ομολόγων στην αγορά. Δέον να ληφθεί υπ’όψιν ότι,
δεδομένου του ανελεήτου χαρακτήρος των πιστωτικών
ιδρυμάτων («non eleemosynory institutions»), η παροχή
των δανείων πρός την Ελλάδα στο 120% του ΑΕΠ το
2009 επεβαρύνθη από υψηλάς αποδόσεις, με μηδενικόν
κίνδυνον (zero-risk weight), καθ’όσον οι τοκογλύφοι,
διοικούντες τα ιδρύματα αυτά, ήσαν βέβαιοι ότι εις περίπτωσιν αδυναμίας πληρωμής του χρέους θα εσώζοντο
(bail out) υπό του... Ευρωπαίου φορολογουμένου - με
το αζημίωτο (τα πλούσια «μπόνουσες» των τραπεζικών
στελεχών).
Επελθούσης της Νεμέσεως, δεν θα έπρεπε μόνον
οι ΄Ελληνες πολίτες, ως νέοι Οδυσσείς, να πληρώσουν
την κατασπατάλησι της δημοσίας περιουσίας, αλλά
κι’οι άπληστοι τραπεζίτες, ως αχόρταγοι Μνηστήρες
της Πηνελόπης. Σύγχρονον προηγούμενον υπάρχει με
τους τραπεζικούς δανειστάς των υποθηκών μειωμένης
αξιοπιστίας στις ΗΠΑ (sub prime mortgage), οι οποίοι
κατηγορήθησαν (class action) ως συνυπεύθυνοι του τεραστίου σκανδάλου των τραπεζικών πιστώσεων ύψους
624 εκ.$.
Καιρός ήλθε να πάνε μερικοί φυλακή και στην χώρα
μας, όπως στις ΗΠΑ.
Σημείωση
Οι όροι της συμφωνίας της 25/3/09 είναι η κοινή δράσις ΔΝΤ και ΕΚΤ, η έγκρισι της ευρωβοήθειας από 15
κοινοβούλια χωρών της Ευρωζώνης, η άμεση καταβολή
της πρώτης «τραβηκτικής» υπό του ΔΝΤ, η έκδοσις κανονισμού υπό της Κομμισσιόν, η απαρέγκλιτη εφαρμογή της conditionality του ΔΝΤ, η απειλή εξόδου από την
Ευρωζώνη της χώρας εις περίπτωσιν αθετήσεως των
όρων της σωστικής επεμβάσεως, η ίδρυσις κοινής ομάδος ΕΚΤ, ΔΝΤ και Κομμισσιόν, που θα εποπτεύει την
εφαρμογή των όρων διασώσεως, η αποπληρωμή του
δανείου του ΔΝΤ προτιμησιακώς κλπ. Στις 18 Μαΐου,
η Αμερικανική Γερουσία ενέκρινε τροπολογία του ΔΝΤ,
που απαγορεύει την συμμετοχή των ΗΠΑ στην διάσωσι
πτωχευσάσης χώρας. Η Σλοβενία δεν ενέκρινε την συμμετοχή της στην διάσωσι της Ελλάδος.

Ο Οδυσσεύς κι’οι άπληστοι τραπεζίτες
Όσον αφορά στην αποπληρωμή του Ελληνικού δη16
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Η αριθμητική της Γενοκτονίας

Ο

πρόξενος των ΗΠΑ στην Σμύρνη Τζωρτζ
Χόρτον, καταγράφοντας την καταστροφή της
Σμύρνης το 1922, τονίζει, μεταξύ των άλλων,
πως «δεν έλειπε τίποτε σχετικά με την θηριωδία, την
ακολασία, την σκληρότητα και όλη την μανία του ανθρώπινου πάθους». Με την δημιουργία του κινήματος
των Νεοτούρκων και στην συνέχεια των Κεμαλικών, εμφανίσθηκε και εδραιώθηκε η εθνικιστική ιδεολογία. Με
την κατάκτηση της εξουσίας, εκδηλώθηκε η θέληση να
εξαφανισθούν οι αυτόχθονες πληθυσμοί. Οι Έλληνες,
μαζί με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους, ήταν οι κεντρικοί στόχοι.
Το σύνθημα των Νεοτούρκων ότι “στο οθωμανικό
κράτος πρέπει να υπάρχουν μόνον μουσουλμάνοι” και
κατ’ επέκτασιν μόνο Οθωμανοί-Τούρκοι, από την
Κεμαλική φασιστική πολιτική “γίνεται ένα κράτος, ένα
έθνος, μία γλώσσα”. Οι διωγμοί, οι οποίοι εξελίχθηκαν
σε Γενοκτονία, αποτέλεσαν την τραγικώτερη σελίδα της
ζωής των Ελλήνων που ζούσαν στο Οθωμανικό κράτος
και μετέπειτα στο Κεμαλικό καθεστώς, και στοίχισαν τη
ζωή σε πάνω 1.000.000 Έλληνες και Ελληνίδες και παιδιά, γεννημένα και μη.
Το ζήτημα του αριθμού των Ελλήνων που ζούσε στο
Οθωμανικό κράτος αποτελεί μείζον πρόβλημα για πολλούς ερευνητές, ενώ αμφισβητείται από πολλούς τουρκικούς μηχανισμούς διαστρέβλωσης της αλήθειας και
από συνεργαζόμενους με αυτούς ξένους.
Τα στοιχεία τα οποία διαθέτουμε είναι η απογραφή
που πραγματοποίησε το Οικουμενικό Πατριαρχείο
την περίοδο 1910-1912 σε συνεργασία με τα ελληνικά
προξενεία1 και η απογραφή του οθωμανικού κράτους
το 19142, η οποία όμως παρουσιάζει πολλές ελλείψεις, λόγω της καταγραφής αρκετές φορές μόνον των
ανδρών που μιλούσαν ελληνικά, την απουσία πολλές
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του Θεοφάνη Μαλκίδη
φορές των γυναικών και παιδιών, των Ελλήνων που
μιλούσαν τουρκικά, των μουσουλμάνων που μιλούσαν
ελληνικά και των κρυπτοχριστιανών 3.
Επίσης, η υποχρέωση καταβολής στρατιωτικού φόρου σε επίπεδο κοινότητας, ωθούσε τους χριστιανούς
να δηλώνουν μικρότερο πληθυσμό, η καταγραφή όλων
των μουσουλμάνων ως Τούρκων, όπως και η υπερβολή
των στατιστικών των μουσουλμάνων και η μείωση των
χριστιανών είναι μερικά από τα προβλήματα που εμφανίζει η οθωμανική απογραφή4. Τα στοιχεία βεβαίως του
Οικουμενικού Πατριαρχείου απέχουν της πραγματικής
κατάστασης, αφού ο Αλ. Αλεξανδρής επισημαίνει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος των Ελλήνων δεν δεχόταν να απογραφεί λόγω του φόβου μήπως τα δεδομένα
φτάσουν στον οθωμανικό κρατικό μηχανισμό5.
Αυτό διαπιστώνεται από το γεγονός ότι έχουμε αποκλίσεις σε ό,τι έχει σχέση με τον ελληνικό πληθυσμό που
ζούσε στο Οθωμανικό κράτος6.
Η Οθωμανική απογραφή του 1914 κατανέμει τον
ελληνικό πληθυσμό ως εξής: Βιλαέτι Αδριανούπολης
224.459, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης 205.375 (ασιατικό
τμήμα 45.171), Σαντζάκι Τσαλτάτζας 36.797, Ανατολία
1.085.378 (Πόντος 267.482), Βιλαέτι Χαλεπίου 13.772.
Σύνολο 1.565.7817. Η απογραφή του Οικουμενικού
Πατριαρχείου δίνει τους εξής αριθμούς: Βιλαέτι
Αδριανούπολης 290.690, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης
263.689 (ασιατικό τμήμα 63.964), Σαντζάκι Τσαλτάτζας
54.916, Ανατολία 1.399.107 (Πόντος 414.170). Στην πατριαρχική απογραφή δεν περιλαμβάνεται ο πληθυσμός
του Βιλαετίου των Αδάνων. Σύνολο: 2.068.4028.
Ο McCarhty, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την στατιστική
του οθωμανικού κράτους, προσπαθεί να προσεγγίσει
τον ελληνικό πληθυσμό, λαμβάνοντας όμως υπ’ όψιν
μόνον την παραπάνω οθωμανική πηγή με τις αδυνα17

μίες και τις ελλείψεις που αναφέραμε παραπάνω. Οι
αριθμοί που δίνονται από αυτόν είναι οι εξής: Βιλαέτι
Αδριανούπολης 224.459, Βιλαέτι Κωνσταντινούπολης
205.375 ( ασιατικό τμήμα 45.171), (δεν καταγράφονται
οι Έλληνες που κατοικούσαν στο Σαντζάκι Τσαλτάτζας
36.797 και στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας), Ανατολία
1.268.112 (Πόντος) 267.482, Βιλαέτι Χαλεπίου 13.772.
Σύνολο 1.711.7189. Ο D. Dakin δίνει 2.100.000 Έλληνες,
κατανεμημένους σε 300.000 στην ανατολική Θράκη
και σε 1.800.000 στη Μικρά Ασία (Ιωνία, Πόντος,
Καππαδοκία)10.
Επίσης θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν τα αριθμητικά στοιχεία που προέρχονται από την ελληνική πλευρά και παρουσιάστηκαν από τον Ελευθέριο Βενιζέλο
στο Συνέδριο της Ειρήνης των Παρισίων το 191911.
Τα στοιχεία, τα οποία στηρίζονται στα έργα του Γ.
Σωτηριάδη12 και του Δ. Καλαποθάκη (“Πολύβιου”)13,
αναφέρονται σε πάνω από 2.000.000 Έλληνες. Ο αριθμός
αυτός εγγίζει περισσότερο την πραγματικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά τον Πόντο, και αναγνωρίστηκε
και από τις οθωμανικές αρχές, αφού είχε δοθεί για τους
Έλληνες ανά 100.000 και ένας βουλευτής (τρεις στην
Τραπεζούντα, δύο στην Αμισό και από ένας στη Σινώπη
και στο Καρά χισάρ, σύνολο επτά), ενώ στον αριθμό
αυτό δεν υπολογιζόταν ούτε οι Ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι, ούτε οι κρυπτοχριστιανοί.
Οι αριθμοί που αναφέραμε και αφορούν τον
Ελληνισμό του Οθωμανικού κράτους είναι ίσως μεγαλύτεροι, αφού το 1912 και στις εκλογές του ίδιου έτους,
τα κόμματα «Ένωση και Πρόοδος» των Νεότουρκων
και το «Ελευθερία και Ένωση», προκειμένου να αποσπάσουν την ελληνική ψήφο, όταν επισκέφθηκαν τον
Οικουμενικό Πατριάρχη Ιωακείμ Γ΄, υποσχέθηκαν να
αυξήσουν τους Έλληνες βουλευτές σε 37, σύμφωνα με
τον Χαμουδόπουλο και σε 45 κατά τον Καρολίδη14.
Μετά την εκδίωξη των Ελλήνων, το 1928 απογράφηκαν στην Ελλάδα 1.221.849 πρόσφυγες, εκ
των οποίων 1.104.216 προερχόμενοι από την οθωμανική αυτοκρατορία (626.954 από την Ιωνία, 256.635
από τη Θράκη, 182.169 από τον Πόντο, 36.458 από
την Κωνσταντινούπολη) και οι υπόλοιποι από την
Βουλγαρία-Ανατολική Ρωμυλία (49.027), Ρουμανία
(722), Ρωσσία (11.435), Καύκασο (47.091), Σερβία
(6.057), Αλβανία (2.498), Δωδεκάνησα (738), Κύπρος
(57), Αίγυπτος (8)15. Ο αριθμός αυτός όμως δεν παρουσιάζει το πραγματικό μέγεθος των προσφύγων, αφού
δεν λαμβάνει υπ’όψιν τους θανάτους στο διάστημα
1922-1928 (περίπου 75.000) και τους 66.000 πρόσφυγες που έγιναν ξανά πρόσφυγες στην Δυτική Ευρώπη,
ΗΠΑ, Αίγυπτο, όπως και τους Έλληνες που κατέφυγαν
στην Σοβιετική Ένωση16. Από τα παραπάνω στοιχεία,
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σύμφωνα με την οθωμανική απογραφή, το σύνολο των
ελληνικών απωλειών ανέρχονται σε 304.842, σύμφωνα
με τον McCarhty σε 313.491- δεν συμπεριλαμβάνει τις
απώλειες των Ελλήνων της ανατολικής Θράκης17- και
της απογραφής του Πατριαρχείου σε 829.345.
Σε ό,τι αφορά τον Πόντο, ο Γ. Βαλαβάνης αναφέρει ότι «κατά τα στατιστικάς των Μητροπόλεων μέχρι
το 1919 οι παντοειδώς εξαφανισθέντες κατά τον Γενικόν
Πόλεμον Πόντιοι ανέρχονται εις 232.576 ψυχών, φονευθέντες ή αποθανόντες κατά τους εκτοπισμούς εκ πείνης και
των κακώσεων….»18
Σύμφωνα με την Μαύρη Βίβλο του Κεντρικού
Συμβουλίου των Ποντίων στην Αθήνα, τα θύματα των
μαζικών δολοφονιών ανέρχονται σε 303.238 ως το 1922.
Ειδικώτερα, η στατιστική της Μαύρης Βίβλου αναφέρει:
«οι σφαγέντες και οπωσδήποτε εξολοθρευθέντες Έλληνες
του Πόντου από το 1914 μέχρι το 1922 ανέρχονται εις
τους εξής αριθμούς»19:
Περιφέρεια Αμασείας
Περιφέρεια Ροδοπόλεως
Περιφέρεια Χαλδείας - Κερασούντας
Περιφέρεια Νεοκαισαρείας
Περιφέρεια Τραπεζούντας
Περιφέρεια Κολωνίας
Σύνολο

134078
17.479
64.582
27.216
38.435
21.448
303238

Μέχρι την άνοιξη του 1924, όπως γράφει ο Γ.
Βαλαβάνης, υπήρξαν ακόμη 50.000 θύματα, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, συνολικά δηλαδή ο
αριθμός των Ποντίων που δολοφονήθηκαν έως τον
Μάρτιο του 1924 ήταν 353.00020. Από τους υπόλοιπους
350.000 Έλληνες, 85.000 ζήτησαν κατά την διάρκεια
της Γενοκτονίας καταφύγιο στην Ρωσσία, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των ελληνικών διπλωματικών αρχών και του Πανελλήνιου Συμβουλίου των εν Pωσσία
Eλλήνων, το 1918 ο ελληνικός πληθυσμός ξεπερνούσε
τις 700.000. Έτσι στην Ελλάδα επέζησαν, σύμφωνα με
την απογραφή του 1928, μόνον 183.169 Πόντιοι, σε σύνολο 1.221.216, απογραφή η οποία όμως δεν έλαβε υπ’
όψιν τους 75.000 θανάτους που σημειώθηκαν την περίοδο 1922-1928 21.
Όταν ολοκληρωνόταν η γενοκτονία των Αρμενίων22 ,
άρχιζε η διαδικασία εξολόθρευσης των Ελλήνων με τα
ίδια μέσα: μαζική βία, συλλήψεις γυναικών και παιδιών,
βίαιοι εξισλαμισμοί, πορείες θανάτου, μαζικές δολοφονίες, διώξεις, εκτοπίσεις, εγκλήματα που επιβεβαιώνονται
και από μαρτυρίες πολλών ξένων23 , ακόμη και συμμάχων των Νεότουρκων και του Μουσταφά Κεμάλ24.
Σχεδόν 1.000.000 Έλληνες από έναν πληθυσμό
πάνω από 2.500.000 εξαφανίσθηκαν, εξόντωση η οποία
αποτελεί γενοκτονία, σύμφωνα με το άρθρο 2 της
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Σύμβασης του ΟΗΕ για την πρόληψη και την καταστολή της γενοκτονίας, παράγραφοι α, β, γ, δ και ε) και
στην ουσία της έννοιας της γενοκτονίας.
Παρ’ ότι υπάρχει ένα προφανές ζήτημα έλλειψης στοιχείων, το οποίο είναι βεβαίως κατανοητό λόγω των ειδικών συνθηκών της εποχής υλοποίησης της Γενοκτονίας,
θέμα που εμφανίζεται και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ
Αρμένιοι), ο αριθμός των Ελλήνων, θυμάτων της μαζικής
σφαγής, είναι αποδεκτό ότι εγγίζει, αν δεν το υπερβαίνει, το 1.000.000. Ζήτημα που είναι σημαντικό για την
έρευνα για το μαζικό έγκλημα εναντίον των Ελλήνων

και για την συνέχεια της μεγάλης προσπάθειας διεθνούς
αναγνώρισης της Γενοκτονίας.
* O Θ. Μαλκίδης, μέλος της Διεθνούς Ένωσης
Ακαδημαϊκών για την Μελέτη των Γενοκτονιών,
η οποία το 2007 αναγνώρισε την Γενοκτονία των
Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων, είναι
συγγραφέας του βιβλίου Η Γενοκτονία των Ελλήνων:
Εθνικές και Διεθνείς Διαστάσεις (Αθήνα, Γόρδιος 2015),
το οποίο έχει μεταφραστεί στην αρμενική, αγγλική,
ιταλική, ισπανική, ρωσσική και ρουμανική γλώσσα.
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Casus Belli

Δυστυχώς, οι πρακτικές
του θλιβερού παρελθόντος
επανέρχονται δριμύτερες…

Αλληλογραφία του συνεργάτη μας Πάνου Παναγόπουλου
με τον πρόεδρο του Eurogroup

του Νίκου Σ. Λιναρδάτου
Έγιναν λοιπόν οι εκλογές, «άλλαξε ο Μανωλιός κι έβαλε τα ρούχα του αλλιώς»… Ένα απέραντο συνονθύλευμα,
όπου ο καθένας λέει στην κυριολεξία και κάνει ό,τι του κατέβει. Πάει ο κος Βαρουφάκης στην Ευρώπη και αμέσως
φουσκώνουμε από εθνική υπερηφάνεια! Διαπραγματεύεται, βαφτίζει το κρέας ψάρι, την Τρόϊκα θεσμούς… όλα καλά
και ωραία, με την «δαμόκλειο σπάθη» της βαλκανοποίησης να κρέμεται πάνω από την δύσμοιρη Ελλάδα μας.
Και πάνω που λέει ο άνθρωπος ότι κάτι πέτυχε(;), τον ενημερώνουν ότι θα χορηγείται επίδομα βάρδιας και
σε συνδικαλιστές της ΔΕΗ (και ας μην είναι στο πόστο τους), θα πάρουν αναδρομικά τις βάρδιές τους, ενώ το
τροφείο θα αντιστοιχεί σε 6 ευρώ την ημέρα ή αλλιώς 150 ευρώ το μήνα (8-10% του μέσου καθαρού μισθού στη
ΔΕΗ)! Αυξήσεις που δεν είναι… αυξήσεις, αλλά κρέας που είναι ψάρι… Και ο κύριος υπουργός, αναφωνεί ότι «αν
ισχύει κάτι τέτοιο, έχω πρόβλημα!». (Για όσους λένε ότι αυτό είχε αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση,
παραπέμπω στον Μανωλιό και τα ρούχα του).
Και οι πρακτικές του πρόσφατου θλιβερού παρελθόντος συνεχίζονται δριμύτερες!
- Με δεκάδες χιλιάδες επαναπροσλήψεις και μονιμοποιήσεις στο Δημόσιο (οι 3.900 σε διαθεσιμότητα, οι
απολυμένοι της ΕΡΤ, οι 6.000 επιτυχόντες του ΑΣΕΠ που δεν έχουν προσληφθεί ακόμη, οι περίπου 40.000 εργαζόμενοι
με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κ.λπ.), η κυβέρνηση… απλά μεγαλώνει την τρύπα του κρατικού
προϋπολογισμού και αυξάνει τους… ψηφοφόρους της!
- Βουλευτικά αυτοκίνητα: Μέχρι στιγμής (τέλη Μαρτίου), προς τιμήν τους, ο πρόεδρος του «Ποταμιού» Σταύρος
Θεοδωράκης, οι βουλευτές του Π. Καρακατσούλης, Γ. Αμυράς, Α. Λυμπεράκη, Στ. Αντωνάκου και Αλ. Παπαδημητρίου,
οι βουλευτές Γιώργος Κουμουτσάκος (ΝΔ), Γιώργος Δημαράς (ΣΥΡΙΖΑ) και ελάχιστοι άλλοι, δήλωσαν ότι δεν θέλουν
βουλευτικό αυτοκίνητο. Ελπίζω -μάλλον μάταια- να ακολουθήσουν και άλλοι…
- Κατά τα άλλα, ο κος Χαρδούβελης, αφού… φοβήθηκε την πτώχευση της Ελλάδας μας και έβγαλε τα χρήματά
του στο εξωτερικό, στην συνέχεια, σαν υπουργός Οικονομικών… μας παρότρυνε να έχουμε εμπιστοσύνη στις τράπεζές
μας… Για καταθέσεις στο εξωτερικό, έχουμε ακούσει και για πολλά υψηλόβαθμα στελέχη και βουλευτές, τόσο του
κυβερνώντος όσο και άλλων κομμάτων…
- Ζητά η Πρόεδρος της Βουλής ονομαστική ψηφοφορία και πέφτουν σχεδόν όλοι οι βουλευτές να την φάνε! Γιατί
άραγε να μη γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι ψηφίζει ο κάθε βουλευτής;
- Ο λαός μας λέει πως «καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»! Κι όμως, η επιτροπή δεοντολογίας της
Βουλής αρνήθηκε να άρει π.χ. την ασυλία των βουλευτών κ.κ. Άδωνι Γεωργιάδη (για φορολογικούς λόγους),
Πάνου Καμμένου και Νίκου Καραθανασόπουλου (για άλλους λόγους), μια άρση, που πιστεύω ότι θα πρέπει να είχαν
ζητήσει πρώτοι οι ίδιοι οι βουλευτές, μη έχοντας να φοβηθούν ή να κρύψουν τίποτε… Και τόσα άλλα…
- Τι συμβαίνει αντίστοιχα στην Ευρωβουλή; Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Ευρωκοινοβουλίου, ήρε την
κοινοβουλευτική ασυλία του ευρωβουλευτή της Ν.Δ. Θοδωρή Ζαγοράκη, για αμέλεια σε εργατικό ατύχημα, όταν
απλά ήταν πρόεδρος αθλητικού σωματείου…
Υ.Γ. Στο πρώτο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την ανθρωπιστική κρίση, όπως πληροφορούμαι έχουν ήδη
κατατεθεί έξι τροπολογίες άσχετες με το νομοσχέδιο και αναμένονται άλλες 14!!! Περαστικά μας!
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Παρουσιάζουμε την επιστολή της 8ης Φεβρ. 2015, που απηύθυνε o συνεργάτης της Ν.Π. κ. Πάνος Παναγόπουλος
προς τον πρόεδρο του Eurogroup κ. Dijsselbloem, με κοινοποίηση στον πρόεδρο της Commission κ. Jean-Claude
Juncker, αλλά και στο Πανεπιστήμιο απ’ όπου απoφοίτησε ο κ. Dijsselbloem. Παρ’όλο του ότι ο πρόεδρος της
Commission έλαβε απλώς κοινοποίηση, εν τούτοις ο κ. Παναγόπουλος είχε την παρακάτω απάντηση, ενώ ο ίδιος ο
κ. Juncker, 6 ημέρες μετά την κοινοποίηση του e-mail σ’ αυτόν, προέβη στην περίπου ακόλουθη δήλωση : «Η τρόϊκα
εκείνης της υφής δεν ήταν κατάλληλη για Ευρωπαϊκές χώρες και οφείλουμε να ζητήσουμε συγγνώμην από τους
Έλληνες και όχι μόνον από τους Έλληνες». Ο κ. Juncker είχε ασφαλώς από καιρό καταλήξει στην άποψή του για
την τρόϊκα. Πολύ συχνά, όμως, για να ξεχειλίσει το ποτήρι χρειάζονται μερικές σταγόνες ακόμα. Ιδού η επιστολή
του κ.Παναγόπουλου:

Dr. Panos C. Panagopoulos,
P.O. Box 34, 25100 Egion
Tel./fax: 26910-27668
e-mail: p.panfarm@gmail.com
Ανοικτή επιστολή προς τον Πρόεδρο του Eurogroup Dr. Jeroen Dijsselbloem,
Ministerie van Financien, Korte Voorhout 7, Postbus, 20201,2200 EE Den Haag, Netherlands
Κοινοποίηση: α) Πρόεδρο της Commission της Ε.Ε. Jean-Claude Juncker,
European Commission, CHARL 9/234, Rue de la Loi, 200, 1049 Brussels, Belgium
β) Kαθηγητή Dr Martin Kropff, Πρύτανι Wageningen University and Research Centre,
Droevendaalsesteeg 4, 6708 PB Wageningen, Netherlands
Παληοκαμάρες, 8-2-2015
Κύριε Πρόεδρε,
Η τρόϊκα που μας επιβάλατε, εκτός του ότι παρέβαινε συστηματικά και πολλές φορές εκβιαστικά τον χάρτη
των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ε.Ε., με την παρότρυνση της commission (βλέπ. συνημμένα σελίδα 28), παρά
τις θυσίες του Ελληνικού λαού, κατέστη ολοφάνερη και η αποτυχία της στην προσπάθεια της ανόρθωσης της
οικονομίας μας συνολικά. Εκμεταλλευόμενη δε την ανοχή και την ευήθεια ανερμάτιστων (θέλουμε να πιστεύουμε),
Ελλήνων βαθμοφόρων της δικής σας έγκρισης, καταδίκαζε η τρόϊκα, σκοπίμως, παραγωγικούς τομείς, και ενίοτε
με ανήκουστη επιλεκτική Κοινοτική(!) ιδιοτέλεια, όπως π.χ. στην υπόθεση του νωπού γάλακτος, προκειμένου
τελικά να εξάγει η Ολλανδία και ορισμένες άλλες χώρες της Ε.Ε., λίγο ακόμα γάλα, στην ενδεή και αιμορραγούσα
οικονομικά Ελλάδα (βλέπ. σελ. 43).
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Στην προκειμένη, όμως, περίπτωση, το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η τερατώδης για τα παγκόσμια
δεδομένα υπερφορολόγηση του Εισοδήματος των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.), ακόμα και πέραν του 46%
(βλέπ. σελ. 32) με ανεπίτρεπτη μεθόδευση (υπολογίζοντας ως επιχειρηματικά κέρδη τις πιο πολλές αποσβέσεις
- πάνω από το 90% -, τα τεκμαρτά ημερομίσθια των αγροτών και της οικογένειάς τους, μεγάλο μέρος των ξένων
ημερομισθίων, το τεκμαρτό ενοίκιο εδάφους και πολλά άλλα έξοδα και μικροέξοδα (βλέπε σελ. 1, 2, 4, 5, 35 και
36), ακυρώνοντας συνάμα με τον τρόπο αυτό έναν πρωταρχικό μοχλό ανάπτυξης, έναντι ελάχιστων αργυρίων
(για περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ επί πλέον εισπράξεις), τα οποία για λόγους πρακτικούς, δεν επρόκειτο ούτε
κι’ αυτά να εισπραχθούν.
Δεν παρέβη δηλαδή η τρόϊκα μόνον την αρχή «της μη φορολόγησης κλασσικού συντελεστή παραγωγής»,
τουτέστιν της Γεωργικής Γης (αστεία πράγματα), αλλά κατακρεούργησε κάθε έννοια και αρχή της
Γεωργοοικονομικής επιστήμης, όπως αντιλαμβάνονται την επιστήμη αυτή ακόμα και στην πλέον δυσλειτουργική
Αφρικανική χώρα. Χωρίς να υπάρχει βέβαια στο νομοσχέδιο που μας επιβάλατε, ούτε μισή υπογραφή τριτοκοσμικού
έστω, ή Έλληνα, ή άλλου Ευρωπαίου γεωργο-οικονομολόγου, όπως είναι η αφεντιά σας κύριε Νταϊζελμπλούμ,
που τυγχάνετε διδάκτωρ της Γεωργικής Οικονομίας του Πανεπιστημίου Wageningen, δηλαδή του κορυφαίου
Ευρωπαϊκού γεωπονικού πανεπιστημίου. Για όλα αυτά σας επισυνάπτουμε (κιτρινισμένα) τα σχετικά, (βλέπε
σελίδες από 1 έως 43), για να μπορέσετε να τα μελετήσετε «εν τάχει», αλλά και για να προσυπογράψετε, αν
τολμήσετε, όλα αυτά τα νομοσχέδια που επέβαλε η τρόϊκα στο Ελληνικό κοινοβούλιο!!
Εφ’όσον τόσο πολύ κόπτεσθε υπέρ της τρόϊκα, την εγκρίνετε και θεωρείτε το έργο της τόσο πολύ απαραίτητο,
«ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα», δηλαδή προσυπογράψτε το έργο της! Σας φέρνω σε δύσκολη θέση και ζητώ
συγγνώμη γι’ αυτό, αλλά ευελπιστώ πως τελικά δεν θα διακινδυνεύσετε να εξευτελισθεί το κορυφαίο Γεωπονικό
Πανεπιστήμιο της πατρίδας σας και ολόκληρης της Ευρώπης, προς χάριν της φιλτάτης σας τρόϊκα.
Αν τύχει να διαβάσετε τις αιχμηρές, είναι αλήθεια, παραπάνω παρατηρήσεις μου, επειδή είναι φυσιολογικό να
απορήσετε με το κατά κάποιον τρόπο εριστικά καταδικαστικό ύφος της παρούσας επιστολής, κρίνω απαραίτητο να
συστηθώ στον κατά τουλάχιστον 35 χρόνια νεώτερο συνάδελφό μου κύριο Jeroen Dijsselbloem. Είμαι λοιπόν ένας
ογδοηκοντούτης Γεωπόνος-Γεωργοοικονομολόγος, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Σορβόννης, νυμφευμένος
με συμπατριώτισσά σας και με λοιπά στοιχεία C.V. στην ιστοσελίδα www.neapolitiki.gr, από όπου πολύ εύκολα
μπορείτε να συνάγετε το γιατί σας αντιμετωπίζω με τόση βεβαιότητα.
Με εκτίμηση,
Πάνος Παναγόπουλος
Συνημμένα: Επιστολή προς τον Επίτροπο Γεωργίας της Ε.Ε. (26-12-2013)

Επιστολή του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε, ΕΤ.ΑΓΡ.Ο. και Ι.Σ.Ε.Μ. προς τ. Πρωθυπουργό της Ελλάδος 13-112013
Πορίσματα ημερίδας 14-3-2013 για τη φορολογία του Γεωργικού Εισοδήματος, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Αρθρογραφία

Ιδού και η απάντηση από το γραφείο του Γιουνκέρ:
Dear Dr Panagopoulos,
The President of the European Commission, Mr Jean-Claude Juncker, has asked me to thank you for the copy
of your letter of 8 February 2015 that you sent to Dr Jeroen Dijsselbloem, President of the Eurogroup, regarding
the Troika and its consequences in Greece. Mr Juncker has taken note of its content.
Yours sincerely,
Ms Viviane d’Udekem d’Acoz Head of Unit Commission européenne,
B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium
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Χωρίς σοβαρή εκπαίδευση,
μάταιη κάθε άλλη προσπάθεια
του Γιάννη Μαρίνου
«Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται, διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι
έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.»

Τ

α προαναφερθέντα, που διαπίστωνε ο Ισοκράτης για την ήδη παρακμάζουσα Αθηναϊκή Δημοκρατία πριν 2400 χρόνια, χαρακτηρίζουν την
συμπεριφορά και τα προσχηματικά πιστεύω και των
σύγχρονων Ελλήνων στην ενδεχόμενη πια πλειοψηφία
τους και κυριαρχούν στην άρχουσα τάξη ως δήθεν δημοκρατικές και προοδευτικές κατακτήσεις.
Η δικτατορία επέτρεψε να μεταλλαχθεί η εναντίον της αντίσταση σε δικαίωμα στην καταπάτηση κάθε
νόμου με την επίκληση των δημοκρατικών ελευθεριών. Η έως τότε καταπιεσμένη αριστερά επωφελήθη από
την αυτομαστιγούμενη δεξιά για να κυριαρχήσει ιδεολογικά και να καταλάβει κάθε θέση που επηρεάζει και
διαμορφώνει συνειδήσεις και συμπεριφορές.
Η επακολουθήσασα ισοπέδωση προς τα κάτω, η
κατάργηση της αξιοκρατίας, και η αντικατάστασή της
από την μετριοκρατία και τον αχαλίνωτο κομματισμό
στην δημόσια διοίκηση, στον ευαίσθητο χώρο του πολιτισμού και της τέχνης, στην αριστερή στράτευση της
δημοσιογραφίας (που κυριαρχεί πια σήμερα σε όλα τα
ΜΜΕ), ανάμικτη με τον ελκυστικό λαϊκισμό, και με
παράλληλη νομιμοποίηση της διαφθοράς και της ατιμωρησίας, πέρασαν ως κατακτήσεις στην νεολαία της
μεταπολίτευσης και ως άτυπη διδακτέα ύλη στον χώρο
της παιδείας. Πολλοί από τους τότε νεολαίους, που είναι γονείς και παππούδες της σημερινής νεολαίας, έτσι
διαπαιδαγώγησαν τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που,
σήμερα, χάρις στην εκτός ελέγχου διαβρωτική κυριαρχία της τηλεόρασης και του διαδικτύου, θεωρούν ότι
έχουν δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν, να αποκτούν
ό,τι επιθυμούν ακόμα και δια της βίας και της κλοπής,
και να παραβιάζουν όλα σχεδόν τα άρθρα του ποινικού
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και των άλλων νόμων, ή να βυθίζονται σε μία χωρίς νόημα και αξίες ζωή με εύκολη καταφυγή στα ναρκωτικά,
το αλκοόλ και την τυφλή βία.

θερμοκήπια αναξιοκρατίας
Είτε με σχέδιο είτε κατά την ανεξέλεγκτη πορεία
των πραγμάτων, τα δημόσια σχολεία έγιναν το θερμοκήπιο της αναξιοκρατίας για τους διδάσκοντες. Φιμώνονται και κατατρομοκρατούνται φιλότιμοι και άξιοι
της αποστολής τους εκπαιδευτικοί, μολονότι αρκετοί
ακόμα από αυτούς ανταποκρίνονται με γενναιότητα σ’
αυτήν. Κυριάρχησε ταυτόχρονα η ατιμωρησία κάθε παραβατικότητας των μαθητών, με την στήριξη πολλών
παραπλανημένων ή αδιάφορων γονιών τους και των
κομματικών συνδικαλιστών.
Με την αναίσχυντη ανοχή των πολιτικών, οι κομματικοί εγκάθετοι στην δημόσια εκπαίδευση αλωνίζουν
ασύδοτα και κατακτούν τις αγνές, ανώριμες και ευάλωτες ψυχές των μαθητών, χαϊδεύοντας τα πιο ταπεινά
ένστικτά τους. Ανάξιοι ή τρομοκρατημένοι δάσκαλοι
ανέχονται τους καθημερινούς βανδαλισμούς και την
κομματική τρομοκρατία, επιτρέπουν την αντιγραφή.
Κάποιοι εμπορεύονται την βαθμολογία (με ιδιαίτερα
μαθήματα ή άλλες ποταπές πρακτικές), δεν αποτρέπουν
αν δεν διευκολύνουν τις καταλήψεις, και την χωρίς συνέπειες κοπάνα, αφέθηκαν στην εμπορευματοποίηση
ακόμα και των σχολικών εκδρομών, που κατάντησαν
σε εξόδους «γλεντιού και κραιπάλης».
Και φθάσαμε προ ετών (το 1998) και σε δήλωση
υπουργού Παιδείας, που υποστήριξε –από άγνοια; μολονότι νομικός- ότι, αν η πλειοψηφία των μαθητών
αποφασίσει τις καταλήψεις, τότε αυτές είναι νόμιμες.
Με αυτήν την λογική, απορώ πώς οι μαθητικές και φοιτητικές κοινότητες δεν αποφάσισαν ακόμα με «δημοκρατικές» πάντα διαδικασίες την κατάργηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και την χορήγηση απολυτηρίου και πτυχίου κατά βούληση.
Η εύλογη ή καλλιεργούμενη δυσφορία και οργή
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των μαθητών και φοιτητών, τις οποίες καπηλεύονται
τα κόμματα, αξιοποιούν οι αναρχικοί και οι
αντιεξουσιαστές, ακόμα και οι κοινοί ληστές ήταν
επόμενο κάποτε να ξεσπάσουν. Διαισθάνονται ότι
είναι θύματα, αλλά αδυνατούν να καταλάβουν ότι και
η δικαιολογημένη αγανάκτησή τους αξιοποιείται από
αυτούς που τους οδήγησαν σ’ αυτό το θλιβερό αδιέξοδο.

η νεολαία, το μεγάλο θύμα
Όπως έχω κατ΄ επανάληψιν γράψει και στον
Οικονομικό Ταχυδρόμο παλαιότερα και συνεχίζω
έως και σήμερα στο Βήμα κάθε Κυριακή, η σημερινή
νεολαία, καταπιεζόμενη από ένα διαλελυμένο
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα, εθιζόμενη σε
ασυγκράτητο καταναλωτισμό, ελκυόμενη από τον
εκτονωτικό αναρχισμό, την τυφλή βία και το μίσος
κατά της κοινωνίας και συχνά κατά των γονιών της,
αναδεικνύεται στο μεγάλο θύμα εκμετάλλευσης από
τους κυνηγούς του κέρδους και της εξουσίας, μέσα σε
έναν αποδυναμωμένο και ταυτόχρονα αναχρονιστικό
και ανελέητο κρατικό μηχανισμό και ένα πολιτικό
σύστημα που ομφαλοσκοπεί χωρίς όραμα και ευγενείς
φιλοδοξίες.
Δυστυχώς, προτάσσεται σε αυτό, το προσωπικό
ή συνηθέστερα ένα συντεχνιακά περιχαρακωμένο
κομματικό συμφέρον, ψιμυθιωμένο από κενές
περιεχομένου μεγαλοστομίες και δήθεν προοδευτικούς
στόχους, που υποκρύπτουν το ακριβώς το αντίθετο.
Με αποτρόπαια αντιδραστικότητα, στην οποία
χρησιμοποιείται με εγκληματικό αμοραλισμό, η
ανώριμη, άπειρη και εν πολλοίς κακομαθημένη
νεολαία διεκδικεί μόνον δικαιώματα, ενίοτε καθ΄
υπαγόρευσιν πονηρών πολιτικών, ανεγκέφαλων
γονιών και εκατομμυριούχων τηλεοπτικών αστέρων.
Όπως διαπιστώνει ο Γάλλος φιλόσοφος Πασκάλ
Μπρυκνέρ, «όλοι οι οπαδοί της στασιμότητας, που
αγωνίζονται στην Γαλλία αποκλειστικά και μόνον
για την διατήρηση των κεκτημένων, υιοθετούν
τον αριστερό λόγο, που αναμειγνύει επαναστατικά
συνθήματα με συντεχνιακές διεκδικήσεις. Δεν υπάρχει
καλλιτέχνης, δημοσιογράφος, ηθοποιός, που να μην
θέλει να είναι ανατρεπτικός, ιδιαίτερα όταν επιδοτείται
από το κράτος(…). Εκείνοι που σήμερα αποτελούν
την εμπροσθοφυλακή του κόμματος του φόβου
είναι οι νέοι, οι φοιτητές: μια ολόκληρη γενιά που
θα ήθελε να αρχίσει την ζωή της με εξασφαλισμένο
ένα επάγγελμα και μια σύνταξη». Και ο συνάδελφος
Πάσχος Μανδραβέλης υποστήριζε στην Καθημερινή:
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«Αν βγάζαμε την λέξη Γαλλία και βάζαμε την λέξη
Ελλάδα, θα είχαμε μια εξαιρετική αποτύπωση της
πραγματικότητας που ζούμε». Και διαπίστωνε: «Η
αλητεία θεωρείται πλέον συστατικό στοιχείο του
ελληνικού πανεπιστημίου, με αποτέλεσμα τα πάντα
να μας φαίνονται φυσιολογικά. Τραμπούκοι υπάρχουν
παντού στον κόσμο και κυκλοφορούν με διάφορα
χρώματα. Πουθενά όμως δεν κυκλοφορούν ανενόχλητοι
για να δέρνουν ανθρώπους. Πουθενά δεν υπάρχει
άσυλο για να εγκληματούν. Πουθενά δεν υπάρχει
τέτοια αδιαφορία για τα έργα τους. Στην Ελλάδα μια
ντεμέκ Αριστερά κατόρθωσε να απενοχοποιήσει την
βία και να αθωώνει τους εγκληματίες».

τραγικές αντιφάσεις
Σφαιρικώτερη συρρίκνωση των μέχρι σχιζοφρένειας
αντιφάσεων που ζούνε σήμερα οι ακόμα ευημερούσες
κοινωνίες, σκιαγραφούσε σε επιστολή που μου
απέστειλε στα τέλη του 1998 ένας ανώνυμος φοιτητής
του Πανεπιστημίου Κολούμπια, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εμπλουτίζοντας τις διαπιστώσεις μου.
Έγραφε μεταξύ άλλων (προσέξτε τα παρακαλώ
αγαπητοί αναγνώστες της Νέας Πολιτικής).
«Έχουμε πλατύτερους δρόμους, αλλά στενώτερες
αντιλήψεις. Ξοδεύουμε πολλά και έχουμε λίγα.
Αγοράζουμε πολλά, αλλά απολαμβάνουμε λίγο.
Έχουμε μεγαλύτερα σπίτια και μικρότερες οικογένειες.
Περισσότερες ανέσεις, αλλά λιγώτερο χρόνο. Έχουμε
περισσότερα πτυχία, αλλά λιγότερους λογικούς
ανθρώπους. Περισσότερη γνώση, μα λιγώτερη κρίση.
Έχουμε πολλούς ειδήμονες, αλλά περισσότερα
προβλήματα. Πολλαπλασιάσαμε τα υπάρχοντά μας και
μειώσαμε τις αξίες μας. Μιλάμε πολύ, αγαπάμε σπάνια
και μισούμε συχνά. Μάθαμε να εξασφαλίζουμε τα
προς το ζην, αλλά δεν μάθαμε να ζούμε. Προσθέσαμε
χρόνια στην ζωή μας, αλλά όχι ζωή στα χρόνια μας.
Φτάσαμε ώς το φεγγάρι, αλλά δυσκολευόμαστε να
διασχίσουμε έναν δρόμο, για να συναντήσουμε τον
γείτονά μας. Κατακτήσαμε το διάστημα και χάσαμε τον
δικό μας πλανήτη. Διασπάσαμε το άτομο, αλλά όχι και
τις προκαταλήψεις. Έχουμε υψηλότερα εισοδήματα,
αλλά χαμηλότερες ηθικές αξίες. Ζούμε στην εποχή των
υψηλών κερδών και των ρηχών ανθρώπινων σχέσεων.
Υπάρχουν περισσότερα τρόφιμα, αλλά και χειρότερη
διατροφή. Κτίζουμε πολυτελή σπίτια, αλλά διαλύουμε
την οικογένεια. Η βιτρίνα της ζωής μας φαίνεται
πλούσια και γεμάτη. Η αποθήκη της όμως, είναι
έρημη και άδεια.»
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πού οδήγησε ο λαϊκισμός
Ακριβώς τότε, το 1998, μετά την έναρξη της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, μία από τις φάσεις της
οποίας διάγομε και σήμερα, άρχισε να επισημαίνεται
από κάποιες όλο και περισσότερες φωνές στην Ελλάδα
ο εκτραχηλισμός του άθλιου εκπαιδευτικού μας
συστήματος. Λαϊκιστικές παρορμήσεις μεταφράσθηκαν
σε πολλαπλασιασμό των πανεπιστημίων και ΤΕΙ σ΄
ολόκληρη την Ελλάδα, με την ευτελή πρόθεση να
ικανοποιηθούν οικονομικές επιδιώξεις των τοπικών
κοινωνιών και η «ευγενής» φιλοδοξία όλων, ει
δυνατόν, των μεταπτυχιακών και των διδακτόρων,
να εξασφαλίσουν μια πανεπιστημιακή έδρα και να
αποκομίζουν τα προς το ζην χωρίς να σκάπτουν, όπως
θα έλεγε και σήμερα ο μέγας Εμμανουήλ Ροΐδης.
Έτσι, βαθμιαία, διαμορφώθηκε και ένα περίπλοκο
σύστημα εξετάσεων για την πρόσβαση στα ΑΕΙ
και ΤΕΙ, που δημιούργησε την ανάγκη πρόσθετης
φροντιστηριακής διδασκαλίας. Αποτέλεσμα, η
αφάνταστη ταλαιπωρία των μαθητών με τεράστιο
οικονομικό και ψυχικό κόστος και για τους γονείς.
Αυτό το άθλιο εξεταστικό σύστημα έχει καταλήξει
να είναι η βασική αιτία για την οποία δεν τολμούν οι
εκάστοτε υπουργοί Παιδείας να το καταργήσουν αντί να
το χαϊδεύουν. Είναι, βλέπετε, τεράστια τα συμφέροντα
που εξυπηρετεί και επώδυνο το πολιτικό κόστος για
εκείνον που θα τολμούσε να το θέσει εκποδών.
Η σημερινή κυβέρνηση δεν φαίνεται προς το παρόν
να είναι διατεθειμένη να καινοτομήσει. Αντίθετα, οι
πρώτες ανακοινώσεις των υπουργών Παιδείας (έχουμε
τρεις), μάλλον επαγγέλλονται εγκατάλειψη και των
κάποιων δειλών εκσυγχρονιστικών τομών, που είχαν
επιχειρηθεί από δύο γυναίκες υπουργούς Παιδείας, τις
κυρίες Γιαννάκου και Διαμαντοπούλου. Σε επίρρωση,
ο πρώτος τη τάξει υπουργός Παιδείας και κατά
δήλωσή του μαρξιστής κ. Μπαλτάς (καθηγητής του
Πολυτεχνείου!!!), πέταξε στο καλάθι των αχρήστων
την αριστεία, απορρίπτοντας την ευγενή άμιλλα και
αναδεικνύοντας την μετριότητα και την οκνηρία σε
πρότυπα του καλού φοιτητή που προσωποποιείται
από τους αιώνιους φοιτητές. Άραγε ο κ. Μπαλτάς
δεν επελέγη από τον Πρωθυπουργό κ. Τσίπρα με
αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά απλώς ως μαρξιστής;

κάποιες απλές λύσεις

Παρά ταύτα, καθώς καθ΄ όλη την πολύχρονη
δημοσιογραφική μου προσπάθεια θεωρούσα
υποχρέωσή μου να μην περιορίζομαι στην εύκολη
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κριτική, αλλά να προτείνω και λύσεις με γνώμονα τον
κοινό νου, θα προσπαθήσω, κλείνοντας το άρθρο αυτό,
να υπενθυμίσω, ως ένα αποτελεσματικό βήμα στον
σημερινό τραγέλαφο που συνιστά το ισχύον σύστημα
εξετάσεων για την εισαγωγή σε ανώτατες σχολές,
κάποια απλά και όπως πιστεύω αποτελεσματικά,
που θα επιλύσουν πολλά από τα προβλήματα
μαθητών και γονέων, οι οποίοι είναι τα θύματα του
πελατειακού συστήματος με το οποίο αναδεικνύονται
και σταδιοδρομούν πολλοί πολιτικοί μας και από το
οποίο σιτίζονται ποικιλότροπα οι συντεχνίες των
πανεπιστημιακών καθηγητών αλλά και πολλών
διδασκόντων στην μέση εκπαίδευση.
Στις Πανελλήνιες εξετάσεις, οι υποψήφιοι να
δηλώνουν: α) μία μόνον σχολή στην οποία επιθυμούν
να σπουδάσουν, χωρίς δεύτερη, τρίτη ή τέταρτη επιλογή
και β) σε ποιού πανεπιστημίου την σχολή επιθυμούν
να γίνουν φοιτητές (π.χ. στην Ιατρική σχολή του
Πανεπιστημίου Θράκης –μόνον στην Ιατρική και μόνον
στο Δημοκρίτειο Θράκης, ή στην νομική σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μόνον και καμμιά
άλλη νομική σχολή σε άλλη πόλη. Αυτό το σύστημα
εξετάσεων που ίσχυε προ ετών και στην Ελλάδα,
όταν ευτύχησα κι εγώ να είμαι φοιτητής (1949-1955),
και το οποίο εφαρμόζεται σήμερα στις περισσότερες
χώρες, εντασσόμενο στο πλαίσιο πια των πανελληνίων
εξετάσεων, έχει τα εξής θετικά.
Πρώτα-πρώτα ο υποψήφιος επιλέγει τον τομέα
σπουδών που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και στα
όνειρά του για να σταδιοδρομήσει, χωρίς να κινδυνεύει
από δικηγόρος που θα ήθελε να γίνει να βρεθεί στα
θρανία κάποιας θεολογικής σχολής, μολονότι ούτε τον
ενδιαφέρει η Θεολογία και επιπλέον είναι και άθεος.
Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία για έναν άνθρωπο
από τα να σταδιοδρομεί επαγγελματικά σε κάτι που
του αρέσει. Ενώ είναι βέβαιον ότι θα στερηθεί δια βίου
αυτήν την χαρά αν βρεθεί να ασκεί ένα επάγγελμα που
δεν τον ευχαριστεί ή ακόμη και τον κάνει δυστυχή.
Επιλέγοντας τις σπουδές της αρεσκείας του,
σταθμίζοντας τις γνώσεις και τις ικανότητές του, θα
επιλέγει ευθύς εξ αρχής και το ΑΕΙ όπου θεωρεί ότι
είναι ευχερέστερη η εισαγωγή του. Ψυχολογικά έχει
τεράστια σημασία να επιτυγχάνεις ευθύς αυτό που
επιδιώκεις, και όχι για αλλού να αποβλέπεις και αλλού
να βρίσκεσαι.
Με το ίδιο κριτήριο θα επιλέγεται και το
συγκεκριμένο ΑΕΙ. Διαλέγει ο υποψήφιος αυτό που
υπολογίζει ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες
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Χρηματιστήριο
να επιτύχει και το προτιμά από κάποιο άλλο όπου
απρόβλεπτα τον ρίχνει το ισχύον σύστημα. Αν μάλιστα
δοθούν κάποια πλεονεκτήματα στους υποψηφίους
που προτιμούν το ΑΕΙ της κατοικίας τους, τότε θα
εξυπηρετείται καλύτερα και η περιφερειακή ανάπτυξη
για την οποία κατά κανόνα ιδρύονται ΑΕΙ εκτός
Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Έτσι θα ανακουφιστούν
και οι ταλαίπωροι γονείς, οι περισσότεροι από τους
οποίους στερούνται ενίοτε τα πάντα για να μπορέσουν
να πληρώσουν το τεράστιο κόστος που συνεπάγεται η
σπουδή ενός παιδιού μακριά από την οικογένειά του.
Με αυτόν τον τρόπο επιλογής, σταματά επίσης και το
άγος των μετεγγραφών, αφού η επιλογή σχολής και
έδρας είναι του φοιτητή και όχι ενός εγκληματικού
συστήματος εξετάσεων.
Έτσι, επίσης, βαθμιαία, θα ανακτηθεί και θα
καλλιεργηθεί η ξεχωριστή προσωπικότητα και αξία του
κάθε ΑΕΙ, αντί του σημερινού απαξιωτικού συστήματος
το οποίο κατατάσσει τα περιφερειακά πανεπιστήμια
σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας. Ταυτόχρονα θα
αναβιώσει και ο ανταγωνισμός μεταξύ των κρατικών
ΑΕΙ, που παλαιότερα ίσχυε και που σχεδόν τον
εξαφάνισε το σημερινό σύστημα εξετάσεων. Φυσικά το
προτεινόμενο σύστημα θα αποκλείει τις μετεγγραφές
σε άλλες περιοχές από εκείνο το ΑΕΙ-ΤΕΙ, που ο ίδιος
επέλεξε όταν έδινε εισαγωγικές εξετάσεις.
Εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση επιτυχίας
των ανωτέρω είναι και η ορθότατη απόφαση της
κυρίας Γιαννάκου ως υπουργού Παιδείας για τον
αποκλεισμό από την εισαγωγή στα ΑΕΙ και ΤΕΙ των
βαθμολογουμένων κάτω από την βάση. Γιατί έτσι και
οι φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων θα είναι
ισάξιοι για πανεπιστημιακή μόρφωση όπως και των
σήμερα προτιμώμενων ΑΕΙ. Θα περιοριζόταν επίσης ο
κίνδυνος(!) ελάττωσης του φοιτητικού πληθυσμού των
επαρχιακών πανεπιστημίων και ΤΕΙ, αφού αυτόματα
οι αισθανόμενοι αδύναμοι για εισαγωγή στα δύσκολα
πανεπιστήμια θα έδιναν κατ’ ευθείαν εξετάσεις για τα
περιφερειακά.

