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Αποτελεί παρωδία, που κύριο
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με στελέχη εκπαιδευμένα στο
μεταπολιτευτικό ήθος, την νομιμοποίηση και την διαιώνιση
των αξιών του, την ομοιομορφία της σκέψης, την κομματική επιβολή, την πάταξη της
πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της εργατικότητας,
της ακεραιότητας, της ελευθερίας του πνεύματος και της
ηθικής ανεξαρτησίας.
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«Δεν θα δεχτούμε καμμία λύση του Κυπριακού που
δεν θα διασφαλίζει κυπριακή πολιτική ανεξάρτητη από την Τουρκία»
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Η Ελλάδα και η Κύπρος συγκροτούν ενιαίο
γεωπολιτικό διάνυσμα με παγκόσμια σημασία

Μ

ε αφετηρία το 14ο τεύχος της, η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ εγκαινίασε στενή συνεργασία με την
ιστορική, μεγάλου κύρους και παγκύπριας κυκλοφορίας εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ. Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
θα τυπώνεται με τον λογότυπό της ως ένθετο οκτασέλιδο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ τμηματικά και κάθε Κυριακή, καθ’
όλη την διάρκεια του διμήνου που μεσολαβεί ανάμεσα
στην κυκλοφορία δύο τευχών. Η μεγάλη κυκλοφορία της
ΑΛΗΘΕΙΑΣ θα δώσει στην ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ πρόσβαση
στο ευρύ κυπριακό αναγνωστικό κοινό, ενώ ταυτόχρονα
το τελευταίο θα έχει στην διάθεσή του τα κείμενα των
έγκριτων αναλυτών και αρθρογράφων που αποτελούν το
συντακτική ομάδα της ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.
Ταυτόχρονα, στο παρόν τεύχος δημοσιεύουμε αποκλειστική συνέντευξη του υπουργού των Εξωτερικών
της Κύπρου Ιωάννη Κασουλίδη, ο οποίος τοποθετείται
σε μία σειρά καίριων και «δύσκολων» ερωτήσεων για την
σύγχρονη Κύπρο, σε όλο το φάσμα των θεμάτων της αρμοδιότητάς του.
Στο σημείο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στους αναγνώστες μας την κεντρική θέση της ΝΕΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ για το Κυπριακό ζήτημα. Θεωρούμε ότι
γεωπολιτικά η Ελλάδα και η Κύπρος, εκτός από κρατικές
εκφάνσεις του ίδιου έθνους, συναποτελούν ταυτόχρονα
ένα ενιαίο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό σύμπλεγμα.
Η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο έχει σημαντική μεν αλλά περιορισμένη γεωπολιτική εμβέλεια, ενώ η Κύπρος χωρίς
την Ελλάδα είναι μία απομονωμένη κρατική οντότητα
στην ασταθή Ανατολική Μεσόγειο.
Αντιθέτως, η Ελλάδα με την Κύπρο μαζί, δημιουργούν ένα γεωπολιτικό διάνυσμα παγκόσμιας σημασίας,
που εκτείνεται από τις ιταλικές έως τις συριακές ακτές
και αποτελεί την αιχμή του Δυτικού Κόσμου στα όριά
του με την Ασία. Αυτή η βασική γεωπολιτική συνθήκη
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ενσαρκώνεται στο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα, που διασφαλίζει την κοινή γεωπολιτική πορεία και την αμοιβαία γεωστρατηγική στήριξη μεταξύ των δύο κρατών.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ έχει υποστηρίξει και συνεχίζει
σταθερά να υποστηρίζει ότι η Κύπρος πρέπει να απορρίψει σθεναρά οιαδήποτε «λύση» του Κυπριακού που θα
ακυρώνει την ανεξαρτησία της Κυπριακής Δημοκρατίας
και θα την μεταβάλλει σε «συνιστώσα» ενός καινοφανούς,
τεχνητού ομοσπονδιακού ή συνομοσπονδιακού μορφώματος. Πολύ περισσότερο εάν η Τουρκία διατηρήσει στρατεύματα, βάσεις και εποίκους στο βόρειο τμήμα, ενώ στο
ομοσπονδιακό επίπεδο θα αναδεικνύει κυκλικά εναλλασσόμενο Τουρκοκύπριο πρόεδρο-εγκάθετο της Άγκυρας,
και θα διαθέτει δικαίωμα αρνησικυρίας στα σοβαρά θέματα. Μία παρόμοια «λύση» απλώς θα υπαγάγει ολόκληρο
το νησί στην τουρκική επικυριαρχία, ακόμη και το νότιο
ελεύθερο τμήμα που διασώθηκε από τον Αττίλα το 1974.
Οι Έλληνες της Κύπρου δεν έχουν να κερδίσουν αλλά μόνον να χάσουν από μία τέτοια ρύθμιση.
Η μόνη δίκαιη και βιώσιμη λύση για την Κύπρο είναι η, χωρίς απολύτως καμμία έκπτωση, αποχώρηση των
εποίκων και των ξένων στρατευμάτων και η αποκατάσταση της ενότητας της κυπριακής επικράτειας, χωρίς
επικυρίαρχους και εγγυητές, ενώ οι Τουρκοκύπριοι θα
αποκτήσουν status ισότιμων πολιτών με πλήρη ατομικά
και πολιτικά δικαιώματα και όχι μειονότητας ελεγχόμενης από την Άγκυρα.
Όσο δεν προωθείται η λύση αυτή, όσο διάφορα δυσλειτουργικά, στην ουσία νομιμοποιητικά της τουρκικής
κατάκτησης σχέδια και φαεινές ιδέες τίθενται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων, καλύτερα η διαιώνιση της
εκκρεμότητας. Κι έχει ο καιρός γυρίσματα.

H NEA ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Τις Πταίει;» *
του Κωνσταντίνου Κόλμερ

Π

οιός φταίει, διερωτώνται ολοένα και πιο συχνά
οι πολίτες της πολλαπλώς χρεωκοπημένης χώρας μας. Μερικοί λέγουν ότι ευθύνεται ο καταναλωτισμός μας, η χαλάρωσις των ηθών, η διάλυσις
της οικογενείας, η καταβαράθρωσις της παιδείας. Άλλοι
πάλι ρίχνουν το φταίξιμο στους «ξένους» και σε διεθνείς
συνομωσίες εναντίον του Ελληνισμού.
Υπάρχουν λαοί πολύ περισσότερο καταναλωτικοί
από τους Έλληνες. Άλλες χώρες με πλείονες οικογένειες
διαλυμένες. Όσον αφορά στην παιδεία μας, ας όψονται
οι συνεχείς υπονομεύσεις της αριστείας από τους αυτοαποκαλουμένους «προοδευτικούς». Τέλος, διά τον φθοροποιό ρόλο των ξένων, μην λησμονούμε ότι αυτοί υπηρετούν τα συμφέροντά τους, ενώ εμείς;…
Κανένα κράτος δεν είναι τόσον αποτυχημένο στον
προηγμένο κόσμο όσον το Ελληνικόν, αλλ’οι ευθύνες
της διαλύσεώς του και της απωλείας της εθνικής κυριαρχίας, ως και της παραβιάσεως στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (απαλλοτριώσεις του άρθρου 116 του
συντάγματος, μειώσεις συντάξεων κλπ.) δεν βαρύνουν
μόνον την μετά του έτους 2008 πολιτική ηγεσία (ως διερευνά τώρα υποκριτικώτατα η Βουλή), αλλά ανάγονται
καθ’όλην την μεταπολεμικήν περίοδον, ίσως και προ αυτής.
Διά την «δημοκρατική» μεταπολίτευσι, οι ευθύνες
της παρακμής θα μπορούσαν ν’ αποδοθούν αναδρομικώς στην ολιγαρχική ηγεσία του τόπου: στον Σαμαρά
που κατέλυσε την αστική δημοκρατία. Στον Γιώργο Παπανδρέου που μας έριξε βορά στα «δόντια» της τρόϊκας. Στον Κώστα Καραμανλή, που επί πεντέμισυ χρό-