γόρδιος δεσμός για τα ΑΕΙ
Ένα επίσης αναγκαίο και τολμηρό για τα ελληνικά
δεδομένα, αλλά απόλυτα αποτελεσματικό για την ομαλή
εξέλιξη της εκπαίδευσης στα ΑΕΙ και ΤΕΙ, είναι αυτό
που ίσχυσε στο παρελθόν και στην Ελλάδα και ισχύει
νομίζω σε όλες τις άλλες χώρες, που έχουν στοιχειωδώς
αξιόπιστο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης: Πρώτον:
οι εξεταστικές περίοδοι για κάθε έτος να είναι δύο, η
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πρώτη τον Ιούλιο και η δεύτερη τον Σεπτέμβριο. Σε
περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, δεν υπάρχει τρίτη ή
τέταρτη και εις το διηνεκές όπως ισχύει σήμερα, μια
παγκόσμια θλιβερή πρωτοτυπία. (Σε άλλες χώρες
αποβάλλεσαι όταν αποτύχεις έστω και μία φορά). Στις
επί πτυχίω εξετάσεις να επιτρέπεται μόνο δύο φορές
εξέταση και μία τρίτη ενώπιον τριμελούς επιτροπής.
Σήμερα, στην Ελλάδα της ντροπής, δικαιούσαι να
δίνεις εξετάσεις άπειρες φορές χωρίς να παύεις να
είσαι φοιτητής. Εκτός αν σε βαρεθούν οι εξεταστές
καθηγητές και σου βάλουν τελικά ένα πέντε για να σε
ξεφορτωθούν, παραδίδοντάς σε χωρίς στοιχειώδεις
γνώσεις της επιστήμης σου και μετά να κυκλοφορείς
παραπονούμενος ότι είσαι άνεργος πτυχιούχος σε μια
άδικη απέναντί σου κοινωνία.
Δεύτερον: κανείς δεν θα προάγεται στο επόμενο
έτος αν χρωστά εξέταση για μαθήματα προηγούμενου
έτους. Έτσι μόνον θα φθάνουν στις πτυχιακές όσοι είναι
άξιοι για την επιστήμη που σπούδασαν, αλλά και έτσι
θα απαλλαγούν και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ο
κρατικός προϋπολογισμός από το άγος των αιώνιων
φοιτητών (άγνωστο είδος για τα ξένα πανεπιστήμια
που σέβονται τον εαυτό τους).
Μολονότι τα προτεινόμενα είναι απλά όπως
το αυγό του Κολόμβου και θα έχουν άμεσα θετικά
αποτελέσματα, γνωρίζω ότι συνεπάγονται πολιτικό
κόστος, αφού θα ταράξουν τα επί δεκαετίες λιμνάζοντα
νοσηρά ύδατα. Όμως αυτό σημαίνει πραγματική πρόοδο
και καινοτόμες μεταρρυθμίσεις, που θα έχουν ως στόχο
την αριστεία και την ευκταία ανταγωνιστικότητα,
από τις οποίες θα έπρεπε να εμφορείται ένας νέος και
εν πολλοίς χαρισματικός πρωθυπουργός όπως ο κ.
Τσίπρας, παρ’ ότι περιβάλλεται από μερικά απολιθώματα
του παλαιοκομματικού συστήματος και συγκρατείται
από τα βαρίδια του πιο ακραίου λαϊκισμού, που τον
έφερε στην εξουσία. Έχει όντως την ευγενή φιλοδοξία
να καινοτομήσει με προοδευτικές αλλαγές, που θα
θεμελιώσουν την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο; Θα
αντιμετωπίσει σκληρές αντιδράσεις όχι μόνον από
κάποιες πτέρυγες του κόμματός του, από την μονότονα
διαφωνούσα εκάστοτε αντιπολίτευση και κυρίως από
πανίσχυρα συντεχνιακά συμφέροντα, ορισμένα από τα
οποία μάλιστα υποστήριξαν ενθέρμως την αναρρίχησή
του στην εξουσία. Τα όσα προηγουμένως πρότεινα
μπορεί να του τα επιβεβαιώσει και ο κ. Βαρουφάκης
ως καθηγητής του Πανεπιστημίου του Τέξας, αλλά και
σύντροφοί του φοιτήσαντες στο Πανεπιστήμιο της
Μόσχας.
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Το πρόβλημα δεν είναι το Grexit
αλλά η πραγματική οικονομία

Α

πό τις αρχές του 2014, ο γενικός δείκτης κινείται στο ίδιο πτωτικό κανάλι, διασπώντας την
μία στήριξη μετά την άλλη. Από τα υψηλά των
1300 μονάδων, μέσα σε περίπου ένα έτος, ο γενικός δείκτης πέρασε κάτω από τις 750 μονάδες, και όλα δείχνουν ότι η πτώση θα οδηγήσει στα χαμηλά επίπεδα του
2012 και τις 500 μονάδες. Αυτή η δραματική πτώση του
ελληνικού χρηματιστηρίου δεν αντικατοπτρίζει μόνο
την απαισιοδοξία των επενδυτών για το μέλλον και την
ανασφάλεια για την παραμονή στο ευρώ. Κυρίως αντικατοπτρίζει την δυσμενή, υφεσιακή κατάσταση στην
πραγματική οικονομία.
Σε καθεστώς ανελέητης φοροεπιδρομής και με ανύπαρκτη ρευστότητα, οι επιχειρήσεις καταστρέφονται η
μία μετά την άλλη. Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες συνθλίβονται από τα καρτέλ και τα οργανωμένα συμφέροντα της αγοράς. Οι επιδοτήσεις και τα κοινοτικά προγράμματα δεν έπαιξαν ποτέ τον ρόλο για τον οποίο σχεδιάστηκαν. Η ανεργία, ως ο καταλληλότερος μακροοικονομικός δείκτης για να περιγράψει την ύφεση και την
τραγική κατάσταση των Ελλήνων, έχει παγώσει σε μεγάλα ύψη.
Η απαξίωση της χρηματιστηριακής αγοράς είναι σε
πλήρη συμφωνία με την απαξίωση των θεσμών και των
κανόνων της πραγματικής οικονομίας και την πολυετή
αρρωστημένη λειτουργία της αγοράς. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η νόθευση των κανόνων και ο εκμαυλισμός
των ελεγκτικών μηχανισμών διευκολύνουν την λειτουργία της αγοράς. Είναι αναποτελεσματικό, πέρα από ανήθικο, να ευνοούνται από το κράτος τα καρτέλ και οι πολυεθνικές επιχειρήσεις, για να μη χαθούν οι επενδύσεις!
Οι συμφωνίες κάτω από το τραπέζι και τα «στραβά μάτια» από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, δεν αυξάνουν
το ΑΕΠ και τις θέσεις εργασίας. Απαξιώνουν κάθε σο-

βαρή επιχειρηματική προσπάθεια και αποθαρρύνουν
τους επενδυτές. Η ασυδοσία των τραπεζών και οι μονοπωλιακές πρακτικές δεν πλήττουν μόνοn τους καταναλωτές αλλά καταστρέφουν και τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες.
Να αφήσουμε το πολυκατάστημα να λειτουργεί χωρίς άδεια, το ορυχείο χωρίς μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας και την Digea ανεξέλεγκτη για να βοηθήσουμε
την ανάπτυξη, είναι το πονηρό επιχείρημα. Εκτός από
ανήθικο, είναι και αναποτελεσματικό. Χωρίς δικαιοσύνη
και διαφάνεια, αλλαγή σελίδας δεν θα υπάρξει για την
χώρα μας, ούτε ανάπτυξη.
Τον Νοέμβριο, για το προηγούμενο τεύχος της Ν.Π.,
γράφαμε: «Ο ΣΥΡΙΖΑ του 30% γνωρίζει πλέον το αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται η χώρα αλλά και το ανεφάρμοστο των προτάσεών του. Αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας, θα πρέπει να εξηγήσει τα ανεξήγητα
και να καληνυχτίσει τον ΣΥΡΙΖΑ του 3%. Συνεπής, είναι
εφικτό να φανεί μόνον στην υπόσχεσή του για απόδοση
δικαιοσύνης και τιμωρία του διεφθαρμένου συστήματος
που κυβερνά την χώρα από τη μεταπολίτευση και μετά.
Δεν είναι και λίγο.»
Δικαιοσύνη λοιπόν, τουλάχιστον δικαιοσύνη. Οι παθογένειες της κοινωνίας μας και το διεφθαρμένο πολιτικό και επιχειρηματικό σύστημα, μπορεί να παταχθεί μόνον θεσμικά και με διαφάνεια. Όχι μόνον ως αναγκαία
προϋπόθεση για την κάθαρση του πολιτικού συστήματος και της ελληνικής κοινωνίας. Όχι μόνον γιατί η νέα
κυβέρνηση οφείλει στους Έλληνες το ελάχιστο αλλά και
το εφικτό όσων υποσχέθηκε. Αλλά γιατί η δικαιοσύνη
θα έχει πολλαπλασιαστικά ωφέλη στην κοινωνία την οικονομία και το χρηματιστήριο.

Δημήτρης Κουτσονίκας

Σημείωση: τα παραπάνω δεν αποτελούν προτροπή ή αποτροπή αγοράς ή πώλησης οιωνδήποτε μετοχών.
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Οι παλινδρομήσεις και παλινωδίες
της Δύσεως στην Συρία

Σ

τα πρώτα χρόνια της διακυβερνήσεως του
Hafez al-Assad, πατέρα του νυν προέδρου
Bashar al- Assad, η οποία εγκαθιδρύθηκε το
1970, ο Richard Nixon και ο Henry Kissinger ηρνούντο να έχουν δοσοληψίες μαζί του, λόγω της φιλοσοβιετικής του στάσεως. Ο πόλεμος του Οκτωβρίου
1973, ο οποίος ξεκίνησε από την Αίγυπτο και την
Συρία για την επανάκτηση εδαφών που είχε κυριεύσει
το Ισραήλ το 1967, άλλαξε την κατάσταση.
Ο Kissinger επεσκέφθη στην Δαμασκό τον
Δεκέμβριο του 1973, συνήντησε τον πατέρα Assad
και, απ’ότι έγραψε ο ίδιος, ανέπτυξε υψηλό βαθμό
εκτιμήσεως γι’αυτόν. Ο Assad εδικαιολόγησε την φιλο-σοβιετική στάση του λόγω της προμήθειας ρωσσικού οπλισμού. Το 1974 οι Ην. Πολιτείες άνοιξαν πρεσβεία στην Δαμασκό και για κάποιο διάστημα διετήρησαν πολύ καλές σχέσεις με τον Assad, μέχρι που
εψυχράνθησαν λόγω της αναμίξεως του Assad στον
Λίβανο.
Το 1976, μετά την παρ’ολίγον νίκη των Παλαιστινίων
στον εμφύλιο πόλεμο του Λιβάνου, ο Kissinger ζήτησε
από τον Assad να στείλει τον στρατό του στον Λίβανο,
για να ελέγξει την Παλαιστινιακή Απελευθερωτική
Οργάνωση και να σώσει τους χριστιανούς του
Λιβάνου.
Το 1982, οι ΗΠΑ είχαν ταχθεί κατά του Assad,
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του Γεωργίου Κ. Οικονόμου
επειδή η ανοχή της Συρίας επέτρεψε στους μαχητές
του Arafat να διαιρέσουν και να καταστρέψουν τον
Λίβανο. Ο Ronald Reagan προέτρεψε τότε το Ισραήλ
να εκδιώξει τον στρατό του Assad από τον Λίβανο.
Μερικά χρόνια αργότερα, όταν η Hezbollah έκανε
την ζωή αφόρητη στην Δυτική Βυρητό και οι απαγωγές ήσαν καθημερινό φαινόμενο, ο πατέρας Bush επανέφερε την Συρία στην περιοχή που είχε αναγκαστεί
να εγκαταλείψει το 1982.
Ακολούθησε ακόμη ένα πάγωμα των σχέσεων, που
και αυτό εξεπεράσθη όταν ο James Baker, υπουργός
Εξωτερικών του πατέρα Bush, ζήτησε από την Συρία
να συμμετάσχει στον πόλεμο για την απελευθέρωση
του Kuwait, το οποίο είχε καταλάβει ο Sadam Hussein.
Ο Assad υπεχρεώθη να συμμετάσχει στον πόλεμο, και
αυτό τον ανέδειξε σε ήρωα στα μάτια του Bush πατρός, παρ’όλο που η εξυπηρέτηση αυτή εδυσαρέστησε
την πλειονότητα των Αράβων.
Ο Bashar Assad διεδέχθη τον πατέρα του το 2000.
Μετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, οι Ην. Πολιτείες
εχρησιμοποίησαν την Συρία ως κέντρο για ανακρίσεις
υπόπτων, με επακόλουθο την χρήση βίας και βασανιστηρίων κατά των ανακρινομένων.
Οι καλές σχέσεις διεκόπησαν με την δολοφονία
του πρώην πρωθυπουργού του Λιβάνου Rafic Hariri
το 2005 και με την εξευτελιστική αποχώρηση της
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Συρίας από τον Λίβανο, μετά την κατηγορία ότι το καθεστώς ενείχετο στην δολοφονία.
Η Συρία δεν ήταν δυνατόν να αποτελέσει εξαίρεση
στις εξεγέρσεις της Αραβικής Ανοίξεως, η οποία εξεκίνησε από την Τυνησία και επεξετάθη σχεδόν σ’ολόκληρο τον αραβικό κόσμο.
Τον Μάρτιο 2011 ξεκίνησαν διαδηλώσεις κατά της
κυβερνήσεως του Bashar al-Assad. Στους επόμενους
μήνες, η βία μεταξύ των διαδηλωτών και του καθεστώτος οδήγησε στην σταδιακή στρατιωτικοποίηση της
διαμάχης. Οι Ην. Πολιτείες και η Δύση, αν δεν ενεθάρρυναν τους εξεγερθέντες, τουλάχιστον τους υπεστήριξαν, όπως έγινε και στις άλλες αραβικές χώρες όπου
άνθισε η αραβική άνοιξη. Η υποστήριξη μάλιστα εδώ
ήταν μεγαλύτερη, γιατί η Συρία αφ’ενός μεν ήταν σύμμαχος και υπεστηρίζετο από το Ιράν, τον μεγάλο εχθρό
της Δύσεως στην περιοχή, αφ’ετέρου προσέφερε ναυτικές διευκολύνσεις στον Ρωσσικό στόλο και, ευκαιρίας δοθείσης, η πτώση του καθεστώτος θα ήταν άκρως
συμφέρουσα για την Δύση.
Ο Bashar Assad επίστευε ότι μπορούσε να καταστείλει την εξέγερση των αντικαθεστωτικών η οποία,
κατά την άποψή του, αποτελείτο από φανατικούς και
τρομοκράτες, που επιθυμούν να επανέλθει η Συρία
στον Μεσαίωνα.
Τον Αύγουστο του 2011, ο Abu Bakr al-Baghdadi,
ο αυτοδιορισμένος τον Ιούνιο του 2014 χαλίφης του
παγκόσμιου ισλαμικού χαλιφάτου, μετέφερε έμπειρους μαχητές της οργανώσεώς του στην Συρία, όπου
και εδημιούργησε θύλακες με οπαδούς. Η ISIS είχε
τέτοιες επιτυχίες, που, από τον Σεπτέμβριο του 2014,
ελέγχει περιοχές στο Ιράκ και στην Συρία όπου κατοικούν οκτώ εκατομμύρια άνθρωποι.
Οι αντικαθεστωτικοί απετελούντο από ετερόκλητες ομάδες, των οποίων ο συντονισμός μεταξύ τους
ήταν από ανύπαρκτος μέχρι υποτυπώδης. Σε λιγώτερο
από έναν χρόνο, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός και το
Ισλαμικό Μέτωπο εκτόπισαν τους δημοκρατικούς αντικαθεστωτικούς. Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός εβάσιζε την επιτυχία της απομακρύνσεως του Assad στην
ανάληψη από την Δύση αεροπορικών επιδρομών, οι
οποίες και επέτυχαν την απομάκρυνση του Muammar
Qaddafi στην Λιβύη. Όταν οι επιδρομές αυτές δεν
επραγματοποιήθησαν, δεν υπήρχε Σχέδιο Β. Χωρίς τις
αεροπορικές επιδρομές, ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός
και το Ισλαμικό Μέτωπο κατέρρευσαν.
Το κενό που άφησε ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός,
ήρθε να το καλύψει η ISIS. Η οργάνωση αυτή ήταν πιο
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μαχητική, πιο ανελέητη, καλύτερα χρηματοδοτούμενη
και πιο αποτελεσματική.
Χρησιμοποιώντας μεγάλη ευελιξία και κινητικότητα στην Συρία και στο Ιράκ, εκτελούσε αιφνιδιαστικές
επιθέσεις, εχρησιμοποιούσε ομάδες αυτοκτονίας και,
σιγά- σιγά, έγινε ο κύριος και σοβαρότερος παίκτης
της Συριακής αντιπολιτεύσεως.
Τον Αύγουστο του 2013 έγινε η επίθεση με χημικά
όπλα στα περίχωρα της Δαμασκού. Η Δύση υποστήριξε ότι υπεύθυνο ήταν το καθεστώς Assad, ενώ η κυβέρνηση υποστήριζε ότι ήταν προβοκάτσια. Το γεγονός έδωσε την ευκαιρία στον πρόεδρο Obama να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσσου για ενεργό στρατιωτική υποστήριξη των αντικαθεστωτικών, πράγμα το
οποίο δεν έγινε αποδεκτό, αλλά επέκειτο μεθόδευση
για να ξεπεραστούν τα εμπόδια.
Η ιστορία είναι γνωστή. Επενέβησαν οι Ρώσσοι,
οι οποίοι εκμεταλλεύθησαν την ρητορική εισήγηση του John Kerry, υπουργού των Εξωτερικών των
Ην. Πολιτειών, να παραδώσει η Συρία το χημικό της
οπλοστάσιο εντός εβδομάδος, άλλως οι Ην. Πολιτείες
θα αναλάμβαναν άμεση δράση. Οι Σύροι διαπραγματεύθησαν την συμφωνία του Σεπτεμβρίου 2013 για
την παράδοση του χημικού οπλοστασίου προς καταστροφή, με αντάλλαγμα την αποφυγή της απ’ευθείας
εμπλοκής των Ην. Πολιτειών στον συνεχιζόμενο εμφύλιο.
Στις 29 Ιουνίου 2014, η ISIS ανακήρυξε το παγκόσμιο χαλιφάτο και τότε άρχισε να γίνεται εμφανής και
άμεσος ο κίνδυνος ο προερχόμενος από την συγκεκριμένη οργάνωση. Η οργάνωση αυτή αποτελούσε, μέχρι
τότε, μια από τις πολλές οργανώσεις, που ήσαν μέρη
του μωσαϊκού της αντιπολιτεύσεως στο καθεστώς
Assad και εχρηματοδοτείτο από την Σαουδική Αραβία,
τα κράτη του Κόλπου, την Τουρκία και την Δύση.
Τον Ιούλιο του 2014, η ISIS εκυρίευσε την πόλη
Fallujah στο Ιράκ και απεκάλυψε το πραγματικό της
πρόγραμμα – την δημιουργία χαλιφάτου στο Ιράκ –
Συρία και την εξάπλωσή του στις αραβικές χώρες και
όχι μόνο.
Στις 20 Ιουνίου 2014, ο πρώην πρόεδρος των Ην.
Πολιτειών, Jimmy Carter, συνήντησε στο Όσλο τον
σύμβουλο του Assad Bouthaina Shaaban. Στην συνάντηση με τους δημοσιογράφους που ακολούθησε, ελέχθη ότι οι Ην. Πολιτείες επίστευαν ότι ο Assad θα παρέμενε στην εξουσία και απλώς ανεζητείτο τρόπος για
να δικαιολογηθεί η προηγούμενη στάση του προέδρου
Obama. Η αναστροφή αυτή της πολιτικής των Ην.
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Πολιτειών δεν είναι ανακόλουθη, δοθείσης της επαναλαμβανόμενης παλινδρόμησης στις σχέσεις μεταξύ
των ΗΠΑ και Συρίας.
Η δράση της ISIS ξεκίνησε από την Φαλούτζα,
πόλη έξω από την Βαγδάτη, συνέχισε με επιτυχίες στο
Χαλέπι της Συρίας και απ’εκεί εξαπλώθηκε στο ανατολικό τμήμα της Συρίας με την κατάληψη της Μοσούλης,
του Τικρίζ, γενέτειρας του Saddam Hussein, και μεγάλων περιοχών στο Βορειοδυτικό Ιράκ.
Καθώς οι προοπτικές του καθεστώτος Assad βελτιώνονται με τις επιθέσεις της Δύσεως κατά των
Τζιχαντιστών στα ανατολικά της χώρας, η Δαμασκός
και οι πόλεις του Βορρά χαίρουν κάποιας ανάπαυλας
από τον πόλεμο. Το υπουργείο Παιδείας της Συρίας
αναφέρει ότι, από τα 22.000 σχολεία της επικράτειας, περισσότερα από 17.000 έχουν ανοίξει από τον
Σεπτέμβριο για το νέο σχολικό έτος, και όλα ευρίσκονται στις περιοχές που ελέγχει το καθεστώς Assad. Η
τοπική αγορά (souk) στην Δαμασκό λειτουργεί, καθώς και τα καταστήματα τροφίμων. Τα νυκτερινά κέντρα στις περισσότερες συνοικίες είναι ικανοποιητικώς γεμάτα, παρ’ όλο που οι τιμές είναι υψηλότερες
παρά πριν από τον πόλεμο. Η κίνηση των τροχοφόρων
είναι υψηλή.
Οι κάτοικοι έχουν συνηθίσει την εμπόλεμη κατάσταση και την αγνοούν, εκτός εαν κάποια οβίδα κτυπήσει στην περιοχή που κινούνται. Οι περισσότερες
περιοχές που είχαν επαναστατήσει έχουν συμφιλιωθεί με το καθεστώς και η ειρήνη έχει επανέλθει. Πόλεις
όπως η Homs, η οποία το 2011 εθεωρείτο το λίκνο της
επαναστάσεως, παρεδόθη στην κυβέρνηση, καθώς
επίσης και οι πόλεις Qosair και Qalamoun. Η Tartous

στην παραλία σφύζει από ζωή καθώς και το λιμάνι της
Latakya.
Τοπικές εμπόλεμες ομάδες συχνά συμφωνούν να
μην πολεμούν μεταξύ τους. Τέτοιες συμφωνίες αποτελούν στάδια της στρατηγικής τους – τεμαχισμός περιοχών, απομόνωση, πολιορκία, μέχρι που ο αντίπαλος να αντιληφθεί ότι δεν θα κερδίσει τον πόλεμο και
τότε είναι έτοιμος να διαπραγματευθεί. Η αντιπολίτευση αποκαλεί αυτή την πολιτική «γονατίστε ή λιμοκτονήστε». Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί τον όρο «συμφιλίωση». Η πραγματικότητα είναι ότι είναι «υποταγή».
Η δυσπιστία παραμένει βεβαίως για την ISIS. Είναι
δύσκολο για τους Σύρους να αποδεχθούν ότι χώρες
του Κόλπου, αλλά και άλλες χώρες όπως η Τουρκία,
οι οποίες εχρηματοδοτούσαν την ISIS και την προμήθευαν με όπλα, ασφαλείς διόδους εισόδου αλλά και με
μαχητές, συμμαχούν τώρα με την Δύση εναντίον της.
Παρά τους ενδοιασμούς αυτούς, εμφανής είναι ο κίνδυνος της αποσταθεροποιήσεως των κρατών αυτών
από την ISIS ή οπαδούς της, σκληροπυρηνικούς μουσουλμάνους. Μπορούμε να παρομοιάσουμε τις κυβερνήσεις των χωρών αυτών με θηριοδαμαστές λεόντων –
προσφέρουν τροφή στα λιοντάρια και τα εκπαιδεύουν,
αλλά το λιοντάρι μπορεί να σκοτώσει τον θηριοδαμαστή του στην κατάλληλη στιγμή.
Η Συρία είναι ένα ακόμη παράδειγμα κράτους που
πέφτει θύμα των παλινωδιών της Δύσεως και κυρίως
των Ην. Πολιτειών, με αποτέλεσμα να αμφισβητείται
γενικώς η φιλία και η συμμαχία που καλλιεργεί η Δύση
και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Μέση Ανατολή και όχι
μόνον.

Η Nέα Πολιτική
ΔΙμηνιαίο πολιτικό περιοδικό

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
> Όλη η αρθρογραφία της Νέας Πολιτικής
> Ξεφυλλίστε τα παλαιότερα
τεύχη του περιοδικού

www.neapolitiki.gr
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Η Δεύτερη Εποχή των Μηχανών
και η «Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία»

Ο

Βρεταννός ιστορικός Arnold J. Toynbee, στο
πολύτομο έργο του Μελέτη της Ιστορίας
(1961), υποστηρίζει ότι η πτώση των πολιτισμών δεν προκαλείται από εξωτερικούς παράγοντες,
αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ίδιας της
επιτυχίας τους: κοινωνίες που αναπτύσσουν μεγάλη
ειδίκευση στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων,
καθίστανται μη ικανές να λύσουν τα νέα προβλήματα
που εμφανίζονται, λόγω υπερανάπτυξης των δομών
τους στην επίλυση των παλαιών.
Υπό αυτό το πρίσμα, θα μπορούσαμε να ερμηνεύσουμε την παρακμή και πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας τους πρώτους αιώνες της Ύστερης
Αρχαιότητας: η εκκοσμικευμένη, οικονομικώς ανεπτυγμένη και χωρίς πολεμική πια ορμή Pax Romana, είχε πλέον περιορισμένη δυνατότητα επιτυχούς αντιμετώπισης
των νέων, φλεγόντων ζητημάτων της εποχής. Έχοντας
δώσει επαρκείς λύσεις στα ζητήματα της Αρχαιότητας,
η εσωτερική της αποσάθρωση (μια έκφανση της οποίας
ήταν η διάβρωση του κύρους και της εξουσίας του αυτοκράτορα λόγω και της εξάπλωσης του Χριστιανισμού)
δεν της επέτρεψε να αντιμετωπίσει τις κοσμοϊστορικές
αλλαγές της εισβολής των Ούνων και της ακόλουθης
μετανάστευσης των λαών (αντιθέτως το Ανατολικό
Ρωμαϊκό κράτος προσαρμόστηκε με επιτυχία στα νέα
δεδομένα, αντιμετώπισε τις προκλήσεις και κυριάρχησε για χίλια εκατό χρόνια).
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του Νίκου Σαντή
Αρκετούς αιώνες αργότερα, σε περιοχές στις οποίες η πολιτισμική επιρροή του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού υπήρξε καθοριστική, η ενοποίηση του ευρωπαϊκού χώρου, που ξεκίνησε στα μέσα του 20ου αιώνα,
έχει οδηγήσει στην δημιουργία μιας Pax Europeana με
αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Το δυτικοευρωπαϊκό αναπτυξιακό μοντέλο της βιομηχανικής εποχής, ιδίως εκείνο που αναδείχθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
και έως την δεκαετία του 1990, αποδείχθηκε εξαιρετικά
επιτυχημένο σε κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς όρους. Η Δυτική Ευρώπη που κληροδότησε ήταν
μια ήπειρος δημοκρατική, φιλελεύθερη, με κοινωνικό
πρόσωπο, που παρείχε στους πολίτες της οικονομική
ευμάρεια και, ίσως ακόμα πιο σημαντικό, πρωτοφανή
ειρήνη και ασφάλεια· ιδίως σε σύγκριση με το δραματικό πρόσφατο παρελθόν της στο πρώτο μισό του 20ου
αιώνα. Τις τελευταίες δεκαετίες, όμως, νέες προκλήσεις έχουν εμφανιστεί, και η Ευρωπαϊκή Ένωση μοιάζει μη ικανή να τις αντιμετωπίσει, κινδυνεύοντας να
ακολουθήσει το ιστορικό παράδειγμα της Δυτικής
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, τόσο όσον αφορά την επιτυχία της όσο και την πτώση της.
Στο διάσημο βιβλίο του Το Τέλος της Ιστορίας και
ο Τελευταίος Άνθρωπος (1992), ο Francis Fukuyama
ανήγγειλε την τελική επιτυχία του Δυτικού Πολιτισμού,
ο οποίος, με βασικά γνωρίσματα την φιλελεύθερη δημοκρατία και τον καπιταλισμό, ήταν προωρισμένος να
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Ρομπότ στην εμπορική έκθεση στο Αννόβερο, Γερμανίας, Απρίλιος 2014 (Reuters)
αποκτήσει οικουμενική διάσταση, εξαπλούμενος στον
υπόλοιπο κόσμο. Στο δεύτερο, όμως, μέρος του βιβλίου, ο συγγραφέας προβλέπει ότι η ίδια αυτή επιτυχία θα
επιφέρει την πτώση της Δύσης. Καθώς όλα τα «μεγάλα
ερωτήματα» (ιδεολογικά, οικονομικά κτλ.) θα έχουν
απαντηθεί, οι δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες θα αποτελούνται όλο και περισσότερο από πολίτες που θα
ανταποκρίνονται στο αρχέτυπο του μηδενιστή «έσχατου ανθρώπου» του Νίτσε: ουσιαστικά, ενός νάρκισσου καταναλωτή. Με βάση αυτήν την άποψη, το επιτυχημένο κοινωνικό μοντέλο της Δυτικής Ευρώπης,
όπως διαμορφώθηκε κατά την βιομηχανική εποχή,
έχει έρθει στα όριά του και αντιμετωπίζει τον κίνδυνο
ανατροπής του στην νέα εποχή που έρχεται. Ποιάείναι
όμως η κύρια δύναμη, η οποία απειλεί να βάλει τέλος
στο επιτυχημένο μοντέλο της Δυτικής Ευρώπης και να
προκαλέσει την πτώση της «Νέας Δυτικής Ρωμαϊκής
Αυτοκρατορίας»;
Η κυριώτερη πρόκληση που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Ευρώπη (αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος)
στις επόμενες δεκαετίες, είναι η τεχνολογική επανάσταση που μόλις έχει ξεκινήσει. Σύμφωνα με τον
πρώην καθηγητή και πρόεδρο του Πανεπιστημίου
Χάρβαρντ Λάρι Σάμερς, η επανάσταση του αυτοματισμού ξεκίνησε γύρω στο 2000, αλλά πέρασε σε μεγάλο βαθμό απαρατήρητη κατά την διάρκεια αυτής της
δεκαετίας. Δεδομένου, όμως, ότι τα αποτελέσματά της
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είναι εκθετικά, θα μας επηρεάσει περισσότερο σε αυτήν την δεκαετία, πολύ περισσότερο στην δεκαετία του
2020, και θα αποτελέσει αναμφισβήτητα την μεγαλύτερη οικονομική και κοινωνική πρόκληση από την δεκαετία του 2030 και έπειτα.
Όταν έγραφε για την αλλοτρίωση της εργασίας, ο
Μαρξ μίλησε για την μηχανοποίηση της ανθρώπινης
προσπάθειας μέσω της αυτοματοποίησης της παραγωγής: οι άνθρωποι μετατρέπονταν σε μηχανές. Αλλά τι
γίνεται αν οι μηχανές γίνονται όλο και πιο «έξυπνες»
και μπορούν να εκτελέσουν μια διευρυνόμενη γκάμα
καθηκόντων που προηγουμένως γίνονταν από ανθρώπους; Καθώς το δεύτερο καθίσταται όλο και περισσότερο πραγματικότητα, οι Brynjolfsson και McAfee
(2014) αναγγέλλουν την αυγή μιας νέας εποχής, της
«Δεύτερης Εποχής των Μηχανών ».
Στην πραγματικότητα η παγκοσμιοποίηση, καθώς
και η μετανεωτερική καταναλωτική κοινωνία, ακόμα
και η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, έγιναν εφικτές ή ενισχύθηκαν λόγω σημαντικών τεχνολογικών εξελίξεων, που
εξάλειψαν ισχυρά εμπόδια του παρελθόντος και μείωσαν τον χρόνο και την απόσταση, και κυρίως το κόστος
στην επικοινωνία, τις μεταφορές, τις συναλλαγές κ.α.
Ωστόσο, οι νέες τεχνολογικές καινοτομίες, όπως
το Ίντερνετ των Πάντων, η τρισδιάστατη εκτύπωση,
το αυτοκίνητο χωρίς οδηγό και ούτω καθεξής, αντιπροσωπεύουν ένα ποιοτικό άλμα, που θα μπορούσε
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να αλλάξει δραματικά τις υπάρχουσες κοινωνικές και
οικονομικές δομές. Οι καινοτομίες που έρχονται, θα
αντιπροσωπεύουν μια επανάσταση στις τεχνολογίες
αυτοματισμού, τεχνητής νοημοσύνης, διασύνδεσης
υπολογιστών, έξυπνων υλικών (νανο-υλικά, καθώς και
της ψηφιοποίησης σχεδόν οποιαςδήποτε πληροφορίας.
Το ερώτημα, λοιπόν, είναι: μπορούν τεχνολογίες που
υπόσχονται να προσφέρουν άνεση στην ζωή μας, να
αποτελέσουν τελικά την αιτία περισσότερης δυστυχίας;
Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, θα
πρέπει να εξετάσουμε τις εξελίξεις έως τώρα στις ΗΠΑ,
δεδομένου ότι εκεί έχουν εμφανιστεί ήδη οι πρώτες τάσεις και οι συνέπειές τους, έπειτα στην Δυτική Ευρώπη
και, κάποια στιγμή, στην Ελλάδα.
Τα χρόνια που ακολούθησαν την κρίση του 2008,
η επιστροφή της Αμερικανικής βιομηχανίας στις ΗΠΑ
(inshoring) είναι ένα ευρέως γνωστό γεγονός. Ο πρόεδρος Ομπάμα, σε μια ομιλία του στις 28 Ιανουαρίου
2014, εξύμνησε την επιστροφή ενός μεταποιητικού τομέα, «που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας για πρώτη
φορά από την δεκαετία του 1990». Παρά τους εορτασμούς, ωστόσο, η ανάκαμψη της βιομηχανικής παραγωγής στις ΗΠΑ αναμένεται να δημιουργήσει μόνον
ένα κλάσμα από τα προηγούμενα επίπεδα απασχόλησης, καθώς οι εργάτες έχουν αντικατασταθεί σχεδόν σε κάθε σημείο της παραγωγικής διαδικασίας
από μηχανές. Για παράδειγμα, υπολογίζεται ότι η $100
εκατομμυρίων επένδυση της Apple για την κατασκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών Mac στις ΗΠΑ, θα δημιουργήσει πιθανώς περίπου 200 θέσεις εργασίας (Γκρην
και άλλοι, 12/8/2013).
Σύμφωνα με αυτό, η τεράστια επιτυχία του επιχειρηματικού μοντέλου της Apple (Νο1 εταιρία στον κόσμο από άποψη κεφαλαιοποίησης) δεν αναμένεται να
οδηγήσει απαραιτήτως σε αυξημένη ευημερία για τους
Αμερικανούς ή σημαντική ωφέλεια για το αμερικανικό κράτος. Η Apple συνδυάζει την παγκοσμιοποίση
- μέσω της εξωχώριας (offshoring) χαμηλού κόστους
ανάθεσης εργασιών (π.χ. στην Κίνα), με την τεχνολογική επανάσταση του αυτοματισμού, μέσω της ενδοχώριας, υψηλού αυτοματισμού, διαδικασίας παραγωγής.
Στην πραγματικότητα, το μοντέλο αυτό προωθεί κυρίως τα συμφερόντα των μετόχων της, με ουδέτερα ή και
αρνητικά αποτελέσματα για την αμερικανική κοινωνία.
Καθώς αυξάνεται το κόστος κατασκευής αγαθών στο
εξωτερικό, όπως και η ανησυχία των καταναλωτών για
την ασφάλεια των εργαζομένων και την περιβαλλοντική ευθύνη, πολλές Αμερικανικές επιχειρήσεις επιστρέΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

φουν στις ΗΠΑ, κατασκευάζοντας υψηλά αυτοματοποιημένες μονάδες, οι οποίες προστίθενται σε αυτές
που ήδη λειτουργούν.
Σε μακροοικονομικό επίπεδο, η αυτοματοποίηση της βιομηχανικής παραγωγής συνεπάγεται ότι, αν
και η παραγωγικότητα των Αμερικανών εργαζομένων
έχει αυξηθεί εκθετικά τις τελευταίες δεκαετίες, ελάχιστα από τα ωφέλη της έχουν διαχυθεί (trickle down)
σε αυτούς, μέσω υψηλότερων μισθών ή λιγώτερων
ωρών εργασίας. Σύμφωνα με το US Bureau of Labor
Statistics, ένας μέσος Αμερικανός εργαζόμενος πρέπει
να εργαστεί μόλις 11 ώρες την εβδομάδα, στις μέρες
μας, για να παράξει ίσης αξίας αγαθά που απαιτούσαν
40 ώρες εργασίας την εβδομάδα το 1950. Ωστόσο,
παρά τον τετραπλασιασμό της παραγωγικότητας, ο
ετήσιος χρόνος εργασίας των Αμερικανών εργαζομένων μειώθηκε ελάχιστα (από 1963 ώρες το 1950
σε 1789 το 2012 - ΟΟΣΑ), το δε εισόδημά του 90%
των Αμερικανών έμεινε σχεδόν στάσιμο (με μέση
αύξηση μόλις $59 μεταξύ 1966 και 2011 - Johnston,
25/02/2013). Αντιθέτως, για το 1% των εξαιρετικά
πλουσίων Αμερικανών, το διάστημα 1979-2007 ήταν
μια «καταπληκτική περίοδος», καθώς το εισόδημά τους
αυξήθηκε κατά 275% (CBO, 2011). Μεταξύ 1980 και
2005, περισσότερο από το 80 τοις εκατό της συνολικής
αύξησης εισοδήματος πήγε στο 1% των αμερικανικών
νοικοκυριών. Δεν αποτελεί έκπληξη ότι το μερίδιό τους,
από περίπου 9% του ΑΕΠ κατά την διάρκεια του 1960,
εκτοξεύθηκε σε 23,5% το 2007, φθάνοντας τα προ-1929
κρίσεως επίπεδα (24% - Saez, 2013).
Οι τάσεις αυτές, μάλιστα, έχουν ενισχυθεί με την
κρίση του 2008, αναμένεται δε να πάρουν δραματικές
διαστάσεις τις επόμενες δεκαετίες, αν δεν υπάρξουν
σημαντικές πολιτικές αλλαγές. Το τελευταίο είναι σημαντικό, καθώς είναι οι οικονομικές πολιτικές εκείνες
που καθορίζουν το άνισο αποτέλεσμα της τεχνολογίας
και όχι οι πολιτικά ουδέτερες τεχνολογικές καινοτομίες
(Mishel και άλλοι, 2013). Υπό αυτό το πρίσμα θα πρέπει
να εξεταστεί και το πρόβλημα δομικής ανεργίας, που
αντιμετωπίζουν ήδη τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη.
Έναν αιώνα πριν, το 42% των Γάλλων εργαζομένων
απασχολούνταν στην γεωργία (46% στην Γερμανία).
Στις αρχές του 21ου αιώνα, απασχολώντας μόλις το
2% περίπου του εργατικού δυναμικού, οι Γάλλοι (και
Γερμανοί) αγρότες εξασφαλίζουν πολύ μεγαλύτερη παραγωγή. Στο παρελθόν, τα εκατομμύρια που εγκατέλειψαν την ύπαιθρο δεν τροφοδότησαν στρατιές ανέργων,
αλλά βρήκαν μια καλύτερα αμειβόμενη εργασία, κα33
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θώς η οικονομία ανέπτυσσε μια πιο εξελιγμένη μορφή.
Αυτήν την στιγμή, όμως, παρά το έντονο πρόβλημα
δομικής ανεργίας, φαίνεται πιθανόν ότι οι επιβαρυντικές συνέπειες από το κύμα της τεχνολογικής καινοτομίας στην αγορά εργασίας μόλις άρχισαν. Από τα
προγράμματα αυτόνομης οδήγησης αυτοκινήτων έως
τις έξυπνες συσκευές οικιακής χρήσης, οι καινοτομίες
που ήδη υπάρχουν και έρχονται, θα μπορούσαν να καταργήσουν θέσεις εργασίας που παρέμεναν μέχρι τώρα
ανέπαφες. Μέχρι σήμερα, οι πλέον ευάλωτες θέσεις
εργασίας στην επέλαση των μηχανών, ήταν εκείνες οι
οποίες διακρίνονταν από επαναλαμβανόμενες διαδικασίες ρουτίνας.
Όμως, η αλματώδης ανάπτυξη των δυνατοτήτων
των υπολογιστών, θα έχει εξαιρετικά σημαντικές συνέπειες για θέσεις εργασίας που προηγουμένως αποτελούσαν πεδίο απασχόλησης της μεσαίας τάξης. Χάρις
στην εκθετική αύξηση στην επεξεργαστική ισχύ και την
ψηφιοποίηση των πληροφοριών (μέσω και «big data»),
οι υπολογιστές είναι ολοένα και πιο ικανοί να εκτελούν
περίπλοκες εργασίες πιο γρήγορα και αποτελεσματικά
από ό,τι οι άνθρωποι. Έξυπνα, βιομηχανικά ρομπότ,
μπορούν να «μάθουν» γρήγορα μια σειρά από ανθρώπινες ενέργειες. Αντίστοιχα ευάλωτες είναι πλέον και
οι υπηρεσίες: με την σύγκριση χρηματοοικονομικών ή
βιομετρικών δεδομένων, οι υπολογιστές μπορούν να
διαγνώσουν συχνά λογιστικές απάτες ή ασθένειες με
μεγαλύτερη ακρίβεια από οποιονδήποτε αριθμό λογιστών ή γιατρών. Μια πρόσφατη μελέτη από ακαδημαϊκούς στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δείχνει ότι το
47% των σημερινών θέσεων εργασίας θα μπορούσε να
αυτοματοποιηθεί στις επόμενες δύο δεκαετίες.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι εμφανές ότι, παρά
τις τεράστιες δυνατότητες αύξησης της γενικής οικονομικής ευημερίας, υπάρχει ο κίνδυνος μια μικρή μόνον
μειοψηφία να δρέψει τους καρπούς της τεχνολογίας,
με την υπόλοιπη κοινωνία να ζει σε συνθήκες ένδειας.
Κατά την διερεύνηση του δυνητικά επιβαρυντικού ρόλου της τεχνολογίας, οι Brynjolfsson και McAfee (2014)
υποστηρίζουν ότι, οι τρέχουσες και επερχόμενες τεχνολογικές καινοτομίες, οδηγούν στην εμφάνιση μιας οικονομίας όπου «ο νικητής τα παίρνει όλα» (the winner
takes all). Ως παράδειγμα, αναφέρουν την τεράστια
επιτυχία της σειράς παιδικών βιβλίων της J.K. Rowling
(Χάρρυ Πότερ), τα οποία, μέσω της παγκόσμιας απήχησής τους, την μετέτρεψαν σε δισεκατομμυριούχο· την
ίδια στιγμή που, δεκάδες χιλιάδες συνάδελφοί της συγγραφείς παγκοσμίως, παλεύουν να βγάλουν τα προς το
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ζην. Σε αντίθεση με την σημερινή εποχή, στην οποία οι
περιορισμοί απόστασης και χρόνου έχουν ελαττωθεί
κατά πολύ, την εποχή του Σαίξπηρ η θεατρική και συγγραφική του μαεστρία δεν εμπόδιζε την ικανοποιητική
διαβίωση δεκάδων άλλων επιτυχημένων συναδέλφων
του στην Αγγλία.
Υπό αυτό το πρίσμα, οι Brynjolfsson και McAfee
(02/12/2014) αναρωτώνται κατά πόσον η μελλοντική
κοινωνία θα προσομοιάζει περισσότερο με την κοινωνία της σειράς «Star Trek» ή με εκείνην της ταινίας
«Elysium». Το ερώτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
για την Ευρώπη σήμερα: θα είναι μια ανεπτυγμένη κοινωνία, η οποία θα διακρίνεται από αρμονία και ο ανθρώπινος πολιτισμός θα περιορίζεται μόνον από εξωτερικούς παράγοντες (Star Trek); Ή θα είναι μια κοινωνία
όπου τα τεράστια οφέλη της τεχνολογικής προόδου
θα τα καρπώνεται μια μικρή μειονότητα, που θα ζει σε
απόλυτη χλιδή, αφήνοντας την υπόλοιπη κοινωνία σε
συνθήκες ακραίας φτώχειας και χάους (Elysium);
Η τεχνολογική επανάσταση, μέσω της αύξησης της
ανισότητας και της ανεργίας, ενδέχεται να απειλήσει
τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης, αφού μπορεί
να οδηγήσει σε οικονομική αναποτελεσματικότητα και
μειωμένη ανάπτυξη. Θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει
στην εμφάνιση ενός νέου κινήματος των «Λουδιττών»,
με φαινόμενα βιομηχανικού σαμποτάζ (καταστροφή
μηχανών από τους εργάτες) αντίστοιχα εκείνων των
αρχών του 19ου αιώνα στην Αγγλία. Επίσης, πέραν των
οικονομικών προκλήσεων, η τεράστια ανισορροπία οικονομικού οφέλους-κόστους ενδέχεται να οδηγήσει σε
πολιτική ανισότητα. Θα δώσει, έτσι, ένα συντριπτικό
πλήγμα σε μια ήδη κλυδωνιζόμενη ευρωπαϊκή δημοκρατία και στο παλαι ποτέ ισχυρό κοινωνικό κράτος.
Είναι εμφανές ότι, σε αυτές τις συνθήκες, το φιλελεύθερο, κοινωνικό μοντέλο της Ευρώπης θα καταρρεύσει. Σε συνδυασμό με την δημογραφική κατάρρευση
της Ευρώπης, τα κύματα μεταναστών και τον υποσκελισμό της από νέες δυνάμεις στην διεθνή σκηνή(Κίνα,
Ινδία κ.α.), αυτό θα σημάνει την πτώση της «Νέας
Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας».
Οι Brynjolfsson και McAfee, αν και είναι αισιόδοξοι
για το μέλλον, επισημαίνουν την αναγκαιότητα πολιτικών κινήσεων για την εξασφάλισή του. Η «Νέα Δυτική
Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία» θα καταπέσει μόνο εάν οι πολίτες της μοιρολατρικά αποδεχθούν την πτώση της. Το
μέλλον αναμένεται λαμπρό αρκεί να εργαστούμε προς
την διεκδίκησή του.
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ΦΑΚΕΛΟΣ

Η γεωπολιτική
της Ωκεανίας

Η

Ωκεανία βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος παλαιών και νέων μεγάλων δυνάμεων, όπως
οι Η.Π.Α. και η Κίνα. Ταυτόχρονα, πλανάται η καθοριστική επιρροή του βρεταννικού ιστορικού
της παρελθόντος. Καθώς στον Ειρηνικό ωκεανό συντελούνται κοσμογονικές γεωπολιτικές μεταβολές, η στρατηγική θέση της Ωκεανίας αναβαθμίζεται ριζικά, με όλες τις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες που συνεπάγονται.
Η ήπειρος της Ωκεανίας είναι πολύ μακρυά από την Ελλάδα και ταυτόχρονα πολύ κοντά της. Η μαζική μετανάστευση Ελλήνων στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο,
δημιούργησε εκεί μία δεύτερη Ελλάδα. Οι παραδοσιακές αρετές των Ελλήνων αναδείχθηκαν σε ένα πλαίσιο
όπου η ενότητα, η εντιμότητα, η εργατικότητα και η πειθαρχία ήταν απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιβίωση και την προκοπή. Αντιθέτως, τα παραδοσιακά ελαττώματα της φυλής κατεστάλησαν, διότι το περιβάλλον δεν ευνοούσε και δεν επέτρεπε την εκδήλωσή τους.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, με αυτόν τον φάκελο, επιχειρεί μία πρώτη προσέγγιση των γεωπολιτικών συντεταγμένων της πραγματικότητας της Ωκεανίας. Προσέγγιση που θα συμβάλει στην πιο ολοκληρωμένη και σφαιρική θέαση της παγκόσμιας σκακιέρας.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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μας είναι ένα δυτικό κράτος που βρίσκεται στην περιοχή
Ασίας-Ειρηνικού με στενούς δεσμούς και συγγένειες με
την Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, καθώς και με ιστορία ενεργού συμμετοχής της στην Ασιατική Ήπειρο.

εμπορικές σχέσεις

Αυστραλία

ο αναδυόμενος πόλος του αγγλοσαξονικού κόσμου
του Χρήστου Ζιώγα

Γ

ια την ελληνική κοινωνία, η Αυστραλία έχει ταυτιστεί ως ο μεταναστευτικός προορισμός για
εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες μας κατά τις
δεκαετίες του ’50 και΄60. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, λόγω της διαρκούς και πολυεπίπεδης κρίσης που
βιώνει η Ελλάδα, το φαινόμενο επανεμφανίστηκε, ευτυχώς σε σαφώς μικρότερη ένταση.
Η Αυστραλία είναι μια χώρα ηπειρωτικών διαστάσεων (7,7 εκ. τ. χλμ., 6η σε έκταση χώρα παγκοσμίως),
αλλά με πληθυσμό μόνο 23 εκ. (53η παγκοσμίως σε μέγεθος και 231η σε πυκνότητα), που στην συντριπτική
του πλειοψηφία διαβιεί στα ανατολικά παραλία της χώρας. Το εθνικό ακαθάριστο προϊόν της ξεπερνά το 1,5
τρις $, καθιστώντας την 12η οικονομία στον κόσμο.
Η Αυστραλία αποτελεί ένα κράτος που δημιουργήθηκε από αποίκους, που εξοβέλισαν τους γηγενείς
Αβοριγίνες. Οι τελευταίοι σταδιακά εκτοπίστηκαν περαιτέρω και από τα συνεχόμενα μεταναστευτικά κύματα (το 2001 αριθμούσαν 366.436).
Διαβάζοντας το σύνταγμα της εν λόγω χώρας, είναι
προφανές πως η κοσμοθεωρητική και κανονιστική συγκρότησή της έχει επηρεαστεί από το Ηνωμένο Βασίλειο
αλλά παρουσιάζει και κοινά χαρακτηριστικά με τις
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ως προς τον τρόπο λειτουργίας και τις αξίες που κυριαρχούν στην κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα. Το γεγονός πως η Αυστραλία
συνιστούσε μέρος της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας, συνετέλεσε αποφασιστικά στην κυριαρχία των αγγλοσαξονικών ηθικοκανονιστικών προτύπων και την δημιουργία
συν τω χρόνω μιας φιλελεύθερης χώρας.
Όπως χαρακτηριστικά περιγράφεται στο σύνταγμα και αναφέρεται στην Λευκή Βίβλο, η οποία συντά36

χθηκε από την αυστραλιανή κυβέρνηση το 2003 περιγράφοντας τις εξωτερικές και εμπορικές σχέσεις της
αυστραλιανής κοινοπολιτείας, η συγκεκριμένη χώρα
αυτοπροσδιορίζεται ως φιλελεύθερη δημοκρατία, που
δεσμεύεται από τις βασικές αξίες της πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας.
Αυτές λοιπόν οι αφετηριακές πολιτικές και οικονομικές πεποιθήσεις διαμόρφωσαν τους θεσμούς του κράτους και συνιστούν οδηγό δράσης και στις εξωτερικές
του σχέσεις, συνδέοντας την ευημερία και την σταθερότητα της Αυστραλίας και της διεθνούς κοινότητας γενικώτερα, με την επικράτηση των φιλελεύθερων αξιών.
Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες της Αυστραλίας
συνθέτουν μια πολυεθνική κοινωνία, κύρια επιλογή
της Αυστραλίας είναι η προώθηση των φιλελευθέρων
αξιών και στο εξωτερικό, συναρτώντας την ασφάλειά
της με την επικράτηση του φιλελευθερισμού στο διεθνές σύστημα.
Έχοντας λοιπόν ενστερνιστεί με επιτυχία τις πολιτικές και οικονομικές ελευθερίες και σε συνάρτηση με τον
σημαίνοντα ρόλο της Μεγάλης Βρεταννίας παλαιότερα
και των ΗΠΑ μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η
Αυστραλία ενίσχυσε την θέση και τον ρόλο της στο περιφερειακό σύστημα Ασίας-Ειρηνικού. Σύμφωνα με τους
διαμορφωτές της εξωτερικής της πολιτικής, τα συμφέροντά της αφορούν ένα γενικώτερο σύνολο πολιτικών και
οικονομικών επιδιώξεων, του οποίου το πεδίο εφαρμογής δεν ορίζεται αποκλειστικά με γεωγραφικούς όρους.
Η ποιότητα της διακυβέρνησης θεωρείται στοιχείο
κομβικής σημασίας για την εκπλήρωση της εσωτερικής
ευημερίας και προάσπισης των συμφερόντων στο εξωτερικό. Όπως αναφέρεται στην Λευκή Βίβλο: η χώρα
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Όσον αφορά το εν εξελίξει φαινόμενο της «παγκοσμιοποίησης» (ο σωστότερος όρος είναι πλανητικές τάσεις σε διάφορες πτυχές του ανθρώπινου βίου) θεωρείται
πως η μέχρι τώρα συμμετοχή της χώρας ήταν ενεργητική και επιτυχημένη, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις
και τις ευκαιρίες που προσέφερε το ολοένα και πιο διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα.
Ο γεωπολιτικός και γεωοικονομικός χώρος της
Αυστραλίας εκτείνεται στην Ωκεανία, την νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό. Κύρια στόχευσή της είναι
η εδραίωση και επέκταση των περιφερειακών και διμερών της σχέσεων.
Το 2013 η Αυστραλία είχε ισορροπημένο εμπορικό
ισοζύγιο, πιο συγκεκριμένα εισήγαγε προϊόντα αξίας
240 δις $ και εξήγαγε προϊόντα αξίας 249 δις $, ποσά
αρκετά υψηλά για ένα περιφερειακό, με γεωγραφικούς
όρους, κράτος και με πληθυσμό 23 εκ. Από τον συνυπολογισμό των παραπάνω στοιχείων, συνάγεται το
συμπέρασμα πως η εν λόγω χώρα έχει ανάγκη τόσο το
εξαγωγικό εμπόριο για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας και το υψηλό βιοτικό της επίπεδο όσο και τις εισαγωγές φθηνών προϊόντων, που θα διατηρήσουν την
αγοραστική δύναμη των πολιτών της.
Η Κίνα είναι ο πρώτος εμπορικός προορισμός και
τόπος προέλευσης προϊόντων για την Αυστραλιανή
οικονομία. Πολύ σημαντικές εμπορικές σχέσεις διατηρεί επίσης με τις ΗΠΑ, την Ιαπωνία και δευτερευόντως την Γερμανία την Ινδία την Νότιο Κορέα και την
Σιγκαπούρη.
Η εμπορική πολιτική της Αυστραλιανής κυβέρνησης αποσκοπεί στην στενή συνεργασία με όλους τους
Ασιάτες εταίρους, στην βάση τον αμοιβαίου σεβασμό
και της προώθησης των κοινών συμφερόντων. Ιδιαίτερη
αναφορά γίνεται στις σχέσεις με τις τρεις ισχυρότερες
οικονομίες της περιοχής, δηλαδή την Κίνα, την Ιαπωνία
και την Ινδία. Πιο συγκεκριμένα, το εν λόγω κείμενο
αναφέρει ως στόχους της αυστραλιανής κυβέρνησης εν
σχέσει με τις τρεις χώρες: την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης ζωτικότητας της επιτυχημένης συνεργασία
μας με την Ιαπωνία, την οικοδόμηση μιας στρατηγικής
οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Κίνα καθώς επίσης
την διεύρυνση των οικονομικών και πολιτικών σχέσεών
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της με την Ινδία.
Σημαντική θέση στην διαβάθμιση των προτεραιοτήτων της Καμπέρα, στο φάσμα των εξωτερικών και
εμπορικών σχέσεων, καταλαμβάνει η στενή συνεργασία με τα κράτη του ASEAN (Ινδονησία, Μαλαισία,
Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη, Μπρουνέϊ,
Βιετνάμ, Λάος, Καμπότζη και Μιανμάρ), και ιδιαιτέρως
με την Ινδονησία. Η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με το
ASEAN, πέραν των επωφελών οικονομικών συνεπειών,
θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα και στην αντιμετώπιση ζητημάτων που άπτονται της ασφάλειας, όπως η
αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και της παράνομης
μετανάστευσης. Η σταθερότητα στην νοτιοανατολική
Ασία, μέσω της ενίσχυσης περιφερειακών θεσμών, όπως
η ASEAN, ιεραρχείται υψηλά στις στοχοθεσίες της εξωτερικής πολιτικής της αυστραλιανής κυβέρνησης.
Η ΕΕ συνιστά εταίρο της Αυστραλίας με κοινές αξίες και συμφέροντα. Εκτός από τις ισχυρές εμπορικές
σχέσεις, οι κοινές αντιλήψεις τους έχουν επιτρέψει την
ανάπτυξη στενών διακρατικών αλλά και μη κυβερνητικών σχέσεων, για ζητήματα όπως η κλιματική αλλαγή, το παγκόσμιο εμπόριο, η ασφάλεια, η ανάπτυξη, η
τεχνολογική έρευνα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι
υφιστάμενες διπλωματικές σχέσεις των δύο πλευρών
βασίζονται στην συμφωνία- πλαίσιο που διέπει την
εταιρική σχέση ΕΕ-Αυστραλίας του 2008, και αποτελεί
την βάση των διαπραγματεύσεων για μια νέα συμφωνία-πλαίσιο, που ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2011.

η Συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες
Για την Αυστραλιανή Κοινοπολιτεία, η ασφάλεια και
ευημερία της συνδέονται ευθύγραμμα με την σχέση με
τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η εν λόγω σχέση
εδράζεται στους κοινούς πολιτισμικούς και ιστορικούς
δεσμούς, όπως και στους κοινούς πολιτικούς και οικονομικούς θεσμούς που έχουν με τις Ηνωμένες Πολιτείες,
αλλά κυρίως από την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης της
συνεργασίας τους για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων της. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα που
αναφέρεται πως, ακόμα και όταν κάποιες επιλογές της
αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής δεν εξυπηρετούν ευθέως τα συμφέροντα της Αυστραλίας, η διατήρηση της
ειδικής σχέσης ιεραρχείται υψηλοτέρα (ADVANCING
THE NATIONAL INTEREST AUSTRALIA’S FOREIGN
AND TRADE POLICY, p.xvi).
Η Αυστραλία έχει ζωτικό συμφέρον διατήρησης
της στρατηγικής εμπλοκής των ΗΠΑ στην Ανατολική
Ασία, λόγω της θεμελιώδους συμβολής της στην
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περιφερειακή σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη. Στον τομέα της ασφαλείας και της άμυνας, η
Αυστραλία έχει συνδέσει τις επιδιώξεις της με την
αμερικανική εξωτερική πολιτική στην περιοχή.
Κορωνίδα της στρατηγικής σχέσης ΗΠΑ και
Αυστραλίας αποτελεί η ANZUS (Australia, New
Zealand, United States Security Treaty) η οποία προσδιορίζεται ως μια στρατιωτική συμμαχία και χρονολογείται από το 1951. Για τους διαμορφωτές της αυστραλιανής εξωτερικής πολιτικής, η χώρα τους οφείλει
να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στις σχέσεις των
Ηνωμένων Πολιτειών με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις,
συμπεριλαμβανομένης και σημαντικώτερης της σύνθετης σχέσης με την Κίνα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
του ρόλου που επιθυμεί να διαδραματίσει η Αυστραλία,
είναι το εδάφιο της Λευκής Βίβλου που αναφέρεται
στην αναγκαιότητα της χώρας να επιδείξει ετοιμότητα
ως προς την διαχείριση πιθανών και υφερπουσών κρίσεων στην Ασία, όπως στην περίπτωση της Κίνας με
την Ταϊβάν, της χερσονήσου της Κορέας και της έντασης μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.
Δίχως αμφιβολία, η Αυστραλία στο μέλλον θα διαδραματίσει έναν συνεχώς διευρυνόμενο ρόλο στο
περιφερειακό υποσύστημα της νοτιανατολικής Ασίας
και Ωκεανίας, διότι και η ίδια το επιθυμεί αλλά και ο
ανταγωνισμός μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων το επιτάσσει. Από την ανάλυση των εμπορικών δεικτών καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως η Αυστραλία εκ των
πραγμάτων οφείλει να μετέχει ενεργά στα οικονομικό
γίγνεσθαι της Ασίας και του Ειρηνικού. Ενώ, λοιπόν,
στον οικονομικό τομέα η Αυστραλία επιδιώκει να έχει
διευρυμένες εμπορικές και συμμετρικές, όσο είναι εφικτό, σχέσεις με όλα τα κράτη της περιοχής, στον πολιτικό τομέα είναι ξεκάθαρη η επιλογή των Ηνωμένων
Πολιτειών ως προνομιακού της σύμμαχου.
Η στρατηγική σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα
συγκροτεί τον βασικό άξονα αναφοράς και δράσης της
αυστραλιανής εξωτερικής πολιτικής. Στρατηγικοί, οικονομικοί, πολιτικοί αλλά και ιδεολογικοί παράγοντες
συντείνουν στην διαρκή ενίσχυση των δεσμών μεταξύ
των δύο κρατών του αγγλοσαξονικού κόσμου. Σε συνεργασία και με το Ηνωμένο Βασίλειο, τον Καναδά και
την Νέα Ζηλανδία, θα επιδιώξουν την διατήρηση της
αμερικανικής ηγεμονίας και στην ανατολική Ασία και
τον κόσμο, καθώς και την διαιώνιση της κυριαρχίας του
φιλελευθερισμού ως κατευθυντήριας ιδέας οργάνωσης
της διεθνούς τάξης, κατάσταση που συγχρόνως εξυπηρετεί και τα δικά τους συμφέροντα.
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Η σταδιακή μετατόπιση της ισχύος από τον
Ατλαντικό στον Ειρηνικό αναβαθμίζει τον ρόλο και
τη θέση της Αυστραλίας στον αγγλοσαξονικό κόσμο.
Στα πλαίσια του κλιμακούμενου ανταγωνισμού μεταξύ
αναδυόμενων, όπως η Κίνα και η Ινδία, και παραδοσιακών, όπως η ΗΠΑ και η Ρωσσία, δυνάμεων στην Ασία,
η Αυστραλία αποτελεί έναν πραγματικά πολύτιμο σύμμαχο για της Ηνωμένες Πολιτείες. Η ιδεολογική συγγένεια και οι κοινές αξίες που ενστερνίζονται τα δύο
κράτη ήταν παράγοντες που βοήθησαν στην σύναψη
και διαιώνιση της συμμαχίας.
Για την Αυστραλία, η στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ
στην περιοχή την διασφαλίζει από τις γεωπολιτικές φιλοδοξίες ενός περιφερειακού ισχυρού παίκτη, είτε αυτός
στο πρόσφατο παρελθόν ήταν η αυτοκρατορική Ιαπωνία
είτε στο μέλλον φαντάζει η ανερχόμενη Κίνα. Για τις
ΗΠΑ, η Αυστραλία είναι μια μεσαία δύναμη, σημαντικός
κρίκος στην αμερικανική αρχιτεκτονική ασφαλείας στον
διαρκώς αυξανόμενο σινο-αμερικανικό ανταγωνισμό. Οι
συγκλίσεις συμφερόντων μεταξύ των δύο χωρών είναι
πολύ σημαντικές και οι αναδυόμενοι πόλοι ισχύος στην
περιοχή τις κάνουν ακόμη μεγαλύτερες. Η διατήρηση
της αμερικανικής ηγεμονίας στην περιοχή εξυπηρετεί
σαφέστατα τα αυστραλιανά συμφέροντα.
Η εμφάνιση των νέων ασύμμετρων απειλών και
προκλήσεων, οι οποίες διασαλεύουν την περιφερειακή και διεθνή τάξη, καθώς και το ευμετάβλητο των
συσχετισμών ισχύος μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων,
δεν αφήνουν άλλη επιλογή για την Αυστραλία παρά
μόνο την υιοθέτηση μιας ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής. Διαμορφωτικοί παράγοντες της εν λόγω πολιτικής αποτελούν οι στρατηγικές αναγκαιότητες που
επιβάλλει το διεθνές σύστημα, τα κοσμοθεωρητικά χαρακτηριστικά της αυστραλιανής κοινωνίας και η κοινή
συλλογική αξίωση, όπως εκφράζεται σε όλα τα κράτη,
για ανεξαρτησία. Ως ορθότερη επιλογή ευόδωσης της
πολιτικής και στρατηγικής αντίδρασης της Αυστραλίας
στις πολύμορφες προκλήσεις της παρούσας συγκυρίας,
εξακολουθεί να παραμένει η στρατηγική σύζευξη με τις
Ηνωμένες Πολιτείες και τον αγγλοσαξονικό κόσμο.
Κείμενα τεκμηρίωσης
ADVANCING THE NATIONAL INTEREST
AUSTRALIA’S FOREIGN AND TRADE POLICY
WHITE PAPER, Commonwealth of Australia 2003
AUSTRALIA’S CONSTITUTION,Commonwealth of
Australia 2010, 7th Ed.
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Η βρεταννική επιρροή στην Αυστραλία

Η

ιστορική σχέση μεταξύ της Αυστραλίας και
της Βρεταννίας αρχίζει τον 18ο αιώνα. Από το
1718, η Βρεταννία χρησιμοποιούσε τις αμερικανικές αποικίες ως βάση για τους καταδικασθέντες
για διάφορα ποινικά αδικήματα στην Βρεταννία. Μετά
την απώλεια των αποικιών το 1783, η βρεταννική κυβέρνηση, αναζητώντας μια εναλλακτική τοποθεσία,
αποφάσισε να στραφεί στην Αυστραλία.
Το 1770, ο Τζέιμς Κουκ ανακάλυψε την ανατολική
ακτή της κατά την διάρκεια επιστημονικού ταξιδιού
στον Νότιο Ειρηνικό και διεκδίκησε την ήπειρο εκ μέρους της Βρεταννίας, ονομάζοντάς την Νέα Νότια Ουαλία. Το 1778, ο βοτανολόγος της αποστολής Τζόζεφ
Μπανκς, παρουσίασε στοιχεία στην κυβέρνηση αναφορικά με την καταλληλότητα του κόλπου Μπότανι για
την ίδρυση οικισμού για τους κατάδικους, και το 1788
έφτασε εκεί η πρώτη αποστολή καταδίκων. Η Βρεταννία συνέχισε τη μεταφορά καταδίκων στην Νέα Νότια
Ουαλία έως το 1840, όταν ο πληθυσμός της αποικίας
έφτασε τους 56.000, με την πλειοψηφία των κατοίκων
να είναι οι κατάδικοι και οι οικογένειές τους. Αν και ξεκίνησαν ως «φυλακές», σε μερικά χρόνια οι αυστραλιανές αποικίες εξήγαγαν χρυσό και μαλλί, δικαιώνοντας
τον Μπανκς για την επιλογή του.
Από τον 18ο αιώνα, υπήρχε μια αξιοσημείωτη αντίθεση μεταξύ του καθεστώτος των λευκών και των μη
λευκών αποικιών της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας. Αν
και η αυτοκρατορική ιδεολογία ήταν ένας συνδυασμός
πεφωτισμένης δεσποτείας και ιμπεριαλισμού, τελικά
υποστήριξε την ελεύθερη σκέψη και την αυτοδιοίκηση
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του Γιάννη Χατζόπουλου
στις λευκές αποικίες. Ο δρόμος για την ανεξαρτησία
των λευκών αποικιών της αυτοκρατορίας άνοιξε με την
Αναφορά Ντάρχαμ, που πρότεινε την ενοποίηση και
αυτονομία του Βόρειου και Νότιου Καναδά ως λύση
στην πολιτική αστάθεια. Το 1867 ο Βόρειος και ο Νότιος Καναδάς, το Νιου Μπράνσγουικ και η Νέα Σκωτία
σχημάτισαν την Κτήση του Καναδά, μια συνομοσπονδία που είχε πλήρη αυτονομία, με εξαίρεση την εξωτερική πολιτική.
Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία κατάφεραν να
αποκτήσουν παρόμοια επίπεδα αυτονομίας μετά το
1900, με τις αυστραλιανές αποικίες να συγκροτούν
ομοσπονδία το 1901. Στην Αποικιακή Σύσκεψη του
1907, ο όρος «καθεστώς κτήσης» (dominion status)
επικράτησε επίσημα, με αναφορά στον Καναδά, στην
Νέα Γη και Λαμπραντόρ, την Αυστραλία και την Νέα
Ζηλανδία.
Το 1914, όταν εξερράγη ο Πρώτος Παγκόσμιος
Πόλεμος, η κήρυξη πολέμου από την Βρεταννία στην
Γερμανία και τους συμμάχους της συμπεριελάμβανε
τις αποικίες και τις κτήσεις, που προσέφεραν πολύτιμη υποστήριξη στον στρατιωτικό και τον οικονομικό
τομέα. Μάλιστα, περισσότεροι από 2,5 εκατομμύρια
άντρες υπηρέτησαν στις στρατιές των κτήσεων, ενώ
έλαβαν μέρος πολλές χιλιάδες εθελοντές από τις βρεταννικές αποικίες. Παρ’όλο, που δεν απειλείτο άμεσα
η εδαφική ακεραιότητα της Αυστραλίας, η κυβέρνηση της χώρας αποφάσισε, ως μέλος της Βρεταννικής
Κοινοπολιτείας και λόγω συνταγματικής της υποχρέωσης απέναντι στην Μεγάλη Βρεταννία, να συμμετάσχει
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στον πόλεμο. Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία είχαν
αποφασιστική παρουσία στις πολεμικές συγκρούσεις
στον Ειρηνικό, καταλαμβάνοντας την Γερμανική Νέα
Γουϊνέα και την Σαμόα αντίστοιχα.
Το πρωί της 25ης Απριλίου του 1915, 15.000
Αυστραλοί και Νεοζηλανδοί στρατιώτες, κατόπιν διαταγής των Άγγλων, αποβιβάστηκαν στις ακτές της
Καλλίπολης στα Δαρδανέλια. Στόχος τους ήταν η κατάληψη των Στενών, ώστε να διευκολύνουν τα ρωσσικά
πλοία να περάσουν τον Ελλήσποντο και να ανοιχτούν
στο Αιγαίο και την Μεσόγειο.
Στην Καλλίπολη θα ήταν η πρώτη φορά που η νεοσύστατη Αυστραλιανή Αυτοκρατορική Δύναμη, όπως
ονομάστηκε η στρατιωτική αποστολή των Αυστραλών
στην Ευρώπη, θα έπαιρνε μέρος σε πολεμική αναμέτρηση. Η κομβική συνεισφορά της Αυστραλίας και της
Νέας Ζηλανδίας στην μάχη της Καλλίπολης εναντίον
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας είχε σημαντική επιρροή στην καλλιέργεια της εθνικής τους συνείδησης
και απετέλεσε σταθμό για τον μετασχηματισμό τους
από αποικίες σε ανεξάρτητα κράτη.
Κατά την διάρκεια του Μεσοπολέμου, η ικανότητα
των Κτήσεων να χαράσσουν αυτόνομη εξωτερική πολιτική αναγνωρίστηκε στο πλαίσιο της Αυτοκρατορικής
Διάσκεψης του 1923. Το αίτημα της Βρεταννίας για
στρατιωτική βοήθεια από τις Κτήσεις κατά το ξέσπασμα
της κρίσης Τσανάκ τον προηγούμενο χρόνο, είχε απορριφθεί από τον Καναδά και την Νότια Αφρική, και ο
Καναδάς είχε αρνηθεί να δεσμευθεί από την Συνθήκη της
Λωζάννης το 1923. Μετά από πιέσεις από την Ιρλανδία
και την Νότια Αφρική, η Αυτοκρατορική Διάσκεψη του
1923 εξέδωσε την Διακήρυξη Μπάλφουρ, κηρύσσοντας
ότι οι Κτήσεις είναι «αυτόνομες Κοινότητες στο πλαίσιο
της Βρεταννικής Αυτοκρατορίας, σε ισότιμο καθεστώς,
σε καμμία περίπτωση υπαγόμενες η μία στην άλλη»
εντός μιας «Βρεταννικής Κοινοπολιτείας των Εθνών».
Τα κοινοβούλια του Καναδά, της Αυστραλίας, της
Νέας Ζηλανδίας, της Νότιας Αφρικής, του Ιρλανδικού
Ελεύθερου Κράτους και της Νέας Γης απαλλάχθηκαν
από τον βρεταννικό νομοθετικό έλεγχο. Παράλληλα,
η Βρεταννία δεν μπορούσε πλέον να περάσει νόμους
σχετικά με τα κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας, δίχως
την έγκριση των κοινοβουλίων τους.
Η Αυστραλία αποτελεί μέλος της Κοινοπολιτείας
των Εθνών, που ιδρύθηκε το 1926 (επισήμως το
1931) ως «Βρεταννική Κοινοπολιτεία». Το 1949, ο
όρος «Βρεταννική» αφαιρέθηκε από τον τίτλο του
Οργανισμού. Η Βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ του Ηνωμένου
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Βασιλείου αναγνωρίζεται από τα 54 κράτη-μέλη ως 0
Αρχηγός της Κοινοπολιτείας. Η θέση αυτή είναι καθαρά συμβολική, αφού εκτελεστικές αρμοδιότητες
έχει ο Γενικός Γραμματέας της Κοινοπολιτείας. Την 1η
Απριλίου του 2008, το αξίωμα του Γενικού Γραμματέα
ανέλαβε ο Καμαλές Σαρμά. Η Ελισάβετ Β΄ του
Ηνωμένου Βασιλείου είναι ταυτόχρονα και Βασίλισσα
σε άλλα 15 κράτη-μέλη της Κοινοπολιτείας, που ονομάζονται «Κοινοπολιτειακά Βασίλεια».
Σήμερα, η Αυστραλία έχει οικοδομήσει μια σημαντική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία διέπεται από την κοινή πολιτιστική κληρονομιά, καθώς και
τον κοινό κώδικα αξιών. Επίσης, έχει αναπτύξει στενή
οικονομική και εμπορική συνεργασία με τις Ηνωμένες
Πολιτείες και έχει ενεργό συμμετοχή σε διεθνή fora για
ζητήματα της διεθνούς ασφάλειας, για οικονομικά ζητήματα στην ατζέντα του G20. Παρά την ανεξαρτησία
της, η Αυστραλία διατηρεί συνταγματικές σχέσεις με
την Βρεταννία καθώς και στενή διπλωματική, οικονομική και αμυντική συνεργασία.

οι διμερείς συνταγματικές σχέσεις
Η Πράξη Ισχύος των Αποικιακών Νόμων (1865)
απετέλεσε μια σημαντική νομοθετική πράξη του
Βρεταννικού Κοινοβουλίου για την οριοθέτηση της
σχέσης μεταξύ της αποικιοκρατικής και της αυτοκρατορικής νομοθεσίας. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι η αποικιακή νομοθεσία επρόκειτο να έχει πλήρη ισχύ εντός
της επικράτειάς της και περιορίζεται μόνο στον βαθμό που δεν ήταν σε αντίφαση με κάθε Αυτοκρατορική
Πράξη, η οποία επεκτείνεται στην εν λόγω αποικία.
Ο νόμος, από την μία πλευρά, ενίσχυε την θέση των
αποικιακών νομοθετικών σωμάτων εντός της χώρας,
ενώ την ίδια στιγμή επισφράγισε την απόλυτη υποταγή
τους στο Βρεταννικό Κοινοβούλιο.
Η ίδρυση του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της
Αυστραλασίας το 1885 αποτέλεσε την πρώτη επίσημη ενέργεια για την ομοσπονδοποίηση των αποικιών.
Ωστόσο, το Συμβούλιο ήταν ουσιαστικά ένα αδύναμο
εκτελεστικό σώμα, που αποτελούσαν οι αποικίες της
Δυτικής Αυστραλίας, της Νέας Ζηλανδίας, των Φίτζι,
της Κουίνσλαντ, της Τασμανίας και της Βικτώρια. Δεν
κατάφερε να πετύχει τον σκοπό του, αφού περιορίστηκε
σε λίγες συναντήσεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Στην δεκαετία του 1890, εγκρίθηκε τελικά ένα
μοντέλο συντάγματος, που βασίστηκε σε έναν συνδυασμό του βρεταννικού, αμερικανικού, καναδικού
και ελβετικού συνταγματικού μοντέλου (μοναρχία
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και κοινοβουλευτική κυβέρνηση από την Μεγάλη
Βρεταννία, του φεντεραλισμού από τον Καναδά και
τις Ηνωμένες Πολιτείες, την χρήση του δημοψηφίσματος από την Ελβετία) . Το 1900, το Σύνταγμα της
Αυστραλίας, αφού εγκρίθηκε από τους ψηφοφόρους
των έξι αποικιών, πέρασε στην συνέχεια ως πράξη
του Βρεταννικού Κοινοβουλίου. Ο νόμος τέθηκε σε
ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 1901, το έτος ίδρυσης της
Κοινοπολιτεία της Αυστραλίας.
Παρ’όλο που στις 11 Δεκεμβρίου 1931 η Μεγάλη
Βρεταννία με το Καταστατικό του Γουέστμινστερ
παραχώρησε πλήρη νομοθετική ανεξαρτησία στην
Αυστραλία (καθώς και την Νέα Ζηλανδία, τον Καναδά,
την Νότια Αφρική και την Ιρλανδία), οι νομοθετικοί
και συνταγματικοί δεσμοί των δύο χωρών παρέμεναν.
Ωστόσο, ο Νόμος της Αυστραλίας, το 1986, άλλαξε τα δεδομένα, αφού με αυτόν «το Κοινοβούλιο του
Ηνωμένου Βασιλείου δεν ασκεί πλέον καμμία απολύτως νομοθετική εξουσία στην Αυστραλία». Ο Νόμος
της Αυστραλίας του 1986 ψηφίστηκε ομόφωνα από τις
πολιτείες και την ομοσπονδιακή κυβέρνηση της χώρας,
αφού πρώτα εγκρίθηκε από την βρεταννική κυβέρνηση.
Ωστόσο, κάποιες πτυχές του Συντάγματος της
Αυστραλίας δείχνουν ότι η Βρεταννία εξακολουθεί να
ασκεί επιρροή στο αυστραλιανό πολιτικό γίγνεσθαι.
Συγκεκριμένα, το Αυστραλιανό Σύνταγμα αναφέρει
στο προοίμιό του ότι οι «αποικίες(νυν «πολιτείες»),
της Αυστραλίας συμφώνησαν να ενωθούν σε μία άρρηκτη Ομοσπονδιακή Κοινοπολιτεία στο πλαίσιο του
Στέμματος του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης
Βρεταννίας και της Ιρλανδίας». Επίσης, ο λεγόμενος
«όρκος της υποταγής», σύμφωνα με το Σύνταγμα της
Αυστραλίας, δηλώνει ότι το κράτος υποτάσσεται στον
«Βασιλιά ή Βασίλισσα του Ηνωμένου Βασιλείου της
Μεγάλης Βρεταννίας και της Ιρλανδίας».
Επιπλέον, το τμήμα 8 του προοιμίου του Συντάγματος
αναφέρει ότι η Αυστραλία θεωρείται ως «αυτοδιοικούμενη αποικία». Η χώρα μπορεί να έχει μετατραπεί από
μια αυτοδιοικούμενη ομοσπονδία αποικιών σε μία ουσιαστικά ανεξάρτητη χώρα, αλλά η δομή του αυστραλιανού Συντάγματος φανερώνει πως η χώρα εξακολουθεί
να υπάγεται στο Βρεταννικό Στέμμα. Η Βασίλισσα του
Ηνωμένου Βασιλείου έχει το δικαίωμα να ορίζει επισήμως τον Γενικό Κυβερνήτη της Αυστραλίας. Ακόμη,
βάσει του Αυστραλιανού Συντάγματος, η Αυστραλία
θεωρείται ως «Βρεταννική». Η Ενότητα 44 αναφέρει
πως κανείς δεν μπορεί να γίνει γερουσιαστής ή μέλος
της Βουλής των Αντιπροσώπων αν αυτός / αυτή είναι
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«πολίτης ξένης δύναμης. Η Βρεταννία δεν θεωρείται
ως «ξένη δύναμη», ως εκ τούτου η Αυστραλία αποτελεί «βρεταννική χώρα». Ακόμη, οι βρεταννικοί νόμοι εξακολουθούν να έχουν ισχύ στην Αυστραλία. Ο
Νόμος του Διακανονισμού του 1701 και η Διακήρυξη
των Δικαιωμάτων του 1689 καθορίζουν τον διάδοχο
του βρεταννικού θρόνου - και έμμεσα τον Αρχηγό του
Αυστραλιανού Κράτους.

οι οικονομικές σχέσεις
Η πρώτη οικονομική συμφωνία μεταξύ ΗΒΑυστραλίας ήταν η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου
στο πλαίσιο των Εμπορικών Συμφωνιών της Οττάβα το
1932, μεταξύ της Βρεταννίας και των κρατών-μελών της
Κοινοπολιτείας, για την προνομιακή μεταχείριση των
αυτοκρατορικών προϊόντων στην αγορά των κρατώνμελών της Κοινοπολιτείας. Την διαδέχθηκε η Συμφωνία
Ελευθέρου Εμπορίου στις 9 Νοεμβρίου 1956 , η οποία
άνοιξε τον δρόμο στην Αυστραλία για την πρόσβαση
αφορολόγητων προϊόντων στην Αγορά της Βρεταννίας,
με αντάλλαγμα τον προνομιακό καθορισμό των δασμολογικών επιπέδων για τα προϊόντα του ΗΒ στην
Αυστραλία. Όταν η συμφωνία έληξε το 1961, το αυστραλιανό ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στις ΗΠΑ, ΕΣΣΔ,
Ιαπωνία καθώς και την Μέση Ανατολή. Η ταχεία διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών της Αυστραλίας
από το 1950 και έπειτα, οφείλεται στην απόφαση της
Βρεταννίας να ενταχθεί στην Ευρώπη. Μάλιστα, η
ένταξη της Βρεταννίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική
Κοινότητα το 1973 οδήγησε στην ύφεση των διμερών οικονομικών σχέσεων. Σήμερα, η ΕΕ αποτελεί σημαντικό
εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας λόγω του ΗΒ, ιδιαίτερα
στον τομέα των υπηρεσιών και των επενδύσεων.
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί τον κορυφαίο εμπορικό εταίρο της Αυστραλίας στην ΕΕ και τον δεύτερο μεγαλύτερο ξένο επενδυτή στην χώρα. Με την σειρά της, η
Αυστραλία είναι ο έβδομος μεγαλύτερος επενδυτής στην
Βρεταννία. Οι δε αγγλο-αυστραλιανές εταιρείες, όπως η
Rio Tinto Group και της BHP Billiton, έχουν γίνει από
τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες εξόρυξης πετρελαίου. Η βιομηχανία πετρελαίου στην Αυστραλία ξεκίνησε με τα Διυλιστήρια Πετρελαίου της Κοινοπολιτείας,
μια συνεργασία μεταξύ της αυστραλιανής κυβέρνησης
και της Αγγλο-Ιρανικής Εταιρείας Πετρελαίου (αργότερα ΒΡ). Επίσης, η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο
έχουν ισχυρούς δεσμούς στον κλάδο των μέσων ενημέρωσης, μέσω της ανάμιξης του Αυστραλού μεγιστάνα των media Rupert Murdoch, ιδρυτού του καναλιού
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BSkyB και ιδιοκτήτη βρεταννικών εφημεριδών.
Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος οικονομικός παίκτης στην Αυστραλία. Το 2013, οι
συνολικές επενδύσεις της Αυστραλίας στο Ηνωμένο
Βασίλειο ανέρχονταν στα 255.670 εκατ. δολλάρια - καθιστώντας την Αυστραλία τον δεύτερο πιο σημαντικό
ξένο επενδυτικό προορισμό του Ηνωμένου Βασιλείου.
Οι βρεταννικές επιχειρήσεις θεωρούν την Αυστραλία
ως την παραδοσιακά ελκυστική βάση για εμπορικές
συναλλαγές και έχουν επενδύσει σε ένα ευρύ φάσμα
βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των υποδομών,
των φαρμακευτικών προϊόντων, της ενέργειας και των
ταξιδιωτικών επιχειρήσεων. Ανάμεσα στους σημαντικώτερους επενδυτές του Ηνωμένου Βασιλείου στην
Αυστραλία είναι η Shell, η BP, η British Aerospace, η BT
και η Vodafone.

οι σχέσεις Βρεταννίας Αυστραλίας
στην άμυνα και την ασφάλεια
H Βρεταννία και η Αυστραλία έχουν κοινό σχέδιο
αντιμετώπισης των απειλών για την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της τρομοκρατίας, της διάδοσης των
όπλων μαζικής καταστροφής και της ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο. Μάλιστα, οι δύο χώρες έχουν συμφωνήσει σε διμερή συνεργασία για την αντιμετώπιση των παραδοσιακών αλλά και των αναδυόμενων απειλών για
την ασφάλεια. Συγκεκριμένα, στις 9 Μαρτίου 2011, η
Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας στην επιστήμη και την καινοτομία
για την στήριξη της κοινής καταπολέμησης της τρομοκρατίας.
Οι ετήσιες διαβουλεύσεις των υπουργών Εξωτερικών
και Άμυνας Αυστραλίας –ΗΒ λαμβάνουν χώρα στο
AUKMIN , το διμερές φόρουμ για θέματα εξωτερικής
πολιτικής, άμυνας και ασφάλειας. Το Ηνωμένο Βασίλειο
φιλοξένησε το έκτο AUKMIN στο Λονδίνο τον Μάρτιο
του 2014. Παλαιότερα AUKMIN έχουν πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο το 2012 και το 2006, Περθ το 2013,
Σίδνεϊ το 2011 και το Leeds το 2008.
Στο AUKMIN VI, οι υπουργοί Εξωτερικών υπέγραψαν μια «κοινή δήλωση για ενισχυμένη διπλωματική
συνεργασία του δικτύου για την ανταλλαγή βέλτιστων
πρακτικών και την ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών σε τομείς όπως η εκπαίδευση στην διαχείριση κρίσεων και την
πληροφορική. Τα ζητήματα που τέθηκαν ‘επί τάπητος΄
ήταν η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Ασφαλείας
των Ηνωμένων Εθνών, η διαχείριση κρίσεων, καθώς και
οι εξελίξεις στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού, με ιδι42

αίτερη έμφαση σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Οι διαβουλεύσεις για την άμυνα αφορούσαν την ανάπτυξη
διαδραστικών σχέσεων μεταξύ των Ενόπλων Δυνάμεων
των δύο κρατών, με απώτερο στόχο την αξιοποίηση της
διμερούς συνεργασίας στα πλαίσια των ειρηνευτικών
αποστολών στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν μια μακρά ιστορία στενής αμυντικής συνεργασίας. Σήμερα, είναι
μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας AUSCANNZUKUS
και στα πλαίσιά της ανταλλάσουν πληροφορίες με τις
ΗΠΑ, τον Καναδά και την Νέα Ζηλανδία. Επιπλέον,
υπέγραψαν αμυντικές συμφωνίες με την Μαλαισία, την
Σιγκαπούρη και την Νέα Ζηλανδία.
Tο Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία προχώρησαν
στην σύναψη αμυντικής συμφωνίας στις 18 Ιανουαρίου
2013, στο Περθ της Αυστραλίας. Με την συμφωνία οι
δύο χώρες επισφράγισαν τη συνεργασία τους σε τομείς
όπως η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, η αμυντική αναδιοργάνωση, ανταλλαγή προσωπικού, εξοπλισμών και
επιστήμης και τεχνολογίας.

η ευρύτερη διμερής συνεργασία
ΗΒ-Αυστραλίας

Η Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν κοινή
πολιτιστική καταγωγή. H γλώσσα, ο κώδικας αξιών, η
ελεύθερη οικονομία αποτελούν κοινά σημεία αναφοράς.
Η Βασίλισσα Ελισσάβετ είναι ένας ακόμη σημαντικός
συνδετικός κρίκος μεταξύ των δύο κρατών, αφού αναγνωρίζεται ως «Βασίλισσα της Αυστραλίας». Σήμερα,
τα δύο κράτη δρούν ως ‘συγκοινωνούντα δοχεία’ στην
παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Η Αυστραλία αποτελεί έναν ισχυρό γεωστρατηγικό παίκτη στην περιφέρεια Ασίας-Ειρηνικού και λειτουργεί για το Ηνωμένο
Βασίλειο ως «γέφυρα» για τις αγορές της Ασίας και της
Αμερικής. Αντίστοιχα, το Ηνωμένο Βασίλειο, ως κράτος-μέλος της ΕΕ, αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για
την Αυστραλία με την αγορά της Ευρώπης. Πέρα από
τις στενές οικονομικές σχέσεις, τις δύο χώρες ενώνει
το κοινό στρατηγικό σχέδιο αμυντικής συνεργασίας. Η
Αυστραλία και το Ηνωμένο Βασίλειο σε συνεργασία με
τις Ηνωμένες Πολιτείες καλούνται να αντιμετωπίσουν
τις σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια του Δυτικού
Κόσμου. Μέσα από το πέρασμα των αιώνων, η βρεταννική επιρροή εξακολουθεί να υπάρχει στην Αυστραλία,
δίνοντας το στίγμα της σε μεγάλο φάσμα της πολιτικο-οικονομικής και κοινωνικής ζωής, δείχνοντας ότι η
επιρροή της -πάλαι ποτέ-βρεταννικής αυτοκρατορίας
εξακολουθεί να πλανάται στον Ειρηνικό.
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Η γεωπολιτική σημασία της Ωκεανίας
και η επιρροή των ΗΠΑ

Η

Ωκεανία είναι ήπειρος που συνίσταται από την
Αυστραλία, την Νέα Ζηλανδία, την Τασμανία
και αριθμό νησιωτικών συμπλεγμάτων-κρατών (1) του νοτίου Ειρηνικού Ωκεανού. Γεωγραφικά
η Ωκεανία συνδέει τον νότιο Ειρηνικό με τον Ινδικό
Ωκεανό, έχοντας νότια την δυσπρόσιτη και αφιλόξενη
Ανταρκτική. Η περιοχή αποτελεί μια συνέχεια προς τον
νότο των πολυάριθμων νήσων του ινδονησιακού αρχιπελάγους, με δεσπόζουσα την ηπειρωτική νήσο της
Αυστραλίας. Συγχρόνως εκτείνεται και ανατολικά, σε
σχήμα ημικυκλίου, μέσω συμπλεγμάτων πολυαρίθμων
μικρών νήσων, που εισχωρούν σε βάθος στον κεντρικό
και νότιο Ειρηνικό. Χαρακτηριστικό της Ωκεανίας είναι ο τεράστιος υδάτινος όγκος της, που περικλείει τα
πολυάριθμα και μερικώς απομονωμένα αυτά νησιά στο
απομακρυσμένο από τις θαλάσσιες οδούς τμήμα του
νοτίου ημισφαιρίου.
Η έκκεντρη θέση και απομόνωση της Ωκεανίας, σε
συνδυασμό με την απουσία εκμεταλλεύσιμων πόρων, συνετέλεσαν να αποτελέσει την τελευταία ήπειρο που εξερευνήθηκε, αποικήθηκε και αποτέλεσε πεδίο διαμάχης
των αποικιοκρατικών δυνάμεων. Οι τεράστιες θαλάσσιες
αποστάσεις μεταξύ των νήσων περιόρισαν τις μετακινήσεις πληθυσμών, γεγονός που ανατράπηκε μόνο με την
σχετικά πρόσφατη αποίκηση της Αυστραλίας και Νέας
Ζηλανδίας και την εξαφάνιση των γηγενών πληθυσμών.
Η βρεταννική σημαία κυμάτιζε επί χρόνια στην Ωκεανία,
χωρίς όμως η περιοχή να αποτελεί ζωτικής σημασίας
έδαφος για την τεράστια αυτοκρατορία.
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του Ιπποκράτη Δασκαλάκη

Η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία, πιστές στο καθεστώς της Κοινοπολιτείας, συνέδραμαν αποφασιστικά
και με σημαντικές ανθρώπινες θυσίες, σε αμφότερους
τους παγκοσμίους πολέμους, τις αγγλόφιλες δυνάμεις.
Μικρότερη και συμβολική είναι η γαλλική παρουσία
στις πολυάριθμες νήσους του νοτίου Ειρηνικού.
Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, χρειάστηκε
η ιαπωνική επέκταση μέχρι τα βόρεια σύνορα της
Αυστραλίας και η πρωτόγνωρη απειλή ιαπωνικής εισβολής, για να αποτελέσει η Ωκεανία ζωτικό μέρος
του συμμαχικού σχεδιασμού και θέατρο επιχειρήσεων
για ανάσχεση των Ιαπώνων. Ταυτόχρονα, θεμελιώθηκε η εμπλοκή των ΗΠΑ στην περιοχή, συνοδευόμενη
από τον απόλυτο έλεγχο αριθμού νήσων και αντίστοιχη
επιρροή στα λοιπά κράτη της Ωκεανία,ς με εστίαση στις
δύο πολυπληθείς νησιωτικές δημοκρατίες (Αυστραλία,
Νέα Ζηλανδία).
Στον Ψυχρό Πόλεμο που ακολούθησε, Αυστραλία
και Νέα Ζηλανδία, σταθερά ταγμένες στο δυτικό σύστημα, γνώρισαν οικονομική άνοδο και πολιτική σταθερότητα και στήριξαν στρατιωτικά επιλογές των ΗΠΑ
και των συμμάχων τους. Αποκορύφωμα της συνεργασίας των ΗΠΑ με την Αυστραλία και την Νέα Ζηλανδία
ήταν η τριμερής συμμαχία του ANZUS (Australia, New
Zealand, United States), που υπογράφηκε το 1951 και
τέθηκε σε ισχύ το επόμενο έτος, υπό την πίεση που
δημιουργούσε ο πόλεμος της Κορέας και οι δυτικοί
σχεδιασμοί (αλλά και ανησυχίες) επανεξοπλισμού της
Ιαπωνίας. Σύμφωνα με την συνθήκη, όλα τα μέρη θα
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εξωτερική πολιτική & άμυνα
θεωρούσαν οποιαδήποτε ένοπλη επίθεση στην περιοχή του Ειρηνικού εναντίον ενός εξ αυτών, ως απειλή
για την ειρήνη και την ασφάλεια των υπολοίπων μερών,
και αναλάμβαναν υποχρεώσεις κοινής διαβούλευσης
και αντιμετώπισης της κατάστασης, ενώ συγχρόνως
δεσμεύονταν να διατηρούν ικανότητες αντιμετώπισης
τυχόν εχθρικής επίθεσης.
Στην συνθήκη διακρίνεται η δημιουργηθείσα κατά
τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο αίσθηση του αδιάσπαστου
του χώρου Ωκεανίας και Ειρηνικού, στις αντιλήψεις των
τριών συμμαχικών δυνάμεων. Απόρροια της συνθήκης
και των κοινών συμφερόντων ήταν και η συμμετοχή
της Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας στους πολέμους
της Κορέας και του Βιετνάμ. Η περίοδος που ακολούθησε σημαδεύτηκε από την αδιαφιλονίκητη αμερικανική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή του Ειρηνικού και
Ωκεανίας, με ανύπαρκτες τις προσπάθειες αλλά και δυνατότητες προβολής της σοβιετικής ή κινεζικής ισχύος.
Η έλλειψη ορατής απειλής επέτρεψε την δημιουργία των συνθηκών ασφαλείας που οδήγησαν σε αντιπαράθεση τις ΗΠΑ με την Νέα Ζηλανδία για το θέμα
της άδειας ελλιμενισμού πυρηνικών σκαφών της πρώτης στα λιμάνια της δεύτερης. Η άρνηση της Νέας
Ζηλανδίας το 1984 να επιτρέψει τον ελλιμενισμό, οδήγησε στην αμοιβαία καταγγελία της Συνθήκης της
ANZUS, η οποία από τριμερής μετατράπηκε σε διμερείς
Συνθήκες μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας και Αυστραλίας
και Νέας Ζηλανδίας. Η ψυχρότητα των σχέσεων ΗΠΑΝέας Ζηλανδίας και η αναίρεση της Συνθήκης δεν
εμπόδισε την τελευταία να συμμετάσχει μαζί με την
Αυστραλία, στέλνοντας στρατεύματα στο πόλεμο του
Κόλπου το 1991 και στο Αφγανιστάν (η Αυστραλία συμμετείχε επίσης και στον πόλεμο του Ιράκ το 2003). Η
κατάρρευση της Σοβιετικής Ενώσεως και η ανάδειξη
των ΗΠΑ ως ηγέτιδος στρατιωτικής υπερδυνάμεως
χωρίς ορατό αντίπαλο στην Ωκεανία, είχε ως αποτέλεσμα την ατόνηση του αμερικανικού ενδιαφέροντος
για την περιοχή.
Η ευρύτερη περιοχή της Ωκεανίας μετά το τέλος
του Β’ Παγκοσμίου πολέμου υπήρξε ειρηνική, αν εξαιρέσουμε την εισβολή της Ινδονησίας στο Ανατολικό
Τιμόρ (1999-2003), τις εμφύλιες διενέξεις στο νησί
Bougainville (αυτόνομη περιοχή της Παπούα-Νέας
Γουινέας) και στα Solomon Islands, καθώς και αριθμό
πραξικοπημάτων στις νήσους Fiji. Οι παραπάνω συγκρούσεις υπήρξαν συνέπεια εσωτερικών τριβών και
δεν εντοπίζεται εξωτερική εμπλοκή, γεγονός που
αποδεικνύει ότι δεν αμφισβητήθηκε η δυτική επιρροή
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στην περιοχή. Περιορισμένη κινεζική οικονομική διείσδυση υπάρχει σε ορισμένα μικρά κράτη της Ωκεανίας,
με απώτερο στόχο την απόσυρση της εκ μέρους τους
αναγνώρισης της Ταιβάν. Άξια αναφοράς είναι η παρουσία συμβολικών δυνάμεων από τα κράτη της Ωκεανίας
σε ειρηνευτικές αποστολές του ΟΗΕ, αλλά και υποστήριξης στις επιχειρήσεις του Ιράκ (2003).
Προαναφέρθηκε ότι η θέση της Ωκεανίας είναι έκκεντρη και απομεμακρυσμένη, τοποθετημένη στο νότιο
ημισφαίριο και μακριά από τις κύριες περιοχές ενδιαφέροντος του Ειρηνικού Ωκεανού. Επιπλέον, ευρίσκεται σχετικά μακριά από τις βασικές θαλάσσιες οδούς
επικοινωνιών. Το πλήθος των βορειανατολικώς της
Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας μικρών και διασκορπισμένων νήσων, είχε στρατηγική σημασία στον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, ως νήσοι βατήρες που επέτρεπαν
τις σχετικά μικρής εμβέλειας αεροναυτικές δυνάμεις να
προωθούνται σταδιακά και να ενασκούν έλεγχο των
εκτεταμένων περιοχών του Ειρηνικού. Στην ψυχροπολεμική περίοδο, αυτή η σημασία μειώθηκε, αφ’ ενός λόγω
της τρωτότητός τους ως πυρηνικών στόχων και αφ’ ετέρου λόγω της σημαντικής απεξάρτησης των μεγάλης
πλέον εμβέλειας αεροναυτικών δυνάμεων από χαμηλών
δυνατοτήτων αλληλοϋποστηριζόμενα σημεία και βάσεις.
Αντίθετα, η στρατηγική σημασία των μεγάλων νήσων (Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Παπούα–Νέα Γουινέα)
παρέμεινε σημαντική ως βάσεων εξορμήσεως προς τις
κατευθύνσεις του Ειρηνικού, Ινδικού Ωκεανού και ινδονησιακού αρχιπελάγους. Η κύρια αξία της Ωκεανίας,
σήμερα, έγκειται στο γεγονός ότι μπορεί να φιλοξενήσει
τις δυνάμεις εκείνες οι οποίες θα ελέγχουν τις τρεις παραπάνω θαλάσσιες περιοχές (2).
Ειδικώτερα, το ινδονησιακό αρχιπέλαγος, λόγω
θέσεως, ελέγχει την κύρια θαλάσσια αρτηρία, μέσω
της οποίας διεξάγεται σήμερα το εμπόριο ΔύσεωςΑνατολής. Η Ωκεανία αποτελεί μια εσοχή ανάμεσα σε
αυτές τις τρεις περιοχές και συνάμα δίνει το απαραίτητο
στρατηγικό βάθος στο δακτύλιο των νησιωτικών περιοχών (Ινδονησία, Φιλιππίνες, Ταιβάν, Mariana Islands,
Guam), που περιορίζει τα παράλια της Κίνας-ΚορέαςΙαπωνίας και καλύπτει από νότια το σύμπλεγμα των
νήσων της Χαβάης. Ο έλεγχος λοιπόν αυτών των τεραστίων θαλασσίων εκτάσεων απαιτεί την ύπαρξη σημαντικών βάσεων ελλιμενισμού με ναυπηγοεπισκευαστικές ικανότητες και λοιπές αεροναυτικές ευκολίες, που
μόνον η Αυστραλία και η Νέα Ζηλανδία διαθέτουν. Η
θέση αυτών των δύο νησιών, το ανθρώπινο δυναμικό, οι
ένοπλες δυνάμεις τους και οι υποδομές, τις καθιστούν
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πολύτιμο και αναγκαίο σύμμαχο κάθε δυνάμεως με περιφερειακές φιλοδοξίες. Επιπρόσθετα, η Αυστραλία διαθέτει τα εχέγγυα για να καταστεί η περιφερειακή δύναμη της περιοχής.