νια (2004-2009) δεν κατάλαβε ότι κυβερνούσε την χώρα. Στον αλήστου μνήμης Σημίτη, που κατάργησε το
εθνικό νόμισμα, την δραχμή, άνευ αποχρώντος λόγου.
Στον Ανδρέα Παπανδρέου, που καταχρέωσε το κράτος.
Και στον «εθνάρχη», που μετέβαλε το κοινοβουλευτικό
πολίτευμα του 1952 εις «αρχήν ενός ανδρός».
Αλλά, χωρίς την σύμπραξι τουλάχιστον μέρους
των ψηφοφόρων, η κακοποιός δράσις όλων αυτών των
«χαρισματικών» ηγετών θα ήταν αδύνατη.
Μήπως, λοιπόν, ευθύνεται το πολιτικό μας σύστημα; Οπωσδήποτε έχει κι’ αυτό τις ευθύνες του, άπαξ και
ο «εθνάρχης» εγκαθίδρυσε την πρωθυπουργική δημοκρατία, καταλύοντας την βασιλευομένη δημοκρατία το
1974. Ως γνωστόν, χωρίς check and balances καμμία
δημοκρατία δεν στέκει επί πολύ, και συντόμως καταλήγει εις οχλοκρατίαν και κλεπτοκρατίαν, ιδίως όταν η
δικαστική υποταχθή στην εκτελεστική εξουσία. Η εξαχρείωσις του πολιτεύματος από του 1981 υπήρξεν άμεσον αποτέλεσμα της καταλύσεως της ανεξαρτησίας της
δικαιοσύνης, της αρνησιδικίας και της αποφυγής καταλογισμού των καταχρήσεων στους αρχηγούς και τα στελέχη των κομμάτων.
Υπήρξαν και στο παρελθόν ανάλογες πολιτικές αθλιότητες, δίχως όμως την πλήρη εξαθλίωση της Ελληνικής
κοινωνίας. Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, το κρά-

* Άρθρο του Χαριλάου Τρικούπη, δημοσιευθέν το 1863 στην εφημερίδα ΚΑΙΡΟΙ του Πέτρου Κανελλίδη, στο οποίον στηλίτευε την εξαχρείωσι της πολιτικής ζωής. «Το κακόν έγκειται ουχί εις το έθνος αλλ’ εις την επικρατήσασα αρχήν ίνα το κράτος
διοικήται υπό μειοψηφιών», έγραφε τότε ο Χ. Τρικούπης. Όπερ εξακολουθεί να ισχύει και σήμερον ως το βασικό αίτιον της
κακοδαιμονίας μας.
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τος και κατ’ επέκτασιν η κοινωνία ανεύρισκε την ισορροπία της, όπως κατά τα έτη κρίσεων 1844, 1864, 1909,
1924, 1935, 1949-55. Βεβαίως, έκτοτε, μας «πήρε ο κατήφορος»…
Αλλού συνεπώς πρέπει να βρίσκεται το βαθύτερον
αίτιον της κατάντιας μας: στην εκμετάλλευσι των σκοτεινών λαϊκών ενστίκτων από μία αδίστακτη ομάδα ανθρώπων, που κατεδάφισε συστηματικά κάθε έννοια κοινωνικής αξίας και διάβρωσε τα θεμέλια της Ελληνικής
πολιτείας.
Ο Ελληνικός λαός, παρά τις αναμφισβήτητες ικανότητες επιβιώσεως, στερείται εις μεγάλο ποσοστό πειθαρχίας, πνεύματος αλληλεγγύης και αισθήματος σεβασμού προς τις επιτυχίες του συμπολίτου. Είναι μνησίκακος, μοχθηρός και άπληστος. Χαμηλής μορφώσεως και
αισθητικής, ρέπει προς την αναρχία. Πεντακόσια χρόνια
δουλείας υπό τον Οθωμανικό ζυγό μετέβαλαν σημαντικό τμήμα του πληθυσμού σε ραγιά - ιδιότητα από την
οποία δεν ημπόρεσε ν’ απαλλαγεί μέσα στο «νεο-οθωμανικό» κράτος που κατασκεύασαν τα κόμματα μετά
τον Καποδίστρια. Η πολιτικοποιημένη (α)παιδεία άφησε αμόρφωτο τον λαό, ουδόλως τυχαίως.
Μόνον οι δημιουργικοί πολίτες της χώρας μπόρεσαν
ν’ απαλλαγούν απ’ τα εθνικά ελαττώματα και να αναπτύξουν την ιδιοπροσωπεία τους, εδώ και κυρίως στο
εξωτερικό, όπου ευδοκιμούν ως επιστήμονες και επιχειρηματίες.
Οι άλλοι, του εσωτερικού, ανεπάγγελτοι και εξηρτημένοι από μεταβιβαστικές πληρωμές, γαντζώθηκαν πάνω στο παρασιτικό κράτος των πολιτικών, το οποίον
εχρηματοδοτήθη με ξένα, δανεικά κεφάλαια.
Τις αδυναμίες του Ελληνικού λαού επεσήμανε
εγκαίρως και καλλιέργησε με μεθοδικότητα μία ομάδα
αδιστάκτων εργατών, που «μισούσε την σωματική και
πνευματική εργασία», ως έγραψε κάποτε ο Εμ. Ροΐδης.
Ξεκίνησε ως εσχάτη μειοψηφία στην Θεσσαλονίκη και,
εκμεταλλευομένη την λαϊκή δυσφορία εκ της Μικρασιατικής καταστροφής, με δολίους τακτικισμούς πλησίασε
δύο φορές την Αθηναϊκή εξουσία – μία το 1936, με το
σύμφωνο Σοφούλη-Σκλάβαινα, και την άλλη το 1944 με
το Δεκεμβριανό κίνημα, που παρ’ ολίγον να «επιτύχει»,
μεταβάλλουσα την Ελλάδα εις Λαϊκή Δημοκρατία σοβιετικού τύπου.
Την πορεία της αριστεράς προς την εξουσία ανέκοψε
αφ’ενός μεν ο κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς με την κήρυξι της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου 1936, αφ’ετέρου
δε ο Βρεταννός αντιστράτηγος R.M. Scobie το 1945, με
την συμφωνία της Βάρκιζας. Ουδέν εδιδάχθη η αριστερά
και έκαμε και «τρίτο γύρον» ανταρσίας κατά του εθνιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