η Αμερικανική επιρροή στην Ωκεανία
Ο πόλεμος διαρκείας κατά της τρομοκρατίας στην
Ασία, η οικονομική άνοδος της ζώνης του Ειρηνικού και
η συνεχόμενη άνοδος της Κίνας, παράλληλα με την
εδραίωση της αντίληψης της μελλοντικής κινεζικής
πρόκλησης της αμερικανικής ηγεμονίας, επανέφεραν
το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την περιοχή του Ειρηνικού
και κατ’ επέκτασιν και της Ωκεανίας. Οι δεσμοί των
ΗΠΑ με την Αυστραλία ενδυναμώθηκαν, ενώ σταδιακά επήλθε και αναθέρμανση των σχέσεων ΗΠΑ-Νέας
Ζηλανδίας, με την εποικοδομητική διαμεσολάβηση της
Αυστραλίας. Είναι γεγονός ότι οι τρεις δυνάμεις του ευρύτερου Ειρηνικού διαισθάνονται τις κοινές αγγλοσαξονικές ρίζες, ενστερνίζονται κοινές πολιτικές και οικονομικές αρχές και θεσμούς, ενώ βιώνουν παραπλήσιες πολιτιστικές καταβολές, γεγονός που καθιστά την μεταξύ
τους συνεργασία ευκολώτερη και ευρέως αποδεκτή από
τις κοινωνίες και τον πολιτικό τους κόσμο.
Νέα Ζηλανδία: Η επίσημη επανεκκίνηση των στρατιωτικών σχέσεων ΗΠΑ-Νέας Ζηλανδίας πραγματοποιήθηκε το 2010, με την υπογραφή του Wellington
Declaration. Αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών είχε ξαναρχίσει
αθόρυβα το 2007. Η επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Νέας
Ζηλανδίας οδήγησε σε άρση του αποκλεισμού σκαφών
του Πολεμικού Ναυτικού της τελευταίας από βάσεις των
ΗΠΑ (χωρίς όμως να αρθεί η αντίστοιχη απαγόρευση
ελλιμενισμού πυρηνοκίνητων σκαφών ή σκαφών που φέρουν πυρηνικά όπλα σε λιμάνια της Νέας Ζηλανδίας) και
επέτρεψε την εκτέλεση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων
και στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Έκτοτε, διαδοχικές επισκέψεις υπουργών Αμύνης, δηλώσεις, τοποθετήσεις και κοινές ασκήσεις, επιβεβαιώνουν
την επανέναρξη της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.
Είναι γεγονός ότι οι νέες συνθήκες του 21ου αιώνα
οδήγησαν την Νέα Ζηλανδία να αναθεωρήσει το ουδετερόφιλο και ειρηνόφιλο status που υιοθέτησε την
δεκαετία του 1980, και σταδιακά να επανέλθει σε έναν
πιο ενεργό ρόλο στην διεθνή πολιτική, αποδεχόμενη
την αμερικανική επιρροή και επιζητώντας την προσεκτική διεύρυνση των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα.
Αυστραλία: Οι σχέσεις και η συνεργασία των ΗΠΑ
και Αυστραλίας παρέμειναν διαχρονικά σε υψηλό επίΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

πεδο. Ειδικώτερα σήμερα, προβάλλεται η σχέση ΗΠΑΑυστραλίας ως η σπουδαιότερη και τα μέγιστα υποσχόμενη συνεργασία του 21ου αιώνα στην περιοχή του
Ειρηνικού (3). Η επιρροή των ΗΠΑ στην εξωτερική και
αμυντική πολιτική της Αυστραλίας παραμένει ισχυρή,
παρά την κατά καιρούς λαϊκή δυσαρέσκεια προς ορισμένες επιλογές της αμερικανικής ηγεσίας. Η αποδοχή
της αμερικανικής επιρροής, πλέον της προαναφερθείσας ιστορικής κοινής συναντίληψης βασικών αρχών
και ιδεωδών, στηρίζεται και στην αναμενόμενη μελλοντική ανάγκη ανάσχεσης μιας πιθανής κινεζικής επεκτατικότητας (4). Ακόμη και το μακρινό ενδεχόμενο
μιας ασταθούς μουσουλμανικής Ινδονησίας αποτελεί
παράγοντα ενδυνάμωσης των σχέσεων με τις ΗΠΑ.
Η επίδραση της γεωγραφικής νησιωτικής απομόνωσης (ΗΠΑ, Αυστραλία, Βρεταννία, Νέα Ζηλανδία) είναι
καθοριστική στην δημιουργία παραπλήσιας αντίληψης
της φύσεως των απειλών και οδηγεί στην αποδοχή κοινών τρόπων αντιμετώπισης, σε αναζήτηση συνεργασίας
και σε αποδοχή της επιρροής της ισχυρότερης δυνάμεως (ΗΠΑ). Οι κοινοί αγώνες για την ανάσχεση της ιαπωνικής επιθετικότητας ενίσχυσαν τους δεσμούς ΗΠΑΑυστραλίας και ανέδειξαν στην τελευταία την αναγκαιότητα σύμπλευσης με την δύναμη (ΗΠΑ), που ελέγχει
τις θαλάσσιες οδούς που την περιτριγυρίζουν και μέσω
των οποίων διεξάγεται το εμπόριό της.
Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ συνειδητοποιούν την γεωπολιτική αξία της Αυστραλίας, όχι μόνον ως στρατιωτικής και οικονομικής δυνάμεως (12η χώρα στους G-20),
αλλά και ως αναγνωρίσιμης δύναμης «ήπιας ισχύος»
στον Ειρηνικό, και την εντάσσουν στα περιφερειακά
σχέδια τους. Ο πρόεδρος Obama, απευθυνόμενος στο
Κοινοβούλιο της Αυστραλίας στην Canberra, στις 17
Νοεμβρίου 2011 (5), δήλωσε ότι, μετά από 10 χρόνια
αιματηρών συγκρούσεων στην Μέση Ανατολή και στο
Αφγανιστάν, οι ΗΠΑ στρέφουν ξανά την προσοχή τους
στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Έναν μήνα
πριν, η υπουργός Εξωτερικών Hillary Clinton, με άρθρο
της στο Foreign Policy (6), ανέφερε την πρόθεση δημιουργίας ενός άξονα στην Ασία (Pivot to Asia), ως αντιστάθμισμα στην κινεζική διείσδυση, με την Αυστραλία να
κατέχει σημαντικώτατο ρόλο σε αυτήν την προσπάθεια.
Ο άξονας αυτός συμπεριλαμβάνει πολιτικές, οικονομικές, διπλωματικές, πολιτιστικές δράσεις, με την
στρατιωτική διάσταση να εμπεριέχει πολυεπίπεδη συνεργασία αλλά και υψηλό κόστος. Η συνεργασία ΗΠΑΑυστραλίας περιλαμβάνει ενίσχυση των αμυντικών
σχέσεων μέσω συνεκπαίδευσης μονάδων, εκπαιδευτι45
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Χάρτης κυρίων θαλασσίων οδών του Ινδικού ΩκεανούΩκεανίας που οδηγούν στην Κίνα

Δημοσκόπηση της αντίληψης των πολιτών της
Αυστραλίας έναντι πιθανής κινεζικής στρατιωτικής
απειλής (Πηγή: Lowy Institute Poll, 2014)

κών προγραμμάτων, κοινών ασκήσεων, κοινής χρήσης
μέσων, παροχής διευκολύνσεων και δικαιωμάτων χρήσεων ευκολιών σε αυστραλιανό έδαφος, αύξησης των
εξαγωγών αμερικανικού αμυντικού υλικού και τεχνογνωσίας, ευρύτατης ανταλλαγής πληροφοριών και διμερών επισκέψεων πολεμικών σκαφών.
Η προβλεπόμενη μέσου του «Pivot to Asia» ενίσχυση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των ΗΠΑ στην
περιοχή, προβλέπει την ενίσχυση των αεροναυτικών
δυνάμεων κατά 50%-60% μέχρι το τέλος του 2020 (7).
Σημαντικό μέρος αυτών των δυνάμεων θα σταθμεύει
(μόνιμα ή σε εναλλασσόμενη βάση) στην Αυστραλία.
Ήδη το λιμάνι του Darwin, στην βόρεια Αυστραλία,
αποτελεί την βάση μιας ετοιμοπόλεμης αμερικανικής
εκστρατευτικής δυνάμεως πεζοναυτών (Marine Air
Ground Task Force -MAGTF), που σταδιακά θα ανέλθει σε δύναμη 2500 ανδρών (μέχρι το 2016), υποστηριζόμενων από ανάλογα αεροναυτικά μέσα (εκτιμώμενο
ετήσιο κόστος λειτουργίας της βάσεως 1.6 δισεκατομμύρια USD).
Ανάλογα αεροναυτικά μέσα (σκάφη επιφανείας, υποβρύχια, Α/Φ εναέριου εφοδιασμού, μαχητικά και μεταφορικά Α/Φ) θα χρησιμοποιούν, σε μόνιμη βάση ή περιοδικά, λοιπές εγκαταστάσεις της Αυστραλίας (8). Αξίζει
να αναφερθεί ότι η Αυστραλία, εδώ και δεκαετίες, φιλοξενεί αμερικανικούς σταθμούς επιτήρησης του εναερίου χώρου και διαστήματος (Joint Australian-American

Facilities), που αποτελούν πολύτιμους αισθητήρες της
αμερικανικής στρατηγικής διοίκησης Air Space Control
& Command (ASCCOM) και κέντρα επικοινωνιών της
US Pacific Command (USPACOM).
Οι συζητήσεις για πιθανή εμπλοκή της Αυστραλίας
στο αντιβαλλιστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ (US Missile
Defence Program) έχει τις ρίζες του στην δεκαετία
του 1980. Οι σκέψεις αυτές επανελήφθησαν το 2003
(9), συναντώντας χλιαρή ανταπόκριση εκ μέρους της
Canberra, που αναγνωρίζει το υψηλό κόστος, την χαμηλή στο μεσοπρόθεσμο μέλλον απειλή και κυρίως
την αμφιλεγόμενη αποτελεσματικότητα του συστήματος. Στις υπουργικές συνομιλίες του 2013, προκρίθηκε
η λύση της απόκτησης αντιβαλλιστικών ικανοτήτων
μέσω της μετατροπής των τριών αυστραλιανών σκαφών
αεράμυνας (Air Warfare Destroyers-AWD) σε σκάφη
αντιμετώπισης βαλλιστικών βλημάτων (Ballistic Missile
Destroyers-BDM), μέσω απόκτησης του συστήματος
Aegis, ώστε μελλοντικά και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα αμερικανικά και ιαπωνικά BDMs να υπάρχει μια
ευκίνητη αντιβαλλιστική ομπρέλα. Η σκοπιμότητα αυτού του προγράμματος αντιμετωπίζει κριτική από μέρος
του πολιτικού κόσμου, καίτοι η υλοποίηση του έχει αποφασιστεί (2014). Επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη αντιβαλλιστικής άμυνας προϋποθέτει χρήση υψηλής και
ευαίσθητης τεχνολογίας, τομέα στον οποίο η επιρροή
των ΗΠΑ επί της Αυστραλίας είναι σημαντική (οι ΗΠΑ
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αποτελούν τον δεύτερο επενδυτή στην οικονομία της
Αυστραλίας, με ιδιαίτερη έμφαση σε επενδύσεις προϊόντων υψηλής τεχνολογίας).
Λοιπές χώρες Ωκεανίας: Οι ΗΠΑ, με το τέλος του
Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ανέλαβαν υπό την προστασία τους ορισμένα νησιωτικά συμπλέγματα, αποκτώντας ειδικές σχέσεις με αυτά. Ειδικώτερα, τα νησιωτικά
κράτη Palau, Marshall Islands και Federated States of
Micronesia, παράλληλα με την ανεξαρτητοποίησή τους,
απέκτησαν και το καθεστώς του Free Associated State με
τις ΗΠΑ. Οι τελευταίες είναι υπεύθυνες για την άμυνα,
παροχή οικονομικής βοήθειας και τις υποδομές κοινωνικής υποστήριξης. Μάλιστα τα κράτη αυτά συμμετείχαν
συμβολικά στην, υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, «Συμμαχία
των Προθύμων» για την επέμβαση στο Ιράκ το 2003. Οι
ΗΠΑ δεν διαθέτουν, στα νησιά αυτά, αξιόλογες υποδομές υποστήριξης σημαντικών αεροναυτικών μονάδων,
αλλά υφίσταται μόνιμη παρουσία της αμερικανικής
ακτοφυλακής με όλες τις απορρέουσες συνέπειες και
δυνατότητες. Αντίστοιχο καθεστώς για αμυντικά και
οικονομικά θέματα έχουν τα νησιωτικά συμπλέγματα
Niue και Cook Islands με την Νέα Ζηλανδία.
Η Γαλλία, Βρεταννία και Χιλή διαθέτουν εδάφη στην
Ωκεανία, με διάφορες μορφές εξάρτησης. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν την σταθεροποίηση των νησιωτικών καθεστώτων της Ωκεανίας, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία
«failed states», που θα αποτελέσουν εκτροφεία τρομοκρατικών οργανώσεων (10). Παράλληλα, επιδιώκουν
την παρεμπόδιση εμφάνισης της κινεζικής επιρροής,
είτε με απευθείας παρουσία τους είτε μέσω της παρουσίας των συμμάχων της στην περιοχή. Οι προσπάθειες αυτές περιλαμβάνουν πολυεπίπεδες ενέργειες και συνεργασίες (πολιτικές, διπλωματικές, εμπορικές, στρατιωτικές) και κρίνονται μέχρι στιγμής επιτυχημένες, παρά τις
αναταραχές που ορισμένα από αυτά τα νησιωτικά κράτη
αντιμετώπισαν τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησία τους.
Η Ωκεανία αποτελεί σήμερα περιοχή σταθερότητας,
υπό τον αδιαμφισβήτητο έλεγχο και επιρροή των ΗΠΑ,
είτε απευθείας είτε μέσω των συμμάχων τους. Τα τελευταία πέντε χρόνια, το αμερικανικό ενδιαφέρον για την
ευρύτερη περιοχή έχει αναζωπυρωθεί και διαφαίνεται
η προσπάθεια δημιουργία ενός άξονα (Pivot to Asia),
με κύριο στρατηγικό εταίρο την Αυστραλία. Ο άξονας
αυτός, με μακροχρόνιο ορίζοντα, στρέφεται κατά της
αυξανόμενης προσπάθειας κινεζικής διείσδυσης στον
Ειρηνικό και θα αυξήσει την αμερικανική στρατιωτική
παρουσία στην περιοχή. Οι ΗΠΑ έχουν αντιληφθεί ότι
ο 21ος αιώνας ανήκει στην λεκάνη του Ειρηνικού και
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

δεν θα επιτρέψουν σε καμμία δύναμη να αμφισβητήσει
την ηγεμονική τους θέση στην ευρύτερη περιοχή. Η η
Ωκεανία διαδραματίζει σε αυτήν την γεωπολιτική αρχιτεκτονική καίριο ρόλο, διότι στηρίζει και δίνει βάθος
στην γραμμή περικύκλωσης-ανάσχεσης της Κίνας.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
(1) Χώρες Ωκεανίας: Australia, Cook Islands, Federated
States of Micronesia, Kiribati, Marshall Islands, Nauru, New
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Islands, Tonga, Tuvalu, Vanuatu και Fiji. Τα Palau, Marshall
Islands και Federated States of Micronesia διαθέτουν καθεστώς Free Associated State με τις ΗΠΑ. Αντίστοιχο καθεστώς
διαθέτουν τα Niue, και Cook Islands με την Νέα Ζηλανδία.
Επίσης στην Ωκεανία ευρίσκονται νησιωτικά εδάφη εξαρτημένα από τις ΗΠΑ (Northern Mariana Islands, Guam,
American Samoa, Wake) και την Βρεταννία (Pitkern Ailen).
Με διαφορετική μορφής εξάρτησης από την Γαλλία είναι οι
Nouvelle-Caledonie, Wallis et Futune, Polynesie Francaise. Το
Easter Island αποτελεί επαρχία της Χιλής. Επίσης η Ινδονησία
συμμετέχει στην Ωκεανία με την West Papua (δυτικό τμήμα
της νήσου Papua).
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Agendas and Priorities?” (2010).
47

εξωτερική πολιτική & άμυνα

Οι αμφίθυμες σχέσεις
Αυστραλίας-Κίνας

Ο

του Σωτήρη Δημόπουλου

ι διπλωματικές σχέσεις της Αυστραλίας με την
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ξεκινούν το 1972,
αμέσως μετά την αλλαγή και της αμερικανικής
πολιτικής προς το Πεκίνο, κατά την προεδρία Νίξον.
Από τότε η συνεργασία των δύο χωρών είναι πολύ στενή, ιδιαίτερα στο οικονομικό πεδίο, με θεσμοθετημένες
κοινές δομές λήψης και εφαρμογής συμφωνιών, όπως
το κοινό συμβούλιο Αυστραλίας-Κίνας (ACC), που
λειτουργεί από το 1978. Οι συναντήσεις των ηγετών
των δύο κρατών πραγματοποιούνται πλέον καθ’ έτος,
ενώ παράλληλες συναντήσεις κάνουν τα υπουργεία
Εξωτερικών και Οικονομικών. Και οι δύο χώρες συμμετέχουν σε αρκετούς οργανισμούς συνεργασίας, όπως η
APEC (Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού). Οι
σχέσεις αυτές δεν είναι, όμως, ανέφελες, και στο διπλωματικό πεδίο παρατηρούνται αρκετές διακυμάνσεις, που άπτονται τόσο σε ζητήματα παραβίασης των
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όσο και διαφορετικής οπτικής στα θέματα περιφερειακής ασφάλειας.
Η Αυστραλία είναι μια μεγάλη σε έκταση χώρα,
αλλά μικρή αναλογικά σε πληθυσμό (23.800.000 κάτοικοι). Διαθέτει, όμως, πολλές πλουτοπαραγωγικές πηγές
και πρώτες ύλες, γεγονός που την καθιστά πολύτιμη για
την διαρκώς ογκούμενη κινεζική οικονομία. Η αδιατάρακτη συνέχεια στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των
δύο χωρών, οι οποίες αυξάνονται ραγδαία τα τελευταία
χρόνια, επέτρεψε εν τέλει στην Αυστραλία να μην επηρεασθεί από την πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση. Η Κίνα αποτελεί, σήμερα, τον μεγαλύτερο εμπορικό
εταίρο της Αυστραλίας, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο μεταξύ
των δύο χωρών το 2013 έφθασε στα 150 δις δολλάρια. Για
την Αυστραλία οι εξαγωγές προς την Κίνα ανήλθαν σε 95
δις δολλάρια -αξίζει να αναφερθεί ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών ανέρχονται στα 7 δις δολλάρια- και οι εισαγωγές,
κυρίως αγαθών, σε 47 δις. Ας σημειωθεί ότι οι συναλλαγές της Αυστραλίας με την Κίνα από το 2013 γίνονται με
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αυστραλιανό δολλάριο και κινεζικό γουάν. Το δολλάριο
της Αυστραλίας ήταν το τρίτο νόμισμα που είχε αυτήν
την δυνατότητα, μετά το δολλάριο και το ιαπωνικό γεν.
Το 2014, οι ηγέτες της Αυστραλίας Τόνυ Άμποττ και
της Κίνας Σι Τιπίνγκ συμφώνησαν, έπειτα από σχετικές
συνομιλίες δέκα ετών, να δημιουργήσουν μια ελεύθερη ζώνη εμπορίου, στις συναλλαγές των δύο χωρών. Η
συμφωνία συνιστά μέρος του σχεδίου του Πεκίνου για
μια περιοχή ελευθέρου εμπορίου Ασίας και Ειρηνικού
(FTAAP), ενώ πρόσφατα έχουν υπογραφεί ανάλογες
συμφωνίες με την Ιαπωνία και την Κορέα. Η συμφωνία
Αυστραλίας-Κίνας (CHAFTA) προβλέπεται να αυξήσει
κατά πολύ ακόμη το εμπορικό ισοζύγιο των δύο χωρών,
ενώ όσον αφορά στην Αυστραλία θα δώσει τεράστια
ώθηση στους τομείς της αγροτικής οικονομίας -και ιδιαίτερα στην πολύ ανεπτυγμένη κτηνοτροφία- της ενέργειας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Σύμφωνα με
σχετικές μελέτες, όταν ολοκληρωθεί η εφαρμογή της
συμφωνίας, το 95% των αυστραλιανών εξαγωγών προς
την Κίνα δεν θα υπόκειται σε καμμία φορολογία, την
στιγμή που τώρα φορολογούνται ακόμη και με 40%. Η
κινεζική κυβέρνηση εκτιμά ότι οι επενδύσεις που πρόκειται να κάνει επί του εδάφους της Αυστραλίας, μετά
την υπογραφή της συμφωνίας για την ζώνη ελευθέρου
εμπορίου και σε βάθος χρόνου 10 ετών, θα φθάσουν το
ύψος των 1,25 τρις. δολλάρια.
Αυτή, όμως, είναι η μια πλευρά του νομίσματος, διότι υπάρχει και η άλλη. Η Αυστραλία είναι αναμφίβολα
«σαρξ εκ της σαρκός» του Δυτικού Κόσμου, πολιτικά
και πολιτισμικά. Επίσης, ακολουθεί με συνέπεια όλες
τις βασικές συντεταγμένες του αγγλοσαξονικού άξονα,
και πρωτίστως των ΗΠΑ, στη διεθνή πολιτική. Συχνά,
λοιπόν, προκύπτουν διαφωνίες σε ζητήματα που άπτονται του τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καταστολής των Κινέζων διαφωνούντων ή της καταπίεσης
μειονοτήτων στην κινεζική επικράτεια. Σοβαρό πρόβληΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

μα, για παράδειγμα, υπήρξε όταν συνελήφθη Αυστραλός
υπήκοος κινεζικής καταγωγής από τις κινεζικές αρχές, εξ
αιτίας των δηλώσεών του για τα 25 χρόνια από τα γεγονότα της πλατείας Τιεν Αν Μεν. Αλλά και παλαιότερα,
όταν ο πρωθυπουργός Χάουαρντ δέχθηκε τον εξόριστο
ηγέτη του Θιβέτ Δαλάϊ Λάμα στην Καμπέρα.
Ένα ακόμη αγκάθι στις μεταξύ τους σχέσεις συνιστά
η εντεινόμενη στρατιωτική παρουσία του κινεζικού ναυτικού στην θάλασσα της νοτιο-ανατολικής Κίνας και
στον νότιο Ειρηνικό, και οι στρατιωτικές ασκήσεις που
πραγματοποιεί βορείως της Αυστραλίας. Οι ανησυχίες
της Καμπέρα πολλαπλασιάστηκαν, όταν το Πεκίνο ανακοίνωσε ότι προχωρεί στην δημιουργία ζώνης αεράμυνας στην θάλασσα της ανατολικής Κίνας.
Το Πεκίνο, όμως, έχει αναπτύξει και έντονη οικονομική δραστηριότητα στην περιφέρεια του νότιου
Ειρηνικού, ανταγωνιζόμενο στην απόκτηση επιρροής τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Συγκεκριμένα,
κατά την προηγούμενη δεκαετία, με την μορφή βοήθειας, οι Κινέζοι διοχέτευσαν στις διάφορες χώρες της
περιοχής 1,9 δις. δολλάρια. Η Παπούα Νέα Γουινέα, τα
νησιά Φίτζι, η Σαμόα και το Βανουάτου –το οποίο ισοπεδώθηκε πρόσφατα από τον τυφώνα Παμ- εισέπραξαν,
από το 2006, τεράστια ποσά, μέσω 167 προγραμμάτων
που ανέπτυξε η Κίνα στην περιοχή. Αν και η Κίνα κατατάσσεται ακόμη στην πέμπτη θέση των χρηματοδοτών
των νησιωτικών αυτών κρατών, μετά την Αυστραλία, τις
ΗΠΑ, την Ιαπωνία και την Νέα Ζηλανδία, έχει καταστεί
φανερό ότι η κινεζική παρουσία ενδυναμώνεται τάχιστα.
Η ανησυχία των Αυστραλών αφορά και στην παρουσία
των Κινέζων μεταναστών στην χώρα, και την πιθανότητα
κάποια στιγμή στο μέλλον να αυξηθεί επικίνδυνα το ποσοστό τους. Σήμερα, στην Αυστραλία κατοικούν 450.000
Κινέζοι μετανάστες (επίσημα στοιχεία του 2014), ενώ
στα πανεπιστήμια της χώρας σπουδάζουν περί τους
150.000 Κινέζοι φοιτητές, που αποτελούν πηγή σημαντικών εσόδων για την αυστραλιανή οικονομία.
Ο μεγαλύτερος φόβος, όμως, της Αυστραλίας είναι
να οδηγηθεί σε μια απόλυτη οικονομική εξάρτηση από
τον κίτρινο γίγαντα, γεγονός που θα συνεπάγεται και
την πολιτική της εξάρτηση.
Εξ αυτών των παραγόντων δικαιολογείται και η αμφιθυμία που παρατηρείται στις διμερείς τους σχέσεις,
για πάνω από τέσσερις δεκαετίες. Αμφίθυμη άλλωστε
είναι και η εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι Αυστραλοί πολίτες για την Κίνα, παρά το γεγονός ότι ωφελούνται τα
μέγιστα από τις σχέσεις της χώρας τους με αυτήν. Σε δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Λεβί το 2014, οι Αυστραλοί
δείχνουν να βλέπουν την Κίνα πιο θετικά από ποτέ, και
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να την θεωρούν την καλύτερη φίλη της Αυστραλίας
στην Ασία, στην ίδια θέση με την Ιαπωνία. Ωστόσο, το
48% των Αυστραλών πιστεύουν ότι είναι πολύ πιθανόν η Κίνα να αποτελέσει στρατιωτική απειλή για την
χώρα τους τα επόμενα 20 χρόνια και το 56% θεωρεί ότι
η κυβέρνησή τους αφήνει να πραγματοποιούνται πολύ
περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε οι κινεζικές επενδύσεις.
Παρ’ όλα αυτά, η ανάγκη που έχει η αυστραλιανή
οικονομία για τα κινεζικά κεφάλαια οδηγεί τους ηγέτες
της να βάζουν «νερό στο κρασί τους». Προτάσσουν με
ρεαλισμό τα πεδία της κοινής συνεργασίας και με ορθολογισμό προωθούν τα συμφωνηθέντα. Ως γνωστόν,
οι Κινέζοι στις συναλλαγές τους με τα άλλα κράτη
εκτιμούν την σαφήνεια και την συνέχεια. Και τα δύο οι
Αυστραλιανοί τους τα παρέχουν σταθερά.
Ταυτοχρόνως, όμως, η Καμπέρα προτάσσει ως αντίβαρο στην κινεζική πίεση την στενώτερη συνεργασία
της με τις ΗΠΑ, με τις οποίες από το 1951 συμμετείχε
στο σύμφωνο ANZUS (με την συμμετοχή και της Νέας
Ζηλανδίας). Η Αυστραλία παίρνει ενεργό μέρος σε όλες
τις επιχειρήσεις που ηγείται η Ουάσιγκτων για την «καταπολέμηση της τρομοκρατίας», όπως στο Αφγανιστάν
και στο Ιράκ. Το 2014, ΗΠΑ και Αυστραλία υπέγραψαν
μια νέα αμυντική συμφωνία, που επιτρέπει την ακόμη
στενώτερη συνεργασία τους σε αυτόν τον τομέα.
Αλλά και στο οικονομικό πεδίο, η δραστηριοποίηση
των Αμερικανών είναι εξαιρετικά έντονη. Η Ουάσιγκτων
παραμένει ο μεγαλύτερος επενδυτής στην Αυστραλία,
με τις αμφίδρομες επενδύσεις να ξεπερνούν το 1,1 τρις
δολλάρια. Ταυτοχρόνως, μία συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΗΠΑ και Αυστραλίας είναι σε ισχύ ήδη από
το 2005, η οποία έχει επιτρέψει την αύξηση των μεταξύ τους συναλλαγών κατά 122%. Τέλος, απέναντι, στο
κινεζικό σχέδιο για την δημιουργία Ζώνης Ελευθέρου
Εμπορίου Ασίας και Ειρηνικού (FTAAP), οι ΗΠΑ προωθούν την δική τους συμφωνία εμπορίου στην περιοχή
του Ειρηνικού (Trans-Pacific Partnership, TPP) που
θα περιλαμβάνει 12 χώρες, θα αφορά 800 εκ. ανθρώπους και το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. Στην TPP
συμμετέχουν οι Αυστραλοί αλλά όχι οι Κινέζοι.
Διακινδυνεύοντας κάποια πρόβλεψη, όσον αφορά
τουλάχιστον στο εγγύς μέλλον, θα λέγαμε ότι το διαμορφωμένο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ Κίνας και
Αυστραλίας θα εξακολουθεί να υφίσταται. Από αυτό
εξ άλλου βγαίνουν και οι δύο κερδισμένοι. Μοναδική
περίπτωση να «εκτροχιαστεί» είναι να υπάρξει ραγδαία
επιδείνωση των σχέσεων Ουάσινγκτον-Πεκίνου, που
θα επηρέαζε καταλυτικά, και τις αυστραλο-κινεζικές
σχέσεις.
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Οι Έλληνες της Αυστραλίας
ένας επιτυχημένος ελληνικός κόσμος μακρυά από την ελλαδική παρακμή

Ό

πως είναι γνωστό, μια από τις μεγαλύτερες
αν όχι η μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα
του Απόδημου Ελληνισμού, είναι αυτή της
Αυστραλίας. Παράλληλα, είναι και αυτή που διατηρεί
τις πλέον στενές επαφές με την Πατρίδα, καθώς η ελληνική εθνική ταυτότητα διατηρείται ακόμα και σε μετανάστες τρίτης γενεάς.
Στις μέρες μας, η ελληνική κοινότητα της
Αυστραλίας φαντάζει ως κάτι το οικείο. Στην πραγματικότητα, όμως, η ιστορία των Ελλήνων της Αυστραλίας
δεν είναι γνωστή, παρά την υπάρχουσα βιβλιογραφία
που ασχολείται με την ελληνική κοινότητα.
Οι πρώτοι Έλληνες έποικοι έφτασαν στην μακρυνή
αυτή χώρα υπό περίεργες συνθήκες. Ήταν οι Υδραίοι
Αντώνης Μανώλης και Γκίκας Βούλγαρης. Άλλες πηγές φέρουν ως πρώτο μετανάστη από την Ελλάδα έναν
Σαμιώτη ναυτικό, ονόματι John Peters.
Το κύριο μεταναστευτικό ρεύμα από την Ελλάδα
προς την Αυστραλία άρχισε μετά το 1880. (Είχε προηγηθεί ένα μικρό μεταναστευτικό κύμα γύρω στο 1951,
λόγω της ανακάλυψης κοιτασμάτων χρυσού.) Η απογραφή του 1891 φανερώνει την ύπαρξη 482 ατόμων
γεννημένων στην Ελλάδα. Ο αριθμός αυτός θεωρείται
παραπλανητικός, καθώς αποκλείει τους γεννημένους
στην Αυστραλία και αυτούς που, για κάποιους λόγους,
δεν θέλησαν να καταγραφούν ως Έλληνες. Αυτοί οι
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του Γιώργη Πουλάκου
πρώτοι Έλληνες μετανάστες κατάγονταν κυρίως από
τα Κύθηρα, την Ιθάκη και το Καστελόριζο. Ειδικά οι
Καστελοριζιοί ήταν αυτοί που έθεσαν τα θεμέλια για
την δημιουργία των πρώτων ελληνικών κοινοτήτων
και μορφών οργάνωσης της Ελληνικής παροικίας στην
Αυστραλία.
Η αύξηση του ελληνικού πληθυσμού συνεχίστηκε.
Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρκετοί μετανάστες έφεραν και τις οικογένειές τους στην
Αυστραλία, δημιουργώντας έτσι συνθήκες μόνιμης
διαβίωσης και εξισορρόπησης των φύλων. Τα επίσημα στοιχεία δίνουν 878 Έλληνες το 1901 και 1.798 το
1911. Το 1921 ο ελληνικός πληθυσμός αριθμεί 3.654
άτομα, το 1933 ο αριθμός αυξήθηκε στους 8.337 και το
1947 σε 12.291.
Πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Έλληνες,
όπως και οι λαοί της Νότιας Ευρώπης γενικά, δεν ήταν
ευπρόσδεκτοι από τους Αυστραλούς. Χαρακτηριστικό
είναι ότι ξέσπασαν ταραχές εναντίον Ελλήνων στις αρχές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, εξ αιτίας της
φιλογερμανικής στάσης του βασιλιά Κωνσταντίνου,
και της καθυστερημένης εισόδου της Ελλάδας στον
πόλεμο.
Μετά και το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, ο αριθμός των Ελλήνων στην Αυστραλία αυξήθηκε ακόμα
περισσότερο. Το 1954 έφτασε τους 25.862. Μετά και
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το 1970, οπότε και το μεταναστευτικό ρεύμα μειώθηκε δραστικά λόγω των περιορισμών που έθεσε η
κυβέρνηση της Αυστραλίας, η ελληνική κοινότητα
είχε φτάσει να αριθμεί τους 160.200. Η ραγδαία αυτή
άνοδος του αριθμού μεταναστών οφείλεται και στο
ότι η Αμερική είχε αρχίσει ήδη να επιβάλει μέτρα για
περιορισμό της μετανάστευσης.
Η επιστροφή αρκετών στην Ελλάδα, σε συνδυασμό
με τους θανάτους, μείωσε τον πληθυσμό των γεννημένων στην Ελλάδα Ελληνο-αυστραλών σε 137.611
το 1986. Οι παραπάνω αριθμοί, παρ’ότι αντιστοιχούν
μόνον σε μετανάστες πρώτης γενιάς, μας επιτρέπουν
να σχηματίσουμε ολοκληρωμένες εκτιμήσεις για
τον συνολικό αριθμό της ελληνικής κοινότητας της
Αυστραλίας. Με στοιχεία του 2001, ο αριθμός του ελληνικής καταγωγής πληθυσμού εκτιμάται σε 460.000
με 480.0001. Αντίθετα, στοιχεία από την απογραφή του
2011, δείχνουν να έχει μειωθεί ο ελληνικός πληθυσμός
σε αριθμούς κοντά στους 400.000, ή αλλιώς το 1,9%
του συνολικού πληθυσμού, αριθμός που αμφισβητείται
από τους ομογενείς.

τάση απόκλισης από την ελληνική γλώσσα προς την
αγγλική. Η τάση αυτή συναντάται κυρίως μεταξύ των
τρίτης γενιάς Ελληνο-αυστραλών. Για αυτές τις νέες
γενιές, η ελληνική γλώσσα δεν είναι γλώσσα επικοινωνίας, αλλά έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα
στο πεδίο της ταυτότητας. Παρ’ όλα αυτά, χάρις στις
ενέργειες των ομογενειακών οργανώσεων και πολιτικών, επιτεύχθηκε η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας
ως δεύτερης στα σχολεία της χώρας.
Αυτή η ελάχιστη φθίνουσα πορεία της χρήσης της
ελληνικής, είναι δυνατόν να ανατραπεί, έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η παρουσία της και στις επόμενες γενεές ομογενών. Με δεδομένο ότι ο Ελληνισμός της
Αυστραλίας δεν πρόκειται να ανανεωθεί –εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- με νέα κύματα μεταναστών,
η διατήρηση και χρήση της ελληνικής γλώσσας θα
εξαρτηθεί από την επιτυχία διατήρησής της μέσα στην
ελληνική κοινότητα, από την προσέλκυση άλλων εθνικοτήτων για την εκμάθησή της και από τις συναλλαγές
της Αυστραλίας με την Ελλάδα.

η ελληνική γλώσσα

Η απομόνωση αυτή επέτρεψε στους ομογενείς να
διατηρήσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τις παραδόσεις
από την ελληνορθόδοξη πίστη. Οι μεγάλες γιορτές
της Ορθοδοξίας εξακολουθούν να εορτάζονται κανονικά, βοηθώντας στην διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας. Η ελληνική εκκλησία έκανε την εμφάνισή της
στην χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα. Τα πρώτα χρόνια,
η σχέση των ιερέων με τις κοινότητες κύλησαν ομαλά. Όμως, η απόφαση της Ελλαδικής Εκκλησίας να
θέσει υπό την δικαιοδοσία της τους χριστιανούς στην
Αυστραλία, περιέπλεξε τα πράγματα. Η απόφαση αυτή
αφορούσε και τους ομόδοξους Ρώσσους και Σύριους
μετανάστες, οι οποίοι αντέδρασαν, καθώς προέκριναν την πνευματική ηγεσία να έχει το Πατριαρχείο
Ιεροσολύμων.
Το 1924, το Οικουμενικό Πατριαρχείο αποφάσισε να καταργήσει το δικαίωμα της αυτοδιαχείρισης των Ελληνικών κοινοτήτων, και ίδρυσε την Ιερά
Μητρόπολη Αυστραλίας και Ν. Ζηλανδίας, με πρώτο Μητροπολίτη τον Χριστόφορο Κνίτη. Η απόφαση
αυτή δίχασε το ελληνικό στοιχείο στην Αυστραλία,
και οδήγησε σε «διχασμό» και σε χωριστούς εκκλησιασμούς μεταξύ Μελβούρνης και Σίδνεϋ. Η διαμάχη
οδήγησε μέχρι και στην αποχώρηση του Μητροπολίτη,
το 1928. Ο νέος Μητροπολίτης Αυστραλίας Τιμόθεος
ήταν που οδήγησε σε συμβιβασμό και σταδιακή ενοποί-

Η ελληνική γλώσσα και η ορθόδοξη πίστη έχουν
συντελέσει τα μέγιστα στην διατήρηση της εθνικής
ταυτότητας στην Αυστραλία. Πέραν αυτών, σημαντικό
λόγο έπαιξε και το status των Ελλήνων –και νοτιοευρωπαίων γενικά- μεταναστών. Η ανάμιξη των μεταναστών με την κυρίαρχη εθνοτική ομάδα των Αγγλοαυστραλών περιορίσθηκε στο ελάχιστο, όπως και οι
διεθνικοί γάμοι. Επιπλέον, σε αρκετές περιπτώσεις,
η ελληνική κοινότητα «απομονώθηκε» καταλαμβάνοντας προάστια και απομακρυσμένες περιοχές στην
Μελβούρνη και το Σίδνεϋ. Η γλώσσα διατηρήθηκε και
διδάχθηκε για μεγάλο διάστημα μέσω των απογευματινών σχολείων, που όμως πλέον έχουν ξεπεραστεί από
τις εξελίξεις.
Η ελληνική γλώσσα αποτέλεσε –και αποτελεί ακόμα- το κύριο μέσο επικοινωνίας των ομογενών, ειδικά
όσων γεννήθηκαν στην Ελλάδα. Στοιχεία του 2006,
αλλά και η απογραφή του 2011, δείχνουν ότι η ελληνική γλώσσα χρησιμοποιείται σταθερά από 252.000 άτομα ως μέσον επικοινωνίας στον χώρο κατοικίας, και
στην 5η θέση ως κύρια γλώσσα.
Φυσιολογικά, όμως, παρατηρείται σταδιακά μια
1 Αναστάσιος Μ. Ταμής, Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην
Αυστραλία, Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., Ρέθυμνο, 2001, σελ. 50
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Ορθοδοξία
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επιστημονικά νέα
ηση των Εκκλησιών της Αυστραλίας. Το 1959, η Ιερά
Μητρόπολη εξελίχθηκε σε Αρχιεπισκοπή Αυστραλίας.
Η προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Ιεζεκιήλ να αναδιοργανώσει τον θεσμό των Κοινοτικών Εκκλησιών, οδήγησε σε εκ νέου διενέξεις. Σήμερα, παρά τις διαφωνίες,
η Εκκλησία αποτελεί την ηγέτιδα των Ελλήνων ομογενών σε πνευματικό επίπεδο. Έχει, δε, να επιδείξει έντονο φιλανθρωπικό, κοινωνικό και εκπαιδευτικό έργο.
Η απογραφή του 2011 κατέγραψε 383.400 Έλληνες
Ορθοδόξους και αύξηση του αριθμού αυτού από τον
αντίστοιχο της πενταετίας 2001-2006, της τάξης του
2,4%.

μορφές κοινωνικής και θεσμικής οργάνωσης
Όσον αφορά την θεσμική οργάνωση της ομογένειας, από το 1983 έχει ιδρυθεί και λειτουργεί η Γενική
Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού, με στόχο τον συντονισμό της εκάστοτε κυβέρνησης με τον Ελληνισμό
της Διασποράς. Από την πλευρά των ομογενών, λειτουργεί το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, από το
1995. Στόχος του να λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και
υποστηρικτικό όργανο της Ελληνικής Πολιτείας, σε
ό,τι αφορά προγράμματα για τον συντονισμό και το
συμφέρον της ομογένειας.
Στην Αυστραλία, οι ομογενείς προσπάθησαν να οργανωθούν από τα τέλη ήδη του 19ου και τις αρχές του
20ου αιώνα. Πρώιμη μορφή οργάνωσης των Ελλήνων
στην Αυστραλία, ήταν ο θεσμός των Ελληνικών
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Ορθόδοξων Κοινοτήτων (ΕΟΚ). Παρά το γεγονός ότι
κύρια μέριμνα του θεσμού ήταν να καλυφθούν οι θρησκευτικές ανάγκες των Ελλήνων, αυτό δεν σημαίνει
ότι αγνοήθηκαν και οι υπόλοιπες ανάγκες. Πράγματι,
μέσω του θεσμού ιδρύθηκαν ελληνικά σχολεία, ενώ
πραγματοποιήθηκαν και έρανοι σε καιρούς πολέμου
προς βοήθεια του ελληνικού κράτους. Γίνεται εύκολα
κατανοητό ότι η Εκκλησία στην Αυστραλία αποτελεί
το κυριώτερο σημείο αναφοράς των ομογενών.
Μεγάλες διαστάσεις έλαβε και το φαινόμενο της
ίδρυσης τοπικών συλλόγων, από τις αρχές ήδη του 20ου
αιώνα. Τέτοιοι σύλλογοι ήταν η Καστελλοριζιώτικη
Αδελφότητα με έτος ίδρυσης το 1912, ο
σύλλογος Θιακών Οδυσσέας, το Hellenic
club στο Πέρθ και άλλοι. Σήμερα, με
στοιχεία του ΣΑΕ, λειτουργούν στην
Αυστραλία 115 ελληνικές κοινότητες και
δεκάδες ελληνικοί σύλλογοι με εθνοτοπικό χαρακτήρα.
Στο πεδίο του αθλητισμού, κυρίαρχο
ρόλο είχε το άθλημα του ποδοσφαίρου.
Ειδικώτερα, στην Μελβούρνη ιδρύθηκε το 1959 η South Melbourne Hellas.
Πυρήνας των οπαδών της ήταν η ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης, ενώ
την δεκαετία του ’60 εφάρμοσε ένα
πρόγραμμα μεταγραφών Ελλήνων ποδοσφαιριστών από την Ελλάδα. Ακόμα
και σήμερα, οι ομάδες ποδοσφαίρου
με ελληνική καταγωγή είναι δεκάδες.
Αξιοσημείωτο είναι ότι από το 1983 διοργανώνεται τουρνουά (Hellenic Cup),
στο οποίο συμμετέχουν όσοι Ελληνικοί ομογενειακοί
σύλλογοι επιθυμούν.
Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγουμε, είναι ότι
ο Ελληνισμός της Αυστραλίας παραμένει εξαιρετικά
ενεργός και διατηρεί τους δεσμούς με την Ελλάδα.
Παρά την φθίνουσα πορεία της πρώτης γενιάς μεταναστών, η συγκέντρωση του ελληνικού πληθυσμού στα
μεγάλα αστικά κέντρα του Σίδνεϋ και της Μελβούρνης
βοήθησε εξαιρετικά στην διατήρηση και προώθηση
της ελληνικής ταυτότητας. Ακόμη, παρά την –αναπόφευκτη- αύξηση του ποσοστού των διεθνικών γάμων,
η χρήση της γλώσσας παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά
επίπεδα.
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k Αυστραλία: Εγκαινιάζεται η εκστρατεία «Μιλάμε Ελληνικά τον Μάρτιο»

Τ

α εγκαίνια της εκστρατείας «Μιλάμε Ελληνικά
τον Μάρτιο» έγιναν στις 21 Φεβρουαρίου 2015,
Διεθνή Ημέρα Μητρικής Γλώσσας, παρoυσία της
γενικής προξένου της Ελλάδας στη Μελβούρνη, Χριστίνας Σημαντηράκη, της ομοσπονδιακής βουλευτού Μαρίας Βαμβακινού, μελών του ΔΣ της Ελληνικής Κοινότητας και πολλών εκπροσώπων ομογενειακών οργανισμών
και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Τα εγκαίνια θα γίνουν στο
Ελληνικό Κέντρο Σύγχρονου Πολιτισμού, με στόχους:
α) να καθιερωθεί ο Μάρτιος ως ο μήνας που όλοι θα
κάνουν προσπάθεια να μιλούν Ελληνικά, β) να ενθαρρύνει και να δώσει ευκαιρίες στους ελληνικής καταγωγής γονείς, παππούδες και γιαγιάδες να συμβάλουν
ενεργά στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από τα
παιδιά και τα εγγόνια τους, γ) να προωθήσει την ελληνική γλώσσα ως μια από τις αρχαιότερες και πλουσιότε-

k

Σ

ρες γλώσσες, η οποία, παράλληλα με την Λατινική, έχει
συμβάλει στην ανάπτυξη άλλων σύγχρονων γλωσσών.
Για την υλοποίηση των στόχων της εκστρατείας
έχουν προγραμματιστεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως
η συμμετοχή στο Φεστιβάλ της Λόνσντεϊλ, διαλέξεις,
παρουσιάσεις βιβλίων, εκθέσεις και δραστηριότητες σε
συνεργασία με ομογενειακούς και αυστραλιανούς οργανισμούς. Επίσης, έχει ζητηθεί από τα σχολεία, όπου
διδάσκεται η Ελληνική, να ενεργοποιηθούν μαθητές και
γονείς να αναλάβουν τις δικές τους δραστηριότητες.
«Μια απλή πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο
του 2014, προκειμένου να προωθηθεί η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθορίζοντας τον Μάρτιο σαν «ελληνικό μήνα», αγκαλιάστηκε με ενθουσιασμό από την ελληνική παροικία της Μελβούρνης», τόνισε ο εμπνευστής και
συντονιστής της εκστρατείας, Μάικ Ζαφειρόπουλος.

Ναυτιλία: Τα σκήπτρα στους Έλληνες και το 2015

την κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας και το
2015 βρίσκονται οι Έλληνες, σύμφωνα με νέα
μελέτη του ναυλομεσιτικού οίκου Clarkson
που παρουσιάστηκε πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Η μελέτη έγινε για λογαριασμό της European Community
Shipowners Associatons (ECSA) και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της έγκειται στο γεγονός ότι ασχολείται κυρίως με τη ναυτιλία tramp, την «ελεύθερη ναυτιλία»,
που αποτελεί το απόλυτο παράδειγμα μιας αγοράς που
λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισμού. Η
tramp ναυτιλία περιλαμβάνει τα πλοία μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου (bulk carriers), τα δεξαμενόπλοια,
τα πλοία μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου, τα πλοία μεταφοράς υγραερίου και υγροποιημένου
φυσικού αερίου και τα πλοία μεταφοράς οχημάτων
(ro-ro) που δεν απασχολούνται σε τακτικές γραμμές
(liners), όπου απασχολούνται κυρίως πλοία μεταφοράς
εμπορευματοκιβωτίων και ορισμένα cara carriers.
Στο πλαίσιο της μελέτης για τη ναυτιλία tramp περιλαμβάνονται στοιχεία και για τις 30 μεγαλύτερες ναυτιλιακές δυνάμεις του κόσμου, όπου η χώρα μας με βάση
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δεδομένα τέλους Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους
που αφορούν πλοία άνω των 100 gt, βρίσκεται στην κορυφή με 5.057 πλοία, ολικής χωρητικότητας 181,7 εκατ.
gt. Επίσης, επιπλέον 522 πλοία 30 εκατ. gt ή το 16,5%
του υφιστάμενου στόλου που είναι υπό ναυπήγηση. Η
συνολική αξία του υφιστάμενου στόλου υπολογίζεται
από τους Clarkson στα 99,5 δισ. δολ.
Στη δεύτερη θέση η Ιαπωνία με 8.568 πλοία ολικής
χωρητικότητας 161,8 εκατ. gt και αξίας 105,6 δισ. δολ.,
ενώ έχει υπό ναυπήγηση επιπλέον 318 πλοία, 17,1 gt
και στην τρίτη θέση βρίσκεται η Κίνα με 6.540 πλοία
ολικής χωρητικότητας 119,8 εκατ. gt και αξίας 80 δισ.
δολ. με επιπλέον 634 πλοία, 31,9 εκατ. gt. Την πρώτη
πεντάδα συμπληρώνουν η Γερμανία με 4.059 πλοία ολικής χωρητικότητας 94 εκατ. gt και στην πέμπτη θέση
βρίσκονται οι ΗΠΑ με 5.078 πλοία 54,5 εκατ. gt.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω μελέτη είναι επικαιροποίηση μιας προηγούμενης που είχε γίνει το 2004.
Εκείνη τη χρονιά λοιπόν η χώρα μας ήταν βέβαια και
πάλι στην πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης με
3.163 πλοία ολικής χωρητικότητας 145,79 εκατ. dwt.
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αφιερωμα
Δεύτερη ήταν και πάλι η Ιαπωνία με 2.994 πλοία 102,74
dwt και στην τρίτη θέση η Νορβηγία με 1.719 πλοία
62,62 εκατ. dwt.
H Ελλάδα, ως πρώτη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο, κατέχει τα πρωτεία και στη ναυτιλία tramp. Η
ναυτιλία tramp ήταν στο επίκεντρο του σεμιναρίου που
διοργάνωσε η ECSA σε συνεργασία με την Clarkson
Research κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας
Ναυτιλίας. Ο στόχος του σεμιναρίου ήταν να παρουσιάσει την ανανεωμένη μελέτη των Clarkson.
Συχνά ξεχνάμε ότι τα φορτηγά πλοία της κατηγορίας tramp είναι η πολυπληθέστερη κατηγορία των
πλοίων που οργώνουν τις θάλασσες», δήλωσε ο Πάτρικ
Verhoeven, γενικός γραμματέας της Ecsa, και πρόσθεσε ότι πολλές φορές επισκιάζονται από άλλα τμήματα
της ναυτιλίας, που εκπροσωπούνται μέσω μεγάλων
εταιρειών που έχουν τη δυνατότητα να επενδύσουν σε
μία εταιρική εικόνα.
«Η ναυτιλία tramp είναι ίσως ο τελευταίος μεγάλος
διεθνής τομέας στην πραγματική παγκόσμια οικονομία
που λειτουργεί υπό συνθήκες σχεδόν πλήρους ανταγωνισμού. Αποτέλεσμα αυτού του τρόπου λειτουργίας είναι η ναυτιλία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και
στη συνέχεια να είναι το πιο αποτελεσματικό, οικονομικό και ενεργειακά αποδοτικό μέσο για το παγκόσμιο
εμπόριο, την ανάπτυξη και την ευημερία» σχολίασε ο κ.
Γιάννης Λύρας, πρόεδρος της Paralos Maritime, μέλος
του διοικητικού συμβουλίου της ECSA και βασικός ομιλητής στο σεμινάριο ECSA.
«Οι ευρωπαϊκές ναυτιλιακές εταιρείες εξακολουθούν να ελέγχουν περίπου το 40% του παγκόσμιου
στόλου των πλοίων μεταφοράς ξηρού χύδην φορτίου,
προσφέροντας ποιοτικές υπηρεσίες στο παγκόσμιο
εμπόριο. Το μέλλον αυτού του επιτεύγματος θα εξαρτηθεί από την ικανότητα των εταιρειών του τομέα να
διατηρήσουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητά τους και
την παραδοσιακή ναυτιλιακή τεχνογνωσία τους. Ως εκ
τούτου, η ελπίδα μου είναι το σεμινάριο να αποδειχθεί
διαφωτιστικό και κατατοπιστικό για τους συμμετέχοντες από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής»,
πρόσθεσε ο κ. Λύρας.
Ο εμπορικός στόλος (περιλαμβάνει τη ναυτιλία
tramp και τα πλοία των liners) ανήκει σε 14.122 εταιρείες. Μόλις 48 εξ αυτών (0,3%) έλεγχαν στόλο που
έχουν πάνω από 100 πλοία και αντιπροσωπεύουν το
26% του συνολικού στόλου με όρους gt. Στο σύνολο,
πάντως, του στόλου η μέση ναυτιλιακή εταιρεία δεν
ελέγχει περισσότερα από 4 πλοία.
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Σε ό,τι αφορά ειδικά στο ξηρό φορτίο, από μία ανάλυση ναυλώσεων διαπιστώθηκε ότι το υψηλότερο μερίδιο αγοράς από κάποιον πλοιοκτήτη είναι 1,3% και
μόνον 25 πλοιοκτήτες έχουν μερίδιο αγοράς πάνω από
0,5%. Στα δεξαμενόπλοια, το υψηλότερο μερίδιο αγοράς ήταν το 20,2% και περίπου το 90% των πλοιοκτητών έχουν μερίδιο αγοράς 0,5% και χαμηλότερο.
Το όνομα της ναυτιλίας tramp προέρχεται από την
ελάχιστα κολακευτική βρετανική έννοια του «αλήτης»
ή του πλανόδιου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η
μελέτη, και περιγράφει πλοία που δεν είναι δρομολογημένα σε τακτικά δρομολόγια, αλλά, αντίθετα, απασχολούνται ανάλογα με τις ευκαιρίες της αγοράς κάθε
φορά που επιτυγχάνουν μία ναύλωση.
Ονομάζεται και ελεύθερη φορτηγός ναυτιλία, ενώ
στην ελληνική καθομιλουμένη ναυτιλιακή αργκό τα
πλοία της ναυτιλία tramp προσομοιάζουν με τα ταξί. Οι
«Trampers» χρησιμοποιούνται κυρίως για τη μεταφορά
χύδην εμπορευμάτων ή ομοιογενών φορτίων, με κάθε
ταξίδι να είναι μία ξεχωριστή διαπραγμάτευση μεταξύ
του ιδιοκτήτη του πλοίου και του φορτωτή, συνήθως
μέσω ενός μεσίτη.
Η ναυτιλία tramp έχει μοναδικά χαρακτηριστικά
που ικανοποιούν τα κλασικά μοντέλα που περιγράφουν μία ανταγωνιστική αγορά, όπως είναι το Smithian
competition model.
Ειδικότερα, το εμπόρευμα είναι ομοιογενές, το κόστος εισόδου στη συγκεκριμένη αγορά είναι πολύ χαμηλό, υπάρχουν πολλές εταιρείες που ανταγωνίζονται
μεταξύ τους, η ροή των πληροφοριών από τις αγορές
είναι πολύ διαφανής και οι τιμές των ναύλων είναι εξαιρετικά ευμετάβλητες.
Ο τομέας μεταφορών tramp» σύμφωνα με την παλαιότερη επισήμανση της ΕΕΕ διέπεται από την ανεμπόδιστη εφαρμογή του νόμου προσφοράς και ζήτησης, κυρίως λόγω του πολύ μεγάλου αριθμού των
εμπλεκόμενων ιδιωτικών ναυτιλιακών εταιρειών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα της μελέτης του οίκου
Clarkson, ο αριθμός των ναυτιλιακών εταιρειών που
δραστηριοποιούνται στον τομέα των tramp ανέρχεται
σε 7.037 και ελέγχουν έναν στόλο από 26.231 πλοία,
1.383,47 dwt και 787,37 εκατ. gt, όταν το σύνολο του
παγκοσμίου στόλου των πλοίων όλων των τύπων 100
Gt και άνω ελέγχεται από 22.475 ναυτιλιακές εταιρείες. Ο αριθμός των πλοίων ανέρχεται σε 89.636, 1.755,5
εκατ. dwt και 1.181,1 εκατ. gt.

Η ανασύνταξη της Κεντροδεξιάς
μπορεί να γίνει μόνον με νέα πρόσωπα
Η «μαύρη τρύπα» του ελληνικού πολιτικού συστήματος
θα καλυφθεί νομοτελειακά από νέες δυνάμεις

Ο

τεράστιος ιδεολογικο-πολιτικός χώρος ανάμεσα στην άκρα δεξιά και στην άκρα αριστερά, παραμένει πολιτικά άστεγος, ακάλυπτος και ανέκφραστος. Τα ράκη της άλλοτε κραταιάς Νέας Δημοκρατίας και η τύχη
τους αφήνουν αδιάφορο το κεντροδεξιό εκλογικό σώμα. Όσες προσπάθειες εσωτερικής ανασυύνταξης, νέων συνδυασμών των ιδίων προσώπων ή έστω μερικού εμπλουτισμού του στελεχιακού τους δυναμικού και αν επιχειρήσουν ο κ.Σαμαράς και οι επίγονοί του, το κόμμα της ΝΔ ανήκει ουσιαστικά στο παρελθόν. Το χάσμα που άνοιξε
η πολιτική Σαμαρά με την κοινωνία, την οποία κυριολεκτικώς κακοποίησε και ισοπέδωσε η πολιτική του, δεν γεφυρώνεται με οποιαδήποτε επικοινωνιακά ψιμύθια. Η δε θεωρία της «δικαίωσης» του Σαμαρά από τις εξελίξεις και η
κατάρρευση της χώρας λόγω ενδεχόμενου Grexit, δεν πρόκειται να επαναφέρουν το κόμμα του Σαμαρά στην διακυβέρνηση. Το αντίθετο: θα συμπαρασυρθεί και αυτό πολιτικά, ως υπαίτιο, με τα τραγικά σφάλμα και τις παραλείψεις του, για την χρεωκοπία της χώρας. Παρά ταύτα, ένας ολόκληρος κόσμος, ο κόσμος που τοποθετείται ιδεολογικά και πολιτικά ανάμεσα στην Αριστερά και στην Ακροδεξιά, δηλαδή ο κόσμος που κατά κάποιον τρόπο προέρχεται από τις δύο παλαιές μεγάλες εθνικές παρατάξεις του Κόμματος των Φιλελευθέρων και του Λαϊκού Κόμματος,
και που συγχωνεύθηκε σε αυτό που σήμερα αποκαλούμε «Κεντροδεξιά», μένει πολιτικά μετέωρος και εκλογικά
ανέκφραστος. Είναι μία «μαύρη τρύπα» στον εκλογικό χάρτη, που όσο διατηρείται θα παράγει μία δομική αστάθεια
του ελληνικού πολιτικού σκηνικού. Απαιτούνται σήμερα λοιπόν ιστορικές πρωτοβουλίες όπως αυτή του Στρατάρχη
Παπάγου το 1951, που συνένωσε το ιστορικό Λαϊκό Κόμμα με μεγάλο μέρος της βενιζελικής παράταξης αλλά και
τις νέες ποιοτικές κινήσεις των Παναγιώτη Κανελλόπουλου και Σπύρου Μαρκεζίνη, με αποτέλεσμα η χώρα να σταθεροποιηθεί και να εισέλθει στον αστερισμό της σταθερότητας και της ανάπτυξης.
Νομοτελειακά, επειδή η πολιτική όπως και η φύση απεχθάνεται το κενό, η δυναμική των πραγμάτων θα φέρει
και την ανασύνταξη της Κεντροδεξιάς με νέα στελέχη και νέα ηγεσία, που δεν θα συνδέονται με το αποτυχημένο
πρόσωπο της ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ και του ΠΑΣΟΚ, αλλά θα αναδείξουν ένα νέο πολιτικό προσωπικό με τα καλύτερα στοιχεία της ελληνικής κοινωνίας που σήμερα βρίσκονται εκτός πολτικής, και θα προβάλουν τα αιτήματα
της εποχής για αληθινή δημοκρατία, διαφάνεια, αξιοκρατία, ηθική ακεραιότητα, όραμα, πατριωτισμό και ριζοσπαστική διάθεση. Το ποιοι θα ηγηθούν αυτής της πολιτικής αναγέννησης της χώρας θα το δείξει η ιστορία.

επιμέλεια: Παύλος Καρούσος
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Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Αφιέρωμα

Η χαμένη προοπτική της Κεντροδεξιάς
του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Υ

πάρχουν δύο λόγοι, δύο βαθύτεροι λόγοι, για
τους οποίους ένα εγχείρημα Κεντροδεξιάς
δεν ευδοκίμησε στην Μεταπολίτευση. Και,
έτσι όπως το πάνε το πράγμα, είναι αμφίβολο αν καλά-καλά θα επιχειρηθεί ποτέ – αν θα επιχειρηθεί ποτέ
αληθινά, εννοείται, και όχι για τοποθετήσεις στα μήντια ή/και στην μπλογκόσφαιρα ή/και στην συζήτηση
σαλονιού ή καφενείου ή συνεδρίων.
Ο ένας είναι ότι η μετά-τον-Μεσοπόλεμο Ελλάδα
ισορροπεί, κοινωνιολογικά μα και σε εφηρμοσμένη
ιδεολογία, αριστερά. Κεντροαριστερά όταν πάει να
ασκηθεί διακυβέρνηση, αριστερότερα όταν οι «απέναντι» συμβεί να διεκδικήσουν με επιτυχία την εξουσία. Αυτή η επικράτηση της αριστερής λογικής ξεκινάει απο την προσφυγική πραγματικότητα (σε βάση
Διχασμού), προχωράει στον τραγικό εναγκαλισμό των
δεξιών τάσεων της πολιτικής ελίτ με κάθε μορφής αυταρχισμό, χτίζεται με την «καταφυγή» των πιο ελεύθερων (και άρα των πιο δυναμικών) τμημάτων της
κοινωνίας αριστερά, ολοκληρώνεται με την βαριά και
άγαρμπη τοποθέτηση του εκάστοτε ξένου παράγοντα
στα Ελληνικά πράγματα.
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ο ρόλος της αντιθετικότητας
και η πίεση του Κέντρου
Ο άλλος λόγος είναι η αντιθετικότητα που χτίζεται στην Ελληνική πολιτική σκηνή προς ό,τι συμβαίνει να επικρατεί στους κυρίαρχους της Δύσης (της
Δύσης όπου η Ελλάδα, όχι ως καρικατούρα ή ως καραμανλικό απόφθεγμα μόνον! για λόγους γεωπολιτικής αλλά και οιονεί ψυχολογικής ένταξης βρέθηκε
να «ανήκει»). Κάποτε η Μελίνα είχε πει, σε κλειστή
ομήγυρη, «Οι Έλληνες είμαστε λαός αντιστασιακός!»,
Και όταν πήγαν να της εξηγήσουν ότι αυτό δεν πολυβγαίνει πέρα στην πραγματικότητα –προχωρούσε
τότε η δεκαετία του ΄80...– ο Ντασσέν προσήλθε ερμηνευτής: «Θέλει να πει ότι, μόλις δείτε κάτι να ισχύει,
να επικρατεί, εσείς πάτε απέναντι». Η Ευρώπη της μεταπολεμικής εποχής, τελικά, ισορρόπησε κεντροδεξιά –ακόμη και η Σοσιαλδημοκρατία, ως δεξιόστροφη
πρακτική άνθησε, ακόμη και όταν είχε αριστερόστροφο λόγο– οπότε εμείς... απέναντι.
Υπάρχει όμως και ένας τρίτος λόγος, για να μείνουμε πιο κοντά στην τωρινή συγκυρία. Οσο επικρατούσε κάτι σαν Κεντροαριστερά στην χώρα –και,
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μετά το 1981 (ουσιαστικά μετά το 1979...), αυτό ήταν
που επεκράτησε– δεν υπήρχε αληθινός χώρος ώστε
να «αντληθούν» δυνάμεις απο το Κέντρο. Οπότε
η Δεξιά παρέμενε, πάντως είχε την τάση να παραμείνει, περισσότερο προς τα δεξιά. Αυτό έπαθαν τα
χρόνια Μητσοτάκη, που μπορεί να ιδεολόγησαν τα
περί φιλελευθερισμού (τον οποίο είχε φροντίσει ο
Αντρέας να τον ταυτίσει με τον μπαμπούλα του «νεοφιλελευθερισμού»), αλλά ex post στην πράξη αρκετά κεντρώα πήγαν. Αυτό συνέβη και με την περίοδο Κώστα Καραμανλή –όπως και με τα τελειώματα
Κωνσταντίνου Καραμανλή, άλλωστε– όταν πήγε να
δοκιμαστεί κάτι από Κεντροδεξιά (ως «μεσαίο χώρο»,
ώστε να μην μολυνθεί απο το συνθετικό «Κεντρο-»)
αλλά κατέληξε σαφώς δεξιώτερα. [Εδώ, μια παρατήρηση. Όποιος εκ των αναγνωστών πιστεύει ότι «δεν
έχει πια νόημα ο διαχωρισμός Δεξιάς και Αριστεράς»,
έχει δικαίωμα στην άποψη αυτή – ασφαλώς! Δεν την
συμμεριζόμαστε. Αν κάτι, η κρίση βάθυνε την απόσταση ανάμεσα σε όσους θέτουν την έμφαση στην
ελευθερία και εκείνους που αγκαλιάζουν την ισότητα. Οι θεωρίες και οι ιδεολογίες και οι τσακωμοί ακόμη, θ’ άρχονται και θα φεύγουν. Αυτό, όχι].

θα δημιουργήσει χώρο
μια διακυβέρνηση «Πρώτη φορά Αριστερά»
Πάμε, όμως, ακόμη πιό κοντά στο σήμερα. Όπου
η επικράτηση όχι πλέον Κεντροαριστεράς, αλλά μιας
κατά δήλωσίν της Αριστεράς (και θεωρούμε ότι υπάρχει αρκετή ειλικρίνεια, πάντως τώρα στο ξεκίνημα,
πίσω απο τις δηλώσεις/διακηρύξεις), μιας δηλαδή
εκδοχής πιο ριζοσπαστικών αριστερών προθέσεων στην διακυβέρνηση, θα μπορούσε κανονικά να
ανοίξει χώρο για μια γνήσια δόμηση Κεντροδεξιάς.
Ο εναγκαλισμός της διακυβέρνησης φωτίζει κάθε πολιτικό χώρο με έντονα, σκληρά χρώματα: και η διακυβέρνηση «μετά τα χρόνια των Μνημονίων» (όσο κι αν
το δίλημμα Μνημόνιο/Αντιμνημόνιο είναι βαρύτατα
προσχηματικό...), κάτω από την βίαιη κοινωνική πίεση
της προσαρμογής 2010-14, έχει φέρει στην επιφάνεια
μια εκδοχή Αριστεράς που είναι ... αριστερή.
Τα γρήγορα στοιχήματα περί «κωλοτούμπας» δεν
φαίνονται να επαληθεύονται. Οχι πως η κυβέρνηση
Τσίπρα δεν χρειάστηκε να ανακαλύψει την ανάγκη
προσγείωσης στην πραγματικότητα και να αφήσει
πίσω πολλά απο τα χαλαρά, εκ του ασφαλούς της
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αντιπολίτευσης, ιδεολογήματά της. Αλλά, να, ακόμη
και η ίδια η αγχωμένη τάση της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ
να καταδείξουν ότι η κυβέρνηση που προέκυψε απο
τις κάλπες της 25ης Ιανουαρίου εγκαταλείπει τις θέσεις της, έρχεται να προσκρούσει σε κάτι βαθύτερο.
Αν κάτι, ο μεγάλος Κεντρώος χώρος, που οι ψήφοι
του κινούνται μια δεξιά/μια αριστερά, έχει εν πολλοίς
επιλέξει μια ταύτιση με το «Ευρωπαϊκό στοίχημα». Για
καλό ή για κακό, αυτό ισχύει. Και αυτό λειτουργεί!.
Όταν, λοιπόν, οι –κατά πάσαν λογική– τόποι επώασης της αυριανής (όποιας αυριανής...) Κεντροδεξιάς
σπρώχνονται ανάμεσά τους προκειμένου να δείξουν
πόσο ντροπής πράγμα είναι να προσαρμόζεται ο
ΣΥΡΙΖΑ προς τα «Ευρωπαϊκά», δηλαδή να έρχεται
στο Κέντρο απ’ όπου αποκτά στηρίξεις της τάξεως
του 60% με εκλογική κορυφή το 36%, τότε οι μαχητικοί (!) Νεοδημοκράτες και Πασόκοι απλούστατα
ωθούν τον εαυτό τους δεξιώτερα. Οι μεν πρώτοι στα
εθνικά/στα θέματα ασφάλειας/στα μεταναστευτικά
(όπου, βέβαια, στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Αν. Ελλήνων
καραδοκούν οι δεύτεροι, που σφουγγίζουν ό,τι διακυβεύεται!), οι δε δεύτεροι στα οικονομικά/στα
Ευρωπαϊστικά σε βαθμό Ευρωλαγνείας (όπου ελλοχεύει η πικρή εμπειρία των κοινών ανθρώπων απο την
Μνημονιακή εμπειρία).
Πώς, λοιπόν, να αφεθεί χώρος για να επιχειρηθεί
–κάν!– κάτι στα Κεντροδεξιά; Όσο ο χώρος αυτός θα
διεκδικείται ετερο-προσδιοριζόμενος, δηλαδή «Οχι
αυτούς! Αυτοί είναι επικίνδυνοι! Αυτοί δεν ξέρουν!
Εμείς είμαστε οι πλασμένοι για την διακυβέρνηση!»,
τόσο θα χλωμαίνει και θα συρρικνώνεται. Άσε που
χάνει ήδη, ταχύτατα, την όποια στήριξη απο τους
«Ευρωπαίους» (και η Δεξιά μας, καλά να’ναι όπου την
γνώρισε η Ιστορία, την έχει την τάση να αναζητεί ερείσματα «έξω»).
«Ενώ αν αναζητούσε τον εαυτό της, κοιτώντας τι
θα μπορούσε να έχει ως δικές της θέσεις, θα είχε εγγυημένη την επιτυχία;». Μαντεύουμε την ερώτηση, και
η απάντησή μας δεν θα είναι απλοϊκή, δηλαδή θετική. Διότι, απλούστατα, στην πολιτική εγγυήσεις δεν
υπάρχουν! Όμως, αν ο χώρος της Κεντροδεξιάς δεν
επιχειρήσει κάτι τέτοιο, «δεν έχει δρόμο για σε, δεν έχει
οδό».
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Ο μέγας ασθενής

Δ

εν είναι λίγοι αυτοί που χαιρέτισαν την νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου
2015, ως το τέλος της Μεταπολιτεύσεως. Και
που επιμένουν να αισθάνονται έτσι παρά την κάκιστη
επιλογή του προσώπου για το αξίωμα του προέδρου της
Δημοκρατίας, που δείχνει ότι η ρήξη της νέας κυβέρνησης με το αμαρτωλό παλαιό καθεστώς δεν είναι απόλυτη. Διατυπώνουμε δε την ευχή η παραπάνω απόφαση
να μην είναι παρά ένα στραβοπάτημα. Στραβοπάτημα
ωστόσο ικανό - σε συνδυασμό με την ρεαλιστική, κατά
την εκτίμηση πολλών, αλλά οδυνηρά ανακόλουθη,
κατά την εκτίμηση πολλών ψηφοφόρων του κυβερνώντος αντιμνημονιακού συνασπισμού, συνθηκολόγηση
στο μέτωπο των Ευρωπαίων - να προκαλέσει ανταρσία
στην κυβερνητική παράταξη και την εμποδίσει να κινηθεί αποφασιστικά εναντίον του μετώπου της υψηλού
επιπέδου διαπλοκής, να λάβει μέτρα για την οικονομική ανάκαμψη και να εφαρμόσει μια πιο δίκαιη κοινωνική πολιτική. Θα ήταν κρίμα αν κάτι τέτοιο συμβεί. Σε
αυτήν την περίπτωση, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν μία ακόμη
χαμένη ευκαιρία, από αυτές που δυστυχώς είναι σπαρμένη η νεώτερη και η σύγχρονη ιστορία μας.
Αλλά το θέμα μας είναι η άλλη παράταξη, ο από
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του Κώστα Μ. Σταματόπουλου
το 1974 μέγας ασθενής της τότε νεοπαγούς δημοκρατίας μας, που εξ αιτίας του υπήρξε αυτή κατά κάποιον
τρόπο δηλητηριασμένη εξ αρχής, για λόγους πολλούς.
Ένας από τους οποίους, όμως, ήταν η διαλυτική έναντι της παρατάξεώς του πολιτική του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, που λες πως μισούσε τον λαό που τον
ψήφιζε και τον οποίο ευνούχισε πασχίζοντας να τον
μεταλλάξει, με στόχο την πραγμάτωση ενός οράματος
που, ήδη από τα 1977, αποδείχθηκε ουτοπικό. Όπως δε
οι αλλαξοπιστίες είναι στους πολιτικούς τρέχουσα πρακτική, κι όλοι ή όλοι σχεδόν οι αυλικοί του τότε πρωθυπουργού έσπευσαν να ευθυγραμμισθούν στα νέα, μόνα
από τον ίδιο ανεκτά ιδεολογικά (με ή χωρίς εισαγωγικά) πλαίσια, προκλήθηκε χάσμα βαθύ ανάμεσα στην
κομματική ηγεσία και την λαϊκή κομματική βάση.
Αυτή, αποπροσανατολισμένη και βαλλόμενη από
τους ιδίους της τους δήθεν ταγούς, καθώς και δεμένη σε πίστη παλιά που δεν είχε πια αντίκρισμα και σε
εξιδανικευμένες εικόνες αρχηγικών προσωπικοτήτων
που πολύ απείχαν από την πραγματικότητα, άργησε,
ενόσω βαθμηδόν διεφθείρετο και εγκλιματιζόταν στην
νέα όλο και πιο θολή ατμόσφαιρα, να αντιληφθεί το τι
ακριβώς συνέβαινε. Ότι δηλαδή είχαν οριστικά ξηλωΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

θεί ή σοβαρά εξασθενήσει οι θεσμοί που παραδοσιακά της επέτρεπαν την ανάρρηση και την παραμονή
στην εξουσία σε μία Ελλάδα σε σημαντικό βαθμό αριστερόστροφη μετά το 1922. Ενώ η σταδιακή απώλεια
του προσώπου της, την έφερε όλο και πιο κοντά στον
αντίπαλό της, καταλύοντας έτσι τον λόγο υπάρξεώς
της και προκαλώντας την δημιουργία, έξω από αυτήν,
μιας άκρας Δεξιάς. Όσο για τα νεο-φιλελεύθερα σχήματα που αναπτύχθηκαν στις παρυφές της, αυτά δεν
ευδοκίμησαν, καθ’ ότι είναι βασικά αντίθετα προς την
νοοτροπία του μέσου Έλληνα, στο σημείο που πολλοί,
ακόμη ενώ τα εγκρίνουν με την λογική, τα αποδιώχνουν με το συναίσθημα.
Καθώς, δε, στην άλλη «ιδεολογική» όχθη, ολοκλήρωσε το έργο του Καραμανλή ο Ανδρέας Παπανδρέου,
οι διαφορές μεταξύ των παρατάξεων αμβλύνθηκαν ακόμη πιο πολύ. Οπότε, τόσον οι μεν όσο και οι δε, παρά τις
συχνές φραστικές αψιμαχίες για τους τύπους, έπεσαν
με τα μούτρα στο φαγοπότι - βοηθούντων των ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία εξετράπησαν και αναλώθηκαν α λα ελληνικά - και των ηγετικών στελεχών των
δύο πλευρών διδόντων βουλιμικά το παράδειγμα. Σε
αμφότερες τις παρατάξεις, που μόνον κατ’ όνομα πλέον
διέφεραν, καθ’ ότι η Νέα Δημοκρατία είχε πια εκφυλισθεί σε γαλάζιο ΠΑΣΟΚ κατά τον επιτυχή ορισμό του
Χρήστου Γιανναρά, η φυσική πάροδος των γενεών, μαζί
με την συστηματική, λόγω ανυπαρξίας ιδεολογίας, απ’
εναντίας όμως περίσσειας κυνισμού και μειωπικής ιδιοτέλειας, επιλογή διαδόχων και επιγόνων όλο και πιο
κενών, πιο ανεπαρκών και πιο φθαρμένων, οδήγησε στο
όζον τέλμα που επί χρόνια υπέστημεν (το οποίο είναι,
μαζί με την επί δεκαετίες παραδέρνουσα εθνική παιδεία, η μείζων διάσταση της πολύπλευρης κρίσης μας).
Και τέλος…. στην νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και την εδραίωση
της Χρυσής Αυγής.
Όλα αυτά σημαίνουν ότι η ανασυγκρότηση της
Κεντροδεξιάς ταυτίζεται με μια εκστρατεία επαναφοράς των ποιοτικών μεγεθών που σταθερά είχε αυτή
καθ’ όλη την ιστορία της και είχε μέχρι χθες – ιδίως
χθες - περιφρονήσει. Όχι μεταβολή ιδεολογίας, διότι κάτι τέτοιο ήταν, όπως ήδη σημειώθηκε, παντελώς
ανύπαρκτο, αλλά επί τέλους ενσυνείδητη υιοθέτηση
ιδεολογίας, ιδεολογίας μετριοπαθούς, πλατιάς και
περιχωρητικής, που να κινείται ταυτόχρονα στους
άξονες του πατριωτισμού και του εκσυγχρονισμού
στα πλαίσια της Δύσεως και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.
Έμπρακτα, και όχι στο επίπεδο κούφιας ψηφοθηρικής ρητορικής. Ρίχνοντας όλο το βάρος στην παιδεία
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και έχοντας εικόνα επεξεργασμένη και ξεκάθαρη για
το πώς θέλει τον Έλληνα και την Ελλάδα ας πούμε
το 2030, όχι γενικόλογα, αλλά συγκεκριμένα σε κάθε
τομέα, να προετοιμάσει στιβαρό και περιεκτικώτατο
πρόγραμμα και να είναι έτοιμη να το εφαρμόσει όταν
κληθεί στα πράγματα. Το «απόψε αυτοσχεδιάζομε», ας
το αφήσει στον ΣΥΡΙΖΑ, που, όπως φαίνεται, το μόνο
που επί τόσα χρόνια έκαμε ήταν να περιμένει να πέσει η
εξουσία σαν ώριμο φρούτο στα χέρια του.
Είναι σαφές ότι μία τέτοια πρωτοφανούς σοβαρότητας, σε επί πλέον άκρως κρίσιμες για την χώρα στιγμές, επανάσταση, ναι Επανάσταση! είναι αδύνατον να
πραγματοποιηθεί χωρίς την εκ βάθρων ανασύσταση
της κεντροδεξιάς, με άλλο όνομα, άλλον αρχηγό
και σε μεγάλο βαθμό άλλα πρωτοκλασάτα στελέχη. Με άλλα λόγια, χωρίς την εισδοχή στο νέο κόμμα
ανά διαμέρισμα της χώρας, πόλη και χωριό, της άξιας,
ζωντανής, εργατικής και προκομμένης κεντροδεξιάς
Ελλάδος, που συστηματικά επί δεκαετίες κρατήθηκε
στο περιθώριο και η οποία θα εξακολουθήσει απελπισμένα να ιδιωτεύει όσο δεν μεταβάλλεται το ανθρώπινο τοπίο σε ένα κόμμα που επιμένει να προσβάλλει την
νοημοσύνη της, όπως ακριβώς συνέβη απέναντι στον
δικό του κόσμο, με το καθ’ αυτό ΠΑΣΟΚ.
Το χειρότερο που μπορεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία,
είναι να αδρανεί, ελπίζοντας πως αυτομάτως θα διαδεχθεί τον ΣΥΡΙΖΑ, μόλις (και αν) αυτός βουλιάξει ή διαλυθεί. Δείχνει έτσι πως παραβλέπει ότι στην ζωή, και
συνεπώς και στην πολιτική ιστορία, υπάρχουν φάσεις
άνευ επιστροφής. Οι φάσεις αυτές είναι ψυχολογικοσυναισθηματικές ρήξεις, που άπαξ και συμβούν αποδεικνύονται ισχυρότερες από τις οποιεσδήποτε ορθολογικές εκτιμήσεις, ιδιαίτερα σε λαούς συναισθήματος,
όπως ο Ελληνικός. Προκαλούνται δε από την κοινή
και παρατεταμένη διαπίστωση κυβερνητικής ανικανότητας, φαυλότητας και αναλγησίας, φαινόμενα που
στην ουσία δεν αποτελούν παρά μορφή κενού εξουσίας, μορφή παραίτησης και σχεδόν εκουσίας απόσυρσης
από την πολιτική σκηνή. Αυτή ήταν ξεκάθαρα η εικόνα
που έδινε η Νέα Δημοκρατία μετά τις περυσινές ευρωεκλογές…
Ας το πάρει, επί τέλους, απόφαση για το καλό της
χώρας, και ας το θεωρήσει για την ίδια ως το μόνο
ελπιδοφόρο σημείο αφετηρίας και νέας εκκίνησης:
πως αν η έλευση του ΣΥΡΙΖΑ σημαίνει το τέλος της
Μεταπολιτεύσεως, τότε αυτό αυτόματα συνεπάγεται
το τέλος της Νέας Δημοκρατίας.
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Τι ακριβώς εκφράζει σήμερα η Κεντροδεξιά;
του Ανδρέα Ανδριανόπουλου

Η

συζήτηση για την κεντροδεξιά εξαντλείται
σε θεωρητικολογίες και απλουστευτικές
γενικότητες, που δεν ακουμπούν στην ουσία
των προβλημάτων. Σε τι ακριβώς πιστεύει αυτός
ο χώρος και πού θέλει να οδηγήσει την κοινωνία;
Όλα τα άλλα δεν είναι παρά περίτεχνες ασκήσεις επί
χάρτου, που συγκαλύπτουν την ουσία. Όταν είχε γίνει η
τελευταία δοκιμασία επιλογής αρχηγού της παράταξης,
μετά την παταγώδη αποτυχία των εκλογών του 2009,
και πάλι το πρόβλημα είχε συγκαλυφθεί.
Ουδείς είχε αναζητήσει τα πραγματικά αίτια εκείνης
της ήττας. Και η επιλογή του καινούργιου αρχηγού
είχε αναζητηθεί σε υποτιθέμενες καθαρές ιδεολογικές
προδιαγραφές, που θα οδηγούσαν την παράταξη και
πάλι στις ρίζες της. Αναζητήθηκε μια έκφραση σε
προδιαγραφές γνήσια «δεξιές». Κι εκλέχθηκε αρχηγός
με στόχο να αναδείξει τις πατροπαράδοτες ρίζες του
χώρου. Διότι, υποτίθεται, η προηγούμενη κυβέρνηση
(του Κ. Καραμανλή) είχε αποτύχει, διότι είχε αποκλίνει
από τις αρχές αυτές. Ουδέποτε όμως ψάχθηκαν να
εντοπισθούν ποιές ακριβώς είναι οι αρχές αυτές. Και η
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νέα ηγεσία κατρακύλησε στα ίδια λάθη και σε παρόμοια
αδιέξοδα. Που αντικατοπτρίστηκαν στις κυβερνητικές
της επιλογές.
Ποιές είναι, λοιπόν, ακριβώς αυτές οι ρίζες; Στην ουσία,
η κυβερνητική ΝΔ ουδέποτε υπήρξε φιλελεύθερο
κόμμα. Από τα χρόνια του Κωνσταντίνου Καραμανλή
ακόμη, αυτό που διέπνεε τις πολιτικές της επιλογές
ήταν ένας παραδοσιακός αντι-φιλελεύθερος, αλλά
αξιοπρεπής και πάντα δημοκρατικός, συντηρητισμός.
Με άλλα λόγια, η ΝΔ υπήρξε και συνέχισε πάντα να
είναι ένα κόμμα του δημόσιου τομέα. Βλέποντας πάντα,
άλλοτε με λιγώτερη κι άλλοτε με μεγαλύτερη καχυποψία
την αγορά και την επιχειρηματική δράση, υπήρξε πάντα
μεγάλος θιασώτης των δραματικών κυβερνητικών
παρεμβάσεων στην οικονομία και την κοινωνία. Η
εξαγγελία «νέων μέτρων» υπήρξε πάντα το οξυγόνο
της πολιτικής της πρακτικής και η πατερναλιστική της
στάση απέναντι σε κοινωνία και οικονομία χρωμάτιζε
διαχρονικά το μωσαϊκό των ιδεολογικο-πολιτικών της
αξιών. Μικρό διάλειμμα σημειώθηκε στις πρακτικές
αυτές στην διάρκεια της ηγεσίας Κων. Μητσοτάκη,
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δίχως όμως το κόμμα πραγματικά να απαγκιστρωθεί
οριστικά από τις νοοτροπίες αυτές. Ο τότε αρχηγός είχε
χαρακτηρισθεί σκωπτικά σαν προσωρινής διάρκειας
σώγαμπρος. Γι αυτό και η παράταξη επανήλθε σχεδόν
αμέσως στα παλιά, μόλις τα ηνία του κόμματος πέρασαν
και πάλι στα χέρια νέο-καραμανλικών ηγεσιών (Έβερτ,
Κ. Καραμανλή).
Η ΝΔ υπήρξε πάντα παράταξη του μεγάλου
κράτους. Κρατικοποιήσεις, ασφυκτικοί έλεγχοι
των αγορών, διοικητικές παρεμβάσεις σε όφελος
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, μέχρι και ίδρυση
προστατευόμενων επαγγελμάτων με αποφάσεις από
πάνω, χαρακτήρισαν την πολιτική της διαδρομή. Γι
αυτό και το όποιο σοσιαλιστικό ιντερμέτζο δεν ξένισε
ιδιαίτερα τον δεδομένο εθνικό κοινωνικό ιστό. Το
ΠΑΣΟΚ πέρασε και ενσωματώθηκε – δεν συντάραξε
ούτε και ανέτρεψε.
Η επανάκαμψη της ΝΔ στην εξουσία μετά το
2004, δεν άλλαξε αυτήν την ροπή. Με μια ουσιώδη
διαφορά. Μεγάλωσε θεαματικά τα δημόσια
χρέη. Τα δημιουργημένα, πλέον, τότε, κρατικά
δεδομένα δεν μπορούσαν να συντηρήσουν μια
παραδοσιακή συντηρητική πολιτική παρά μόνον
με καινούργιο δανεισμό. Εκτός αν η κυβέρνηση
επέλεγε την φιλελεύθερη ρήξη. Που θα απέτρεπε
μεν την επερχόμενη χρεωκοπία, θα ξένιζε όμως την
στελεχιακή βάση και θα ξεβόλευε τις παραδοσιακές
αντιλήψεις κι αρχές. Εξ ού και ο εξοβελισμός πολλών
από εμάς τότε (Ανδριανόπουλος, Μάνος) εκτός
κόμματος σαν επικίνδυνων και ακραίων. Η χώρα έτσι
οδηγήθηκε στο γκρεμό. Λόγω κρατισμού γενικά και
«ήπιας προσαρμογής» ειδικώτερα.
Ο θαυμαστής του παλαιομοδίτικου ήπιου
σοσιαλισμού Γ. Παπανδρέου ήταν αδύνατον να
αποφύγει την επίσημη χρεωκοπία. Εξ ού και το
πρόγραμμα διάσωσης, η τρόϊκα, ο κ. Σόϊμπλε και
το μνημόνιο. Αντί τότε η ΝΔ να αλλάξει ρότα και
να αγκαλιάσει τον απαραίτητο μεταρρυθμιστικό
εκσυγχρονισμό, ξανακύλησε στα παλιά. Ανακάλυψε την
παλαιομοδίτικη δεξιά, την νοσταλγία του παραδοσιακού
κρατισμού και την παλαιοσυντηρητική εξαγγελία
(Ζάππειο 1 και 2) μεγαλώματος δαπανών και της μείωσης
εσόδων! Ενός ανέφικτου δηλαδή κοκτέϊλ καταστροφής
και βουλιάγματος στο τέλμα του πολιτικά φανταστικού
και της ολοκληρωτικής ανυποληψίας. Όταν έφτασε να
κερδίσει τις εκλογές, λόγω κλαταρίσματος του ΠΑΣΟΚ
και της ευνουχισμένης κυβέρνησης Παπαδήμου, δεν
υπήρξε άλλη επιλογή από την ολοκληρωτική τούμπα
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και την προδοσία κάθε ιδεολογικής αρχής και καθαρής
πολιτικής αξίας.
Η ΝΔ κατέρρευσε στις τελευταίες εκλογές όχι
επειδή πρόδωσε τις παραδοσιακές πολιτικές της
καταβολές αλλά επειδή ακριβώς προσπάθησε να
μείνει πιστή σε αυτές! Μαζί βέβαια και με κάποιες
στροφές παλαιομοδίτικα δεξιές κι έντονα φοβικές και
αντιδραστικές. Επιχείρησε, δηλαδή, με κάθε τρόπο
να προστατεύσει τον δημόσιο τομέα της οικονομίας.
Και οδηγήθηκε αναγκαστικά σε διάλυση του
ιδιωτικού και της αγοράς. Με πάθος υπεραμύνθηκε
των παραδοσιακών επιτευγμάτων του χώρου. Δεν
πείραξε τις ΔΕΚΟ, δεν ακούμπησε τα κλειστά και
προστατευμένα επαγγέλματα, ούτε και χτύπησε το
χάος των ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και τις ομάδες
των ειδικών συμφερόντων που πλέουν σε πελάγη
αυθαιρεσίας και φοροδιαφυγής. Έκανε, όμως, μεγάλη
ζημιά, πάνω στην προσπάθεια αυτή, στον κοινωνικό
κορμό αυτού του πολιτικού χώρου. Με σημαιοφόρο
τον σοσιαλδημοκράτη Γιάννη Στουρνάρα, ρήμαξε με
φόρους την μεσαία αστική τάξη και συνέτριψε την
ατομική ιδιοκτησία. Και φάνηκε τότε ολοκάθαρα
πως δύο καρπούζια δεν χωράνε στην ίδια μασχάλη.
Συντριβή της μεσαίας τάξης μέσα σε απίστευτη
ιδεολογική σύγχυση οδήγησε σε ουσιαστική διάλυση
της κεντροδεξιάς πολιτικής παράταξης.
Και τώρα, τί; Μέσα στον χώρο, η κουβέντα είναι
και πάλι για λίγο από τα ίδια. Όμως, στην εξουσία
τώρα βρίσκεται η γνήσια Αριστερά. Και ο δημόσιος
τομέας δεν βρίσκεται, ούτε θα είναι ξανά, κάτω από
πιθανό έλεγχο της λεγόμενης κεντροδεξιάς. Τώρα
είναι η μόνη γνήσια ευκαιρία για να βρει η ΝΔ την
πραγματική πολιτική της ταυτότητα. Να γίνει το
κόμμα του πραγματικού μεσαίου αστικού χώρου. Το
κόμμα δηλαδή όχι του κράτους αλλά της ελεύθερης
οικονομίας, της ατομικής ιδιοκτησίας, των λιγώτερων
έως ελάχιστων φόρων, της ανάπτυξης μέσω ιδιωτικών
επενδύσεων, της ιδιωτικοποίησης κρατικών φορέων και
των λιγώτερων δημόσιων διοικητικών παρεμβάσεων
στη ζωή μας. Το κόμμα δηλαδή φανατικός εχθρός
και αντίπαλος της δημόσιας γραφειοκρατίας και
υποστηρικτής των κάθε είδους ατομικών ελευθεριών.
Και σίγουρα, βέβαια, μέσα από μια καινούργια,
αξιόπιστη, δυναμική και νεανική ηγεσία. Το αν θα
γίνουν αυτά είναι το πράγματι ζητούμενο. Εμείς
πάντως δεν είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι...
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Η μοιραία πορεία (και)
της Κεντροδεξιάς στην Ελλάδα
Τρεις ιδέες – πυλώνες
που θα συντελούσαν
σε αντιστροφή της κατάστασης
του Νέστορα Ε. Κουράκη

Ε

ίν’ οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων…
Κάπως έτσι θα μπορούσαμε να περιγράψουμε
την πορεία της χώρας μας κατά τα τελευταία
χρόνια, βλέποντας μάλιστα χώρες που βρίσκονταν στο
μνημόνιο, όπως η Πορτογαλία και η Ιρλανδία, να εξέρχονται από αυτό επιτυχώς, και εμείς να μη γνωρίζουμε
ακόμη «τί τέξεται ἡ ἐπιοῦσα».
Αναμφίβολα, για κάθε προβληματική κατάσταση
υπάρχουν υπεύθυνοι, υπάρχουν λανθασμένες πολιτικές
που ακολουθήθηκαν, και υπάρχουν, αντιστοίχως, πετυχημένες πολιτικές (συνήθως η αντίστροφη όψη των
λανθασμένων πολιτικών!) για το ξεπέρασμα αυτών των
λαθών.
Βεβαίως, οι λανθασμένες αυτές πολιτικές μπορεί
να έχουν την μορφή γενικώτερης εσφαλμένης κατεύθυνσης σε επίπεδο επιλογών και ιδεολογίας. Ας υποθέσουμε, δηλαδή, ότι οι βασικές αντιθέσεις αριστεράς
και δεξιάς κινούνται κατά βάσιν σε τρία δίπολα, δηλαδή
στις αντιθέσεις ανάμεσα στην ελευθερία και την τάξη,
ανάμεσα στον διεθνισμό και τον πατριωτισμό, και τέλος, ανάμεσα στον κοινωνικο-προνοιακό κρατισμό και
την (συχνά αδυσώπητη για τους αδύναμους) ελεύθερη
οικονομία.
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Σε μια τέτοια περίπτωση, θα μπορούσε κανείς να
ισχυρισθεί ότι οι πολιτικές που εφαρμόσθηκαν κατά καιρούς στην Ελλάδα υπήρξαν ιδεολογικά αλλοπρόσαλλες
και αντιφατικές, χωρίς ενιαία γραμμή πλεύσης. Και, κυρίως, με παραγνώριση του βασικού αξιώματος, που αναλύθηκε ιδιαίτερα στην γνωστή μελέτη των Acemoglu
και Robinson (2012), ότι τα έθνη αποτυγχάνουν όταν οι
πολιτικοί τους θεσμοί δεν δομούνται πάνω στην αντίληψη για πραγματική συμμετοχή των πολιτών στην διακυβέρνηση και για αποτροπή της εκμετάλλευσης των
πολιτών από πολιτικές και οικονομικές ολιγαρχίες.
Αυτά ισχύουν πράγματι, όσον αφορά τον γενικό
προσανατολισμό μιας εθνικής πολιτικής, δηλαδή τους
στόχους, τις προτεραιότητες και την συνολική στρατηγική της.
Θεωρώ, πάντως, ότι τα τελευταία χρόνια οι διάφορες ιδεολογικές «αγκυλώσεις» έχουν δώσει την θέση
τους σε ένα μείγμα ιδεολογίας και ρεαλισμού, με άξονα
κυρίως την αποτελεσματικότητα μιας πολιτικής να οδηγήσει στην επίτευξη του ιδεολογικού σκοπού, σύμφωνα
και με την γνωστή ρήση του κινέζου πολιτικού Ντενγκ
Χσιάο Πινγκ «Ασπρη γάτα, μαύρη γάτα, μου είναι αδιάφορο, αρκεί να πιάνει ποντίκια».
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Υπό το πρίσμα αυτό, έχω την γνώμη ότι στην Ελλάδα
πάσχουμε περισσότερο σ’ ένα επίπεδο επιμέρους ζητημάτων, που όλα μαζί εμποδίζουν την εφαρμογή μιας
εθνικής πολιτικής (όποια και αν είναι αυτή!). Και εδώ
ακριβώς πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί προσοχή κατά την
ανασύνταξη της Κεντροδεξιάς, ως παράταξης που διεκδικεί μελλοντικά την εξουσία.
Παραθέτω συνοπτικά τις τρεις βασικές κατευθυντήριες γραμμές, για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων
ζητημάτων που εμποδίζουν την πρόοδο της χώρας:
Ι. Αντίσταση στον λαϊκισμό και σύγκρουση με όσα
κατεστημένα συμφέροντα εμποδίζουν την πρόοδο
μιας χώρας.
Σε ορισμένες χώρες υπήρξαν ηγέτες που, άσχετα του
εάν μας είναι πολιτικά συμπαθείς, επέδειξαν πυγμή απέναντι στο λεγόμενο «κατεστημένο», επέτυχαν μεταρρυθμίσεις που έβγαλαν την χώρα τους από τα αδιέξοδα
και της έδωσαν, έτσι, μια νέα ώθηση προς τα εμπρός.
Χαρακτηριστικώτερα παραδείγματα: ο Γερμανός σοσιαλδημοκράτης Gerhard Schroeder, που το 2003 εξήγγειλε το αντιδημοφιλές οικονομικό του πρόγραμμα
Agenda 2010, και έθεσε έτσι τις βάσεις για να γίνει η
πατρίδα του οικονομική δύναμη πρώτου μεγέθους στην
Ευρώπη, η βρεταννίδα συντηρητική Margaret Thatcher,
που, ερχόμενη σε ευθεία σύγκρουση με τα συνδικάτα
και άλλες κατεστημένες δομές, πέτυχε κατά την 10ετή
διακυβέρνησή της να σταθεροποιήσει την οικονομία, να
μειώσει την ανεργία και να τιθασεύσει τον πληθωρισμό
που μάστιζε τη χώρα, αλλά και ο Τούρκος Erdogan,που
κατάφερε μέσα σε δέκα χρόνια να βγάλει την χώρα του
από το ΔΝΤ, να αυξήσει το ΑΕΠ της Τουρκίας κατά
245% και να κερδίσει όλες τις μάχες απέναντι στο κατεστημένο του στρατού και των κεμαλιστών αντιπάλων
του. Αντίθετα, στην Ελλάδα, η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του Τάσου Γιαννίτση το 2001 να εξυγιάνει το
ασφαλιστικό, για να αναφέρουμε μια μόνο τέτοια περίπτωση, προσέκρουσε στις αντιστάσεις του «κατεστημένου» και καταποντίσθηκε.
ΙΙ. Πρόταξη του εθνικού συμφέροντος απέναντι στα
μικροσυμφέροντα και τις ιδιοτέλειες.
Συνήθως τα μικροσυμφέροντα κάποιων ηγετών ή
«ηγετών» συνδέονται με μια ακατάσχετη διάθεση για
κατάληψη της εξουσίας πάση θυσία, έστω και αν αυτό
θα προκαλούσε σοβαρή ζημιά στην ομαλή πορεία της
χώρας, αλλά εν τέλει και στους ίδιους. Και εδώ τα παραδείγματα από την σύγχρονη πολιτική ιστορία (από όλα
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τα πολιτικά φάσματα) είναι εντυπωσιακά: ο Γιώργος
Παπανδρέου δηλώνει από τον Μάρτιο 2009 ότι το κόμμα του θα δώσει αρνητική ψήφο κατά την εκλογή προέδρου Δημοκρατίας τους επόμενους μήνες, προκαλώντας έτσι πρόωρες εκλογές μετά από ένα εξάμηνο, επιτυγχάνοντας πράγματι να γίνει πρωθυπουργός με την
γνωστή ρήση ότι «λεφτά υπάρχουν», αλλά και παίρνοντας στα χέρια του την «καυτή πατάτα» μιας υπερχρεωμένης οικονομίας… Γιατί; Επίσης, ο Αντώνης Σαμαράς
το 2012 δεν αφήνει τον τεχνοκράτη πρωθυπουργό
Παπαδήμο να υλοποιήσει την πιο περίπλοκη συμφωνία για την διάσωση της χώρας και να επωμισθεί, χωρίς
πολιτικό κόστος, την ευθύνη για μια σειρά από σκληρά
μέτρα που έπρεπε να προωθηθούν. Προτιμά να τον ρίξει
και να οδηγήσει την χώρα σε δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις, που έφεραν τελικά οπισθοδρόμηση
της οικονομίας και απώλεια πολύτιμου χρόνου. Γιατί;
Αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας, επαναλαμβάνοντας την
τακτική του Γιώργου Παπανδρέου, χρησιμοποιεί την
προεδρική εκλογή για να προκαλέσει και αυτός πρόωρες εκλογές. Αρνείται, έτσι, να δώσει στον τότε πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά τον απαραίτητο χρόνο (έως
τον Ιούνιο 2016, που θα διεξάγονταν ξανά εκλογές)
για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή του οικονομικού προγράμματος και να γίνει, αμέσως μετά, διαπραγμάτευση
προς αναδιάρθρωση του χρέους –όπως είχε συμφωνηθεί το 2012-, με παράλληλη είσοδο στις αγορές. Όπως
έγραψε ο Αλέξης Παπαχελάς, «για ένα γινάτι, για την
εξουσία και μόνο βιάστηκε η αντιπολίτευση να πάει την
χώρα σε εκλογές. Δείτε το λίγο ψύχραιμα. Ας υποθέσουμε ότι ο κ. Σαμαράς έκλεινε την διαπραγμάτευση, επωμιζόταν το κόστος και φτάναμε στο φθινόπωρο [2015].
Το Μνημόνιο θα τελείωνε και θα... «κουτσοβγαίναμε»
στις αγορές. Η οικονομία θα πήγαινε καλά και δεν θα
είχαμε μπροστά μας «παγόβουνα». Οι λήξεις ομολόγων
το 2016 είναι πολύ μικρές και ο κ. Τσίπρας θα μπορούσε
τότε να κάνει περίπου ό,τι θέλει, ακόμη και να αγνοήσει εντελώς τον κ. Σόιμπλε ή την κ. Λαγκάρντ. Ήθελε
όμως την εξουσία τώρα, γιατί οι πολιτικοί μας ξέρουν
ένα παιχνίδι να παίζουν μόνο» (http://www.kathimerini.
gr/800812/opinion/epikairothta/politikh/to-treno).
Μένει λοιπόν και εδώ αναπάντητο το ερώτημα: γιατί
τόση σπουδή να πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας στα χέρια
του την «καυτή πατάτα» της υπερχρεωμένης οικονομίας; Και σε ένα γενικώτερο επίπεδο: Μήπως τα τρία
παραδείγματα που αναφέραμε δείχνουν μια απόλυτη
έλλειψη συναίνεσης των πολιτικών μας αρχηγών, και
μάλιστα σε μια εποχή που οι δυσκολίες κάθε είδους φα63
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ντάζουν δυσθεώρητες, ώστε να χρειάζεται ακόμη περισσότερο η συνεννόηση μεταξύ τους;
ΙΙΙ. Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα.
Το πιο εντυπωσιακό παράδειγμα αυτής της έλλειψης αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας του πολιτικού μας κόσμου (και πάλι, δυστυχώς, από όλο το πολιτικό μας φάσμα) είναι η στελέχωση των Γραμματειών
και Δημοσίων Οργανισμών από δεκάδες αποτυχόντες
βουλευτές ή άλλους πολιτευτές, που σπεύδουν μάλιστα να παραιτηθούν μαζικά για να προλάβουν να ξαναεκτεθούν στις εκλογές (http://www.kathimerini.
gr/804630/opinion/epikairothta/politikh/akomhmia-fora-palaiokommatika). Με εξαίρεση τον Γιώργο
Παπανδρέου και την διαδικασία του open.gov, που
κάπως έδωσε μια αίσθηση διαφάνειας και αξιοκρατίας
στην στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, οι υπόλοιπες
κυβερνήσεις, ξηλώνοντας από τις θέσεις τους ακόμη και
επιτυχημένα στελέχη που απλώς ανήκαν σε άλλη πολιτική παράταξη, παρέχουν –καλώς ή κακώς- την εντύπωση μιας διάθεσης για λαφυραγώγηση του δημοσίου
και για συνέχιση του πελατειακού κράτους, ή ακόμη και
για πρακτικές δωροληψίας που ορισμένοι διοικητές π.χ.
νοσοκομείων επιμένουν να εφαρμόζουν. Πόσοι όμως,
άραγε, από αυτούς τους γραμματείς υπουργείων ασχολήθηκαν ποτέ να ανεβάσουν το επίπεδο των δημοσίων
υπαλλήλων και να μειώσουν την γραφειοκρατία; Δεν
πρέπει, λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, να προκαλεί έκπληξη
ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας, σε ποσοστό 60%
(!), δεν είναι σε θέση καν να γράψουν κάποιο κείμενο
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στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή ή αγνοούν τις δυνατότητες του διαδικτύου και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας – e-mail (http://kozanimedia.gr/?p=196255).
Και ότι, ακόμη και σήμερα, για την αδειοδότηση μιας
εκκολαπτόμενης επιχείρησης χρειάζεται άδεια από ένδεκα υπουργεία και εφαρμογή 66 νόμων, 32 προεδρικών
διαταγμάτων και 31 εγκυκλίων (http://www.tanea.gr/
opinions/all-opinions/article/5153283/ki-ystera-hrtheh-krish/). Αλλά τότε, δεν πρέπει να προκαλεί έκπληξη
και το ότι περίπου 180.000 απόφοιτοι πανεπιστημίων,
που ασφαλώς θα ήθελαν να μείνουν στην πατρίδα τους
και να σταδιοδρομήσουν, αναγκάσθηκαν να την εγκαταλείψουν κατά τα τελευταία χρόνια και μάλιστα κατέχοντας, οι μισοί από αυτούς, διδακτορικό δίπλωμα…
(βλ. Λόη Λαμπριανίδη, Επενδύοντας στη Φυγή, εκδ.
Κριτική, 2011, και εφημερίδα Φιλελεύθερος Κύπρου,
27.2.2015, σελ. 15).
Εάν προεκτείνουμε την δραματική αυτή πληροφορία
στις επόμενες δεκαετίες, σε μιαν Ελλάδα εντελώς καθημαγμένη οικονομικά και χωρίς την εμπροσθοφυλακή
από νέους ανθρώπους, τότε φοβούμαι ότι πράγματι οι
στίχοι του Καβάφη, με τους οποίους ξεκίνησε αυτό το
κείμενο, μάλλον θα επιβεβαιωθούν: «Είν’ οι προσπάθειές μας των συφοριασμένων»… Εκτός εάν!.. (και αφήνω εδώ την φαντασία του καθενός από εμάς να οραματισθεί, σύμφωνα και με τα όσα ειπώθηκαν παραπάνω,
την λύση εκείνη και τους πολιτικούς εκείνους, -όχι μόνον από την Κεντροδεξιά!- που θα βγάλουν επιτέλους
την χώρα από τα αδιέξοδα).
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Η νέα Κεντροδεξιά πρέπει
να επαναφέρει
γεωπολιτικά την Ελλάδα
στην Δύση
του Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Η