κού κράτους (1946-49). Μετά την οριστική ήττα της το
1949, η αριστερά έθεσε «τα όπλα παρά πόδας» -κατά
την προσφιλή ρήση του τότε αρχηγού της Νίκου Ζαχαριάδη- και απεδύθη στην κατάληψι των προπυργίων
της πνευματικής ζωής, των ΜΜΕ, της Παιδείας και της
Τέχνης. Που, με αυταρέσκεια, η μικρόνοος ηγεσία άφησε
αφύλακτα, ασχολουμένη αποκλειστικώς με την καλοπέραση των οπαδών και την διαιώνισι της νομής του κράτους.
Ούτως εφθάσαμε στην σημερινήν εποχήν, όπου η αριστερά μειοψηφία κυριαρχεί στα πανεπιστήμια, στην ποίηση, στον τύπο, στα συνδικάτα και στην ταλαιπωρημένη Αθήνα διά της παραβατικής υποκουλτούρας της. Προ
τριών μηνών, η αριστερά κατέλαβε «για πρώτη φορά την
εξουσία», με το πενιχρό 23% του εκλογικού σώματος
που διαθέτει (το 36% του 64% των ψηφισάντων), ως
αποτελέσματος του καλπονοθευτικού συστήματος της
κεντροδεξιάς και των αγρίων φόρων που επέβαλε στην
αστική τάξη η μνημονιακή κυβέρνησις του Σαμαρά. Διά
δευτέραν φοράν, η αριστερά αδυνατεί να λάβει σοβαρές
αποφάσεις ακόμη και για τις πτωχότερες τάξεις.
Η αριστερά συγχορδία εσυσκοτίσθη από τις αντιφάσεις της άλλης νεοελληνικής αυταπάτης: της «Ευρωπαϊκής πορείας» της χώρας με ξένο νόμισμα, τις κοινοτικές
επιδοτήσεις, τα δανεικά αλλά μη αγύριστα, τα μηδενικά επιτόκια καταθέσεων και τα αντιαναπτυξιακά μνημόνια. Αδυνατεί να χαράξει σαφή πορεία προς την ανάπτυξι. Δεν ημπόρεσε μάλιστα να υποστηρίξει ούτε κάν την
αυτονόητη περικοπή του αδιατηρήτου δημοσίου χρέους
στο 200% του ΑΕΠ. Ασχολείται τώρα με την επαναπρόσληψι των 500 καθαριστριών στο υπουργείον Οικονομικών, των 2.500 εγκαθέτων της στην ΕΡΤ και την απελευθέρωσι του Σάββα Ξηρού και του Μαζιώτη.
Η ελπίς πεθαίνει τελευταία
Κατόπιν όλων αυτών των αστοχιών και του ανοίγματος συνεχών μετώπων αντιπαράθεσης, μήπως επέστη
ο χρόνος ν’ απαλλαγεί ο Ελληνισμός από την αριστερά; Οριστικώς και αμετακλήτως; Πώς; Όχι διά της αώρου ανατροπής, αλλά διά της αφέσεως να σαπίσει μέσα στην παραβατική και παρασιτική ιδεολογία της, ούτως ώστε, μαζί με τον αποτυχόντα παλαιοκομματισμό,
να περιπέσει στην πλήρη ανυποληψία του μέσου πολίτου. Αρκεί να διασφαλισθή ότι, όταν χρεωκοπήσει όπως
όλα τα διχαστικά κόμματα, θα παραδώσει την εξουσία
στον κυρίαρχο λαό ν’αποφασίσει για τις τύχες του. Χωρίς μπολσεβικίστικο κίνημα τύπου Κερένσκυ…
Η σιωπηρά πλειοψηφία θα πρέπει τότε να αναλάβει
τις ευθύνες της με την συγκρότηση Αμέσου Δημοκρατίας, όπως εν Ελβετία, Ισλανδία και Νορβηγία και πά5
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ντως μακράν της νέας «Αγίας… Γερμανικής Αυτοκρατορίας» εν Ευρωζώνη, η οποία βάλθηκε να εξοντώσει
κατά τον Χρήστο Γιανναρά το «γένος των Ελλήνων»,
όπως και κατά την διάρκεια της 3ετούς Γερμανικής κατοχής 1941-44 (όχι απλώς … «ναζιστικής» όπως την αποκαλούν οι ευρωλιγούρηδες).
Σήμερον, που ακόμη και ο Γερμανός πρόεδρος Ιωακείμ Γκάουχ και η καγκελλάριος ΄Αγγελα Μέρκελ παρεδέχθησαν τις μεταπολεμικές ευθύνες της χώρας των διά
τις καταστροφές που επέφεραν οι Γερμανοί στην Ελλάδα (που δεν ετόλμησε ποτέ η Ελληνική «δεξιά» των Καραμανλήδων να διεκδικήσει), διαφαίνεται μία ελπίδα
συμψηφίσεως του εξωτερικού μας χρέους με τις Γερμανικές οφειλές. Τουλάχιστον η αριστερά ήγειρε την Ελληνικήν αξίωσι διά το Κατοχικόν δάνειο και τις Γερμα-

νικές πολεμικές επανορθώσεις, αλλ’ εν τω μεταξύ εξηντλήθη η πολιτική της εντροπία. Όπως είπε κάποτε ο μεγάλος πολιτικός Κάρολος ντε Γκώλλ:
«Οι άνθρωποι της Αριστεράς έχουν σπανίως μεγάλα
σχέδια. Δημαγωγούν και εξυπηρετούνται από την αλλαγή (της κοινής) γνώμης. Η Αριστερά τραβά τα υψηλότερα κλιμάκια της κοινωνίας προς τα κάτω, βασιζόμενη
στο ιδεώδες της ισότητας. Έτσι καταλήξαμε στην άβυσσο
το 1940....Οι σοσιαλιστές είναι αιώνιοι ουτοπιστές, εκτός
πραγματικότητος, διανοητικά απάτριδες... Απορροφούν
πάντα το μεγαλύτερο τμήμα των πιστώσεων. Δεν τους
έχουμε δει ποτέ να διαθέτουν τις πιστώσεις αυτές αποτελεσματικά.... Δεν αγαπώ τους Σοσιαλιστές, διότι δεν είναι
«κοινωνιστές»....Επειδή είναι ανίκανοι, καθίστανται επικίνδυνοι....»

Απορίες ενός αφελούς πολίτη

Β

λέποντας τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα
Σημίτη να καταγγέλλει στο δικαστήριο τον επί
δεκαετίες στενό συνεργάτη του, συνυπουργό
του στις κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και στην
συνέχεια κορυφαίο υπουργό στις δικιές του κυβερνήσεις
Άκη Τζοχατζόπουλο, διερωτάται εύλογα τα εξής:
α. κύριε Σημίτη, δεν είχατε ποτέ ακούσει τίποτα, μα
τίποτα, για την προσωπικότητα και τον χαρακτήρα του
Άκη, τις δεκαετίες που συνεργαστήκατε μαζί του στο
ΠΑΣΟΚ, από κομματικούς συντρόφους σας, από κοινούς γνωστούς, από τον μακαρίτη Αντρέα κλπ.; Ποτέ
κανείς δεν σας είπε τίποτα γι’ αυτόν, έστω και ως καφενειακού τύπου κουτσομπολιό;
β. Αν δεν είχατε ακούσει τίποτα απολύτως, σημαίνει ότι ζούσατε στον δικό σας κόσμο, μακράν της πραγματικότητας, άρα δεν έπρεπε να γίνετε πρωθυπουργός.
Ένας υπουργός μπορεί, τέλος πάντων, να περιορίζεται
στην σφαίρα των αρμοδιοτήτων του και να αδιαφορεί
για τους συνυπουργούς του, όμως ένας πρωθυπουργός
οφείλει να ξέρει ποιούς διορίζει υπουργούς.
γ. Αν, αντιθέτως, είχατε ακούσει κάποια σχόλια, αν
είχατε έστω κάποιες ενδείξεις, γιατί δεν τις διερευνήσατε (και υπάρχουν τρόποι να πληροφορηθεί ένας πρωθυπουργός), πριν διορίσετε τον Άκη στο υπουργείο
Εθνικής Αμύνης;
δ. Επί υπουργίας Τζοχατζόπουλου στον εθνικά κρίσιμο τομέα της Εθνικής Αμύνης, πόσες φορές επισκεφθήκατε το Πεντάγωνο; Πόσες φορές προεδρεύσατε συσκέψεων εκεί; Πόσες φορές ζητήσατε να μελετή6