συγκρότηση μεγάλου, ισχυρού και ενιαίου
κεντροδεξιού πολιτικού φορέα, θα καλύψει με
νέες ιδέες, νέα πρόσωπα και κυρίως νέο ήθος το
πολιτικό κενό μεταξύ της άκρας δεξιάς και της αριστεράς.
Το νέο αυτό πολιτικό κίνημα θα πρέπει να έχει κύριο
στόχο την ολική επαναφορά της Ελλάδας στην φυσική
της θέση, δηλαδή στο δυτικό γεωπολιτικό σύστημα.
Πράγματι, οι κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου,
κατά την δεκαετία του ’80, απομάκρυναν την Ελλάδα
από την Δύση, καλλιεργώντας μία τάση συνεχούς
διαμαρτυρίας, αποστασιοποίησης και απόστασης από
το δυτικό γεωπολιτικό πλαίσιο. Αυτή η τάση δεν έφτασε
μεν μέχρι του σημείου της ρήξης, που θα ήταν ασφαλώς
μοιραία για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας. Αλλά
δημιούργησε ένα ψυχικό χάσμα με τον δυτικό κόσμο και
μία αυτο-περιθωριοποίηση και αυτο-περιχαράκωση της
Ελλάδας σε μία θέση διπλωματικού και πολιτικού παρία.
Σε αυτό συνέτεινε ασφαλώς και η πολιτισμική
υποχώρηση της ελληνικής κοινωνίας από τα
δυτικά, ευρωπαϊκά και κλασσικά πρότυπα, βάσει
των οποίων οικοδομήθηκε το Ελληνικό κράτος μετά
την Απελευθέρωση. Και, οπωςδήποτε, συνέτεινε και
η διάλυση της μεταπολεμικής αστικής τάξης, που,
αν και ελλειμματική και προβληματική, είχε πάντως
δυτική παιδεία, δυτικά κοινωνικά και πολιτιστικά
χαρακτηριστικά και δυτικό προσανατολισμό.
Η τάξη αυτή αντικαταστάθηκε, κατά την δεκαετία
του ’80, από μία νέα ιθύνουσα τάξη με τριτοκοσμικά
ή μεσανατολικά χαρακτηριστικά, αντιπάθεια προς
την πειθαρχία, την λιτότητα και την παραγωγικότητα,
χυδαία καταναλωτικό και επιδειξιομανή τρόπο
ζωής και παρασιτικούς, τυχοδιωκτικούς ή ύποπτους
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τρόπους γρήγορου πλουτισμού. Αυτοί οι νεόπλουτοι
αντικατέστησαν την κλασσική μουσική με τα σκυλάδικα,
την ευρωπαϊκή αισθητική με το κιτς, τους ευρωπαϊκούς
τρόπους συμπεριφοράς με διαγωγή υποκόσμου.
Αυτήν την πολιτισμική απομάκρυνση της Ελλάδας
από τον δυτικό πολιτισμό απέτυχαν να αναχαιτίσουν
οι κυβερνήσεις που διαδέχθηκαν τον Α. Παπανδρέου,
και μάλιστα επί Κ. Σημίτη ενδυναμώθηκε, αφού σε
ανώτατα αξιώματα ανήλθαν πρόσωπα αμφιλεγόμενα,
που θύμιζαν περισσότερο στελέχη ολιγαρχικών
καθεστώτων της Λατινικής Αμερικής ή της Ασίας παρά
ευρωπαίους statemen.
Μέσα από αυτές τις βαθειές πολιτισμικές διεργασίες,
το Ελληνικό κράτος εκφυλίστηκε σε failed state, η
Ελληνική κοινωνία μετεξελίχθηκε σε πολτό χωρίς
ιδιοπροσωπία, το εκπαιδευτικό σύστημα κατέληξε
να παράγει λειτουργικά αναλφάβητους και τα
Ελληνικά πανεπιστήμια εικονικούς πτυχιούχους, η
Ελληνική οικονομία έπαψε να παράγει ο,τιδήποτε και
κυρίως εισήγαγε αθρόα προϊόντα από το εξωτερικό
δημιουργώντας την συνθήκη ολικής χρεωκοπίας,
ενώ η Ελληνική Δημοκρατία μεταλλάχθηκε σε μία
κληρονομική, πελατειακή, διαπλεκόμενη φαυλοκρατία
λατινοαμερικανικού τύπου, με τριτοκοσμικά και εν
πολλοίς ποινικά χαρακτηριστικά.
Σε αυτές τις τάσεις αφομοιώθηκαν και τα κόμματα
που θα όφειλαν να υπερασπιστούν τα μεταπολεμικά
κεκτημένα της χώρας, και κυρίως το γεγονός ότι η
Ελλάδα είχε κατορθώσει, μετά τον τραγικό Εμφύλιο
Πόλεμο, να γίνει μία αναπτυσσόμενη οικονομία, να
εγκαθιδρύσει επιτέλους ένα δημοκρατικό πολίτευμα
και να καταστεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά
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τα κεκτημένα ακυρώθηκαν από την πολιτισμική,
εκπαιδευτική και πολιτική οπισθοδρόμηση της χώρας.
Αυτή είναι η βαθύτερη αιτία της συνολικής χρεωκοπίας
και της διάστασης ανάμεσα στην Ελλάδα και στην
Ευρώπη, που κυριαρχεί σήμερα στον δημόσιο διάλογο.
Το αποτέλεσμα είναι, αυτήν την στιγμή, η Ελλάδα
να είναι εκτός από χρεωκοπημένη και γεωπολιτικά
μετέωρη, να μην μπορεί να βρει σημεία επαφής με
τους «εταίρους», και το ελληνικό πολιτικό σύστημα να
αναζητά σπασμωδικά προστάτες εκτός δυτικού χώρου.
Το ζήτημα του γεωπολιτικού προσανατολισμού
της Ελλάδας περιπλέκεται, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση,
στην οποία η χώρα ενετάχθη ως ισότιμο μέλος το
1979, έπαψε πλέον να αποτελεί μία Ένωση Κρατών
με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης, της ισοτιμίας
και του κοινωνικού κράτους, και κατέστη ζωτικός
χώρος γερμανικού ηγεμονισμού και αυταρχισμού, και
άσκησης αντιπληθωριστικής-υφεσιογόνας πολιτικής,
οφειλόμενης στις εμμονές και ιδεοληψίες του γερμανικού
πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά δεν έχουν, φυσικά,
τίποτε το ευρωπαϊκό, αλλά αποτελούν αταβισμούς του
(ασιατικής προελεύσεως) πρωσσικού απολυταρχισμού
και ιμπεριαλισμού. Οπότε κατ’ ουσίαν η υποτέλεια
στο Βερολίνο αποτελεί απομάκρυνση και ακύρωση
της ευρωπαϊκής διάστασης της Ελλάδας, και όχι
κατοχύρωσή της όπως υποστηρίζει το μνημονιακό
στρατόπεδο.
Η επιστροφή στην Δύση, επομένως, που θα
πρέπει να αποτελέσει κυρίαρχο μέλημα ενός νέου
κεντροδεξιού σχηματισμού, θα πρέπει να βασιστεί σε
δύο άξονες: πρώτον, στην αναδιάταξη του εκπαιδευτικού
συστήματος, των πολιτικών και οικονομικών δομών
και της κυρίαρχης ιδεολογίας σε μία δυτικού τύπου
κατεύθυνση. Και, στον εξωτερικό αναπροσανατολισμό
της χώρας, σε έναν άξονα που θα συμπεριλαμβάνει
τους πραγματικούς συμμάχους της χώρας, αυτούς
δηλαδή με τους οποίους μας συνδέουν υπαρκτοί
μακραίωνοι ιστορικοί και γεωστρατηγικοί δεσμοί,
κοινές αξίες, κοινά συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις και
κοινές προκλήσεις. Δηλαδή τον άξονα ΟυάσινγκτωνΛονδίν ο-Παρίσι-Ρώμη-Αθήν α-Λε υκω σία-Τελ
Αβίβ. Δηλαδή τον άξονα που διατρέχει οριζοντίως
τον Δυτικό Πολιτισμό και απολήγει στην Ανατολική
Μεσόγειο, ως προμαχώνας του. (Οι δε καλές εμπορικές
σχέσεις της Ελλάδας με την Ρωσσία και την Κίνα θα
πρέπει να προωθούνται στα πλαίσια των σχέσεων των
δυνάμεων αυτών με την Δύση, συμπληρωματικά και όχι
ως ανταγωνιστικό υποκατάστατό τους.)
Φυσικά, για να είναι η Ελλάδα σε θέση να
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διαδραματίσει κομβικό γεωπολιτικό ρόλο σε αυτόν τον
άξονα, θα πρέπει να πληροί τις βασικές εσωτερικές
προϋποθέσεις, που είναι: Γεωπολιτική Ισχύς,
Ανταγωνιστική Οικονομία, Λειτουργικό Κράτος και
υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό Σύστημα.
Η Γεωπολιτική Ισχύς είναι μία σύνθετη έννοια, που
περιλαμβάνει ένα πλέγμα παραμέτρων, στρατηγικών
και αμυντικών, δημογραφικών, διπλωματικών και
πολιτικών, ιδεολογικών και ηθικών. Η Ελλάδα θα
πρέπει να επανεμφανισθεί στο παγκόσμιο προσκήνιο
ως αξιόπιστος σύμμαχος, αξιόμαχος παράγων
σταθερότητος και ισχύος και να διεκδικήσει ρόλο
περιφερειακού παίκτη.
Η Ανταγωνιστική Οικονομία θα επιτευχθεί με ένα
συγκροτημένο σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης,
το οποίο θα απελευθερώσει την επιχειρηματικότητα,
θα θεσπίσει σταθερό και ευνοϊκό για τις επενδύσεις
φορολογικό σύστημα, θα καταργήσει την διαφθορά
και την γραφειοκρατία και θα αναδείξει τα διεθνή
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.
Το Λειτουργικό Κράτος θα θεσπιστεί με την
εισαγωγή αυστηρής ιεραρχικής δομής και αξιολόγησης
στο δημόσιο, την πρόσληψη με τριετείς συμβάσεις
διακεκριμένων επιστημόνων και προσωπικοτήτων σε
θέσεις κλειδιά του δημοσίου τομέα, τον εξοβελισμό
του κομματισμού και την κατάργηση των χιλιάδων
οργανισμών και ΔΕΚΟ.
Το υψηλού επιπέδου Εκπαιδευτικό Σύστημα θα
επιτευχθεί με την εφαρμογή σύγχρονου μοντέλου
αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των σχολικών
μονάδων, την ηθική και υλική ανύψωση του επιπέδου
των εκπαιδευτικών, την επαναφορά του ακαδημαϊκού
συστήματος στις εξετάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ, την
ίδρυση προτύπων λυκείων σε πανελλήνια κλίμακα,
την επαναφορά της κλασσικής παιδείας που αποτελεί
διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, τον
δραστικό περιορισμό του αριθμού των πανεπιστημίων
που έχουν εκφυλιστεί σε πρυτανεία σίτισης ανεπάγγελτων
κομματικών στελεχών χωρίς στοιχειώδη προσόντα, την
ίδρυση σε κάθε νομό της χώρας Γεωργιών Σχολών,
την μαζική μετάκληση Ελλήνων ακαδημαϊκών για να
στελεχώσουν ερευνητικά κέντρα και ανώτατες σχολές
και την μετατροπή της χώρας σε διεθνές κέντρο
κλασσικών σπουδών.
Αυτές τις προϋποθέσεις καλείται να συγκροτήσει η
νέα Κεντροδεξιά, στην καμένη γη που θα παραλάβει
από την Φαυλοκρατία της Μεταπολίτευσης. Ώστε η
Ελλάδα να καταστεί από παρωδία πραγματικό κράτος.
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Η αβάσταχτη ελαφρότητα της Κεντροδεξιάς
του Ραφαήλ Α. Καλυβιώτη

Ο

Φρήντριχ Χάγιεκ, στο μεγαλειώδες έργο του
το Σύνταγμα της Ελευθερίας, αφιερώνει την
σκέψη του στο να αποδείξει ότι όλες οι ριζοσπαστικές και μνημειώδεις αλλαγές που συντελέσθηκαν στο διάβα της ιστορίας, είχαν έναν κοινό παρονομαστή: την μεταφορά των από τα κάτω αιτημάτων
της κοινωνίας στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τότε και
μόνον τότε επιτυγχάνουν οι πολιτικοί να επιφέρουν
αποτελέσματα με αντίκρυσμα, διότι η πολιτική σε τελική ανάλυση είναι η μετουσίωση των συλλογικών αιτημάτων.
Τώρα, το πώς θα μετουσιωθούν οι πολιτικές εκείνες
που είναι απαραίτητες για την ικανοποίηση των αναγκών της κοινωνίας, είναι θέμα ιεράρχησης αξιών και
εν τέλει ιδεολογίας. Η δεξιά κοσμοθέαση προκρίνει ότι
η κινητήριος δύναμη που καθορίζει τον ρου της ιστορίας είναι η αξίωση του ανθρώπου για Ελευθερία, ατομική και συλλογική. Η ισορροπία δε μεταξύ ατομικής
και συλλογικής Ελευθερίας είναι το απαύγασμα του
Συντηρητικού υποδείγματος.
Η ανάγκη ύπαρξης κράτους επ’ ουδενί δεν πρέπει
να δίνει το δικαίωμα στο τελευταίο να υπεισέρχεται
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

στην ιδιωτική ζωή των ατόμων. Γι’ αυτόν ακριβώς τον
λόγο και η οικονομική δραστηριότητα του κράτους
πρέπει να είναι περιορισμένη, αφού η ολοένα και μεγαλύτερη ανάθεση εξουσιών υπέρ αυτού αναπόδραστα
καταλήγει και σε νομοθέτηση ρυθμιστικών αποφάσεων
που περιορίζουν την ιδιωτική ζωή των ατόμων «για το
καλό τους». Δεν είναι τυχαίο ότι η δεύτερη τροπολογία
του Συντάγματος των ΗΠΑ προβλέπει την δυνατότητα
των Αμερικανών πολιτών να φέρουν όπλα, πρωτίστως
για να μπορούν να προστατεύονται από την κρατική
αυθαιρεσία. Ο ρόλος του κράτους οφείλει να περιορίζεται στην διατήρηση της εσωτερικής και εξωτερικής
ασφάλειας των πολιτών, σε ρυθμιστικές παρεμβάσεις
στην οικονομία οι οποίες να διασπούν μονοπωλιακές
καταστάσεις, στην καλλιέργεια της εθνικής συνείδησης
μέσω της παιδείας και στην παροχή δημόσιας υγείας για
τους απόρους. Φορέας της αντίληψης της Ελευθερίας
αυτής αποτελεί το Έθνος-Κράτος.
Η φερόμενη ως ελληνική κεντροδεξιά, βέβαια, δεν
διακρίνεται για αυτά τα χαρακτηριστικά, διότι είναι
μία πολιτική δύναμη η οποία συγκροτήθηκε αρχικά σε
αντιδιαστολή με τον υπαρκτό κομμουνιστικό κίνδυνο
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και μετέπειτα μετετράπη σε μία αυτολογοκριμένη και
εαυτοφοβική παράταξη, που απολογείτο για τα κακώς
πεπραγμένα της επταετούς δικτατορίας. Στα ιδρυτικά
κείμενα της κεντροδεξιάς παράταξης το 1974 απουσιάζει αμιγώς η λέξη «Συντηρητικός» ή «Δεξιός», ενώ
τα στελέχη της θα αρνηθούν επίμονα τέτοιου είδους
χαρακτηρισμούς.
Σημασία είχε η αποτίναξη του δικτατορικού παρελθόντος και η πρόσδεση στο άρμα της Δύσης. Αυτή η
αναγκαστική ιδεολογική ασάφεια, όμως, μετατράπηκε
σε ιδεολογική σύγχυση, σε αποτυχία αυτοκαθορισμού
και εν τέλει σε μία αυτολογοκριμένη ταυτότητα που
απαρνείτο ότι ήταν Συντηρητική, που απαρνείτο ότι
ήταν Δεξιά. Την καθόρισε αυτό το στίγμα μέχρι σήμερα,
από το βιβλίο της ΣΤ’ Δημοτικού μέχρι την παράνομη
μετανάστευση.
Είναι η ίδια αυτή παράταξη που συνέταξε το κρίσιμο
Σύνταγμα του 1974, στο οποίο παρέλειψε την δημιουργία Συνταγματικού Δικαστηρίου. Και όμως η ύπαρξή
του θα εξασφάλιζε την ρητή επιταγή του Συντάγματος
για την απαγόρευση λειτουργίας πολιτικών κομμάτων, που ως τελικό στόχο έχουν την κατάλυση του
Δημοκρατικού πολιτεύματος. Εάν κάτι τέτοιο είχε συμβεί, αυτήν την στιγμή η ελληνική δημοκρατία δεν θα
αναγνώριζε το Κομμουνιστικό Κόμμα και την Χρυσή
Αυγή, και τα δύο ολοκληρωτικά μορφώματα.
Έτσι, η διάκριση των εξουσιών, βασικό πρόταγμα
του Συντηρητισμού, παρακάμφθηκε. Προτιμήθηκε αντ’
αυτού η συνέχιση της βαυαρικής παράδοσης. Η πολιτική εξουσία, που δύναται να περνά πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, να επιβάλλει κοινοβουλευτική
πειθαρχία αλλά και να ορίζει δικαστές, ερμηνεύει την
αντιπροσωπευτικότητα ως έμμεση μοναρχία. Έτσι, ενώ
ο ντε Τοκβίλ είχε προ αιώνων προειδοποιήσει ότι η συγκέντρωση της ισχύος στην εκτελεστική εξουσία είναι
κάτι το επικίνδυνο, δεν εισακούστηκε. Σε πολλούς αναλυτές, η διάκριση των εξουσιών ερμηνεύεται ως κάτι το
αναποτελεσματικό, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν υφίσταται, όπως φερ’ ειπείν στις ΗΠΑ, τότε εξαναγκάζει
την νομοθετική και εκτελεστική εξουσία να φτάνουν
σε έναν έντιμο συμβιβασμό, ο οποίος έτσι δημιουργεί
μία ενιαία εθνική στρατηγική, ενώ ταυτοχρόνως αφήνει
την δικαστική εξουσία ελεύθερη να φέρεται υπεύθυνα
και απερίσπαστα.
Στο ίδιο δε Σύνταγμα, τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα δεν είναι συνδεδεμένα με την ατομική ιδιοκτησία
αλλά με τις ανάγκες του κράτους. Για αυτόν, ακριβώς,
τον λόγο, δεν δύναται να χαρακτηρισθεί η παράλογη
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φορολογική καταιγίδα εις βάρος της ιδιοκτησίας ως
αντισυνταγματική και προτιμάται έναντι της συντήρησης άχρηστων δημόσιων οργανισμών. Ο Κωνσταντίνος
Τσάτσος, ένας από τους συντάκτες της συνταγματικής
αναθεώρησης του 1974, καίτοι λάτρης του συνολικού
πνεύματος της αρχαίας Ελλάδας, παρασύρθηκε μάλλον από τον νεοπλατωνισμό του και παρέκαμψε την
φιλελεύθερη ανάλυση του Αριστοτέλους στα Πολιτικά,
σύμφωνα με την οποία η ιδιοκτησία ενός ατόμου είναι
προέκταση της προσωπικότητάς του.
Η σοσιαλίζουσα λογική της εν Ελλάδι κεντροδεξιάς την απέτρεψε να έρθει κοντά στις αυθεντικές
αξίες του Συντηρητισμού, που είναι η από τα κάτω,
κινηματική και συμμετοχική διαδικασία, η αποσυσσώρευση ισχύος από την κεντρική εξουσία και η μεταφορά της στην τοπικότητα. Είναι η κατά Walzer
κριτική συνεργασία, κατά την οποία τα τοπικά κλιμάκια αναλαμβάνουν την ευθύνη της περιφέρειάς τους,
υπόλογα στην κεντρική εξουσία μόνον εάν δεν είναι
αποτελεσματικά. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μεταμορφώνεται η νοοτροπία του πολίτη. Το κρατικά εξαρτώμενο άτομο αντικαθίσταται από ένα πολιτικά υπεύθυνο πρόσωπο, αφού πλέον οι αποφάσεις του τοπικού
άρχοντα έχουν άμεση επιρροή στο πώς θα βιώνει την
καθημερινότητά του, από τον αριθμό των σπιτιών που
πρέπει να κτισθούν μέχρι το ύψος του φορολογικού
συντελεστή.
Ο καπιταλιστής μπορεί να αποκτήσει πρόσωπο και
να ενδιαφέρεται για τους εργαζομένους του μόνον εάν
η τοπική κοινωνία είναι πολιτικά οργανωμένη, και μέσω
της οργανωμένης πολιτικής της γνώμης να λαμβάνει
«διαβατήριο». Και, αντίστοιχα, εάν ο καπιταλιστής είναι υπόλογος στα λογικά συμφέροντα της κοινότητας,
η κοινότητα παράγει περισσότερο. Ενώ ο καπιταλισμός
με κανόνες και ωράριο αφήνει τα άτομα να ασχοληθούν
και με άλλες δραστηριότητες και να είναι κοντά στην
οικογένειά τους.
Η κεντροδεξιά στην Ελλάδα ποτέ δεν τόλμησε
την Συντηρητική αυτή επανάσταση, αφού οι τοπικοί
άρχοντες είχαν συνηθίσει να διαμεσολαβούν τα πελατειακά αιτήματα προς την κεντρική εξουσία επειδή οι περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες του
ελληνικού κράτους εξαρτώνταν από την παρέμβασή
τους. Ο βουλευτής εξασφάλιζε την επανεκλογή του
και το κόμμα διέθετε τον μηχανισμό. Ποτέ πολίτες
και πολιτευτές δεν συνεδρίασαν υπέρ της αξιοποίησης
των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιφέρειάς
τους ούτως ώστε να καταστούν αυτόνομοι από την
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ανακύκλωση του δημοσίου χρήματος. Σε αυτήν την
τάση συνετέλεσε τα μέγιστα η δεκαετία 1981-1990,
αλλά ως γνωστόν η αντίδραση της φερόμενης ως
Συντηρητικής παρατάξεως ήταν η «πασοκοποίησή»
της και όχι το αντίστροφο.
Η ίδια, με διαφορετική αναλογία, σχέση ισχύει μεταξύ έθνους-κράτους και υπερεθνικών θεσμών,
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι μεν ήταν σωστή η γεωπολιτική απόφαση ένταξης, αλλά, από την άλλη, η
φερόμενη ως εγχώρια συντηρητική παράταξη, έπρεπε εξ αρχής να πρωτοστατήσει στην αυτονομία της
κάθε ιδιαίτερης εθνικής οικονομίας πριν προχωρήσει
η χώρα στην νομισματική ένωση. Οι νομισματικές
ενώσεις είναι συνήθως σκληρές και ανελαστικές, ενώ
αντανακλούν την βούληση και τις δυνατότητες των
ισχυρότερων οικονομιών.
Αλλά ακόμα και πριν από την νομισματική ένωση,
οι αποτυχίες της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής υπήρξαν το παράγωγο του σχεδιασμού από ένα ευρωπαϊκό κεντρικό όργανο, το οποίο έπρεπε να συντονίσει
με κάποια απρόσωπα στοιχεία, κατ’ αναλογία όλων
των ευρωπαϊκών χωρών, ποιές περιοχές της Ελλάδας

έπρεπε να καλλιεργούν τί. Ο από τα άνω σχεδιασμός
μίας οικονομίας είναι σοσιαλιστική παρακαταθήκη με
κακά αποτελέσματα, οικονομικά και πολιτικά.
Έτσι, η κεντροδεξιά στην Ελλάδα θα έπρεπε εξ αρχής να προτείνει μία διάρθρωση της Ευρώπης σε συνομοσπονδιακό πλαίσιο, και όχι ευρω-κρατικιστικό.
Και αυτό, όχι μόνον από οικονομικής απόψεως, αλλά
και από εθνικής, αφού τα έθνη-κράτη στην Ευρώπη έρχονται από μακριά, εν αντιθέσει με τις πολιτείες στην
Αμερική.
Οι Έλληνες πολίτες έχουν συνηθίσει να περιμένουν τα πάντα από το κράτος, είτε είναι εθνικό είτε είναι υπερεθνικό. Χρέος της κεντροδεξιάς είναι να τους
πείσει ότι ο δρόμος της ιδιωτικής πρωτοβουλίας είναι
αυτός που δημιουργεί την πραγματική ανεξαρτησία.
Αντίθετα, η εξάρτηση από τα χρήματα του κράτους είναι πάντοτε εξάρτηση από τα χρήματα των άλλων, εγχώριων και εκτός συνόρων φορολογουμένων.
Η κεντροδεξιά είτε θα προβεί στις ριζοσπαστικές
αλλαγές που πρέπει ή θα αντικατασταθεί από κάποια
άλλη. Αυτή είναι η «μαγεία» της ελεύθερης επιλογής:
δεν αφήνει ποτέ κενό σε πολιτικούς χώρους.

Η Nέα Πολιτική
ΔΙμηνιαίο πολιτικό περιοδικό

Γραφτείτε συνδρομητές
στη Νέα Πολιτική
Τιμή ετήσιας συνδρομής: 30 ευρώ
Συνδρομές νομικών προσώπων: 75 ευρώ
Συνδρομές εξωτερικού: 50 ευρώ
Επικοινωνήστε μαζί μας για την συνδρομή σας:
Ηλ. ταχυδρομείο: syggrafeas@yahoo.gr
Τηλ.: 6978 774 874, 698 014 9044
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Η ανασυγκρότηση της Κεντροδεξιάς
υπό τον Αλέξανδρο Παπάγο 1951-1952
του Σπύρου Λυγκούρη

Η

μεταπτυχιακού φοιτητού Νεώτερης και Σύγχρονης Ιστορίας Παν/μίου Αθηνών

Απελευθέρωση της Ελλάδος το 1944 δεν
επέφερε άμεσες αλλαγές στο προπολεμικό
πολιτικό σκηνικό. Η ανάφλεξη των εμφυλίων
παθών αμέσως μετά την φυγή των γερμανικών στρατευμάτων, κατά τον Δεκέμβριο του 1944, εξουδετέρωσε
πολιτικά τόσο τις νέες δυνάμεις, που αναδύθηκαν την
περίοδο της Κατοχής (βλέπε Ε.Α.Μ), όσο και τις δυνάμεις εκείνες των λεγομένων μετριοπαθών μεταρρυθμιστών, που είχαν κάνει την εμφάνισή τους ήδη από την
εποχή του Μεσοπολέμου.
Επιπλέον, το μέγεθος της καταστροφής και η ανάγκη
των ανθρώπων για επιβίωση, έστρεψαν τις μάζες των
πολιτών προς τα προπολεμικά «Παλαιά Κόμματα»,
όπως το Λαϊκό Κόμμα υπό τον Κωνσταντίνο Τσαλδάρη
(που θριάμβευσε στις εκλογές του 1946) και το Κόμμα
των Φιλελευθέρων υπό τον Θεμιστοκλή Σοφούλη, τα
οποία διατηρούσαν ακόμη ακμαία τα πελατειακά τους
δίκτυα, αλλά δεν είχαν να προβάλλουν ένα σύγχρονο
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πρόταγμα για την νέα μεταπολεμική εποχή. Οι αναζητήσεις τους, όπως άλλωστε και κατά την διάρκεια του
Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, παρέμεναν στην εποχή του
Εθνικού Διχασμού, δίχως να μπορούν να ανανεωθούν.
Η επικράτηση αυτών των δυνάμεων επιβεβαιώθηκε
κατά τις εκλογές του Μαρτίου του 1946, που αποτέλεσαν το πρελούδιο της τελευταίας φάσης του Εμφυλίου
Πολέμου και σήμαναν την διαφοροποίηση της Ελλάδος
από την γενικώτερη ευρωπαική εμπειρία. Στην υπόλοιπη Ευρώπη, πράγματι, κατά κανόνα τα κόμματα,
που ταυτίστηκαν με την εποχή του Μεσοπολέμου, της
Κρίσης του 1929 και την έλευση του φασισμού, καταποντίστηκαν πολιτικά, για να δώσουν την θέση τους σε
ευρύτερους συνασπισμούς.
Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτή η εποχή της πολιτικής παρέκβασης δεν μπορούσε να διαρκέσει πολύ.
Η λήξη του Εμφυλίου Πολέμου, κατά την μεγαλύτερη διάρκεια του οποίου η χώρα κυβερνήθηκε από
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έναν συνασπισμό του Λαϊκού Κόμματος με αυτό των
Φιλελευθέρων, αναγκαστικά θα επέφερε μία μεταστροφή του πολιτικού σκηνικού, προκειμένου να ανταποκριθεί στις επιταγές της ανασυγκρότησης της χώρας
και της οικονομίας. Αυτή η ανάγκη θα πλήξει ιδιαίτερα τον «θριαμβευτή» των εκλογών του 1946, το Λαϊκό
Κόμμα, το οποίο μετά την κατίσχυση των κυβερνητικών δυνάμεων στον Εμφύλιο ουσιαστικά δεν είχε πλέον
λόγο ύπαρξης.
Πράγματι, στις πρώτες μετεμφυλιακές εκλογές του
1950, θα διαφανεί ο μεταβατικός χαρακτήρας που
έμελλε να έχει η νέα Βουλή. Συγκεκριμένα, ο νικητής
του 1946, το Λαϊκό Κόμμα, θα καταπέσει στο 18,8%
του εκλογικού σώματος. Στην κατάρρευση του ιστορικού αυτού κόμματος συνέβαλε καθοριστικά ένα οικονομικό σκάνδαλο, στο οποίο ενεπλάκησαν ανώτατα
στελέχη του.
Το Κόμμα των Φιλελευθέρων, που είχε συγκυβερνήσει με το Λαϊκό από το 1947 και μετά, υπό τον
Σοφοκλή Βενιζέλο, θα αποσπάσει το 17,2%. Το Κόμμα
του Γεωργίου Παπανδρέου (το «σοσιαλιστικό» αφαιρέθηκε από το όνομα του κόμματος λόγω του κλίματος
της εποχής), του πρωθυπουργού της Απελευθέρωσης,
θα συγκεντρώσει το 10,7%. Επίσης, το Νέο Κόμμα του
Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, που θα παίξει σημαίνοντα
ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις, θα έχει πενιχρές επιδόσεις, εφ’ όσον θα συγκεντρώσει το 2,5% των ψήφων.
Κάτω από αυτό το πλαίσιο, ως «νικητής» των εκλογών
θα θεωρηθεί μία νεοπαγής δύναμη, η Ε.Π.Ε.Κ του παλαιού βενιζελικού στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα, η
οποία θα συγκεντρώσει το 16,4%. Η πολύ καλή της
επίδοση, σε συνδυασμό με την μικρή έως τότε ζωή του
σχηματισμού, θα δώσει την εντύπωση, ότι επρόκειτο
να κυριαρχήσει στον χώρο του Κέντρου. Και πράγματι, τα συνθήματα της ΕΠΕΚ περί «Αλλαγής» και
«Ειρήνευσης» θα συγκεντρώσουν δίπλα της πολλούς
εαμογενείς πληθυσμούς, οι οποίοι αναζητούσαν μία
νομιμοποιητική πολιτική έκφραση, η οποία θα τους
έβγαζε από το πολιτικό περιθώριο, καθώς και πρόσφυγες, οι οποίοι συνέχιζαν να βλέπουν στο πρόσωπο του
Πλαστήρα τον ήρωα του Βενιζελισμού.
Οι εξελίξεις αυτές θα επιφέρουν ανακατατάξεις στον
χώρο της Δεξιάς, η οποία βρισκόταν σε φάση υποχώρησης και επανακαθορισμού της φυσιογνωμίας της.
Η διετία 1950-1951 θα αποτελέσει περίοδο πολυδιάσπασης του συγκεκριμένου χώρου και κατακερματισμού του καταρρέοντος Λαϊκού Κόμματος του
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Κωνσταντίνου Τσαλδάρη. Σε αυτήν την φάση της πολυδιάσπασης, θα προκύψουν δύο σχηματισμοί, οι οποίοι θα διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στις ζυμώσεις,
που θα ακολουθήσουν.
Αναφερόμαστε στην περίπτωση του Λαϊκού
Ενωτικού Κόμματος με συναρχηγούς τον Στέφανο
Στεφανόπουλο και τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο,
και του Νέου Κόμματος του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη.
Το Λ.Ε.Κ είχε βραχύβια αυτοτελή παρουσία, καθώς
σχηματίστηκε τον Δεκέμβριο του 1950 και διαλύθηκε
αμέσως μετά την αναγγελία ίδρυσης του «Ελληνικού
Συναγερμού» του Αλέξανδρου Παπάγου, προκειμένου
να ενσωματωθεί στα πλαίσια της νέας προσπάθειας.
Παρ’όλα αυτά, η σημασία του έγκειται στην πολιτική και ιδεολογική παράδοση του κανελλοπουλικού
μεσοπολεμικού Εθνικού Ενωτικού Κόμματος, την
ιδεολογία της μετριοπάθειας και της υπέρβασης του
Διχασμού που έφερνε μαζί του, καθώς και στην παρουσία ενός ικανού επιτελείου, το οποίο θα απορροφηθεί από τις μετέπειτα εξελίξεις και θα συμμετάσχει
στις αναγκαίες ζυμώσεις. Τέτοια προσωπικότητα ήταν
παραδείγματος χάριν ο Παναγής Παπαληγούρας, ο
οποίος θα διακριθεί αργότερα ως σημαίνον στέλεχος
της Ε.Ρ.Ε του Κωνσταντίνου Καραμανλή.
Από την άλλη, το Νέο Κόμμα του Σπυρίδωνος
Μαρκεζίνη μπορεί να μην τα κατάφερε στη αυτόνομη
πολιτική του κάθοδο, όμως ο Μαρκεζίνης υπήρξε από
τους άμεσους προωθητές της «Λύσης Παπάγου» και
αυτός που ανέλαβε στην συνέχεια την κατάρτιση του
οικονομικού προγράμματος του Συναγερμού. Πολύ
αργότερα, ως πανίσχυρος υπουργός Συντονισμού
(1952-4) θα βάλει τις βάσεις για την οικονομική σταθεροποίηση με την υποτίμηση του 1953 και το πλέγμα
των εφαρμοστικών μέτρων που την ακολούθησαν.
Η επονομαζόμενη «Λύση Παπάγου» δεν ήρθε ως
κεραυνός εν αιθρία. Ανάγεται στην εποχή της λήξης
του Εμφυλίου Πολέμου, το καλοκαίρι του 1949, στις
μάχες του Γράμμου και του Βίτσι, με τον Παπάγο ως
πανίσχυρο αρχιστράτηγο ενός στρατού αυτονομημένου από την ασθμαίνουσα πολιτική ηγεσία και με
το παράσημο του «σωτήρα του κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος» να τον συνοδεύει. Πολλοί, τότε,
συζητούσαν το ενδεχόμενο σχηματισμού μιας ισχυρής
«μεταβατικής» κυβέρνησης, η οποία θα ανέστελλε τις
εκλογικές διαδικασίες μέχρις ότου δημιουργηθεί το
κατάλληλο πλαίσιο για την επαναφορά μιας ομαλής
πολιτικής ζωής. Στην κορυφή αυτής της διαδικασίας,
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πολλοί τότε τοποθετούσαν τον Αλέξανδρο Παπάγο, ο
οποίος εν πολλοίς συμβόλιζε την νίκη όχι μόνο στον
Εμφύλιο Πόλεμο, αλλά και την νίκη ενάντια στο ανάλγητο και παλαιωμένο πολιτικό σύστημα, το οποίο κρίθηκε ανίκανο να αντιμετωπίσει την κοινωνική επανάσταση και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Σε αυτά τα σενάρια,
απάντησε ο ίδιος ο αρχιστράτηγος (που εν τω μεταξύ
τιμήθηκε από την Ελληνική Βουλή με τον πρωτοφανή γιά τα ελληνικά δεδομένα βαθμό του Στρατάρχου),
με συνέντευξή του σε βρεταννική εφημερίδα, όπου
ανέφερε τα εξής χαρακτηριστικά: «H Δικτατορία θα
ήτο ο τάφος της χώρας αυτής-καταστροφή πρώτου
μεγέθους. Το δημοκρατικόν κοινοβουλευτικόν σύστημα είναι το μόνον καθεστώς, που αρμόζει εις την
Ελλάδα (…)».
Αυτό, όμως, δεν σήμαινε ότι ο Παπάγος απέκλειε
γενικώς την κάθοδό του στην πολιτική ζωή της χώρας.
Οι σκέψεις του έρχονται να συγκρουστούν με δύο βασικά δεδομένα: με την ολική δυσπιστία του Στέμματος
απέναντι στο πρόσωπο του νικηφόρου Στρατάρχου και
την αρχική του πεποίθηση, ότι μετά τον πόλεμο η λύση
στο ελληνικό πρόβλημα θα λάβει κεντροαριστερό χαρακτήρα.
Όσον αφορά το πρώτο, αυτό είχε να κάνει με μια
σταθερή επιθυμία του Στέμματος για την διατήρηση
της «ασφάλειας του θεσμού». Τα Ανάκτορα αυτής της
περιόδου, υπό τον Βασιλέα Παύλο, δεν επιθυμούσαν
την ανάδυση στην πρωθυπουργία μιας ισχυρής προσωπικότητας, η οποία θα μπορούσε να θίξει ή να μειώσει την δική τους επιρροή στα ελληνικά πράγματα.
Και ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο οποίος παρουσιαζόταν
ως «μη ελεγχόμενος», ήταν μία προσωπικότητα τέτοια,
που θα μπορούσε να θέσει τον θεσμό, που είχε επανέλθει εν μέσω εμφυλιοπολεμικής ατμόσφαιρας με το δημοψήφισμα του 1946, σε δεύτερη μοίρα.
Από την άλλη, η κατάρρευση του Λαϊκού Κόμματος
και το ρεύμα, που φάνηκε ότι είχε στην αρχή η Ε.Π.Ε.Κ
του Νικολάου Πλαστήρα, δημιουργούσαν την πεποίθηση ότι η διακυβέρνηση της χώρας από το Κέντρο θα
είχε μακρά διάρκεια. Σε αυτό συνηγορούσε το δεδομένο ότι και οι Συμμαχικός παράγων επιθυμούσε στην
αρχή της μεταπολεμικής περιόδου μία τέτοια διακυβέρνηση, η οποία θα μπορούσε να επαναφέρει στην χώρα
ένα κλίμα ομαλότητας και σταθερότητας.
Οι εξελίξεις, όμως, της μεταπολεμικής περιόδου,
πόσο δεν μάλλον για μία χώρα που μόλις είχε εξέλθει
από μια δεκαετία πολέμου, εσωτερικής κατοχής και
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εμφυλίου πολέμου, έτρεχαν με ιλιγγιώδη ρυθμό. Η
γρήγορη πτώση της πρώτης κυβέρνησης Ε.Π.Ε.Κ, τον
Αύγουστο του 1950, και η αδυναμία συγκρότησης σταθερής διακυβέρνησης, θα πυροδοτήσουν εξελίξεις. Η
ανάφλεξη του Ψυχρού Πολέμου θα μεταβάλλει την
στάση του Αμερικανικού παράγοντα απέναντι στον
Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος συχνά κατηγορείτο ως
«συνοδοιπόρος του Κ.Κ.Ε».
Από την άλλη πλευρά, η κυβερνητική παλινωδία
των ετών 1950-1952 δεν μπορούσε να συνεχιστεί, εφ’όσον προκαλούσε έλλειψη σταθερότητας σε μια γεωστρατηγικά ευαίσθητη περιοχή για τα συμφέροντα της
συμμαχίας. Για αυτό η επίσημη πολιτική της αμερικανικής πρεσβείας στην Ελλάδα θα στραφεί προς την
δημιουργία ισχυρών μονοκομματικών κυβερνήσεων,
οι οποίες θα μπορούσαν να εγγυηθούν μια ισχυρή διακυβέρνηση. Απώτατος στόχος τους ήταν η δημιουργία ενός πολιτικού συστήματος, όπου ένα μεγάλο δεξιό
κόμμα θα εναλλασσόταν στην εξουσία ένα αντίστοιχο
κόμμα του κέντρου. Συνδετικός κρίκος αυτών των κομμάτων εξουσίας θα ήταν ο σταθερός φιλοδυτικός και
αντικομμουνιστικός χαρακτήρας, στο σχήμα εκείνο
που έμελλε να ονομαστεί ως «σχήμα των εθνικών κομμάτων». Προς αυτήν την σκοπιμότητα, θα παρατηρηθεί
ευθεία προτίμηση της αμερικανικής πρεσβείας προς
ένα πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα.
Μετά από κάποιες παραιτήσεις και ανακλήσεις, ο
Αλέξανδρος Παπάγος θα ανακοινώσει στα τέλη Μαίου
1951 την παραίτησή του από την ηγεσία του στρατεύματος. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην πρόκληση
κίνησης πραξικοπήματος εκ μέρους στελεχών μιας μυστικής οργάνωσης στο στράτευμα από τις εποχές της
Μέσης Ανατολής, του Ι.Δ.Ε.Α (Ιερός Δεσμός Ελλήνων
Αξιωματικών). Αυτοί, την νύχτα 30-31 Μαίου, θα προχωρήσουν σε κατάληψη των γραφείων του ΓΕΕΘΑ και
του ΓΕΣ, καθώς και κάποιων άλλων εγκαταστάσεων
στο κέντρο της Αθήνας. Η κίνηση αυτή θα διαλυθεί το
πρωί της 31ηςΜαίου ύστερα από πρωτοβουλία του ίδιου
του Παπάγου, ο οποίος θα κατευθυνθεί προς τα Παλαιά
Ανάκτορα και θα διατάξει τους επικεφαλείς να επιστρέψουν τις μονάδες στα στρατόπεδα. Ήταν μια επίδειξη
προσωπικής επιρροής και ισχύος απέναντι στον κοιμώμενο πολιτικό κόσμο.
Το γεγονός του κινήματος υποδήλωνε δύο πράγματα: πρώτον, ότι μεγάλο μέρος του στρατεύματος
εμπιστευόταν τον Παπάγο και μόνον, σε τέτοιον βαθμό
ώστε μια τυχόν αποχώρησή του να μπορεί να προκαΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

λέσει σοβαρές αναταράξεις. Δεύτερον, ότι υπήρχε από
τότε μία ομάδα σκληροπυρηνικών κατώτερων αξιωματικών, οι οποίοι κινήθηκαν σε πείσμα των ανωτέρων τους. Το σχήμα αυτό της κινητικότητας των «μικρών» θα απασχολήσει την ελληνική πολιτική ιστορία
και αργότερα.
Τα γεγονότα μας οδηγούν στο καλοκαίρι του
1951. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Αυγούστου, έναν μόλις μήνα αφ’ότου ο Παπάγος καθησύχαζε το βασιλικό ζεύγος περί της μη καθόδου του στην πολιτική, ο
Στρατάρχης θα αναγγείλει την ίδρυση του «Ελληνικού
Εθνικού Συναγερμού». Ο Συναγερμός, ως «κίνημα»,
όπως συνήθιζε να το αποκαλεί ο ιδρυτής του, και όχι
ως κόμμα, αποτελούσε μία σύμπραξη πολλών διαφορετικών ομάδων και προσωπικοτήτων, οι οποίες ενώνονταν κάτω από την στιβαρή ηγεσία και καθοδήγηση
του Στρατάρχη. Ο χαρακτηρισμός του ως κινήματος,
του επέτρεπε να παρουσιαστεί ως κάτι το τελείως διαφορετικό από τον κόσμο των Παλαιών Κομμάτων, τα
οποία είχαν ταυτιστεί με την εποχή του Μεσοπολέμου,
του Εθνικού Διχασμού και την κραυγαλέα αναποτελεσματικότητα απέναντι στις τρέχουσες επιταγές. Η
αλήθεια είναι, ότι η ονομασία του σχηματισμού δανείστηκε στοιχεία από την αντίστοιχη κίνηση του
στρατηγού Ντε Γκωλ στην Γαλλία ( Rassemblement =
Συναγερμός), ο οποίος εκείνη την εποχή μεσουρανούσε
στον χώρο της ευρωπαικής πολιτικής.
Τα όρια της πρότασης του Συναγερμού ως νέας δύναμης δεν πρέπει να υπερτιμώνται. Η βασική προβληματική του ξεκινά από ένα δεδομένο, που χαρακτήριζε
και τον Παπάγο και τον άμεσο αντίπαλό του εκείνη
την εποχή, τον Νικόλαο Πλαστήρα. Και οι δύο είχαν
ταυτιστεί με την εποχή του Διχασμού και τα πάθη του,
όχι απλώς ως μέλη μιας παράταξης, αλλά ως εξέχουσες
προσωπικότητες: ο μεν Πλαστήρας ως ηγέτης του «ένοπλου βενιζελισμού» και ως ο ηγέτης μιας Επανάστασης,
επί των ημερών της οποίας εκτελέστηκε η ηγεσία της
αντιβενιζελικής παράταξης. Ο δε Παπάγος ως πρωταγωνιστής των εξελίξεων του 1935, που οδήγησαν στην
τραυματική επιστροφή του Βασιλέως Γεωργίου Β΄. Εν
μέρει αυτά τα πάθη μπορεί να μετριάστηκαν κατά την
πολεμική δεκαετία του 1940, μπροστά στον θανάσιμο κίνδυνο που αποτέλεσε για το αστικό πολιτικό
σύστημα η εμφάνιση του Ε.Α.Μ, αυτό όμως δεν σημαίνει, ότι μπήκαν οριστικά στο χρονοντούλαπο της
Ιστορίας. Και οι αυξημένες ευθύνες της «πυκνής» μεταπολεμικής περιόδου απαιτούσαν ένα οριστικό ξεκαθάΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

ρισμα λογαριασμών με τις παθογένειες του πρόσφατου
τότε πολιτικού παρελθόντος, προκειμένου να τεθούν οι
βάσεις για την Νέα Εποχή, προϋπόθεση που δεν πληρούσαν ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Οπότε, παρ’όλη την
φιλολογία και την ενορχηστρωμένη προπαγάνδα περί
του Στρατάρχη, ο οποίος έρχεται για να σαρώσει την
φαυλότητα και την διχαστική νοοτροπία του «παλαιοκομματισμού», στην ουσία μικρό μερίδιο μπορούσε να
συνεισφέρει σε αυτό το επίπεδο.
Αυτό το δεδομένο, όμως, δεν εμπόδισε πλειάδα
στελεχών και προσωπικοτήτων από την παράταξη της
καθεαυτό Δεξιάς, καθώς και κάποιων προσωπικοτήτων
του Κέντρου, να συντρέξουν γύρω από τον ίδιο τον
Στρατάρχη και την κίνησή του. Ήδη από τις πρώτες μέρες της ανακοίνωσης, όπως είδαμε, το Λαϊκό Ενωτικό
Κόμμα (Λ.Ε.Κ) με τους Στεφανόπουλο, Κανελλόπουλο,
Παπαληγούρα και άλλους, καθώς και το Νέο Κόμμα
του Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη, έσπευσαν να ενσωματωθούν στις τάξεις του Συναγερμού. Θα ακολουθήσουν τα σημαντικώτερα στελέχη του παλαιού Λαϊκού
Κόμματος, καθώς και πολλοί φιλελεύθεροι πολιτευτές,
όπως ο πρώην πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός.
Ο ίδιος ο Γεώργιος Παπανδρέου δεν θα προσχωρήσει
αμέσως στον Συναγερμό, αλλά πολλά στελέχη του
κόμματός του θα το πράξουν, με αποτέλεσμα και ο ίδιος
τελικά να κατέλθει συνεργαζόμενος με τον Συναγερμό
στις εκλογές του 1952.
Ακόμη, η κίνηση του Παπάγου έλαβε μεγάλη υποστήριξη από παραδοσιακά δημοσιογραφικά στηρίγματα του Βενιζελισμού, όπως το «Βήμα» και τα «Νέα»,
καθώς και από την ναυαρχίδα της συντηρητικής παράταξης, την «Καθημερινή». Είναι χαρακτηριστικό του
κλίματος ένα άρθρο του αείμνηστου Γεωργίου Βλάχου
στην «Καθημερινή» λίγες ημέρες μετά την αναγγελία της καθόδου του Στρατάρχη στην πολιτική: «[…]
Έξαφνα ένα ανακοινωθέν, έξι λέξεις, τα εσάρωσαν όλα:
‘Ο Στρατάρχης κατέρχεται εις τας εκλογάς’. Δεν εχρειάσθη τίποτε άλλο έξω από τας έξι λέξεις αυτάς διά να
τερματισθή από χθες εις τας οκτώ ολόκληρος ο βίος του
παλαιοκομματισμού εν Ελλάδι, να διαλυθούν οι δεσμοί
του με τους πολίτας, να λείψη το αίσθημα της απελπισίας και του πνιγμού που καταπίεζε του ανθρώπους:
ο Στρατάρχης κατέρχεται εις τας εκλογάς! […] Όλοι
μαζί του. Διά να ανατείλουν γρήγορα νέα εποχή, νέα
συστήματα, νέοι τρόποι εθνικής και τιμίας ζωής. Όλοι
μαζί του. Όλοι με την δύναμιν, την αισιοδοξίαν, την χαράν, την αληθινήν ανοικοδόμησιν, το ξανακτίσιμο της
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Αφιέρωμα

Ελλάδος. Και-εκάς οι Νεκροί!» (31 Ιουλίου 1951).
Τα δεδομένα αυτά θα οδηγήσουν, σε λιγώτερο από
έναν χρόνο, στην ολική ανασυγκρότηση της συντηρητικής παράταξης, η οποία, παρά τις καταβολές της
από την αντιβενιζελική παράταξη του Μεσοπολέμου,
θα θελήσει να διαρρήξει μερικώς τις σχέσεις της με την
eμφυλιακή δεξιά, η οποία εθεωρείτο πια παρωχημένη.
Ιδιαίτερα βοηθητική θα καταγραφεί η παρουσία νέων
στελεχών και ομάδων μέσα στον Συναγερμό, όπως το
επιτελείο του Κανελλόπουλου, που η παράδοσή τους
και η πολιτική τους σκέψη τους κατέτασσε σε μια «Νέα
Γενιά» πολιτικών, οι οποίοι προσέβλεπαν σε μια ριζοσπαστική μεταρρυθμιστική ατζέντα ήδη από τις εποχές
της χρεωκοπίας του 1932. Για αυτό, από πολλούς ιστοριογράφους της περιόδου, η ανάδειξη του Παπάγου
στην ηγεσία του «Συναγερμού» έχει καταγραφεί ως η
αρχή για την ανάδυση της «Νέας Δεξιάς», η οποία έμελλε να κυριαρχήσει στον ελληνικό πολιτικό στίβο για
τουλάχιστον μια δεκαετία.
Η πρώτη δοκιμασία του Συναγερμού θα γίνει στις
εκλογές της 9ης Σεπτεμβρίου 1951, οι οποίες είχαν
καθοριστεί να γίνουν με το εκλογικό σύστημα της
«ενισχυμένης αναλογικής». Σε αυτές, ο Συναγερμός
κατέβηκε με στόχο, όπως τον εξέφρασε ο ιδρυτής του,
«να λησμονηθή το παρελθόν, να εκλείψη η διάκρι74

σις δεξιών και αριστερών και να ανακτηθή η πλήρης
ενότητα το έθνους». Το εκλογικό αποτέλεσμα κατέγραψε το ρεύμα, που είχε δημιουργηθεί γύρω από
την κίνηση του Παπάγου. Πράγματι, ο Συναγερμός
συγκέντρωσε το 36,5% των ψήφων και 114 έδρες,
καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση στην κατάταξη.
Αυτό, όμως, δεν επαρκούσε για την συγκρότηση κυβέρνησης, με αποτέλεσμα αυτή να σχηματιστεί από
την δεύτερη σε ψήφους Ε.Π.Ε.Κ (23,5%), σε συνεργασία με το Κόμμα των Φιλελευθέρων (19%), υπό την
πρωθυπουργία του Νικολάου Πλαστήρα. Η εκλογική
αυτά επιτυχία του Κέντρου δεν έμελλε να κρατήσει
πολύ, και θα αποδειχθεί ότι ο χρόνος λειτουργούσε
υπέρ του Συναγερμού.
Πράγματι, μέσα στον σύντομο βίο της κυβέρνησης
Πλαστήρα, θα επέλθει η σταδιακή της διάβρωση. Στα
σημαντικώτερα γεγονότα της περιόδου, καταγράφεται
η επισημοποίηση της ένταξης της Ελλάδος ως μέλους
του ΝΑΤΟ και η υπερψήφιση του Συντάγματος του
1952, το οποίο, λόγω των προβληματικών του διατάξεων και λόγω του γεγονότος ότι αποτελούσε τέκνο της
περιόδου του Εμφυλίου Πολέμου, αποτέλεσε μέρος του
προβλήματος και όχι της λύσης της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου. Επίσης, η πολιτική ζωή της χώρας θα
στιγματιστεί από την υπόθεση θανατικής καταδίκης και
εκτέλεσης του Νίκου Μπελογιάννη και τριών ακόμη
συντρόφων του με κατηγορίες περί κατασκοπίας τον
Μάρτιο του 1952.
Η τελευταία, λόγω της διεθνούς διάστασης που
έλαβε το θέμα, και λόγω του περιρρέοντος κλίματος
που το συνόδευε λόγω της ανάφλεξης του Ψυχρού
Πολέμου, θα προκαλέσει σοβαρότατες εσωτερικές περιπλοκές στην κυβέρνηση Πλαστήρα. Σε όλα αυτά, ο
Συναγερμός θα ακολουθήσει μια αντιπολίτευση, η
οποία θα χαρακτηριστεί από ευθεία επιθετικότητα
και τόσο σκληρό λόγο, ώστε από πολλούς να χαρακτηριστεί περίπου ως «αμείλικτη».
Η σταδιακή άλλα γρήγορη διάβρωση της κυβερνητικής παράταξης του Κέντρου θα συνδυαστεί με την
ταυτόχρονη επέλαση του Συναγερμού και από την εκπεφρασμένη πλέον υποστήριξη του αμερικανικού παράγοντα σε μια «Λύση Παπάγου». Ήδη από τον Μάρτιο
του 1952, ο πανίσχυρος αμερικανός πρεσβευτής Τζακ
Πιουριφόϊ θα ταχθεί δημοσίως υπέρ της καθιέρωσης
του πλειοψηφικού συστήματος, εν όψει της νέας αναμέτρησης, που φαινόταν επικείμενη. Αυτή η επιθυμία
των Αμερικανών συνδεόταν με την ανάγκη ενός ολοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

κληρωμένου προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων, που κρίνονταν απαραίτητες για να περάσει η
χώρα στην επόμενη μέρα. Παρ’ότι οι αντίπαλοι του
Παπάγου δεν επιθυμούσαν αυτήν την προοπτική, καθώς ήταν σίγουρο ότι θα τον έφερνε πανίσχυρο στην
εξουσία, το πλειοψηφικό σύστημα πέρασε τελικώς από
την Βουλή στις 12 Σεπτεμβρίου του 1952. Έναν μήνα
αργότερα, ορίστηκε και η ημερομηνία των νέων εκλογών, για τις 16 Νοεμβρίου 1952.
Το προεκλογικό πρόγραμμα του Συναγερμού θα διαφανεί στο λεγόμενο «Συμβόλαιον με τον λαόν» ή αλλιώς στο «Σύμφωνο της Θεσσαλονίκης» (από τον τόπο
εκφώνησης του προγράμματος). Τα βασικά σημείο του
προγράμματος αναφέρονταν στους εξής τομείς: ασφάλεια και τάξη, αποκατάσταση της θέσης της χώρας
διεθνώς, χρηστή διοίκηση, καθώς και υποσχέσεις
για αύξηση του εθνικού εισοδήματος μέσω της αύξησης της παραγωγής και του δείκτη των εξαγωγών. Η
επικείμενη αναμέτρηση, ως μία τελική μονομαχία μεταξύ της ανασυγκροτημένης Δεξιάς και των συνασπισμένων δυνάμεων του Κέντρου (Ε.Π.Ε.Κ και Κόμμα
Φιλελευθέρων), κρινόταν από πριν ως η οριστική επίλυση της πολιτικής αστάθειας της περιόδου 1950-1952.
Το τελικό αποτέλεσμα δεν άφηνε περιθώρια για αμφισβήτηση της τομής, που επήλθε στο πολιτικό σύστημα της εποχής. Ο Συναγερμός του Στρατάρχη Παπάγου
επέτυχε συντριπτική επικράτηση έναντι τόσο των συνασπισμένων δυνάμεων του Κέντρου, όσο και έναντι
των υπολειμμάτων των ενδοπαραταξιακών του αντιπάλων, τους οποίους πραγματικά διέλυσε.
Πιό συγκεκριμένα, ο Εθνικός Συναγερμός συγκέντρωσε το εντυπωσιακό 49,22% των ψήφων, το οποίο,
λόγω του πλειοψηφικού συστήματος, σήμαινε και την
συντριπτική πλειοψηφία των εδρών του Κοινοβουλίου,
ήτοι 247 έδρες. Αυτό σήμαινε ότι η νέα κυβέρνηση
Παπάγου δεν ήταν μόνον αυτοδύναμη, αλλά και παντοδύναμη. Η κεντρώα συμμαχία Ένωσις Κομμάτων
ΕΠΕΚ-Φιλελευθέρων του Νικολάου Πλαστήρα και
του Σοφοκλή Βενιζέλου δεν κατάφερε να ξεφύγει από
την μετριότητα και έμεινε στο 34,22 % του εκλογικού
σώματος, αποσπώντας λόγω του εκλογικού νόμου μόνον 51 έδρες. Εκτός κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης
έμεινε το νεότευκτο τότε ακόμη κόμμα της Ε.Δ.Α, που
αποτελούσε την έκφραση της ηττημένης στον εμφύλιο Αριστεράς, καθώς το 9,55 % δεν της επέτρεψε κάν
να αποσπάσει κάποια έδρα (και πάλι λόγω του εκλογικού νόμου). Τρεις ημέρες μετά τις εκλογές, στις 19
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Νοεμβρίου 1952, ο Αλέξανδρος Παπάγος ορκίστηκε ως ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, ηγέτης μιας
πανίσχυρης κυβέρνησης, ύστερα από μεγάλη περίοδο
πολιτικής αστάθειας. Η κυβέρνηση αυτή παρέμεινε
στην εξουσία μέχρι τον θάνατο του Παπάγου το 1955,
και την διαδέχθηκε η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, προηγουμένως βουλευτού Σερρών του
Συναγερμού και υπουργού Δημοσίων Έργων του
Στρατάρχη Παπάγου. Ο Καραμανλής ίδρυσε νέο κόμμα, την Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, το 1956, που
στην ουσία ήταν μία μετονομασία του Συναγερμού,
εμπλουτισμένου με κάποιους προσχωρήσαντες κεντρώους πολιτευτές.
Η επικράτηση του Εθνικού Συναγερμού στις εκλογές του 1952 δεν σήμανε μόνο το τέλος της πρώτης
μεταβατικής περιόδου της μετεμφυλιακής Ελλάδος. Η
νίκη του Αλέξανδρου Παπάγου αποτέλεσε τον πρώτο μεγάλο κρίκο για την ανασύνταξη του πολιτικού
σκηνικού, τόσο του συνολικού όσο και της δικής του
παράταξης. Από εκείνη την ημέρα, μία «Νέα Δεξιά»
ήρθε στο προσκήνιο, αφήνοντας πίσω κάποιες από
τις παθογένειες της εμφυλιακής και προ-πολεμικής
περιόδου, με μία προδιάθεση σαρωτική, βαδίζοντας
πάνω στις τρέχουσες ανάγκες της ανασυγκρότησης,
της μεταρρύθμισης και της ανάπτυξης, μέσα στα αυστηρά πλαίσια της ψυχροπολεμικής αναμέτρησης. Δεν
έπαψε ο Συναγερμός να αποτελεί μέρος της δεξιάς
παράταξης ποτέ, άλλωστε ο σταθερός αντικομμουνιστικός χαρακτήρας της παράταξης το αποδεικνύει
περίτρανα. Απλώς, στην νέα αυτή εποχή, ο αντικομμουνισμός συνδέεται άρρηκτα με την ανάγκη για
μεταρρύθμιση, προκειμένου η χώρα να πλησιάσει τα
στάνταρ της δυτικής Ευρώπης και να καταστεί πλέον
οργανικό μέλος της.
Η δυναμική της τομής, που επετεύχθη στις εκλογές
του 1952, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι και η Ε.Ρ.Ε
του Κωνσταντίνου Καραμανλή θεωρήθηκε περίπου ως
μια φυσική συνέχεια του. Το μόνο σίγουρο είναι, ότι
μέσα σε δύο χρόνια από τις τραυματικές εκλογές του
1950, η συντηρητική παράταξη εμφανίστηκε ξανά
δυναμική στο προσκήνιο υπό νέα μορφή και με ένα
ρεύμα, που της επέτρεψε να παραμείνει αταλάντευτη στην εξουσία μέχρι το 1963 και την συντριπτική επικράτηση της Ενώσεως Κέντρου του Γεωργίου
Παπανδρέου στις εκλογές του Νοεμβρίου εκείνης της
χρονιάς.
75

Αφιέρωμα
Μαραθώνος, η Σουφλεία «παράκαμψη του Μαλιακού»
(αντί της γεφυρώσεως της Ευβοίας που θα εμείωνε την
απόστασιν κατά 78 χλμ.), και οι απειράριθμοι «λευκοί ελέφαντες», ως το Κτηματολόγιον, η ΕΡΓΟΣΕ, το
Μετρό Θεσσαλονίκης κλπ.
Κανονικώς, με την τεραστία και πρωτοφανή διά μικράν χώραν μεταφορά Ευρωπαϊκών πόρων, η Ελλάς
θα έπρεπε να ευρίσκεται στην πρωτοπορία των ευημερουσών χωρών. Αντιθέτως, σήμερον θεωρείται παρίας
και παράδειγμα πρός αποφυγήν. Αρκεί μία ματιά στον
διεθνή τύπον διά την απαξίωσιν της μεταπολιτευτικής
Ελλάδος.

ολίγη προϊστορία

Η Κεντροδεξιά και το προβληματικό
Σύνταγμα του 1975

Η

3η Ελληνική δημοκρατία ιδρύθη το 1975, με
το σύνταγμα Καραμανλή-Τσάτσου, που με
την φλύαρη «δημοκρατικότητά» του δεν ευδοκίμησε υπέρ του Ελληνικού λαού. Υπέστη αλλεπάλληλες τροποποιήσεις, με τελευταία του Β. Βενιζέλου το
2001, η οποία λειτούργησεν ως εξιλαστήριος λίμνη του
Σιλωάμ, θεραπεύουσα πάσαν «νόσον και μαλακίαν»
του κληρονομικού κοινο-βολευτισμού, με την ουσιαστική ασυλία που παρέσχε γιά τους υπουργούς (άρθρο
86).
Οι τρεις πολιτικές δυναστείες (Καραμανλήδων,
Παπανδρέου και Μητσοτάκηδων) κατέλαβον την εξουσίαν μετά το 1974 και καθιέρωσαν ένα κληρονομικό
σύστημα εναλλαγής στην εξουσία, που κράτησε μέχρις
του 2015. Ο ανεψιός και υιός των δύο προηγουμένων
έγιναν πρωθυπουργοί, ο εγγονός Μητσοτάκη έγινε δήμαρχος Καρπενησίου και περιφερειάρχης. Η κόρη του
Ντόρα εχρίσθη υπουργός Εξωτερικών (τασσόμενη εναντίον της Ελληνικής ΑΟΖ!). Η οικογένεια Παπανδρέου
επανίδρυσε προσωπικό κόμμα του ΓΑΠ, ενώ οι
Καραμανλήδες προώθησαν έτερον… Καππαδόκη ως
βουλευτή Σερρών. Απαξάπαντες ανεπάγγελτοι ή μάλλον «επαγγελματίες» της «χαμηλής πολιτικής», που
εξασφαλίζει μόνον την επανεκλογή των (με εξαίρεσιν
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του Κώστα Κόλμερ
του ΓΑΠ).
Με την χαλιναγώγησιν της Βουλής (οι 300 βουλευτές εκλέγονται από κομματικήν λίσταν), οι τρεις δυναστείες απέπλυναν όλες τις «αμαρτίες» του δημοσίου και
ιδιωτικού των βίου και διέγραψαν τις παρανομίες των
κοινο-βολευτικών κομμάτων, τα οποία συντηρούνται
παχυλώς εις βάρος του φορολογουμένου, με δάνεια
από τις χειραγωγούμενες τράπεζες. Έτσι, τα 40 προηγούμενα χρόνια, η Ελλάς διοικήθη από την ΝΔ και το
ΠαΣόκ, που την έφεραν στην σημερινή χρεωκοπία.
Εν τούτοις, η οικονομική ολιγαρχία δεν στερείται
ευθυνών δια την χρεωκοπίαν του κράτους, το οποίον
καλείται να πληρώσει χρέη 385 δις. ευρώ εις βάρος του
Ελληνικού λαού. Εντεύθεν της κρατικής χρεωκοπίας,
συνέβη και η απώλεια εθνικής ανεξαρτησίας υπέρ των
ξένων πιστωτών -γράφε της Γερμανίας και του ΔΝΤ.
Μία παράπλευρος ζημία της κομματαρχίας, ήτο η
σπατάλη της χρηματοδοτικής βοηθείας της Ευρωπαϊκής
Ενώσεως (περίπου 150 δις. ευρώ), την οποίαν κατεσπατάλησαν οι εξουσιαστές, διαμοιράζοντες κονδύλια και
θέσεις εις οπαδούς των στο δημόσιον και κατασκευάσαντες περιττά, κατά κανόνα, «έργα», επ’ωφελεία των
«φιλίων» εργολάβων (πχ. άχρηστα «Ολυμπιακά ακίνητα», η λίμνη «Αγγελοπούλου» στον ιερόν χώρον του
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Ουδέν κακόν αμιγές καλού. Αρετές και αξίες δεν
δημιουργούνται απ’ τα ταμεία της Ευρώπης, αλλά κατακτώνται με αγώνες και μόχθον. Η διαπίστωσις αυτή
αρχίζει να γίνεται συνείδησις του Ελληνικού λαού.
Η χρεωκοπία του Ελληνικού δημοσίου συμπαρέσυρε εις τελείαν ανυποληψίαν την 3η κοινοβουλευτική δημοκρατία, που επεβλήθη υπό του Κωνσταντίνου
Καραμανλή «με τις μπαγιοννέτες Ετσεβίτ» το 1974.
Από της 24ης Ιουλίου 1974, η Ελλάς εκυβερνήθη
δικτατορικώς, αρχικώς με πρόεδρον τον στρατηγόν
Γκιζίκη και πρωθυπουργόν τον μετέπειτα «εθνάρχη»,
που απεφάνθη ότι «η Κύπρος κείται μακράν». Διεφθάρη
εν συνεχεία υπό της οικογενείας Παπανδρέου και ακολούθησαν οι ολιγαρχικές κυβερνήσεις Κ. Μητσοτάκη, Κ.
Σημίτη, Κ. Καραμανλή του νεώτερου, Γ.Α.Παπανδρέου
και εν συνεχεία απ’ τα συνταγματικά εκτρώματα
Παπαδήμου, Σαμαρά- Βενιζέλου.
Από του 1981 έως σήμερον, η χώρα κυβερνάται από
κυβερνήσεις μειοψηφίας, εν αντιθέσει προς τις επιθυμίες του Ελληνικού λαού και εν ονόματι της δήθεν συνταγματικής τάξεως…
Προ του 1974, είχαν μεσολαβήσει τα δύο
«Παπαδοπούλεια» Συντάγματα (1968 και 1973), τα
οποία κατήργησαν την συνταγματική μοναρχία. Ούτε
ο Χαρίλαος Φλωράκης μπορούσε να φαντασθή ότι η
κατάργησις της δυναστείας θα εγίνετο υπό της «δεξιάς». Στην πραγματικότητα, η «δεξιά» αυτή ήταν τόσον
«ριζοσπαστική» όσον και η προηγηθείσα Καραμανλική
«Ε, ρέ» (Εθνική …ριζοσπαστική ένωσις).
Εν συνεχεία καταρρεύσεως της στρατιωτικής δικτατορίας, η επαναφορά του συντάγματος του 1952 πλην
των διατάξεων της βασιλευομένης δημοκρατίας, υπήρξε το συνταγματικό πραξικόπημα του Κωνσταντίνου
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Καραμανλή, ο οποίος εκαυχάτο στον Λάμπρο Ευταξία
ότι «μετέβαλε την αγνωμοσύνη εις πολιτικήν αρετή». (ΣΣ: Είχε διασωθεί υπό του Λάμπρου και επελέγη υπό της βασιλίσσης Φρειδερίκης διά να κλείση το
Κυπριακόν. Εν τούτοις εχαρακτήρισε την μοναρχία που
εσφετερίσθη ως εκριζωθέν «καρκίνωμα» το 1974).
Την 1ην Αυγούστου 1974, ο «εθνάρχης» εκήρυξεν
ουσιαστικώς προσωπική δικτατορία, διά να διεξαγάγη
μετά τέσσαρες μήνας δημοψήφισμα, κατά το οποίον
δεν επέτρεψε στον τ. βασιλέα Κωνσταντίνον να υποστηρίξει τον θρόνον του. Τα 2/3 των ψηφοφόρων επείσθησαν από το ψευδεπίγραφον δίλημμα «Καραμανλής
ή τάνκς» και εψήφισαν προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία, δηλαδή την επάνοδο του παλαιοκομματισμού που είχε προκαλέσει την στρατιωτική
δικτατορία επτά χρόνια ενωρίτερον.
Σήμερον, το 60% των Ελλήνων πολιτών δεν εμπιστεύεται τα πολιτικά κόμματα, συμφώνως με πρόσφατη δημοσκόπησι. Ο κόσμος αποδοκιμάζει τους πολιτικούς που δεν τολμούν να εμφανισθούν δημοσίως ή/
και όπου εμφανίζονται αποδοκιμάζονται αγρίως. Οι
ξένοι ηγέτες που επισκέπτονται την χώρα, δεν ανεβαίνουν πλέον να προσκυνήσουν τον Παρθενώνα αλλά
φυγαδεύονται πύξ-λάξ από το αεροδόμιον των Σπάτων.

ανάπηρος διάκρισις εξουσιών
Η Ελληνική Δικαιοσύνη αδυνατεί να διώξει ποινικώς τους κλεπτοκράτες, λόγω της ελλείψεως μέσων αλλά και δικανικού θάρρους (δηλαδή να κηρύξει
αντισυνταγματική την τροποποίησι του Βενιζέλου
περί «(αν)ευθύνης υπουργών» του άρθρου 86 του συντάγματος) ως αντιβαίνουσα στην Αρχή της Ισότητος.
Σπεύδει όμως και προφυλακίζει τους ηλικιωμένους
οφειλέτες του δημοσίου που αδυνατούν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις των ή συλλαμβάνει δημοσιογράφους που απεκάλυψαν την λίστα Λαγκάρντ.
Ο Τύπος και τα ΜΜΕ διαπλέκονται με τις κομματικές σπείρες και προσποιούνται ότι η κοινο-βολευτική
δημο-ακρατία τίθεται υπεράνω του εθνικού συμφέροντος. Λησμονούν όμως ότι:
«Δημοκρατία υπάρχει όπου την εξουσία μοιράζονται όλοι οι πολίτες, χωρίς διάκρισιν», ως γράφει ο
Αριστοτέλης, και όχι οι επαγγελματίες πολιτικοί και οι
παχυλώς αμοιβόμενοι τηλεοπτικοί σχολιαστές.
Η χώρα έπαυσε προ πολλού να έχει κοινοβουλευτικό πολίτευμα αντίγραφον του Αγγλικού υποδείγματος. Κατέστη μία δυσλειτουργική ολιγαρχία
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από την Τρόϊκα, χωρίς καν να το αναγνώσουν (πχ. το
...αδιάβαστο Μνημόνιο καθ’ ομολογίαν Λοβέρδου εις
«άρθρον μόνον» με 220 σελίδες).
Κατά τον καθ. Π. Καρκατσούλη της Εθνικής Σχολής
Δημοσίας Διοικήσεως, «στην Ελλάδα έχει δημιουργηθεί
μία γραφειοκρατία «κομμουνιστικού τύπου», καθώς σε
30 χρόνια έχουν κατατεθεί 3.430 νόμοι, εκδοθεί 17.500
(κανονιστικές) ρυθμίσεις, 20.580 προεδρικά διατάγματα και 111.905 υπουργικές αποφάσεις. Οι εγκύκλιοι έχουν υποκαταστήσει την νομοθεσίαν, ενώ γίνεται
κατάχρησις των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου»,
του υπουργικού συμβουλίου (Υ.Σ)». Η τελευταία κυβέρνησις Σαμαρά είχε υποκαταστήσει το κοινοβούλιον
με το Υ.Σ., διά περιφοράς υπογραφών

εξ ιδίου πταίσματος…

πολιτικών, συνδικαλιστών, «πανεπιστημιακών» και
επιτηδείων, που συμπλέουν με την κομματική αναξιοκρατία, αποκομίζοντα τεράστια και παράνομα κέρδη
(rent). Παράδειγμα, η κατάληψις τηλεοπτικών συχνοτήτων υπό επιχειρηματικών συγκροτημάτων και η λαθραία διακίνησις καυσίμων αξίας 2,5 δις. ευρώ ετησίως, κατά δήλωσιν του «ειδικού τύπου πρωθυπουργού»
Λουκά Παπαδήμου.
Την τελευταία 30ετίαν, οι πολιτικοί “έκλεψαν 20
δις. ευρώ”, καθ’ομολογίαν «επιφανούς» Πασοκάρχου
(Θ.Παγκάλου), ήτοι 6.820.000.000.000 παλαιών δραχμών.
Το ΠΑΣΟΚ επί προεδρίας Κ.Σημίτη εισέπραξε τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες ευρώ
(409.200.000 δρχ.) από την εγκληματική συμμορία
Μιχάλη Χριστοφοράκου, ΘεοδώρουΤσουκάτου,Τάσσου
Μαντέλη και «Κύριος οίδεν» πόσα εκόστισε επί των
ημερών του η Ρωσσική λιγνιτική μονάδα Φλωρίνης
στην ΔΕΗ.
Οι βουλευτές διορίζουν μέλη των οικογενειών των
στο δημόσιον (πχ. Βύρων Πολύδωρας κ.ά.) και καθηγητές τους συγγενείς των στα αν-επιστήμια.
Οι περισσότεροι δημόσιοι υπάλληλοι δεν εργάζονται
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αποδοτικά (βλ. απαξιωτικές δηλώσεις του επικεφαλής
της Ομάδος Δράσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διά
την Ελλάδα κ. Χόρστ Ράϊχενμπαχ).
Οι «λειτουργοί» της δημοσίας μέσης εκπαιδεύσεως
διδάσκουν από 21 έως 4 ώρες εβδομαδιαίως (κατά την
εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ), ενώ οι Έλληνες «πανεπιστημιακοί» αξιολογούνται στις χαμηλότερες βαθμίδες
παγκοσμίως.
Οι εργαζόμενοι στις δημόσιες μονοπωλιακές επιχειρήσεις απολαμβάνουν προνομίων, που αποσπούν με
εκβιασμούς των συντεχνιών από τις κομματικώς διορισμένες διοικήσεις (π.χ. παροχές 34 εκατομμυρίων ευρώ
στην ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ).
Ο μαχητικός συνδικαλισμός κατέστη ο προθάλαμος πολιτικής καριέρας (βλ. κατάληψι του ΥΠΕΘΑ
υπό των «ταγμάτων εφόδου» του εργατοπατέρα Νίκου
Φωτοπούλου»).Πλείστοι «επιτυχόντες» εργατοπατέρες
της ΓΣΕΕ εισπήδησαν στο κοινοβούλιον (Πρωτόπαπας
κλπ.), εγκαταλείψαντες τους «συντρόφους» των καθ’οδόν, κατά κυριολεξίαν.
Η Βουλή μετεβλήθη εις αγέλην αβούλων προσώπων, τα οποία , υπό τας επιταγάς της κυβερνήσεως ΝΔΠΑΣΟΚ , νομοθετούσαν επί 5ετίαν ό,τι τους ζητηθή
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Βεβαίως και ο Ελληνικός λαός έχει τις ευθύνες
του δια την μετατροπήν του δημοκρατικού πολιτεύματος εις κλεπτοκρατίαν, εκλέγων ανερμάτιστα και
παραδόπιστα πρόσωπα, «φάτσες» της τηλοψίας και
κουλτουριάρηδες του ελαφρού θεάτρου ως αντιπροσώπους στην Βουλή.
Δοθείσης ευκαιρίας, ο λαός παρανομεί και ο ίδιος
(όρα 13.000 αφάντους συνταξιούχους και 900 «τυφλούς» στην Ζάκυνθο και Χίο, τις πλασματικές επιδοτήσεις βαμβακοπαραγωγών, καπνοκαλλιεργητών και
πανωχρεώσεις ποιμενοβοσκών).
Ο πολίτης αυθαιρετεί (400.000 τα παράνομα κτίσματα) και ανταλλάσσει προθύμως την ψήφο του με
ασυλίες, χαριστικές συντάξεις και διορισμούς στο δημόσιον.
«Αυθαιρετείτε, αυθαιρετείτε, κάτι θα αποσπάσετε»,
αποτελεί σύνθημα πάντων και πασών εκασταχού της
χώρας, με σκοπό την μεγιστοποίησι του ατομικού συμφέροντος εις βάρος του δημοσίου.
Εν τούτοις, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσεως, ο λαός σήμερον δυσημερεί, έχων απολέσει την τελευταία 6ετίαν το 1/3 της αγοραστικής του δυνάμεως,
κατά δήλωσιν του κ. Α. Σαμαρά εις Παρισίους (4.10.12).
Εκ των μέτρων λιτότητος που επέβαλε η Τρόϊκα, ένας
στους τέσσαρες ενήλικες και ένας στους δύο κάτω των
26 ετών παραμένουν άνεργοι.
Η λεγομένη «ιθύνουσα τάξις» συστηματικώς αποφεύγει τις υποχρεώσεις της έναντι του κοινωνικού
συνόλου. Κατά τον πρώην υπουργόν Οικονομικών Γ.
Παπακωνσταντίνου, η ΤτΕ διαθέτει κατάλογον 54.000
προσώπων που εξήγαγον 22 δις.ευρώ τα τρία τελευταία
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χρόνια προ του 2014 στο εξωτερικόν, μεταξύ των οποίων οι αδελφοί ...Παπαμαζώφ, αλλά αποκρύπτει την λίστα των ληστών.
Εν τούτοις, οι καταθέτες ενήργησαν διά την διάσωσιν των αποταμιεύσεων από τον κ.Τσίπρα, που εδήλωσεν ότι «θα τις δεσμεύσει» , οψέποτε αναλάβει την
εξουσία. Άλλωστε η ελευθερία κινήσεως κεφαλαίων
είναι νόμιμος μέσα στην ευρωζώνη. « Ό, τι νόμιμο και
ηθικό», κατά τον κ.Βουλγαράκη.
Πού οφείλεται το άηθες;
«Στην φοροδιαφυγή», απαντούν οι κυνηγοί κεφαλών. Αλλά, κατά τον πρώην υπουργόν Οικονομικών κ.
Ράπανον , οι οικογένειες στην Ελλάδα έχουν την δυσμενεστέρα φορολογική μεταχείρησι στην ΕΕ.
Παρά ταύτα:
Η εγχώριος «νομενκλατούρα» συνεχίζει την πολυτελή διαβίωσιν στις «ντάτσες» της, παρά την δημοσιονομική κρίσι.
Ένας πρόεδρος της Βουλής κατηγορήθη μαζί με δύο
πρώην υπουργούς ότι επενέδυσαν 10 εκατομ. ευρώ εις
υπεράκτιες εταιρίες, δίχως το ποσόν να έχει δηλωθή
στο «πόθεν έσχες». Η εισαγγελική έρευνα ησχολήθη με
την διαρροή της σχετικής πληροφορίας από το ΣΔΟΕ
και όχι διά την αποκάλυψι της αληθείας.
Στα τέλη Οκτωβρίου 2012, ο τότε υπουργός
Οικονομικών κ. Γιάννης Στουρνάρας επεχείρησε ν’αντικαταστήσει 2.335 φοροελεγκτές του ΣΔΟΕ. Όταν
όμως η Βουλή τον απεδοκίμασε, απέσυρε την τροπολογίαν αλλά δεν παραιτήθη.
Ολίγες ημέρες αργότερα, η τρικομματική κυβέρνησι
Σαμαρά έχασε την, από εποχής του Τρικούπη, «Αρχήν
της Δεδηλωμένης», καταψηφισθείσα από 157 βουλευτάς, αλλά δεν εγκατέλειψε την εξουσία.

η Παρεξουσία
Τοιουτοτρόπως, η κοινο-βολευτική δικτατορία του
«εθνάρχου» συνεχίζεται επί 40ετίαν με την ανοχή των
Ευρωπαίων «συνεταίρων» και των άλλων «δημοκρατικών» δυνάμεων, που κάνουν «τα στραβά μάτια» στις
αυθαιρεσίες και παρεξουσίες, διά να διασωθή ο πολιτικός υπό-κοσμος της χώρας .
Η «λίστα Φαλσιανί» (γνωστή ως «λίστα Λαγκάρντ»)
πιθανών φοροφυγάδων απεκρύβη υπό τους πρώην
υπουργούς Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου και Ε.
Βενιζέλο, και καθ’οδόν «ίσως αλλοιώθηκε», ως παρεδέχθη ο δεύτερος. Ευθύνες απεδόθησαν εις τους πρώην διευθυντές του ΣΔΟΕ κ.κ. Διώτη και Καπελέρη... οι
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Αφιέρωμα

Η Nέα Πολιτική Β΄ περίοδος

οποίοι επέρριψαν την απραξία των στους πρώην προϊσταμένους των. Το ειδικό δικαστήριον θα αποφανθή
στις 25 Μαρτίου 2015.
Η λίστα Φαλσιανί περιλαμβάνει ονόματα κυρίως
επιχειρηματιών, που μετέφεραν 5 δισ. ευρώ στο εξωτερικόν από ενάρξεως της κρίσεως του 2009. Μεταξύ
αυτών και σύζυγος βουλευτού της Ν.Δ. και ο αδελφός
πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος όμως εδήλωσε συνωνυμίαν… Πρώην υφυπουργός Εσωτερικών του Σημίτη
ηυτοκτόνησε τον Οκτώβριον 2012, στον Βόλο, καθώς
το όνομά του περιείχετο στην λίστα των 31 υπουργών
και βουλευτών που έχει συντάξει το ΣΔΟΕ και οι οποίοι επλούτισαν αδικαιολογήτως την τελευταία 31ετίαν.
Διαβόητος «μιζαδόρος» ευρέθη νεκρός στην Τζακάρτα
της Ινδονησίας, ενεχόμενος εις σκάνδαλα εξοπλιστικών προμηθειών του στρατού, για τα οποία ο πρώην
υπουργός Άμυνας Άκης Τζοχατζόπουλος καί τινες συνεργάτες του προεφυλακίσθησαν στην πτέρυγα... VIP
του Κορυδαλλού! Αδελφός τ. υφυπουργού Άμυνας του
ΠΑΣΟΚ ηυτοκτόνησε στην Μάνη... κλπ κλπ.
Τα σκάνδαλα συνεχίζονται έκτοτε αμείωτα, μολύνοντα το σώμα της Ελληνικής κοινωνίας με το μικρόβιον
της διαφθοράς.
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Μόνη η εξάπλωσις της διαφθοράς στην χώρα θα
ήρκει δια την καταδίκη της 3ης κοινοβουλευτικής δημο-ακρατίας, αλλά την «τυφλή» δικαιοσύνη κατευθύνει η κυβέρνησις, οδηγούσα αυτήν από το χέρι. Ούτως,
το σκάνδαλον απόπειρας εξαγοράς του βουλευτού κ.
Χαϊκάλη ετέθη στο αρχείον με συνοπτική διαδικασίαν,
ενώ άλλες δίκες χρονίζουν… Εντεύθεν επανέρχεται το
παλαιόν ερώτημα: ΤΙΣ ΠΤΑΙΕΙ;
Και συγκεκριμένως: «με ΤΙ αντικαθίσταται η εφθαρμένη κοινο-βολευτική ολιγαρχία διά να προχωρήσει η
χώρα»;
Η απάντησις θα ήταν μία ουσιαστική μεταρρύθμισις
του πολιτεύματος, αλλά και αυτή ετέθη «στο ράφι» με
τις εκλογές του Ιανουαρίου 2015, εξ αφορμής της «άκαιρης απόρριψης» του κ.Σταύρου Δήμα ως προέδρου της
Δημοκρατίας.Το μαρξιστικό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε την εξουσίαν με το 36% του 64% του εκλογικού
σώματος. Άλλη μία διακυβέρνησις μειοψηφίας και η
τροποποίησις του συντάγματος ανεβλήθη.
Μία ακόμη δεκαετία θα διαρρεύσει μέχρις της επιψηφίσεως του επομένου συντάγματος, αλλ’ η χώρα
εκουράσθη από την οικονομική κρίσιν, την συνταγματικήν ανομία και τα αυτιστικά κόμματα.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

τεύχος 1
Ιούνιος 2013

τεύχος 2
Ιούλιος-Αύγουστος 2013

τεύχος 3
Σεπτέμβριος 2013

τεύχος 4
Οκτώβριος 2013

Ανήκει η Ελλάδα στην
Δύση;

90 χρόνια από την
Συνθήκη της Λωζάννης

Κωνσταντίνος
Καραμανλής

Υπάρχει έξοδος
από το Μνημόνιο;

τεύχος 5
Nοέ.-Δεκ. 2013

τεύχος 6
Ιαν.-Φεβ. 2014

τεύχος 7
Μάρτιος 2014

τεύχος 8
Απρίλιος 2014

Ελληνική αστική τάξη

Δεκέμβριος 1967

Αυτή την Ευρώπη
θέλουμε;

Επανίδρυση του κράτους
από το μηδέν

τεύχος 9
Μάιος 2014

τεύχος 10
Καλοκαίρι 2014

τεύχος 11
Σεπ.Οκτ. 2014

τεύχος 12
Νοέ.-Δεκ. 2014

Κύπρος 1974-2014
40 χρόνια αισχύνης

Κατοχή
1941-1944

Ο ηγέτης που θα βγάλει
81
την Ελλάδα από την κρίση

ΝΕΑΚωνσταντινούπολη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

Αφιέρωμα

Γιατί η Κεντροδεξιά δεν εμπνέεται
από τον Κολοκοτρώνη;
του Δημήτρη Μιχαλόπουλου

Ο

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, επικεφαλής των
στρατιωτικών δυνάμεων της Πελοποννήσου
κατά την Επανάσταση του 1821, είναι γνωστός
στο ελληνικό κοινό κυρίως –εάν όχι αποκλειστικώς- ως
πρωτεργάτης της κατάληψης της Τριπολιτσάς το 1821,
της καταστροφής της στρατιάς του Μαχμούτ-πασά
Δράμαλη το 1822 και της αναχαίτισης της προέλασης
του υπό τον Ιμπραήμ-πασά αιγυπτιακού στρατεύματος
στην κρίσιμη περίοδο 1825-1827. Παραβλέπεται, όμως,
από το ελληνικό κοινό, η σκέψη του και, γενικώτερα, η
φιλοσοφία του, ή, όπως επιστημονικώς θα λεγόταν, η
κοσμοαντίληψή του (Weltanschauung), η οποία υπήρξε ιδεολογική κρηπίδα του Ελληνικού Κράτους, όπως
αυτό αναδύθηκε από τον ωκεανό των αιμάτων και δακρύων της Μεγάλης Επανάστασης του Γένους μας.
Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, κατά πρώτο και κύριο λόγο, είχε πάρει από μικρός την απόφαση ότι οι
«Τούρκοι θα φεύγανε από τον Μοριά». Το επεισόδιο με το οποίο συνδέεται η απόφασή του αυτή είναι
γνωστό: έως και τις αρχές του 19ου αιώνα, πράγματι,
οι Μουσουλμάνοι είχαν το δικαίωμα να χαστουκίζουν
τους «ραγιάδες», εφ’ όσον αυτοί οι τελευταίοι υπέπιπταν –κατά την αντίληψη των πρώτων- σε παράπτωμα.
Έτσι, όταν ο μικρός Θοδωράκης, ορφανός από πατέρα,
μπήκε κάποια στιγμή στην Τριπολιτσά για να πουλήσει ξύλα και άθελά του πιτσίλισε με λασπόνερα έναν
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Τούρκο, αυτός τον «σκαμπίλισε». Και τότε, ακριβώς, ο
μικρός Κολοκοτρώνης πήρε την απόφαση που έμελλε
να αλλάξει την Ιστορία των Βαλκανίων: οι Τούρκοι δεν
είχαν θέση στην Πελοπόννησο.
Ποιός θα τους έδιωχνε; Αυτός ο ίδιος! Και, πράγματι, αφιέρωσε στον συνακόλουθο αγώνα ολόκληρη
την ζωή του. Έγινε πρόσφυγας, κουρσάρος, χασάπης,
αξιωματικός σε στρατεύματα ευρωπαϊκών Δυνάμεων –
έκανε εν ολίγοις τα πάντα, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον ένα και μοναδικό του σκοπό· την απελευθέρωση της Πελοποννήσου. Και ακόμη, επειδή (όσο και αν
αυτό ακούγεται παράδοξο) ήταν ιδιαιτέρως φιλομαθής,
είχε ως δασκάλους του της στρατηγικής κυρίως δύο:
τον Αλβανό Γεώργιο Καστριώτη, του οποίου την βιογραφία επανειλημμένως διάβασε, και τους αξιωματικούς του Βρεταννικού Ναυτικού.
Ο πρώτος, ο Καστριώτης, του δίδαξε την βασική
αρχή του ανταρτοπολέμου, ότι δηλαδή ο αρχηγός των
ατάκτων στρατευμάτων ποτέ του δεν πρέπει να κλείνεται και να περιχαρακώνεται σε συγκεκριμένο τόπο·
πρέπει να βρίσκεται «παντού και πουθενά», έτσι ώστε
να είναι σε θέση να πλήττει τον εχθρό κάθε στιγμή και
από κάθε κατεύθυνση. Οι δεύτεροι, οι Βρεταννοί, του
έμαθαν ότι καίριο πλήγμα είναι εκείνο που καταφέρεται
στην κεφαλή του αντιπάλου· ποτέ, με άλλα λόγια, δεν
πρέπει να γίνεται σπατάλη χρόνου και υλικών καθώς
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και απώλεια ανθρώπων, μόνον και μόνον για να καταληφθούν σημεία σημασίας δευτερεύουσας.
Ως γνωστόν, την πρώτη αρχή την εφάρμοσε ο
Κολοκοτρώνης κατά των στρατευμάτων του Ιμπραήμπασά. Είχε κάνει, πράγματι, επιχειρησιακή βάση των
ελληνικών δυνάμεων το φρούριο της Καρύταινας, χωρίς ποτέ του όμως να κλειστεί ο ίδιος σε αυτό. Έτσι ο
Ιμπραήμ «συνεχώς προήλαυνε και νικούσε, χωρίς όμως
να μπορεί να κατακτήσει τίποτα». Και την δεύτερη
αρχή την εφάρμοσε στην αρχή της Επανάστασης, όταν
προέβαλε και επέβαλε την –ορθή όπως γρήγορα έμελλε να αποδειχθεί- άποψή του ότι η εξέγερση έπρεπε να
ξεκινήσει από το κέντρο του Μοριά, με την κατάληψη
της Τριπολιτσάς.
Τέλος, είχε -ενστικτωδώς όπως φαίνεται- ενστερνιστεί την αρχή που εφάρμοσε πρώτος ο Ναπολέων και
αργότερα ο Λένιν: «Ας αρχίσουμε πρώτα να βαράμε
και μετά θα δούμε τι θα κάνουμε» (Engageons d’abord,
voyons après). Και από αυτήν απέρρεε η άλλη –επίσης
πρωταρχικής σημασίας- αρχή του: «Τούρκος να μην
ακούγεται πουθενά». Πράγματι, όταν σε αγώνα ο αντίπαλος έχει την δυνατότητα να «ακούγεται», δηλαδή
να εκδηλώνεται και να χτυπάει, τότε η έκβαση της σύγκρουσης παραμένει αμφίβολη. Πρέπει, με άλλα λόγια,
να αφαιρεθεί από τον αντίπαλο κάθε δυνατότητα έκφρασης, εκδήλωσης και –κυρίως- παρουσίας.
Να γιατί η ψυχοσύνθεση του Κολοκοτρώνη έμοιαζε
–και πάλι όσο περίεργο και αν φαίνεται αυτό- με εκείνην του Λένιν. Και οι δύο τους είχαν τραυματιστεί καίρια, ήδη από την παιδική τους ηλικία, από το τότε πολιτικό καθεστώς της πατρίδας τους: ο Κολοκοτρώνης
λόγω του θανάτου του πατέρα του και του ραπίσματος
που είχε δεχτεί στην Τριπολιτσά· και ο Λένιν εξ αιτίας
του θανάτου του πατέρα του και του απαγχονισμού
του αδελφού του. Και οι δυό τους υπήρξαν ενσαρκώσεις ιδέας επαναστατικής, κύρια εκδήλωση της οποίας
υπήρξε η απόφασή τους ποτέ μα ποτέ να μην συμβιβαστούν με το πολιτικό καθεστώς το οποίο τους είχε
καταστρέψει την πατρική οικογένεια και τους ίδιους
καιρίως προσβάλει.
***
Και ταύτα μεν, τα ως προς την ψυχοσύνθεση του
Κολοκοτρώνη, ούτως εχέτω. Ποιά ήταν όμως η γενικώτερη φιλοσοφία του ήρωά μας; Και στο ερώτημα αυτό η
απάντηση παραμένει ευχερής.
Ο Κολοκοτρώνης κατ’αρχήν ήταν βαθύτατα
Χριστιανός· και παραμένει γνωστή εν προκειμένω η
ρήση του η σχετική με τον διάβολο: «Τι είναι ο διάβοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

λος; Τίποτα… Ο άνθρωπος είναι πάνω από αυτόν, διότι ζει λίγα μόνον χρόνια και μαθαίνει [και κάνει] τόσα
πράγματα, ενώ ο διάβολος είναι απέθαντος (:αθάνατος)
και τι καταφέρνει; [Σχεδόν τίποτα].»
Από την βαθύτατη αυτή χριστιανική του πίστη, επήγαζαν δύο άλλα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς
του: η σταθερή απροθυμία του να «βάψει τα χέρια του
με αίμα» και η λανθάνουσα μα επίσης σταθερή αντιπάθειά του προς όσους κατείχαν τις ανώτερες βαθμίδες
της ιεραρχίας του ελληνορθόδοξου κλήρου. Ως προς
την αποστροφή του προς τα «αίματα», παρά το ότι ο
ίδιος διακήρυσσε πως επάγγελμά του ήταν «να κρατάει τον σουλντάδον (= τουφέκι) και να πολεμά για την
Πατρίδα», είναι αμφίβολο το κατά πόσον ο ίδιος είχε
σκοτώσει άνθρωπο.
Χαρακτηριστική, πράγματι, παραμένει η στάση του
κατά την κατάληψη της Τριπολιτσάς: δεν απέτρεψε την
εκεί εξόντωση 14.000 Μουσουλμάνων, αλλά ο ίδιος συστηματικώς απέφυγε να πάρει μέρος στην εν λόγω σφαγή. Οι Τούρκοι έπρεπε να εξοντωθούν, ώστε να απαλειφθεί το οιονεί πληθυσμιακό επιχείρημα της οθωμανικής
κυριαρχίας στην Πελοπόννησο. Όταν, πράγματι, άρχισε
η Επανάσταση, στον Μοριά κατοικούσαν 40.000 περίπου Οθωμανοί και 400.000 Έλληνες. Η θανάτωση των
Μουσουλμάνων που είχαν καταφύγει στην Τριπολιτσά,
σε συνδυασμό με εκείνους που ήδη έσπευδαν να φύγουν από την Πελοπόννησο, μετέτρεψε αυτήν την τελευταία σε χώρα αποκλειστικώς, στην ουσία, χριστιανική/ελληνική· κατά συνέπεια, η εκ νέου επιβολή εκεί
της κυριαρχίας της Υψηλής Πύλης αυτομάτως γινόταν
αμφίβολη έως προβληματική. Ο ίδιος όμως –αυτό ας
τονιστεί- δεν σκότωσε κανέναν, απολύτως κανέναν.
(Και βέβαια –και όσο και αν αυτό μπορεί να θεωρηθεί
παράλογο- εν προκειμένω ο Κολοκοτρώνης θυμίζει τον
Λένιν, ο οποίος, παρά την αιματηρή θύελλα που εξαπέλυσε, δεν σκότωσε ποτέ του κανέναν, και, ακόμα, δεν
ήξερε καν να χρησιμοποιήσει το πιστόλι, με το οποίο
τον είχε εφοδιάσει η σύζυγός του.)
Η αποστροφή του προς τους ελληνορθόδοξους αρχιερείς πήγαζε από την πρώτη εξέγερση που είχε επιχειρήσει, ήδη στις αρχές του 19ου αιώνα. Τότε ο Γιάννης
ο Ζορμπάς, αγαπημένος του αδελφός (και εν πολλοίς
πρότυπο του Αλέξη Ζορμπά του Νίκου Καζαντζάκη)
σκοτώθηκε μετά από προδοσία ελληνορθόδοξων καλογήρων, ενώ παράλληλα ο ίδιος ο Κολοκοτρώνης
και οι οπαδοί του αφορίστηκαν από τον Πατριάρχη
Κωνσταντινουπόλεως. Οι Κολοκοτρωναίοι, βέβαια, θεωρούσαν τον ελληνορθόδοξο κλήρο ως βασικό έρεισμα
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Θέατρο
της οθωμανικής κυριαρχίας στην Πελοπόννησο – και
είναι γνωστός ο, στα χέρια τους, βασανιστικός θάνατος του πρωτοσύγκελλου Χριστιανουπόλεως Ανθίμου.
Το Πατριαρχείο, κατά συνέπεια, δεν αφόρισε χωρίς
λόγο τον Κολοκοτρώνη· και ο Κολοκοτρώνης όμως
είχε πολλούς (και βάσιμους, όπως ήδη έχει αποδειχθεί
από την επιστημονική έρευνα) λόγους να θεωρεί την
πλειοψηφία των ανωτάτων κληρικών συνεργάτες των
Οθωμανών. Όπως και να είναι, όμως, η θρησκευτική
του λατρεία εκδηλωνόταν, κατά προτίμηση, χωρίς την
«συνεργασία» κληρικών.
Και, βέβαια, αποκορύφωμα αυτής της προσωπικής
του επαφής με το Θείο υπήρξε ο «διάλογός του» με την
Παναγία κατά την αρχή της Επανάστασης. Η Παναγία,
ως γνωστόν, είχε προαναγγείλει, με την πτώση της εικόνας Της στο έδαφος κατά την λίγο πριν από την Άλωση
λιτανεία, την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από
τους Τούρκους. Και η Παναγία πάλι, με χαμόγελο της
εικόνας Της σε ταπεινό εκκλησάκι του Μοριά, προανάγγειλε στον Κολοκοτρώνη την απελευθέρωση από
την οθωμανικό ζυγό.
***
Ποιά υπήρξε η πολιτική σημασία όλων αυτών; Η
εξής:
Πολιτικώς ο Κολοκοτρώνης υπήρξε ρωσσόφιλος
και δεξιός. Και, βέβαια, με τον όρο «δεξιός» νοείται
το περιεχόμενο του όρου όπως το νοεί η Δεξιά και
όχι η Αριστερά. Αντιπαθούσε, κατά συνέπεια, τους καλαμαράδες, δηλαδή την συντριπτική πλειοψηφία των
επαγγελματιών διανοουμένων, επειδή δεν εμπιστευόταν τον χαρακτήρα τους. Επιπλέον, ακριβώς όπως και
ο Καποδίστριας, ήθελε στενή την σύνδεση της απελευθερωμένης Ελλάδας με την ορθόδοξη, αυτοκρατορική
Ρωσσία, έστω και αν –ενδομύχως- δεν μπορεί να θεωρηθεί οπαδός γενικώς της βασιλείας.
Επιπλέον, στηριζόταν στον Λαό (με –Λ- κεφαλαίο),
αλλά δεν είχε καμμία εκτίμηση στον λαό (με –λ- μικρό). Με άλλα λόγια, ήξερε ότι ο Λαός, όταν είναι σε
έξαρση, είναι άξιος θαυμασμού και απόλυτης εμπιστοσύνης· όποτε, όμως, ασχολείται απλώς με την καθημερινή του επιβίωση, ευχερώς μεταβάλλεται σε «προδότη», απλώς και μόνο «για να ζήσει». Είναι γνωστή,
άλλωστε, η περίφημη ρήση του, που δείχνει μία τελείως
σπάνια, μοναδική για τα νεοελληνικά δεδομένα, γνώση
των ανθρώπων: Τώρα οπού ενικήσαμε, οπού τελειώσαμε
με καλό τον πόλεμόν μας, την Επανάστασή μας, μακαριζόμεθα, επαινόμεθα. Αν δεν ευτυχούσαμε, ηθέλαμε τρώγει κατάραις, αναθέματα. Όπως, πράγματι, έμελλε να
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πει αργότερα και ο Ερνέστος Ρενάν, «ο μέσος άνθρωπος ενδιαφέρεται μόνον για πρακτικά αποτελέσματα»·
και όπως είχε πει προηγουμένως ο Μακιαβέλλι, «όποιος
στηρίζεται αποκλειστικώς στην αγάπη του λαού, είναι
σαν να χτίζει στην άμμο». Γι’αυτό και ο Γέρος μας δεν
δίστασε να διατάξει την θανάτωση του Νενέκου και
την εξόντωση εκείνων που τον είχαν ακολουθήσει…
Αγαπούσε ο Κολοκοτρώνης τους ανθρώπους, αλλά,
σε οριακές στιγμές, μπόρεσε να βάλει στην θέση της
χριστιανικής του αγάπης την φωτιά και το τσεκούρι –
ακολουθώντας, μάλιστα, εν προκειμένω το δίδαγμα του
ίδιου του Ιησού Χριστού (Λουκ., ιθ΄, 27).
Αλλά να που προκύπτει το μέγα ερώτημα: εφ’ όσον
ο Κολοκοτρώνης υπήρξε ο πρωτεργάτης της Μεγάλης
Επανάστασής μας και αφού τον διέπνεαν αυτές οι αρχές, γιατί, από τον θάνατό του και μετά, μέχρι σήμερα, κανένα πολιτικό κόμμα, καμμία πολιτική παράταξη
στην Ελλάδα, δεν εμπνεύστηκε από τις ιδέες του; Όλοι,
πράγματι, σήμερα τον τιμούν, αλλά κανένας δεν τον
«ακούει». Γιατί;
Όμως η απάντηση, ειδικώς στο ερώτημα αυτό, είναι,
βέβαια, μια άλλη ιστορία…
Σημείωση
Το άρθρο αυτό, σπερματικός πυρήνας μονογραφίας που ενδέχεται να εκδοθεί, βασίζεται, πέρα από τα
απομνημονεύματα του Γέρου (Διήγησις συμβάντων
της Ελληνικής Φυλής), σε γραπτές μαρτυρίες συναγωνιστών του και βέβαια στους σχετικούς φακέλους του
«Ιστορικού και Διπλωματικού Αρχείου» του ελληνικού
υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, βασίζεται και
σε διηγήσεις παλαιών Πελοποννησίων, στους οποίους
ο απόηχος της προσωπικότητας του Γέρου παρέμενε,
έως και το δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, ζωντανός. Η
Μητέρα μου, π.χ., απόγονος της οικογενείας Δαγρέ, συχνά προέβαλλε ως παράδειγμα «προς τους νεωτέρους»
την στάση του Κολοκοτρώνη όσον αφορά έναν πρόγονό της: ένας Δαγρές είχε κλειστεί από Τούρκους σε
σπηλιά και αυτοί θα τον έκαιγαν ή θα τον έπνιγαν με
τον καπνό πυρκαγιάς, εάν δεν παραδινόταν. Ο Δαγρές
όμως δεν υπέκυπτε, βέβαιος καθώς ήταν ότι θα κατέφθανε ο Γέρος να τον σώσει. Αυτό και τελικώς έγινε.
Η γενικώτερη, πράγματι, στάση του Κολοκοτρώνη ως
προς τις συμφωνίες, γραπτές ή προφορικές, μπορεί να
συνοψιστεί στο περίφημο αξίωμα: pacta sunt servanda,
που βέβαια συστηματικώς παραβιάζεται ειδικώς στις
μέρες μας.
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Δον Ζουάν
του Μολιέρου

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Δαμιανός Κωνσταντινίδης

Δ

ον Ζουάν. Ο σαγηνευτής γυναικών, ψεύτης και ποταπός, ο φανταστικός και αυθεντικά ισπανικός ήρωας, που προκαλεί τόσο
τον θαυμασμό όσο και την αποστροφή. Γεννήθηκε
από την πέννα του Ισπανού κλασσικού δραματουργού Τίρσο ντε Μολίνα και, αν και η φήμη του εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη, δεν είχε ποτέ ακριβές βιογραφικό πριν από την λογοτεχνική του ύπαρξη.
Οικουμενική αρσενική φιγούρα, καρδιοκατακτητής, υπονομευτής των συναισθημάτων, των βεβαιοτήτων, των θεσμών, της καθεστηκυίας τάξεως. Ο Δον
Ζουάν είναι ένας άντρας χωρίς την παραμικρή ικανότητα συναισθηματικής έκφρασης, ένας συλλέκτης εκστατικών στιγμών, ένας διαφθορέας γυναικών. Ο πιο
γνήσιος, πιο ασεβής και πιο ολέθριος Δον Ζουάν απ’
όλους, είναι o ήρωας του Μολιέρου σε ένα από τα εκπληκτικώτερα έργα ολόκληρης της λογοτεχνικής σκηνής, το «Δον Ζουάν ή η πέτρινη ευωχία». Ένα έργο που
έγινε αντικείμενο σκανδάλων και λογοκρισίας από
την πρώτη κιόλας στιγμή που παρουσιάστηκε.
Ο Μολιέρος έγραψε αυτό το έργο με σκοπό απαντήσει στους επικριτές του που ενοχλήθηκαν από τον
Ταρτούφο, με τρόπο συγκαλυμμένο, αλλά αποτυγχάνει - και το έργο δημιουργεί νέο σκάνδαλο. Γι’ αυτό
και αποτελεί ένα έργο αινιγματικό, μια κωμωδία γεμάτη ειρωνεία, αλλά και με τραγικό βάθος που κινείται
διαρκώς στην κόψη του ξυραφιού, στο μεταίχμιο. Αυτό
είναι και το μεγάλο στοίχημα της σκηνοθεσίας στην
συγκεκριμένη παράσταση: να ισορροπήσει ανάμεσα
στο τραγικό και τη φάρσα, προσπαθώντας να αποδώσει στο μέγιστο το πνεύμα και το περιεχόμενο του έργου, με τρόπο που συνάμα να το καθιστά επίκαιρο. Η
προσπάθεια ξεκινά με τη μετάφραση - που ανήκει στον
ίδιο τον σκηνοθέτη, καθ’ ότι φιλόλογος - και έγινε απ’
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ευθείας από το πρωτότυπο και όχι από κάποια αγγλική
μετάφραση του έργου, η οποία δεν θυμίζει καμμία από
τις υπάρχουσες γνωστές μεταφράσεις του, αποκαλύπτοντας πτυχές του που παρέμεναν στο σκοτάδι.
Ο σκηνοθέτης αποφεύγει τη μόδα -όπως την αποκαλεί και ο ίδιος- του εκμοντερνισμού της παράστασης και προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πλαίσιο γι’
αυτήν, με τα σκηνικά, τα κοστούμια και τη μουσική,
που να παραπέμπει όσο το δυνατόν περισσότερο στην
εποχή του συγγραφέα, χωρίς από την άλλη να γίνεται πιστή αντιγραφή της εποχής. Απ’ εναντίας, ο ος,
με έξυπνες σουρεαλιστικές επεμβάσεις στα κοστούμια, μας κλείνει το μάτι. Η προσαρμογή της στο σήμερα γίνεται με άλλους τρόπους, όπως είναι η σκηνή της αφόδευσης, την οποία ενθέτει στο έργο ο σκηνοθέτης και στην οποία μας εμφανίζει μία εικόνα της
Παναγίας, μέσα στο λουτρό του Δον Ζουάν. Πολλοί το
χαρακτήρισαν βλάσφημο, ίσως, αλλά εξίσου βλάσφημη στην εποχή του έργου ήταν η ερωτική αποπλάνηση μιας καλόγριας, σκηνή με την οποία ξεκινά το έργο
και που σήμερα ελάχιστους θα μπορούσε να σκανδαλίσει. Τελικά, η σκηνοθεσία πετυχαίνει το στόχο της,
αφού το κείμενο περνά στην πλατεία-πράμα όχι αυτονόητο, καθότι το έργο είναι αρκετά δύσκολο να περάσει στο σημερινό κοινό. Αν μάλιστα δεν υπήρχε και
μια σημαντική υποκριτική ανισότητα που χαρακτηρίζει την παράσταση, καθότι η «καλύτερη» από τη «χειρότερη» ερμηνεία έχουν δυστυχώς πολύ μεγάλη απόσταση, τότε θα είχαμε μια εξαιρετική παράσταση πάνω
στον Μολιέρο, του οποίου οι σύγχρονες παραστάσεις
πάσχουν είτε από «σκηνοθετίτιδα» είτε από «πρωταγωνιστίτιδα».