σετε τους φακέλους για τα εξοπλιστικά; Είχατε συνεργασία με τον στρατιωτικό σας σύμβουλο, που διαθέτει εκ του νόμου κάθε πρωθυπουργός; Ή αφήσατε τον
Τζοχατζόπουλο να κάνει ό,τι θέλει;
ε. Ως πρωθυπουργός, δεν προεδρεύατε του ΚΥΣΕΑ,
που είχε τον τελικό λόγο στα εξοπλιστικά προγράμματα; Δηλαδή δεν είχατε καμμία μα καμμία ευθύνη για τις
διάτρητες, όπως αποδεικνύεται από την δικογραφία, παραγγελίες, έστω και αν πράγματι δεν γνωρίζατε τις διαδικασίες που είχαν μεσολαβήσει μέχρι το ΚΥΣΕΑ; Δεν
βάλατε την υπογραφή σας; Δεν συναισθάνεσθε ως πολιτικός αλλά και ως καθηγητής του Εμπορικού Δικαίου
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ότι η υπογραφή δημιουργεί
έστω τυπική ευθύνη;
ζ. Ο κάθε πρωθυπουργός δεν είναι απλός θεατής των
υπουργών του αλλά τους κατευθύνει, τους συντονίζει,
τους διατάσσει και τους ελέγχει, όπως προβλέπει το σύνταγμα. Εσείς, κύριε Σημίτη, εφαρμόσατε τα πρωθυπουργικά σας καθήκοντα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα
της Ελλάδος, ή επιδείξατε ασύγγνωστη αδράνεια και
αδιαφορία για την Εθνική Άμυνα;
Και του μεν νομικού μέρους της υπόθεσης
Τζοχατζόπουλου επιλαμβάνεται η Δικαιοσύνη. Αλλά
και ο απλός πολίτης, που δεν έχει εξειδικευμένες γνώσεις, δικαιούται να θέτει πολιτικού χαρακτήρα ερωτήματα, στα οποία ο κ. Σημίτης θα πρέπει κάποια στιγμή,
την στιγμή της «φοβεράς απολογίας» που έρχεται στο
τέλος της καρριέρας κάθε πολιτικού, να απαντήσει επιτέλους με πάσα ειλικρίνεια στον Ελληνικό λαό.
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Εκκολαπτόμενοι μάγοι
και τσαρλατάνοι…
του Νίκου Σ. Λιναρδάτου

Σ

υζητώντας τις προάλλες με φίλους για τα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα μας, άκουγα να επαναλαμβάνεται
η φράση «καινούρια κυβέρνηση είναι, ας τους δώσουμε πρώτα λίγο χρόνο να εφαρμόσουν τις πολιτικές
τους και μετά τους κρίνουμε. Εξ άλλου, και οι προηγούμενοι μήπως ήταν καλύτεροι»; Ας ξεκαθαρίσουμε
λοιπόν ορισμένα πράγματα. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις οδήγησαν την χώρα στην χρεωκοπία. Κακοδιοίκησαν,
συμβιβάστηκαν, παραποίησαν στοιχεία, ήταν Yes men και τόσα άλλα.. Γι’ αυτό άλλωστε και ο ελληνικός λαός τους
έστειλε τελικά από εκεί που ήρθαν, ενώ αναμένουμε και ειδικά δικαστήρια.
Όμως, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Όπως ακριβώς και η ασχετοσύνη, η ασυνεννοησία και το αλαλούμ
των αποφάσεων (;) της νέας κυβέρνησης. Εκκολαπτόμενοι μάγοι και τσαρλατάνοι… Κάπου πέντε (5!) υπουργοί
περί τα οικονομικά, μπερδεμένες αρμοδιότητες, αλλαγές απόψεων πριν αλέκτωρ φωνήσαι… άπαξ! Ένα τέλμα
απάθειας, ερασιτεχνισμού, ωχαδερφοσύνης… Α, ξέχασα, και πάνω απ’ όλα, εθνικής υπερηφάνειας! Αλήθεια, βρείτε
μου έναν λόγο που θα με κάνει να αισθανθώ εθνικά υπερήφανος ως Έλληνας. Επειδή κάνουμε… αντίσταση στην
Τρόϊκα; (Το άρθρο αυτό γράφεται στα μέσα Απριλίου, αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι όλα είναι προσυμφωνημένα…
Αν πάλι, όχι, ζήτω η πλήρης βαλκανιοποίηση και εξαθλίωσή μας – πάντα όμως με εθνική υπερηφάνεια, μην το
ξεχνάμε)…
Εσωτερική πολιτική; Αλήθεια, ποιός κυβερνά αυτόν τον τόπο; Υπάρχει κυβέρνηση και νόμος και σύνταγμα;
«Προκλητική και ακατανόητη η εισβολή αντιεξουσιαστών στον προαύλιο χώρο του Κοινοβουλίου», κατά τον
κο Σακελλαρίδη. «Ουδέν ανησυχητικό ανέκυψε και η διαμαρτυρία εντάσσεται στο αντίστοιχο Συνταγματικό
δικαίωμα των πολιτών» κατά την κα Κωνσταντοπούλου… Και, φυσικά, καθημερινές καταλήψεις και καταστροφές
της Νομικής, του Πολυτεχνείου, των Πανεπιστημίων, των Δημοσίων κτηρίων… Οικονομική πολιτική; «Η Ελλάδα
προτίθεται να εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις της τώρα και στο διηνεκές», ο ένας. «Ως σκέψη, είναι απολύτως
συμβατή η αναβολή της καταβολής της δόσης…», ο άλλος!
Μεταναστευτική πολιτική; Η νέα κυβέρνηση άναψε το πράσινο φως για αμέτρητες χιλιάδες εξαθλιωμένων
μεταναστών, που πιστεύουν ότι θα βρουν την γη της Επαγγελίας στην Ελλάδα. Σε μια Ελλάδα χρεωκοπημένη,
με πολίτες εξαθλιωμένους να ψάχνουν για αποφάγια στα σκουπίδια, με ανεργία στα ύψη, κονδύλια για την υγεία
ανύπαρκτα…
Τουριστική πολιτική; Προσκαλεί ο ΕΟΤ τουρίστες να επισκεφθούν την Ελλάδα, την πρωτεύουσα, τα νησιά,
για να θαυμάσουν τι; Την… πολυπολιτισμικότητα, την αθλιότητα, την βρωμιά και την ανύπαρκτη ασφάλεια;
Αθλητική πολιτική; Αντί να συλλάβουν και να τιμωρήσουν σκληρά τους αλήτες οπαδούς που επιζητούν την
ανωμαλία και την δολοφονία αθώων φιλάθλων, κλείνουν τα γήπεδα, για τιμωρία ποίων; Και τόσα άλλα…
Όταν η (όποια) κυβέρνηση έχει θέληση, αυτό φαίνεται από την πρώτη κιόλας στιγμή! Δεν χρειάζεται ούτε
μάγους, ούτε τσαρλατάνους! Χρειάζεται ανθρώπους ικανούς, γνώστες –και πάνω απ’ όλα Έλληνες, που να μην
είναι ρατσιστές έναντι κανενός– και προπαντός απέναντι στην ίδια τους την πατρίδα, στην πατρίδα μας! Για
κάθε καλό, είμαστε με την κυβέρνηση. Για κάθε κακό, θα μας βρίσκει απέναντι!
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Κοινός Νους

Κοινός Νους

Πέντε χρόνια Μνημόνιο
τι έφταιξε και τι μπορεί να γίνει

Π

έντε χρόνια μετά την διακήρυξη του τότε
πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου στο
Καστελλόριζο, ότι η Ελλάδα έπρεπε να υπαχθεί
στον νεότευκτο τότε μηχανισμό διάσωσης και να υπογράψει το λεγόμενο Πρώτο Μνημόνιο (23.4.2010), είναι,
πιστεύω, καλή ευκαιρία για μια πρώτη αποτίμηση αυτής
της τραγικής πορείας της χώρας, μιας πορείας που τελικά
κατέληξε στα σημερινά αδιέξοδα και που παραπέμπει σε
κάτι μεταξύ πίθου Δαναΐδων και λίθου του Σισσύφου…
Ωστόσο, η αποτίμηση αυτή θα ήταν λάθος να περιορισθεί σε μια απλή καταγραφή της κατάστασης ή σε
μια επίρριψη ευθυνών και «κυνήγι μαγισσών» εναντίον
συγκεκριμένων πολιτικών προσώπων. Πολύ πιό χρήσιμο
θα ήταν να αναζητηθούν τα βαθύτερα αίτια αυτής της
αδιέξοδης πορείας, έτσι ώστε να υπάρξουν αντίστοιχα
μέτρα μιας κατά το δυνατόν εκρίζωσης των προβλημάτων που εκτρέφουν επί χρόνια την κρίση. Υπό το πρίσμα
αυτό θα άξιζε, η Εξεταστική Επιτροπή που άρχισε να
λειτουργεί στη Βουλή «για τον έλεγχο των αιτίων που
δημιουργήθηκε το δημόσιο χρέος», να επεκτείνει την
έρευνά της σε όλους ανεξαιρέτως τους παράγοντες που
οδήγησαν στην σημερινή κρίση και να δώσει έτσι ικανοποιητικές απαντήσεις σε θέματα όπως τα ακόλουθα:
• Εν πρώτοις, σε επίπεδο ενδογενών παραγόντων: γιατί
μεταξύ 1980 και 1993 το χρέος εκτινάχθηκε από 28,6%
σε 111,6% του Ακαθάριστου Εγχωρίου Προϊόντος (ΑΕΠ);
• Γιατί ο αριθμός όσων υπηρετούν στο Δημόσιο αυξήθηκε αδιάκοπα και συνεχώς κατά την περίοδο της
Μεταπολίτευσης, φθάνοντας από 149.000 το 1974, σε
311.000 το 1989, 433.000 το 2000 και 512.000 το 2009[1].
• Γιατί, πέρα από την προαναφερθείσα αύξηση των
διορισμών στο Δημόσιο, αυξήθηκαν και οι αμοιβές του
Δημοσίου, από 11,1% του ΑΕΠ την περίοδο 2000-2007,
στο 13,4% του ΑΕΠ το 2009; Και γιατί, σύμφωνα με τα
στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος, η αύξηση αυτή ήταν κατά μέσο όρο 8,4% ετησίως στις δημόσιες επιχειρήσεις
και 6,2% στον στενό δημόσιο τομέα;
• Γιατί, ενώ το 2006 το έλλειμμα μεταξύ δημοσιονομικών εσόδων και δαπανών ήταν -5,7%, μόλις τρία χρόνια αργότερα, δηλαδή το 2009, έφθασε στο -15,6%;
•Πόσο πολύ η παραπάνω διόγκωση του ελλείμματος
οφειλόταν στην συνειδητή επιδίωξη των πολιτικών πα-
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του Νέστορα Ε. Κουράκη
ρατάξεων που βρίσκονταν στην εξουσία να «βολεύουν»
τους δικούς τους ανθρώπους και μάλιστα με ολοένα και
υψηλότερες αμοιβές, μέσα στο πλαίσιο μιας καθαρά πελατειακής νοοτροπίας[2];
• Πόσο πολύ η εν λόγω διόγκωση του ελλείμματος
οφειλόταν επίσης σε έναν υπέρογκο δανεισμό από το
εξωτερικό και σε μια κατασπατάληση του δημόσιου
χρήματος για προκηρύξεις περιττών δημοσίων έργων,
για παροχές εισοδηματικών ή άλλων προνομίων σε επίλεκτες κατηγορίες πολιτών (ο Πάνος Καζάκος κάνει εδώ
λόγο για «κοινωνία προσοδούχων»[3]), σε αγορά άχρηστων εν πολλοίς οπλικών συστημάτων, ή και σε παροχή
χαριστικών δανείων σε ημετέρους μέσω «φιλικά προσκείμενων» τραπεζικών ιδρυμάτων;
• Πόσο πολύ κατά την διάρκεια της Μεταπολίτευσης
επιχειρήθηκε με σοβαρότητα η ριζική αντιπαράθεση των κυβερνώντων με χρόνια προβλήματα του
Ελληνικού Κράτους και η μερική έστω επίλυσή τους,
όπως: ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και η εμπέδωση της αξιοκρατίας στην δημόσια διοίκηση, η εξυγίανση
των προβληματικών επιχειρήσεων, επίσης δε η ουσιαστική μεταρρύθμιση τομέων όπως το ασφαλιστικό (με πρόωρες συντάξεις στα 45 και τα 50), το σύστημα της υγείας
(με απίστευτες φαρμακευτικές δαπάνες) και το σύστημα
της εκπαίδευσης (χωρίς σύνδεση με τις ανθρωπιστικές
αξίες, αλλά και με την παραγωγικότητα) και, ακόμη, η εισαγωγή ενός φιλικού για την επιχειρηματικότητα ρυθμιστικού συστήματος (άνοιγμα «κλειστών επαγγελμάτων»
κ.λπ.).
• Πόσο πολύ στην διαιώνιση των ανωτέρω χρόνιων
προβλημάτων συνετέλεσαν με την απροθυμία τους να
δώσουν λύσεις τόσο τα κόμματα εξουσίας, όσο –δυστυχώς- και οι αριστερές δυνάμεις, που τάχθηκαν σθεναρά αντίθετες σε κάθε μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας
με πνεύμα αρνητισμού και ακαμψίας την εμμονή στην
κρατούσα κατάσταση, στον κρατισμό και στην αποθέωση του ψηφοθηρικού καιροσκοπισμού;
• Πόσο πολύ συνετέλεσαν επίσης στην επέλευση της
κρίσης και ιδίως στην απώθηση πιθανών επενδυτών οι
άμετρες συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, οι υψηλές ασφαλιστικές εισφορές σε συμπόρευση με τους υψηλούς φορολογικούς συντελεστές, το περίπλοκο νομικό σύστημα
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ως προς το να δοθεί άδεια λειτουργίας σε μια επιχείρηση,
οι τυπολατρικές αποφάσεις κάποιων δικαστικών συνθέσεων όσον αφορά επενδύσεις (π.χ. υποθέσεις Costa
Navarino, Badmington και «Αστέρα» Βουλιαγμένης) και
η ροπή προς διαφθορά κάποιων υπαλλήλων με θέσειςκλειδιά για την έγκριση των επενδύσεων;
• Γιατί, αμέσως μετά τα πρώτα συμπτώματα της κρίσης, τα κόμματα εξουσίας δεν διαμόρφωσαν ένα εθνικό
σχέδιο για αντιμετώπιση της κρίσης, αντί να σύρονται
και να υποτάσσονται στο «Μνημόνιο» των δανειστών;
• Και ακόμη, ποιά μέτρα λήφθηκαν κατά την διάρκεια
της Μεταπολίτευσης, ώστε ιδίως η ελληνική νεολαία να
προσανατολισθεί επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα
(αντί για το Δημόσιο) και να αναπτύξει έτσι πρωτοβουλίες και καινοτόμο διάθεση (π.χ. start-ups), μέσα στο
πλαίσιο ενός οργανωμένου κρατικού σχεδιασμού για ενθάρρυνση της δημιουργικότητας;
• Επιπλέον, σε επίπεδο εξωγενών παραγόντων: γιατί
η Ευρωπαϊκή Ένωση άφησε την Ελλάδα να πορεύεται
με τέτοια ελλείμματα προς το χάος, χωρίς να πιέσει
εγκαίρως για την λήψη μέτρων προς αποτροπή αυτής
της τραγικής πορείας; Και γενικώτερα: γιατί δημιουργήθηκε το ενιαίο νόμισμα «ευρώ» χωρίς ουσιώδεις αντισταθμιστικές πολιτικές και χωρίς μηχανισμούς προστασίας, εποπτείας και στήριξης σε περιόδους κρίσεων[4];
• Επίσης: γιατί η Τρόϊκα ενεθάρρυνε (εάν όχι: επέβαλε) με το Μνημόνιο μέτρα που ήδη ο Γιάνης Βαρουφάκης
κατά την υπογραφή του Πρώτου Μνημονίου (Μάϊος
2010) είχε προβλέψει ότι θα οδηγήσουν σε μια «αντιαναπτυξιακή, υφεσιακή πορεία, κατά την οποία το
Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν θα συρρικνωθεί με ρυθΣ Η ΜΕ Ι ΩΣ Ε Ι Σ
[1] Τα στοιχεία αυτά, όπως και όσα άλλα
ακολουθούν, έχουν αντληθεί κυρίως από
τα έργα του Τάσου Γιαννίτση Η Ελλάδα
στην Κρίση, Αθήνα: Πόλις, 2013, σελ. 94
επ. και 130 επ., καθώς επίσης του Γιάννη
Βούλγαρη, Η Μεταπολιτευτική Ελλάδα
1974-2009, Αθήνα: Πόλις, 2013, passim.
[2] Για την ολέθρια επίδραση που είχε ο
πελατειακός χαρακτήρας των κομμάτων
στην τραγική πορεία της χώρας κατά την
Μεταπολίτευση, αξιομνημόνευτες είναι οι
αναπτύξεις, ήδη από το 1991, του σημαντικού στοχαστή Παναγιώτη Κονδύλη στο
έργο του Οι αιτίες της παρακμής της σύγχρονης Ελλάδας. Η καχεξία του αστικού
στοιχείου στη νεοελληνική κοινωνία και ιδεολογία, Αθήνα: εκδ. Θεμέλιο, επανέκδοση
2011, σελ. 27 επ., όπου μάλιστα αναφέρει
χαρακτηριστικά: «Ο πατριαρχικός ή πελατειακός χαρακτήρας του κοινοβουλευτισμού και συνάμα η σπάνις των θέσεων
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μούς που δεν έχει ξαναδεί η ελληνική κοινωνία»[5]; Και
γιατί η ίδια αυτή Τρόϊκα ευνόησε τόσο πολύ την άγρια
περικοπή μισθών και συντάξεων και την καταβύθιση της
χώρας στην ύφεση και την ανεργία, χωρίς τουλάχιστον
να συμβάλει ταυτόχρονα με την τεχνογνωσία της στην
δραστική μείωση των τιμών σε προϊόντα και υπηρεσίες,
ώστε να υπάρξει κάποια στοιχειώδης διασφάλιση στην
αγοραστική δύναμη των πολιτών;
Συνήθως η θέση ενός ζητήματος υποδεικνύει και τις
πιθανές λύσεις του. Συνεπώς, τα ερωτήματα που τίθενται
ανωτέρω θα μπορούσαν, εάν αναγνωσθούν «between
the lines», να δώσουν και μια κατεύθυνση για έξοδο
από την κρίση, ακόμη και τώρα, με κύρια έμφαση, κατά την άποψή μου, στους εξής τέσσερις άξονες: εγκατάλειψη ενός λαϊκίστικου πελατειακού συστήματος,
στελέχωση των επιχειρήσεων και υπηρεσιών ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα με αμιγώς αξιοκρατικά κριτήρια,
υιοθέτηση ρεαλιστικών πολιτικών που εστιάζουν στην
ορθολογική οργάνωση του Κράτους, και χρησιμοποίηση ως μοναδικού γνώμονα για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, του δημοσίου συμφέροντος.
Εάν μπορέσει η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής να
δώσει αντικειμενικές και απροκατάληπτες απαντήσεις
στα μισά, έστω, από τα ανωτέρω τεθέντα ερωτήματα
(διευρύνοντας βέβαια το χρονικό πλαίσιο της έρευνάς
της σε όλη την περίοδο της Μεταπολίτευσης), θα έχει
προσφέρει, όπως πιστεύω, μια πολύ μεγάλη υπηρεσία
στη χώρα, καθώς θα έχει βρει ουσιαστικές εξηγήσεις για
το πώς φθάσαμε έως εδώ και, άρα, για το πώς θα καταφέρουμε να απαλλαγούμε επιτέλους από την μοίρα του
Σισύφου και των Δαναΐδων...