Γιάννης Δρακόπουλος
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Κινηματογράφος

Η Φυλή
του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Σ

την τελευταία σκηνή της Θυσίας (1986), της τελευταίας ταινίας του Αντρέϊ Ταρκόφσκι, ο μέχρι
τότε άλαλος μικρός εγγονός του ήρωα, λέει τις
πρώτες του λέξεις: «Εν αρχή ην ο λόγος. Τι είναι αυτό,
μπαμπά;». Θυμίζοντας τον πρώτο στίχο από το «Κατά
Ιωάννην», από το απόσπασμα του Ευαγγελίου που
απαγγέλλεται στη Λειτουργία της Ανάστασης, πράγμα
που ασφαλώς γνώριζε ο ετοιμοθάνατος τότε Ταρκόφσκι,
ο μικρός Αλεξάντερ της ταινίας, μιλά θαρρείς είκοσι
χρόνια μετά και εξ ονόματος του άλλου βωβού μικρού
στην Περσόνα (1966) του Ίγκμαρ Μπέργκμαν. Και καθώς άλλα σχεδόν τριάντα χρόνια έχουν περάσει από τη
στιγμή που ο μικρός Αλεξάντερ βρίσκει τη φωνή του,
οι πρωταγωνιστές της Φυλής (2014), της νέας ταινίας
του Ουκρανού Μίροσλαβ Σλαμποσπίτσκι, παραμένουν
άφωνοι και βωβοί. Η Φυλή του Σλαμποσπίτσκι κέρδισε το 2015 το βραβείο του Φεστιβάλ Αντρέϊ Ταρκόφσκι
«Zerkalo» («Καθρέφτης»), στο ρωσσικό Ιβάνοβο, σα να
πιάνεται πάλι η κλωστή από τη Θυσία ίσαμε τη Φυλή.
Ο Σλαμποσπίτσκι επέλεξε ευφυώς να γυρίσει την
ταινία του, βασισμένος σε μια ιστορία που ξετυλίγεται
σε ένα ίδρυμα-άσυλο κωφών, βάζοντας κωφούς νέους
να παίξουν, παιδιά που μιλούν με νοήματα, σε μια ταινία
που στην περισσότερο από δύο ώρες διάρκειά της δεν
ακούγεται ούτε μία λέξη. Μια ταινία όπου δεν ακούγεται ούτε μία λέξη! Κι όμως η ταινία είναι ομιλούσα, δεν
είναι του βωβού. Όλοι οι ήχοι του περιβάλλοντος ακούγονται, εκτός από την ανθρώπινη φωνή, αφού οι ήρωές
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της δεν έχουν φωνή. Θα μπορούσε να δει κανείς την ταινία σαν την εικογράφηση ενός εφιάλτη ή της ίδιας της
κόλασης, αν προτιμάτε. Η διαπίστωση αυτή δεν είναι
μακρυά από την πραγματικότητα. Η ίδια η κόλαση θα
ανοίξει τις πύλες της στο τέλος για να καταπιεί αυτά τα
άγουρα παιδιά, τα οποία διεξέρχονται προηγουμένως
όλες τις βαθμίδες της βαρβαρότητας και της βίας. Μια
περίκλειστη-εσώκλειστη κοινωνία εφήβων, που κανένας ήχος δεν διαπερνά τα τείχη της αλλά και κανένας
λόγος δεν έρχεται απ’ έξω να δώσει λέξεις και φωνή στα
αισθήματα και τα βιώματά της. Ζούμε —στις τελευταίες του μέρες, λένε κάποιοι— σ’ έναν πολιτισμό, για να
θυμηθώ έναν άλλο Ρώσσο σοφό, που «εκμηδένισε την
προσωπική ατομικότητα του ανθρώπου, την ισοπέδωσε,
τη διέλυσε, όλα τα ανακάτεψε μεταξύ τους», σκότωσε εν
τέλει, τον ίδιο τον άνθρωπο. Ναι, μετά από όλα αυτά,
νομίζω μπορούμε να πούμε ότι η Φυλή του Μίροσλαβ
Σλαμποσπίτσκι είναι η πιο πολιτική στις εικόνες της
ταινία των τελευταίων χρόνων, ακριβώς γιατί μιλά γι’
αυτό που όλοι καθημερινά παρακολουθούμε, την αποσάθρωση, την παντελή ψυχική και κοινωνική —δηλαδή
πολιτική, για να συνεννοούμαστε ελληνιστί— διάλυση
του (μετ)ανθρώπου των νέων καιρών.
Ωστόσο, οι ήρωες της ταινίας έχουν τον δικό τους,
άφωνο τρόπο, να μιλούν. Θα σας πω την ιστορία με
λίγα λόγια. Ένας νέος ως 18 χρονών, ας πούμε, ο Σερκέϊ,
φθάνει σε ένα ίδρυμα κωφών παιδιών. Εκεί οι παλαιότεροι τον μυούν στους κανόνες της ομάδας. Μιας φυΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

λής, για την ακρίβεια, που δεν είναι παρά μια εφηβική
σκληρή μαφία, στις παρυφές του μεγάλου εγκλήματος,
μεταξύ επετείας, τραμπουκισμών, βανδαλισμών, κλοπών και πορνείας. Γρήγορα ο νέος αυτός θα γίνει ακριβό
μέλος της ομάδας, ώσπου... Ώσπου ο έρωτας, αυτός ο
αλήτης που τραβά από το μανίκι τον άνθρωπο στον ουρανό, θα τον φέρει σε σύγκρουση με τη σκληρή ιεραρχική δομή της ομάδας. Ένας έρωτας, βέβαια, μουγγός,
ζωώδης, απελπισμένος. Το τέλος, φυσικά, δεν μπορεί
παρά να είναι ανείπωτα σκληρό. Σπρωγμένα σε ένα περιθώριο, που δεν έχει καμμιά διέξοδο φυγής, τα παιδιά
αυτά μοιάζουν της ανθρωπότητας. Γιατί ο ά-λογος, ο
άφωνος άνθρωπος, αυτός ο άνθρωπος του καιρού μας,
«παρασυνεβλήθη τοις κτήνεσι τοιςανοήτοις καιωμοιώθη
αυτοίς» (Ψαλμ. 48:13), ανακατεύτηκε περισσότερο με τα
άλογα κτήνη, παρά με τους λογκικούς νόες, τους αγγέλους. Έτσι η συμπεριφορά του ακόμα και στον έρωτα
δεν μπορεί παρά να είναι κτηνώδης. Η βαρβαρότητα και
η απανθρωπία παίρνει ξανά τα ηνία από τον λόγο.
Ίσως να μοιάζουν αφόρητες ηθικολογίες τα παραπάνω. Η ταινία όμως, νομίζω, μιλά καθαρά. Καμμιά παρηγοριά, καμμιά αγκαλιά δεν μπορεί να χωρέσει αυτά
τα παιδιά. Μα σάμπως και η πραγματικότητά μας δεν
κραυγάζει; Τα άφωνα, βουβά παιδιά, που ξεχύνονται
κατά καιρούς στους δρόμους καίοντας, το μαρτυρούν.
Τα πολιτικά τους αιτήματα δεν είναι παρά το ευλογοφανές, πλην άλογο, προπέτασμά του κενού τους. Αυτό που
πίσω τους σέρνεται είναι το μηδενιστικό απάνθρωπο
χάος, το σκοτάδι εκείνο που καταπίνει την ανθρωπότητα της μηχανής, που ξέκοψε από τον ίδιο τον άνθρωπο. Η Φυλή μιλά καθαρά, με τα μάτια της εμπειρίας, για
την ίδια την κατεδαφιζόμενη ανθρώπινη συνθήκη, καθώς ανατέλλει ο νέος αιώνας. Η ταινία μιλά με τα όπλα
της ποίησης, την ίδια την πραγματικότητα δηλαδή, που
διαβάζεται σαν ιστορία, θρύλος, παραμύθι ή τραγούδι.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο θεατής θα φύγει από την
αίθουσα σηκώνοντας λίγο το βάρος αυτής της εμπειρίας.Ο σαραντάχρονος Σλαμποσπίτσκι γύρισε την ταινία,
την πρώτη του μεγάλου μήκους, στο παλιό του σχολείο.
Όχι, η ταινία δεν αφορά τους κωφούς και τα τυχόν προβλήματά τους: «δεν ήταν σκοπός μου να γυρίσω μια ταινία με θέμα τους κωφούς. Ήθελα να γυρίσω ένα φιλμ με
κωφούς πρωταγωνιστές, που θα αφορά όλο τον κόσμο.».
Προφανώς! Με τα μεγάλης διάρκειας, ζυγισμένα στην
εντέλεια πλάνα του, ο σκηνοθέτης καταφέρνει να δώσει τις πραγματικές διαστάσεις μιας άνευ προηγουμένου
σκληρότητας και βίας. Ο άνθρωπος που δεν μιλά είναι
το πετρωμένο απομεινάρι του σάρκινου προγόνου του,
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που γνωριζόταν από τη λαλιά του, εκείνου που η γλώσσα του ήταν η ταυτότητά του στον κόσμο.
Μόνο θαυμασμός μένει για το επίτευγμα των ερασιτεχνών αυτών ηθοποιών, με την εύστοχη καθοδήγηση
του Σλαμποσπίτσκι. Τίποτα το προσποιητό ή νοθευμένο δεν μπορείς να βρεις στην ερμηνεία τους. Όλοι τους
αυθεντικοί, ο Γκριγκόρι Φεζένκο (Σεργκέϊ), η Γιάνα
Νοβίκοβα, η Ρόζα Μπάμπι, ο Αλεξάντερ Ντσιάντεβιτς,
ο Γιάροσλαβ Μπιλέτσκι, ο Ιβάν Τίσκο, ο Αλεξάντερ
Οσάντσι, ο Αλεξάντερ Σιντέλνικοφ, ο Αλεξάντερ
Πανιβάν και ο Άντριϊ Χαντάτ. Απόλυτα συντονισμένη
στο κλίμα της ταινίας, η φωτογραφία και το μοντάζ υπογράφονται από τον Βαλεντίν Βασιάνοβιτς.
Το να παρακολουθήσει κανείς αυτήν την ταινία είναι
μια εμπειρία, που ξεπερνά τα όρια του κινηματογράφου.
Χωρίς εφέ και άλλες «μηχανές», που να εκβιάζουν την
ταύτιση του θεατή, η βουβαμάρα φτάνει να σου τρυπήσει τα κόκκαλα. Και οπωσδήποτε, για να τη δει κανείς,
χρειάζεται γερά νεύρα. Αυστηρώς ακατάλληλη, όπως
έλεγαν παλαιότερα, για όποιον αναζητά στο σινεμά ένα
δίωρο χαλάρωσης.
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Η ηθική διαμαρτυρία
ενός βαθειά χριστιανού
Φρειδερίκος Νίτσε

Ο Aντίχριστος

εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 2014, 288 σελίδες

῞Ο

σοι ἀσχολοῦνται σοβαρὰ μὲ τὴν Φιλοσοφία,
δὲν μποροῦν ν᾿ ἀρνηθοῦν πὼς ἡ σκέψη τοῦ
Νίτσε ὑπήρξε σημεῖο τομῆς καθοριστικῆς
πάνω στὸν χάρτη τῆς μέχρι τώρα θεωρητικῆς γνώσης –
ὁρόσημο οὐσίας ἀνατρεπτικῆς κι ἀπελευθερωτικῆς γιὰ
τὸ πνεύμα, ποὺ δὲν ἔπαψε ποτὲ ν᾿ ἀστράφτῃ. ῾Ωστόσο,
ἂς μὴν τὸ δεῖ κανείς περιοριστικά: γιατὶ ἄπαξ κ᾿ ἐντρυφύσῃς στὸ ἔργο τοῦ Γερμανοῦ, γρήγορα συλλαμβάνεις
τὴν ὅλως πρακτικὴ ἀξία τοῦ λόγου του γιὰ τὴν καθημερινὴ ζωή, ἀφοῦ καλά-καλὰ τούτη εἶναι καὶ μιὰ ἀπ᾿ τὶς
βλέψεις του ἄλλωστε: ν᾿ ἀποκαθάρῃ τὸ πνεύμα ἀπ᾿ ὅ,τι
ἀλλοιώνει, καὶ θανατώνει ἐν τέλει, τὴν φυσικότητα καὶ
τὴν ζωντάνια τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης.
Τὸ 1888, διανύοντας τὴν παραγωγικώτερη ἐποχή
του, ὁ Νίτσε ἀποφασίζει νὰ γράψῃ τὸν ᾿Αντίχριστο, μὲ
ἀρχικὸ τίτλο ᾿Επαναξιολόγηση ὅλων τῶν ἀξιῶν, καὶ,
μέσα σ᾿ ἕναν μήνα, τὸν Σεπτέμβριο, καταφέρνει νὰ τὸν
ὁλοκληρώσει μ᾿ ἐπιτυχία.
᾿Απ᾿ τὶς σελίδες τοῦ ἔργου ἀναβλύζει μιά ὡργισμένη
κριτικὴ κατὰ τοῦ Χριστιανισμού καὶ πάσης θρησκείας
ἀποχαυνωτικῆς γιὰ τὴν ἐλεύθερη συνείδηση – τέτοια
ποὺ μπορεῖ μὲν νὰ προδιαθέσῃ ἀρνητικὰ τὸν ἀναγνώστη λόγῳ τοῦ ὕφους της, ἀλλὰ, ἂν ἀφεθῇ ν᾿ ἀκολουθήσῃ τὸν ἐμβληματικὸ ροῦ τῆς ὁρμῆς του –μιᾶς ὁρμῆς
μὲ ἀδαμάντινη συμπάγεια–, θὰ δυσκολευτῇ στὴν συνέχεια ν᾿ ἀποκρούσῃ τὶς σκέψεις ποὺ φέρνουν στὸ φῶς
τὴν καθαρὴ ἀλήθεια, μ᾿ ὅλη τὴν ἀγριότητα τῆς ἰσχύος
της, ὅπως τὴν ἐκφράζουν πάντα οἱ ἄνθρωποι μὲ ὑψιτενὴ
88

καρδιά, γεμάτη πάθος καὶ φλόγα. («Πρέπει κανεὶς νὰ
εἶν᾿ ἔντιμος στὰ πνευματικὰ πράγματα –σκληρὰ ἔντιμος– γιὰ ν᾿ ἀνεχθῇ καὶ μόνο τὸ πάθος καὶ τὸν τόνο μου»).
Γιὰ νὰ μὴ μᾶς παρασύρῃ ὅμως ὁ ἐπιθετικός του
τόνος, ποὺ ἴσως ἀδικῇ πρόσωπα κ᾿ ἰδέες, συμβάλλει
σημαντικὰ ἡ γενομένη ἐργασία στὴν νέα, σχολιασμένη, πλήρως ἀναθεωρημένη κ᾿ ἐπαυξημένη ἒκδοση τοῦ
᾿Αντίχριστου ἀπὸ τὶς ἐκδόσεις «Gutenberg», σὲ ἐξαιρετικῆς πιστότητας, ὡς πρὸς τὸ ὕφος καὶ τὴν δύναμη
τοῦ λόγου, μετάφραση τοῦ Βαγγέλη Δουβαλέρη, καὶ μὲ
ἐπιμέλεια ῟Ηρκου Ρ. ᾿Αποστολίδη, οἱ ὁποίοι βάζουν «σὲ
τάξη» ὀ,τιδήποτε ἀπὸ τὸ βασικό σῶμα κειμένου μένει
–ἢ δείχνει (γιὰ τοὺς λιγώτερο ἐξοικειωμένους μὲ τὴν
φιλοσοφία πάντως)– «ἀδιευκρίνιστο».
Πεντακόσιες τουλάχιστον ὑποσελίδιες σημειώσεις
ἀποσκοποῦν στὴν ἄρση κάθε ἀμφιβολίας γιὰ τὰ γραφόμενα τοῦ κειμένου, ἀλλὰ καὶ τῶν φαινομενικῶν
ἀντιφάσεων ποὺ εκασταχοῦ ἀναδύονται. Εἰδάλλως, θὰ
προέκυπταν ὄχι απλῶς ἀπορίες, ἀλλὰ καὶ κρίσεις ἐπιπόλαιες, κ’ ἐσφαλμένες ἐντυπώσεις σχετικὰ μὲ τὸ τὶ δηλοῖ
ὁ φιλόσοφος, ὅταν φτάνει νὰ τὰ βὰζῃ καὶ μὲ τὸν Πλάτωνα ἀκόμα, καὶ μὲ τὸν Κάντ, καὶ μὲ τὸν Πασκὰλ, καὶ
μὲ σύσσωμο τὸν νεώτερο ᾿Ιδεαλισμό, ποὺ «μολύνθηκε
ἀπ᾿ τὸ αἶμα τῶν θεολόγων» καὶ τῆς ἠθικολογίας τους!
῞Ομως ὁ Νίτσε δὲν εἶναι οὔτε ἐπιπόλαιος οὔτε
ἀδαὴς, ὅταν διατυπώνει τέτοιου εἴδους κατηγορίες γιὰ
προσωπικότητες ποὺ κι ὁ ἴδιος ἐκτιμοῦσε. ῞Οπως φροντίζει νὰ ἐπισημάνῃ ὁ μεταφραστὴς στὸν πρόλογο, ἡ
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κριτικὴ του εἶναι κάτι παραπάνω ἀπὸ μιὰ ἀπλὴ ἐπίθεση
ἐναντίον τοῦ Χριστιανισμοῦ. ᾿Απώτερος στόχος του ἡ
«᾿Ηθική», ὅπως ἔχει διαβρώσει τὴν σύγχρονή του κοινωνικο-πολιτικὴ πραγματικότητα, καθοδηγῶντας τὰ
ἔνστικτα καὶ τὸν τρόπο ζωῆς τῶν ἀνθρώπων πρὸς ἕνα
χθαμαλὸ πρότυπο, μακριὰ ἀπ᾿ τὶς εὐγενικὲς ἀρετές, τὶς
«ἀρετὲς δίχως μοραλίνη1» δηλαδή, πούναι κ᾿ ἡ ὕψιστη
ἀποδοχὴ τῆς Φύσης.
Μὲ ἰδιαίτερη προσοχὴ κ᾿ ἐπιμονή, ὁ Βαγγέλης Δουβαλέρης κατάφερε νὰ συγκροτήσῃ ἕνα νεοελληνικὸ
κείμενο ποὺ σέβεται τὸ γερμανικό πρωτότυπο, ὄχι
μονάχα ἀπὸ ἄποψη πιστῆς ἀπόδοσης νοημάτων καὶ
εἰδικῶν φιλοσοφικῶν ὅρων, ἀλλὰ κι ὡς πρὸς τὸ μεῖζον
αἴτημα ἄμεσης συνάφειας πρὸς τὸ ὕφος τοῦ νιτσεϊκοῦ
λόγου, ὁ ὁποιος ἔχει ἕναν ἐντελῶς ἰδιότυπο ρυθμό. Μόνον ἂν κι αὐτὸς ἀποτυπωθῇ μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ
σωστή μετάφραση! Δὲν εἶν᾿ ἀπλὸ τὸ γλωσσικὸ ζήτημα
στὸ Νίτσε, οὔτε θὰ πρέπει νὰ θεωρηθῇ «πολυτέλεια»
ἕνα τέτοιο ἐπίτευγμα – τὸ νὰ μπορῇ δηλαδὴ νὰ «διασωθῇ» σὲ στρωτὰ ἑλληνικὰ ὁ λόγος του, ποὺ χαρακτηρίζεται ἀπὸ ζωντάνια καὶ μουσικότητα καί, θαρρεῖς
παλεύει νὰ ξεφύγῃ ἀπ᾿ τὰ δεσμὰ τῶν λέξεων ποὺ τὸν
συγκρατοῦνε στὸ χαρτί... ῾Ο ἴδιος ὁ συγγραφέας, ὡς
γνήσιος φιλόλογος άλλωστε, ἐφιστᾷ τὴν προσοχή, λέγοντας σ᾿ ἄλλο βιβλίο του: «Πόσοι [] ἄραγε γνωρίζουν,
καὶ θεωροῦν καθῆκον τους νὰ γνωρίζουν, ὅτι ὑπάρχει
Τέχνη σὲ κάθε καλὴ φράση -– Τέχνη ποὺ πρέπει νὰ μαντευτῇ ὥστε νὰ ἐννοηθῇ ἡ φράση!». Αὐτὸ θὰ πῇ λογοτεχνία· κ᾿ ἡ δουλειὰ τῆς ἐν λόγῳ ἔκδοσης σεβάστηκε
αὐτὴ τὴν Τέχνη.
῎Εχοντας ὡς βάση τὴν ἔγκριτη παγκόσμια βιβλιογραφία, ὁ σχολιασμὸς τοῦ βιβλίου συνοδεύει ἀνελλιπῶς τὸ κυρίως κείμενο, παρέχοντας σημαντικὲς πληροφορίες, ἀπαραίτητες γιὰ τὴν κατανόηση τοῦ περιεχομένου, ἀπὸ τὸ χῶρο τῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς ἰστορίας,
ὅσο καὶ τῶν ἄλλων ἐπιστημῶν. Συντίθεται, ἔτσι, ἕνα
πλαίσιο ἀνάλυσης, ἀπὸ τ᾿ ὁποίο κρατεῖται διαρκῶς τὸ
κείμενο, καὶ στ᾿ ὁποίο παραπέμπει συγχρόνως τὸ ἴδιο
–ὑπὸ μία διαλεκτικὴ ἀντίληψη τῆς γνώσης–, ὥστε ν’
ἀναδεικνύονται πάντα οἱ βαθύτερες οὐσίες τῆς σκέψης τοῦ Νίτσε. ᾿Επιπλέον, δὲν παραλείπεται ἡ παράθεση σχετικῶν ἀποσπασμάτων ἄλλων συγγραφέων, ἀπὸ
τὴν ἀρχαιότητα ὥς τὶς μέρες μας, ἀλλὰ καὶ χωρίων ἀπὸ
ἔργα ὅπως ἡ Βίβλος, οἱ Βέδδες κλπ, γιὰ συγκριτικὴ ἀνά-

γνωση. Τέλος, σὲ εἰδικὸ παράρτημα περιλαμβάνονται
πολλὰ ἀπ᾿ τὰ κατὰλοιπα τῆς περιόδου 1887-1888, μαζὶ
μὲ ὁρισμὲνα ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς Αὐγές, τὸ ᾿Ανθρώπινα, πολῦ ἀνθρώπινα, τὴν Περίπτωση Βάγκνερ, τὴ Γενεαλογία τῆς ᾿Ηθικῆς καὶ τὸν ῾Οδοιπόρο καὶ ἡ σκιά του.
῾Ο Νίτσε ἀποτελεῖ εἰδική περίπτωση· ἕνας στοχαστὴς ποὺ γιὰ νὰ νὰ τὸν καταλάβῃς χρειάζεται κάτι
παραπάνω ἀπὸ ἀπλὴ ἀνάγνωση παρατιθέμενων θεωριῶν. Γι᾿ αὐτὲς ἀρκοῦν τὰ σχήματα κατανόησης. ῞Ομως
καὶ πάλι ἐγκλωβίζουν (σε «συστήματα φιλοσοφικά»),
παρὰ προκαλοῦν κι ἐξάπτουν γιὰ ἄνοιγμα τοῦ νοῦ2.
Εἶν᾿ ἕνας τιτάνας τοῦ πνεύματος – ἑνα πνεύμα ἀναγεννησιακό! Καὶ μὲ λόγο ἀπλό, ἄμεσο, ποὺ μιλᾶ· τὸ ἔργο
του εἶν᾿ ἡ πράξη μὲς στὴ ζωή: «Τὸ πρῶτο κι οὐσιώδες: ἡ
ζωή. Τὸ ὕφος: νὰ ζῇ!».
῾Η ἔκδοση λογίζεται ὡς πρότυπο γιὰ τὰ ἑλληνικὰ
δεδομένα, χωρὶς νάχῃ κάτι νὰ ζηλέψῃ ἀπὸ ἄλλες ἀντίστοιχες τῆς παγκόσμιας βιβλιοεκδοτικῆς. ῾Η φιλολογικὴ ἐπιμέλεια ἐπὶ τῇ βάσει αὐστηρῶν κριτηρίων μελέτης, ποὺ ἐφαρμόστηκε, θάπρεπε σήμερα νάναι κανόνας
γιὰ τὴν ἔκδοση φιλοσοφικῶν ἔργων.

1
Νεολογισμὸς τοῦ Νίτσε. Γιὰ μιὰ σύντομη ἀνάλυση βλ. Νικήτα
Σινιόσογλου, «Φιλοσοφία χωρὶς Μοραλίνη: Γιὰ τὸν Νίτσε σήμερα», The Athens Review of Books, τεῦχος 43, Σεπτέμβριος 2013.

2
᾿Απὸ τὸν πρόλογο τοῦ μεταφραστή, σ. 28: «Κι ὅσο γιὰ τὴν
«ἀντιφατικότητα» ἢ «ἀνακολουθία», τοῦτες εἶναι ἐπιφανειακές,
ἀφοῦ ἡ θεώρησή του δὲν εἶν᾿ ὀρθολογικὴ παρὰ τραγική.

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 14 . ΜΑΡΤ-ΑΠΡ 2015

Κωνσταντῖνος ᾿Αντωνίου

89

επιφυλλίδα

Βιβλιοκριτική

k

Σπύρος Κουτρούλης

Το ξερίζωμα του Ανθρώπου

Η πολιτική ως επιστήμη
και η επιστήμη ως ιδεολογία
κατά τον J. Habermas

Η κρίση της νεωτερικότητας,
οι ιδεολογίες και οι στοχαστές

Σ

Εναλλακτικές Εκδόσεις, Αθήνα 2014. Σελ. 280

το νέο του βιβλίο, ο συνεργάτης μας Σπύρος
Κουτρούλης ασχολείται με υπαρξιακά και οντολογικά ζητήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Η
ανθρώπινη ααλοτρίωση δεν παραπέμπει μόνον στην
καταπίεση που υφίσταται ο άνθρωπος ως μέλος ενός
έθνους που είτε έχει απολέσει την αυτονομία και την
ανεξαρτησία του είτε γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης με στόχο την πλήρη εξαφάνισή του. Αλλά και στο
γεγονός ότι, ως ύπαρξη που ζει και συγκροτείται στον
σύγχρονο κόσμο, είναι περιθωριοποιημένος και ανέστιος. Η αλλοτρίωση αποτελεί ένα γεγονός θεμελιώδες
για την νεωτερική κοινωνία.
Η εσχατολογική αντίληψη της ιστορίας ισχυρίζεται
ότι γνωρίζει το τέλος της ιστορίας, κατά το οποίο ο
χρόνος ουσιαστικά σταματά και τα γεγονότα που ακολουθούν, με όρους ιστορικούς είναι ασήμαντα. Όμως
δεν αρκείται σε αυτό. Το τέλος ταυτίζεται με την κυριαρχία πλανητικά ενός συγκεκριμένου προτύπου, είτε
αυτό είναι το εγελιανό «πνεύμα» ή η μαρξιστική «αταξική κοινωνία» ή ο φιλελεύθερος «δημοκρατικός καπιταλισμός». Προφανώς, όποιος ισχυρίζεται ότι επέτυχε
κάτι τέτοιο, διατυπώνει συγχρόνως μια απαίτηση για
παγκόσμια κυριαρχία. Γι’ αυτό, τις ιστορικές τελεολογίες τις επικαλούνται δυνάμεις που έχουν φιλοδοξίες
παγκόσμιας κυριαρχίας. Ενώ, αντίθετα, οι υπάρξεις μικρότερου μεγέθους, που αγωνίζονται σκληρά να επιβιώσουν απέναντι σε δυνάμεις που συχνά τις ξεπερνούν,
ταυτίζονται περισσότερο με την τραγική αντίληψη της
ιστορίας, η οποία περιγράφει με ακρίβεια την κατάστα90

σή τους: η ζωή είναι ένας διαρκής αγώνας και το τέλος
δεν είναι ποτέ προδιαγεγραμμένο.
Η νεωτερικότητα και ο στοχασμός είναι μια ανοιχτή
και πολύπλοκη σχέση, μια διαδικασία διαρκώς ανολοκλήρωτη, ακριβώς διότι ο άνθρωπος έχει μεν κάποια
στοιχεία που δεν αλλοιώνονται από τον χρόνο, όπως
η επιθυμία για ισχύ και αυτοσυντήρηση, αλλά συγχρόνως είναι μια αινιγματική και απρόβλεπτη ύπαρξη, φωτεινή και σκοτεινή, λογική και παιγνιώδης, δημιουργός
γεγονότων και συμβάντων, που άλλοτε τα προβλέπουμε και άλλοτε μας εκπλήσσουν θετικά ή και αρνητικά.
Ο Σπύρος Κουτρούλης, που γεννήθηκε το 1963 στο
Δερβένι Κορινθίας και σπούδασε Οικονομικά στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, εργάζεται στον τραπεζικό χώρο.
Είναι συγγραφέας των βιβλίων Ο Θεός- χορευτής: Περιπλάνηση στον λόγο του Φ. Νίτσε (εκδόσεις Παπαζήση, 1994), Εθνισμός και κοινοτισμός
(Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2004), Ο κόσμος ο μικρός, ο μέγας: Αισθητική και Ιδεολογίες του Νέου
Ελληνισμού (Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2010). Συμμετείχε
επί εικοσιπέντε χρόνια στην συντακτική επιτροπή του
περιοδικού Νέα Κοινωνιολογία, όπου δημοσίευσε πλήθος. Εκτός από μέλος της συντακτικής επιτροπής της
Νέας Πολιτικής, συμμετέχει επίσης στο Άρδην, στον
Νέο Λόγιο Ερμή και στην Ρήξη. Δοκίμιά του έχουν επίσης δημοσιευθεί στο περιοδικό Σύναξη και στις εφημερίδες Καθημερινή και Μακεδονία.

MHM
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σχέση θεωρίας και πράξης αποτελεί θέμα που
έχει απασχολήσει την πολιτική θεωρία και
την πολιτική φιλοσοφία, από την αρχαιότητα
έως και σήμερα. Και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η σχέση γίνεται αντιληπτή, καθορίζει εν τέλει την ουσία της
πολιτικής και, κατ’ επέκτασιν, την πολιτική δραστηριότητα. Στο έργο του Θεωρία και πράξη, ο Γερμανός
φιλόσοφος Juergen Habermas εκθέτει τους προβληματισμούς του για το θέμα αυτό, αναφερόμενος στην
παρακμή της πολιτικής πρακτικής στην εποχή μας.
Προσφεύγοντας σε μία σύγκριση της αρχαιοελληνικής και της σύγχρονης αντίληψης1, εκκινεί από την θεώρηση του Αριστοτέλους, κατά την οποία ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικό ον, μπορεί, δηλαδή, να ολοκληρωθεί
μόνον μέσα στο περιβάλλον της πόλεως. Από αυτήν την
άποψη, η πόλις, ως η ανώτερη μορφή κοινωνικής οργάνωσης, έχει ως τέλος της την ανθρώπινη ευτυχία («η δ’
εκ πλειόνων κωμών κοινωνία τέλειος πόλις… γενομένη
μεν ουν του ζην ένεκεν, ούσα δε του ευ ζην»2). Διατηρεί,
επομένως, η πολιτική, μια στενή σύνδεση με την ηθική,
καθώς στην πρώτη ολοκληρώνεται ο σκοπός της δεύτερης, που είναι η ανθρώπινη ευδαιμονία.
1
Βλ. το Habermas, J., «The classical doctrine of politics in
relation to social philosophy», στο Habermas Juergen, Polity
Press, Cambridge 1996, σ. σ. 41-81.
2
Αριστοτέλους Πολιτικά, Ι, 1252b.
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Πράγματι, για τον Αριστοτέλη, η ηθική και η πολιτική αποτελούν από κοινού μέρη της πρακτικής
του φιλοσοφίας. Όπως και η ηθική, έτσι και η πολιτική δραστηριότητα θα πρέπει να διακρίνεται από την
πνευματική αρετή της φρονήσεως, που διαχωρίζεται
τόσο από την επιστήμη όσο και από την τέχνη («ουκ αν
είη η φρόνησις επιστήμη ουδέ τέχνη, επιστήμη μεν ότι
ενδέχεται το πρακτόν άλλως έχειν, τέχνη δε ότι άλλο
το γένος πράξεως και ποιήσεως»3). Ως «έξις πρακτική»,
η φρόνηση, όπως επισημαίνει ο Habermas, σχετίζεται
με την πράξη και με την διαμόρφωση του χαρακτήρα
και ενεργεί παιδαγωγικά, όχι τεχνικά. Είναι δε αντίθετη προς την τέχνη («έξις ποιητική»), η οποία, συνεχίζει
ο Γερμανός φιλόσοφος, αναφέρεται στον εξειδικευμένο χειρισμό των περιστάσεων προς συγκεκριμένους,
ήδη επιλεγμένους, στόχους, εκεί που η πράξη θέτει
προς εξέταση και τους ίδιους τους στόχους που επιθυμούμε να πραγματοποιήσουμε. Η πολιτική, επίσης,
δεν μπορεί να λάβει την μορφή αυστηρής αποδεικτικής επιστήμης (δηλαδή της επιστήμης ως «έξεως αποδεικτικής»). Γιατί η πράξη αφορά σε αυτό που πρόκειται
ή ενδέχεται να συμβεί (το «εσόμενον» και το «ενδεχόμενον»), σε μια, με άλλα λόγια, ανοικτή διαδικασία, και
όχι στην σταθερά επαναλαμβανόμενη και αιτιοκρατικά
3

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια, Ζ, 1140b.
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απόλυτα καθορισμένη φυσική πραγματικότητα. Έτσι, η
φρόνηση δεν αναφέρεται στην διακρίβωση σταθερών
και αμετάβλητων σχέσεων, αλλά στην ικανότητα λελογισμένης κρίσης των περιστάσεων και στην συνετή
δράση.
Στην νεώτερη εποχή, όμως, εμφανίζεται η κοινωνική
φιλοσοφία, που συλλαμβάνει την πολιτική ως επιστήμη
και ενδιαφέρεται για την τεχνική εφαρμογή των συμπερασμάτων της. Ο στόχος που αποδίδει στην πολιτική
είναι πλέον η προσαρμογή και η επιβίωση. Επομένως,
η πολιτική διαχωρίζεται από την ηθική και εγκαταλείπει την δέσμευσή της προς οποιεσδήποτε κανονιστικές
επιταγές. Η διάκριση αυτή σχετίζεται με τις κοινωνικές
συνθήκες της εποχής, οι οποίες παραπέμπουν αντίστοιχα σε μια διάκριση της αστικής κοινωνίας από το
κράτος. Έτσι, θα λέγαμε, η νεοεμφανισθείσα αστική
κοινωνία, ως η σφαίρα της οικονομίας της αγοράς,
οδηγεί στην μετάθεση του προβληματισμού σε θέματα προσαρμογής και επιβίωσης, τα οποία μπορούν να
μελετηθούν επιστημονικά, γεγονός που συντελεί στην
εμφάνιση της κοινωνικής φιλοσοφίας και στην διαμόρφωση μιας νέας αντίστοιχης πολιτικής θεωρίας, η οποία
ακολουθεί το επιστημονικό πρότυπο.
Εκείνος που προσπαθεί να δημιουργήσει μια πραγματική κοινωνική επιστήμη είναι ο Hobbes. Σύμφωνα
με τον Habermas, «ο Hobbes ήταν αυτός που μελέτησε
πρώτος τους ‘νόμους της αστικής ζωής’, με τον σαφή
στόχο να θέσει στο εξής την πολιτική δραστηριότητα
επί της ασύγκριτα σταθερότερης βάσης εκείνων των
επιστημονικά ελεγμένων τεχνικών, τις οποίες είχε γνωρίσει στην μηχανική του καιρού του»4. Η μοντέρνα φυ4

Όπ. παρ., σ. 61.
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σική της ανθρώπινης φύσης κινείται από τα αποτελέσματα στα αίτια: η κυριαρχία του κράτους είναι το αποτέλεσμα της ανάγκης της κατοχύρωσης ενός συστήματος συμβολαίων. Τα συμβόλαια πηγάζουν από την
ανάγκη της επιβίωσης μέσα σε ένα σύστημα ειρήνης και
τάξης. Το κοινό ενδιαφέρον για την ειρήνη και την τάξη
προέρχεται από την ανάγκη εξόδου από την φυσική κατάσταση, υπό την ισχύ μιας φυσικής τάσης (φόβος του
βίαιου θανάτου). «Γιατί κάθε άνθρωπος», λέει ο Hobbes,
«επιθυμεί ό,τι είναι καλό γι’ αυτόν και αποφεύγει εκείνο
που είναι κακό γι’ αυτόν, αλλά κυρίως το χειρότερο από
τα φυσικά κακά, δηλαδή το θάνατο· και αυτό το κάνει
από μια φυσική ορμή, κατά τον ίδιο τρόπο, όπως μια
πέτρα πέφτει προς τα κάτω»5. Δημιουργείται, κατ’ αυτόν τον τρόπο, μια αλυσσίδα αιτίου-αιτιατού, που ανάγει ντετερμινιστικά την πολιτική ζωή στις ενστικτώδεις
αντιδράσεις του ανθρώπου απέναντι στην φυσική του
κατάσταση. Η πολιτική δράση είναι προδιαγεγραμμένη από τους αυτοματισμούς της ανθρώπινης φύσης. Ο
αναπόφευκτος χαρακτήρας της εν λόγω πορείας δίδει
το δικαίωμα στον Hobbes να επιχειρήσει την σύλληψη
μιας πραγματικής κοινωνικής επιστήμης.
Κατά τον ίδιο τρόπο, ο επικρατών κατά τον 19ο
αιώνα θετικισμός αποστραγγίζει εν τέλει το πνεύμα
του κινήματος του Διαφωτισμού του 18ου αιώνα6. Ο
Διαφωτισμός υπερασπίζεται τον ανθρώπινο Λόγο, υπεράσπιση αδιαχώριστη από την πίστη και την ελπίδα
ότι αυτός ο Λόγος μπορεί να παρέχει τις βάσεις για μια
κοινωνική οργάνωση ώριμη, δίκαιη και πεφωτισμένη,
Hobbes, T., De cive, Appleton, New York 1949, σ. 26
6
Βλ. Habermas, J., “Dogmatism, reason, and decision: On theory and praxis in our scientific civilization”, όπ.παρ., σ. σ. 253-283.
5
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με την υπέρβαση της άγνοιας, των προλήψεων και των
δεισιδαιμονιών, με την υπέρβαση, δηλαδή, μιας ψευδούς ιδεολογίας, που υποστήριζε την υφιστάμενη άδικη κοινωνική κατάσταση του καταπιεστικού παλαιού
καθεστώτος. Υπό αυτήν την έννοια, ο Λόγος ταυτίζεται
με τη βούληση για Λόγο, με την βούληση δηλαδή για
«την έξοδο του ανθρώπου από την ανωριμότητά του»7
και την μετάβαση στην ώριμη αυτονομία και την ανθρώπινη χειραφέτηση.
Το θετικιστικό, όμως, μοντέλο, που εν τέλει επικρατεί, διαλύει αυτήν την ενότητα που χαρακτηρίζει
τον Διαφωτισμό: την ενότητα θεωρίας και πράξης μέσα
σε έναν Λόγο που πρωτίστως θεωρείται στην πρακτική
του διάσταση. Η μηχανιστική αντιμετώπιση της φύσης
επεκτείνεται και στις κοινωνικές επιστήμες: ο Λόγος,
έτσι, στο σύνολό του, υποβαθμίζεται στην ικανότητα
της εμπειρικής επαλήθευσης των υποθέσεων και του
πραγματιστικού ελέγχου της πραγματικότητας. Η
υποβάθμιση αυτή διαλύει την ανωτέρω ενότητα του
Λόγου και εξοβελίζει την δέσμευση που τον χαρακτήριζε. Οι προς επιλογήν αξίες θεωρούνται πλέον υποκειμενικός παράγων, που βρίσκεται πέρα από την περιοχή αναφοράς της επιστημονικής ορθολογικότητας.
Το άμεσο αποτέλεσμα είναι ότι το θετικιστικό πνεύμα
φαίνεται να εγκαταλείπει την πολιτική στον ντεσιζιονισμό της αυθαίρετης επιλογής αξιών. Η επιλογή των αξιών αποτελεί το αντικείμενο μιας απόφασης, που κείται
πέραν των ορίων της δικαιοδοσίας του Λόγου.
Ο Λόγος, από την άλλη, συλλαμβάνεται ως εργαλειακός· δεν περιλαμβάνει πλέον, ως περιεχόμενό του,
την επιθυμία για μια ώριμη αυτονομία, που θα οδηγήσει
στην διαμόρφωση μιας δίκαιης κοινωνίας ως εγγύησης
της ανθρώπινης ευζωίας· υποβαθμίζεται σε ένα όργανο που χρησιμεύει στην επίτευξη σκοπών επιλεγμένων
κατά έναν τρόπο αυθαίρετο. Ο ντεσιζιονισμός αυτός,
όμως, αποτελεί την κάλυψη για την αυτοματοποίηση
των αποφάσεων, που υποκρύπτει συγκεκριμένες αξίες. Πρόκειται, εδώ, για τις αξίες του κυρίαρχου κοινωνικού συστήματος.
Στο δοκίμιό του «Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία»8, ο Habermas περιγράφει πώς το σύμπλεγμα
7
Κατά τον Kant, «Διαφωτισμός είναι η έξοδος του ανθρώπου
από την ανωριμότητά του, για την οποία ο ίδιος είναι
υπεύθυνος». Βλ. Kant, I., “An answer to the question: What is
Enlightenment?”, στου ιδίου, Political writings, C.U.P., Cambridge 1991, σ. σ. 54-55.
8
Βλ. στο Habermas, J., «Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία»,
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επιστήμης, τεχνολογίας, βιομηχανίας και διοίκησης
καταλήγει να κυριαρχεί στην εποχή μας. Ήδη από τον
19ο αιώνα, το καπιταλιστικό σύστημα παρουσιάζει μια
συνεχώς αυξανόμενη απαίτηση για την επέκταση του
τεχνικού ελέγχου επί της φύσης και την εκλέπτυνση
της διεύθυνσης των ανθρωπίνων σχέσεων. Τα αιτήματα αυτά, θεμελιώδη για την κοινωνική αναπαραγωγή του συστήματος, εκπληρώνονται σε μεγάλο βαθμό
μέσω της αναπτυσσόμενης επιστήμης και της τεχνικής
εφαρμογής της.
Παραπέμποντας στον Marcuse, ο Habermas επισημαίνει ότι αυτό οφείλεται στην ίδια την δομή του επιστημονικού Λόγου, όπως αυτός κυριάρχησε με την επικράτηση του θετικισμού. Ήδη ο Horkheimer και ο Adorno
είχαν τονίσει, στην Διαλεκτική του Διαφωτισμού, πώς η
σύγχρονη επιστήμη, με την τεχνολογία ως ουσία και συμπλήρωμά της, βασιζόμενες στην προσπάθεια να εντάξουν το σύνολο της φυσικής πραγματικότητας σε ένα
σύστημα που θα εκπηγάζει από συγκεκριμένες προτάσεις και θα επαληθεύεται εμπειρικά στις συνέπειές του,
θέτουν ως στόχο τους τον έλεγχο και την κυριαρχία
επί της φύσης. Το μοντέλο αυτό σημαίνει εν τέλει και
τον έλεγχο επάνω στον άνθρωπο. «Σκοπός μου είναι
να δείξω», λέει ο Marcuse στο ίδιο πνεύμα, «τον εσώτερο εργαλειακό χαρακτήρα αυτής της ορθολογικότητας
που την κάνει μια a priori τεχνολογία· σκοπός μου είναι
να δείξω το a priori μιας ειδικής τεχνολογίας –δηλαδή
της τεχνολογίας σαν μορφής κοινωνικού ελέγχου και
κοινωνικής κυριαρχίας»9. Όπως συμβαίνει στις φυσικές
επιστήμες, το νέο επιστημονικό πνεύμα υπόσχεται παρόμοια την «κωδικοποίηση» και τον έλεγχο της κοινωνικής πραγματικότητας.
Καθώς, μάλιστα, η επιστήμη μετατρέπεται γρήγορα
στην πρώτη παραγωγική δύναμη του συστήματος, η
διοίκηση, η βιομηχανία, η επιστήμη και η τεχνολογία
αλληλοϋποστηρίζονται σε μια κυκλική διαδικασία. Στο
πλαίσιο αυτό, η σχέση θεωρίας και πράξης συλλαμβάνεται ως εφαρμογή τεχνικών στο κοινωνικό πεδίο,
με στόχο την εκπλήρωση προεπιλεγμένων σκοπών.
Αυτή η αντίληψη οδηγεί στον αποκλεισμό των πρακτικών ερωτημάτων από την δημόσια σφαίρα και στην
αποπολιτικοποίησή της. «Η κοινωνική θέση του ατόμου», συνεχίζει ο Marcuse, «και οι σχέσεις του με τους
στου ιδίου, Κείμενα γνωσιοθεωρίας και κοινωνικής κριτικής,
Εκδ. Πλέθρον, Αθήνα 1990, σ. σ. 121-170.
9
Marcuse, H., Ο μονοδιάστατος άνθρωπος, Εκδ. Παπαζήση,
Αθήνα χχ., σ. 168.
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η ζωή είναι ένα σταυρόλεξο...
1

αυτόνομος, να αυτοκαθορίζεται. Πραγματικά, η έλλειψη
ελευθερίας δεν παρουσιάζεται ως ένα γεγονός ανορθολογικό ή ως ένα γεγονός με πολιτικό χαρακτήρα, αλλά
παρουσιάζεται ως αποτέλεσμα της υποταγής σ’ έναν τεχνικό μηχανισμό, που δίνει περισσότερη άνεση στη ζωή
και που αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας»11.
Έτσι, καταλήγει ο Habermas στηριζόμενος στην
ανάλυση του Marcuse, το σύστημα θεμελιώνει την νομιμοποίησή του πάνω στην ανάπτυξη των παραγωγικών
δυνάμεων, που οφείλεται κυρίως στην επιστημονικο-τεχνική πρόοδο. Η εν λόγω ανάπτυξη, σε συνδυασμό με
την αναδιανεμητική λειτουργία που αναλαμβάνει το
κοινωνικό κράτος, υπόσχεται την εξάλειψη των αποκαλυπτόμενων ανισοτήτων, που χαρακτηρίζουν τον θεσμό
της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτό, «οι ισχύουσες παραγωγικές σχέσεις παρουσιάζονται ως η τεχνικά αναγκαία
10

11

Όπ. παρ., σ. 176.
Όπ. παρ., σ. 168.
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μορφή μιας εξορθολογισμένης κοινωνίας» . Η δε ανελευθερία, που χαρακτηρίζει αυτές τις παραγωγικές σχέσεις, χάνει τον πραγματικό πολιτικό χαρακτήρα της και
εμφανίζεται ως υποταγή στον μηχανισμό της επιστήμης
και της τεχνικής, που διευρύνει τις ανέσεις της ζωής και
αυξάνει την παραγωγικότητα της εργασίας.
Φυσικά, αν και η ανάπτυξη του κοινωνικού συστήματος φαίνεται να καθορίζεται από την λογική της
επιστημονικής-τεχνικής προόδου, ισχύει μάλλον το
αντίθετο. Είναι, δηλαδή, η πορεία της επιστημονικήςτεχνικής προόδου που υποτάσσεται στα υφιστάμενα
κοινωνικά συμφέροντα. Οι ορίζουσες, λοιπόν, του συστήματος, το αίτημα για κυριαρχία επί της φύσης και
του ανθρώπου, προωθούν αξίες όπως είναι εκείνες της
ικανότητας ελέγχου του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της αποτελεσματικότητας. Οι αξίες αυτές, όμως,
φαίνονται να τίθενται από την ίδια την επιστημονική
και τεχνική πρόοδο.
«Όταν η θεωρία σχετίζεται με την πράξη με έναν
γνήσιο τρόπο», λέει ο Habermas, «αντιλαμβάνεται
την κοινωνία ως ένα σύστημα δράσης των ανθρώπων,
που επικοινωνούν μέσω της ομιλίας και έτσι πρέπει να
πραγματοποιήσουν τις κοινωνικές τους σχέσεις μέσα
στο πλαίσιο της συνειδητής επικοινωνίας»13. Στην νέα,
όμως, ιδεολογία, «τα κριτήρια δικαιολόγησης αποδεσμεύονται από την οργάνωση της κοινωνικής ζωής, δηλαδή απ’ όλες τις κανονιστικές ρυθμίσεις του συστήματος αλληλοδράσεων. Με αυτήν την έννοια, αποπολιτικοποιούνται και συνδέονται αντ’ αυτού με τις λειτουργίες ενός συστήματος ορθολογικής ως προς τον σκοπό
πράξης»14, δηλαδή με τις λειτουργίες του οικονομικού
συστήματος και του κρατικού μηχανισμού.
Το αποτέλεσμα είναι η υποχώρηση της κανονιστικής αυτο-κατανόησης των δημοκρατιών, που ορίζει ότι
οι πολιτικές αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται από
αυτόνομους πολίτες, εντός μιας διαδικασίας αβίαστης
ανταλλαγής απόψεων. Και η θεωρία παύει να απευθύνεται στην συνείδηση ανθρώπων, που συμβιώνουν και
συζητούν κοινά θέματα, προσπαθώντας να καθορίσουν τον πρακτικό έλεγχο της κοινής μοίρας τους.

12

Habermas J., όπ. παρ., σ. 129.

13

Habermas, J., “Dogmatism, reason, and decision: On theory
and praxis in our scientific civilization”, όπ. παρ., σ. σ. 255.
14
Habermas, J., «Τεχνική και επιστήμη ως ιδεολογία», όπ.
παρ., σ. 157.
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... και, μάλιστα, για δυνατούς λύτες!

άλλους, μοιάζουν να καθορίζονται από αντικειμενικούς
νόμους και αντικειμενικές ιδιότητες· κι οι νόμοι αυτοί
έπαψαν να είναι μυστηριακοί, μπορούν να ελεγχθούν·
είναι εκδηλώσεις που η επιστημονική ορθολογικότητα
μπορεί να υπολογίσει. Ο κόσμος τείνει να γίνει η ουσία
ενός απόλυτου διοικητικού μηχανισμού που περικλείει
και τους ίδιους τους διοικούντες»10.
Η αποπολιτικοποίηση αυτή δικαιολογείται στην συνείδηση του κοινού, καθώς το σύμπλεγμα επιστήμης-τεχνολογίας αναλαμβάνει παράλληλα, πέραν του ρόλου
του στην παραγωγική διαδικασία, και έναν νομιμοποιητικό, ιδεολογικό ρόλο: «Μέσα σε αυτό το σύνολο, η τεχνολογία ορθολογικοποιεί την έλλειψη ελευθερίας στον
άνθρωπο, δείχνει ότι είναι «τεχνικά» αδύνατον να είναι
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Μουσικά όργανα – Μεγάλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα
2. Πλούσιος, προστάτης των γραμμάτων και των τεχνών –
Νέοι σε ηλικία
3. Δικά μου… κι αυτά – Αφρικανική χώρα (καθ.) – Η χώρα
του Αιήτη
4. Δικά σου - Ακολουθεί το Αχ – Περιπλανώμενος βοσκός
5. Μισά… ώνια – Υπάρχουν και τέτοια δικαιώματα – Θεά
της αρχαίας Αιγύπτου
6. Σύνολο πλοίων – Τύπος παγωτών
7. Κλεινόν η Αθήνα – Ήχος κότας – Γυναίκα που θηλάζει
ξένο βρέφος
8. Ομίχλη, καταχνιά – Κρέας τηγανισμένο
9. Διπλό… ψαρεύει – Σπορ του βουνού και της θάλασσας
– Μάρκα σοκολάτας
10. Μορφή δικαστηρίου -Ανταγωνίστρια του… Ολύμπου
11. Γυναικείο χαϊδευτικό – Όσιος, άγιος – Δείχνει ή προστάζει – Σημείο του ΠΡΟΠΟ
12. Όμοια φωνήεντα – Είναι και ο Αξιός - Ονομασία αυτόματου όπλου
13. Αρχή… πλοίου – Παλιά πρωθυπουργός του Ισραήλ
14. Όχι πυκνό – Χαρακτηρίζουν άριστη ποιότητα – Άδικη
τέτοια συμπεριφορά
15. Κουρέλι – Προϊόν της θάλασσας (καθ.) – Αρχή σφρίγους
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16. Χαρακτηρισμός εισοδήματος
17. Γνωστή μάρκα ξυραφιών – Μικρό ρεύμα νερού – Η βασίλισσα στο σκάκι
18. Αρχαίος θεός των Αιγυπτίων – Είναι του… γάλακτος
19. Προτρέπει - … Άουτ, όρος του μποξ – Όχι ολόκληρος
20. Αριθμός Λουδοβίκου – Αυτοκίνητο… ερείπιο – Λεπτή
κλωστή

ΚΑΘΕΤΑ
1. Χωρίς χρονοτριβή – Ταξιδιώτες του διαστήματος (καθ.)
2. Έτσι αποκαλούν το Ραμαζάνι οι Άραβες – Πασίγνωστο
καρναβάλι – Αρχαιοπρεπής πρόθεση – Συνοδεύουν εταιρείες
3. Μοναδική – Ο νότιος άνεμος – Υπάρχει μικρή και μεγάλη στον ουρανό
4. Συμφωνεί ξενικά – Με πρόθεση αυτά – Βασιλιάς της
Τροίας
5. Εργοστάσιο κλωστικών υλών – Πνευστό μουσικό όργανο
6. Αρχαίος βασιλιάς του Άργους – Τραγουδίστρια του Νέου
Κύματος – Μισή οργή – Είδος μουσικής
7. Ποτάμι της Ελβετίας – Υπήρχε και τέτοια εξέταση – Τα
προερχόμενα από τα άστρα
8. Ζόρικος… μάγκας – Μας ζεσταίνει – Το αυτί (καθ.)
9. Συνθετικό αναψυκτικού – Σύμφωνα ακριβολογίας – Έχει
το κλειδί του – Καθαρευουσιάνικα αυγά
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η ζωή είναι ένα σταυρόλεξο...
10. Μία πτώση της γραμματικής – Αλεξάνδρα βαφτίστηκε
11. …Βενετσάνου, γνωστή τραγουδίστρια – Μόλις – Αρχαίο νόμισμα – Γλυκιά μου… γνωστό θεατρικό έργο
12. Τα αρχικά μεγάλου Δήμου – Το σιτάρι (καθ.) – Βρίσκονται στη έρημο – Γράμμα νέων οδηγών
13. Ιρλανδική οργάνωση – Ρητοί, κατηγορηματικοί – Αόρι-

στη αντωνυμία (καθ.) – Προϊόν σταφυλιών
14. Το πληρώνει ο ενοικιαστής – Ολοκληρωτικός – Με τη
θέλησή του αυτό
15. Λιμάνι της Σαντορίνης – Σήμα κινδύνου – Γερμανών
άρνηση – Σκότωσε άνθρωπο αυτή (μία γραφή)

επιμέλεια: Νίκος Λιναρδάτος
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Η Νέα Πολιτική
ΔΙΜηνιαίο πολιτικό περιοδικό
Κεντρική διάθεση:
Εκδόσεις Παπαζήση,
Νικηταρά 2 και Εμμ.
Μπενάκη, Αθήνα
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας:

www.neapolitiki.gr
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