στην ελεύθερη αγορά εργασίας είχαν ως
συνέπεια να παίξει ο κρατικός μηχανισμός
στην Ελλάδα ρόλο ανάλογο μ’ εκείνον που
έπαιξαν τα βιομηχανικά αστικά κέντρα
στην Δύση: απορρόφησε μάζες αγροτικής
προέλευσης, αλλά για να τις διοχετεύσει
με τρόπο πολύ διαφορετικό και προ παντός πολύ λιγώτερο παραγωγικό […]. Σε
καμμιά περίπτωση, και πολύ περισσότερο
στην περίπτωση την ελληνική, δεν πρέπει
να παραβλέπεται η εκτεταμένη αυτονομία
του πολιτικού-κομματικού παιγνιδιού ως
πελατειακής σχέσης μεταξύ πολιτικού και
ψηφοφόρου, κατά την οποία ο μεν ψηφοφόρος παρέχει υποστήριξη προσδοκώντας προστασία, ενώ ο πολιτικός εκποιεί
το κράτος στους ψηφοφόρους με αντάλλαγμα να το κατέχει ο ίδιος, δηλαδή να
θεμελιώνει την ισχύ του στην δυνατότητα
να διανέμει -αυτός, κι όχι κάποιος άλλοςπροσοδοφόρες θέσεις και αξιώματα […].
Η διόγκωση του κρατικού μηχανισμού για

σκοπούς κομματικού οφέλους υπήρξε εξ
ίσου έργο των «δεξιών» όσο και των «φιλελεύθερων» ή «δημοκρατικών» κομμάτων,
όλα τα ελληνικά κόμματα υπήρξαν δηλαδή, μ’ αυτήν την πολύ χειροπιαστή έννοια,
κόμματα κρατικιστικά, ανεξάρτητα απ’ το
πώς αντιμετώπιζαν το κράτος στο επίπεδο
των προγραμματικών τους αρχών».
[3] Βλ. Πάνου Καζάκου, Από τον ατελή
εκσυγχρονισμό στην κρίση, Αθήνα: εκδ.
Πατάκη, Ιούνιος 2010, σελ. 67.
[4] Το ότι την αποτροπή κρίσεων δεν προέβλεπε η συμφωνία του Μααστρίχτ επεσήμανε ορθά ήδη από το 2005, μεταξύ άλλων,
ο Κωνσταντίνος Κόλμερ, στο προφητικό
έργο του Η μεγαλειώδης απάτη του ευρώ.
Το οθνείον νόμισμα, Αθήνα: εκδ. Λιβάνη,
σελ. 86.
[5] Βλ. Γιάνη Βαρουφάκη, Η Γένεση της
Μνημονιακής Ελλάδας. Ένα χρονικό της
Κρίσης, Αθήνα: Gutenberg, Νοέμβριος
2014, σελ. 42 (συνέντευξη από 4.5.2010).
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Χρηματιστήριο

Η ολέθρια ακινησία της κοινωνίας μας
Ή πώς φθάσαμε στο σημερινό κατάντημα

Ιστορικό χαμηλό και αναντίρρητη απαξίωση
της ελληνικής χρηματαγοράς.

Η

απότομη άνοδος που σημειώθηκε στα τέλη
Απριλίου και στις αρχές Μαϊου δεν μας πείθει. Η υφεσιακή φάση στην οποία βρίσκεται
η πραγματική οικονομία, καταδικάζει το Χ.Α.Α. στον
«βάλτο» της απαξίωσης και της απαισιοδοξίας.
Εμμένουμε στην άποψη που εκφράσαμε στο προηγούμενο άρθρο μας και εξηγούμε την ανοδική κίνηση του Γενικού Δείκτη στα επίπεδα των 800 μονάδων
και άνω, ως επιβεβαίωση του πτωτικού καναλιού στο
οποίο κινείται ο Γενικός Δείκτης. Μόνο μια δυναμική
διάσπαση του πτωτικού καναλιού, δηλαδή πάνω από
τις 900 μονάδες με μεγάλους όγκους συναλλαγών και
για πολλές μέρες, θα σημάνει την μεταβολή της μεσοπρόθεσμής τάσης σε ανοδική.
Από τις αρχές του 2014, διασπώντας την μία στήριξη μετά την άλλη, ο Γενικός Δείκτης και η πλειοψηφία των μετοχών κινούνται στο ίδιο πτωτικό κανάλι.
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.
Οι 500 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη δεν αποτελούν μόνο ιστορικό χαμηλό και αναντίρρητη απαξίωση της ελληνικής χρηματαγοράς. Θα είναι αντικειμενική απεικόνιση της αναντιστοιχίας των τιμών των μετοχών και της πραγματικής αξίας των επιχειρήσεων. Υπό
αυτή την έννοια, οι 500 μονάδες είναι ισχυρότατη στήριξη και ίσως μια αφετηρία σταθερής ανόδου. Η επιλε-

κτική αγορά μετοχών τότε θα είναι επένδυση χαμηλού
ρίσκου με σοβαρές πιθανότητες για κέρδη.
Είναι σημαντικό όμως να ξεκαθαρίσουμε ότι τα
κέρδη θα πρέπει να ρευστοποιούνται ακόμα και αν επιτευχθούν γρήγορα.
Πιστεύουμε, δηλαδή, ότι σε μια αγορά σαν την δική μας, ο επενδυτής που είχε την τύχη να τοποθετηθεί χαμηλά, θα πρέπει να έχει το θάρρος να αντιδράσει
γρήγορα (εάν χρειαστεί) και να πουλήσει. Μόνον έτσι
θα δει πραγματικά κέρδη στο χαρτοφυλάκιό του και θα
έχει την ευκαιρία και το ρευστό να τοποθετηθεί ξανά
με ψυχραιμία.
Η αγορά και η πώληση, με στόχο τα βραχυχρόνια
κέρδη, επιτυγχάνονται ευκολώτερα σε χαμηλά επίπεδα τιμών και ισχυρά σημεία στήριξης. Είναι λάθος κατά
την γνώμη μας η άποψη ότι τα κέρδη υπάρχουν μόνο σε
έντονα ανοδικές και με διάρκεια περιόδους.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να παραδεχθούμε ότι
όποτε προβλέψαμε από την στήλη αυτή, το Χ.Α.Α.
φρόντισε να μην μας εκθέσει! Αν τώρα (αρκετές ημέρες πριν την έκδοση του περιοδικού μας), και με ώθηση
την έναρξη της χρηματοδότησης μετά από μια συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές, έρθει η «Άνοιξη» και η ελπίδα στο χρηματιστήριό μας, δεν πειράζει.
Θα το παραδεχθούμε και θα το αποδεχθούμε. Πρώτη
φορά αριστερά, πρώτη φορά για όλα.

Δημήτρης Κουτσονίκας

Οι χρηματιστηριακές μας εκτιμήσεις σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν “επενδυτική πρόταση” ή προτροπή
για οποιαδήποτε πράξη αγοράς ή πώλησης μετοχών και άλλων κινητών αξιών.
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Η

ακινησία είναι το κύριο χαρακτηριστικό της
ελληνικής κοινωνίας τις τελευταίες δεκαετίες.
Η -υποθέτω- εφημερίδα «Ελληνική Γνώμη»
(Die Zeitung der Griechen in Europa), που ανάρτησε
στο ιστολόγιό της ένα άρθρο μου που δημοσιεύθηκε
στο φύλλο της 9ης Νοεμβρίου 1995 του Οικονομικού
Ταχυδρόμου, αυτό το συμπέρασμα θεωρεί ότι προκύπτει
ξαναδιαβάζοντάς το σήμερα.
Δεν γνωρίζω εάν το έντυπο αυτό και το κείμενό μου
το απέστειλε με e-mail ο παλαιός συνεργάτης και συνάδελφος Αθανάσιος Παπανδρόπουλος. Προλογίζοντάς
το, η διεύθυνση του εντύπου υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο του άρθρου μου αυτού είναι «ενδεικτικό της ακινησίας μιας κοινωνίας που χλευάζει ακόμα και τα σωσίβια
που της ρίχνουν οι ναυαγοσώστες της. Κατά συνέπεια
το μέλλον της είναι προδιαγεγραμμένο». Έτσι απλά.
Η εξασθενημένη πια μνήμη μου δεν είχε συγκρατήσει την ύπαρξή του και το περιεχόμενο σ’ αυτό.
Διαβάζοντάς το εντυπωσιάσθηκα κι εγώ για την απελπιστική «ακινησία της κοινωνίας μας». Ό,τι διαπίστωνα
τότε φαίνεται να ισχύει σχεδόν κατά λέξη, με τα όσα
καταδυναστεύουν και το σήμερα, που παρεμποδίζει την
πρόληψη της κοινωνικής αναδιάρθρωσης και μιας εκ
νέου πιθανής εθνικής καταστροφής. Μπορεί μετά τον
τότε πρωθυπουργό Κ. Σημίτη να παρέλασαν στους θώκους της κυβερνητικής εξουσίας πέντε πρωθυπουργοί
και έξι κόμματα, τα αρνητικά όμως χαρακτηριστικά,
που συνιστούν σταθερές «αξίες» στις οποίες βασίζεται το πολιτικό μας σύστημα, υπηρετήθηκαν και υπηρετούνται με το ίδιο πάθος και ιδιοτέλεια, κομματική
ακόμα και ατομική, έως και σήμερα. Και μάλιστα με τάση επιδείνωσης.
Προσφεύγω στην φιλοξενία της Νέας Πολιτικής για
το κείμενο αυτό, προκειμένου να προσεχθεί έστω και
τώρα που το πλοίο η «Ελλάς» πλέει πλησίστιο προς
τα βράχια. Αν, αντί της λέξεως ΠΑΣΟΚ, βάλετε τον
ΣΥΡΙΖΑ και, αντί του τότε πρωθυπουργού, τον κ.
Τσίπρα, διαπιστώνετε, νομίζω, ότι αποδίδει το σήμερα
και ό,τι αυτό προοιωνίζεται:
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του Γιάννη Μαρίνου
«Από την αρχαία μυθολογία ακόμα, ο άνθρωπος
προειδοποιείται για τις καταστροφικές συνέπειες που
έχει η απελευθέρωση των δυνάμεων του κακού. Όμως η
απληστία, η ιδιοτέλεια, το πάθος για εξουσία και το μίσος, εξουδετερώνουν συχνά την διδακτική αξία των συνεπειών από την απελευθέρωση του ασκού του Αιόλου,
και, φυσικά, όποιος σπέρνει ανέμους θερίζει θύελλες. Η
σημερινή κυβέρνηση (και το κόμμα από το οποίο προέρχεται) πληρώνουν τις συνέπειες των πολιτικών, που τόσο άσκεπτα εφάρμοσαν πριν από χρόνια, και που τώρα
ως μπούμερανγκ επιστρέφουν με οργή και τους χτυπούν
ανελέητα, χωρίς να μπορούν να αμυνθούν. Και μάταια
ζητεί από τους κριτές της επιείκεια, ως ο πατροκτόνος
που, σκοτώνοντας τον πατέρα του, έμεινε ορφανός. Η
λαϊκή σοφία υποστηρίζει ότι όλα εδώ πληρώνονται. Και
μολονότι η ρήση δεν επαληθεύεται πάντα, φαίνεται ότι
σήμερα ζούμε μια τέτοια εκδήλωση της θείας δίκης.
Στην στήλη αυτή, επανειλημμένα έχομε επισημάνει
εδώ και χρόνια τις βλαβερές συνέπειες της, από το 1974
και μετά, άφρονος υπονόμευσης των ηθικών αξιών και
κανόνων που οι ανθρώπινες κοινωνίες από το ξεκίνημά τους άρχισαν να διαμορφώνουν και να χρησιμοποιούν ως θεμέλια στήριξης και ως κυματοθραύστες κατά
των υπονομευτών της συνοχής και ομαλής λειτουργίας
τους. Όμως, η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος, που βάζει
συνεχώς τον άνθρωπο στον πειρασμό να δοκιμάζει τον
ρόλο του μαθητευόμενου μάγου, και οι αναζητήσεις περισσότερης δικαιοσύνης και ισότητας από οραματιστές,
οι οποίοι όμως κατά κανόνα υποκύπτουν στην γοητεία
της ιησουϊτικής ανοχής υπέρ του σκοπού που αγιάζει τα
μέσα, γκρέμισαν βαθμιαία το παλιό δοκιμασμένο σύστημα αξιών, που έστω κι αν ακόμα στηρίζεται σε μύθους και παραμύθια, διαμορφώνει συνειδήσεις ανοχής,
αλληλεγγύης, πειθαρχίας και σεβασμού, έτσι ώστε να
διατηρείται και ενισχύεται ο κοινωνικός ιστός και να
λειτουργεί το κοινωνικό σύστημα σε ισορροπία και
χωρίς σοβαρές τριβές και συγκρούσεις που οδηγούν σε
διάλυση. Και στην θέση του γκρεμισμένου δεν έβαλαν
τίποτα, εκτός από ξεδιάντροπες μαϊμούδες.
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Δυστυχώς, κατά την μεταπολιτευτική περίοδο, εν
ονόματι της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αποκατάστασης προηγούμενων αδικιών, πραγματικών ή φανταστικών, η ήδη διαβρωμένη από την αντιδημοκρατική,
αμαθή και απολίτιστη χούντα ελληνική κοινωνία, δέχθηκε την θεραπευτική αγωγή της ασυδοσίας εν ονόματι
της ελευθερίας και της ασέβειας ή της αχρήστευσης κάθε
ηθικού και νομικού κανόνα, που υποτίθεται ότι φαλκιδεύουν την δημοκρατία και τα ατομικά δικαιώματα.
Παλιές μαρξιστικές συνταγές (η δημοκρατία είναι
αστική προκατάληψη, η θρησκεία είναι το όπιον των λαών, κατάστρεψε την γλώσσα του αν θέλεις να αλώσεις
έναν λαό, νόμος είναι το δίκιο του εργάτη κ.ο.κ.) υιοθετήθηκαν ενθουσιωδώς από το ΠΑΣΟΚ με την ανοχή
της συντηρητικής παράταξης, που δεν τολμούσε να
διαφωνήσει. Αποστέρησαν μεν το ΚΚΕ και τις παραφυάδες του από την ευρύτερη λαϊκή βάση, από την οποία
αντλούσαν την δύναμή τους, εξαχρείωσαν όμως την
ελληνική κοινωνία, που έτσι σήμερα, χωρίς έρμα, χωρίς
γνώσεις, χωρίς ηγεσία με κύρος, χωρίς τον φόβο της τιμωρίας, χωρίς την κοινωνική απομόνωση των ηθικά ασεβούντων, χωρίς αναστολές στην απληστία για πλουτισμό
ή (και) για νομή της όποιας εξουσίας σε οποιονδήποτε
χώρο, βρίσκεται σ’ έναν θυελλώδη ωκεανό, βαλλόμενη
από παντού και χωρίς να ξέρει πού βαδίζει, χωρίς να έχει
το κουράγιο να αμυνθεί και να παλέψει, χωρίς να είναι
πια σε θέση να πιστέψει κάτι (έστω και έναν μύθο), για
να βρει την δύναμη να κολυμπήσει και να μην βουλιάξει.
Επίλεκτο στέλεχος του πάλαι ποτέ κυβερνώντος
κόμματος (ΠΑΣΟΚ), σε συζήτηση που είχαμε πέρσι παρουσία και 2-3 σημερινών υπουργών, βρήκε το κουράγιο να αναγνωρίσει ότι το κόμμα του ευθύνεται για δύο
σοβαρά εγκλήματα σε βάρος του ελληνικού λαού: πρώτον, του δίδαξε το δικαίωμα της ελάσσονος προσπάθειας και της λούφας και παραλλαγής, αχρηστεύοντας έτσι
την παραγωγικότητά του και την έφεση για ανανέωση
και επαύξηση του εθνικού πλούτου, που είναι η μόνη
ασφαλής πηγή από την οποία μπορούμε δικαιολογημένα να διεκδικήσουμε βελτίωση του ατομικού μας
εισοδήματος. Δεύτερον, κατάργησε την αξιοκρατία και
την άμιλλα από το δημοτικό σχολείο μέχρι την σύνθεση
της κυβερνήσεως.
Μετέχοντας στην συζήτηση, είχα προσθέσει μίαν
άλλη αρνητική «συμβολή» της κυβερνητικής παράταξης
(που ενθουσιωδώς και ευλόγως στηρίζουν οι λεγόμενες
«δημοκρατικές» και «προοδευτικές» αριστερές δυνάμεις): την ανάδειξη της παραβίασης της νομιμότητας
σε δημοκρατική κατάκτηση. Αυτό το έγκλημα κατά της
κοινωνικής συνοχής, που σημαίνει κατάλυση της δημοκρατίας, είναι η πιο δηλητηριώδης κληρονομιά που μας
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άφησε η επταετής δικτατορία, μια που, κατά την περίοδο κατά την οποία κυβέρνησαν οι συνταγματάρχες, η
παρανομία αναδείχθηκε σε μία μορφή αντίστασης των
δημοκρατικών δυνάμεων, η οποία μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας απερίσκεπτα κατοχυρώθηκε ως
δημοκρατική κατάκτηση. Φυσικά, όλοι αυτοί οι οποίοι
αυτοπροβάλλονται ως δημοκρατικές δυνάμεις, αγνοούν ή αποκρύπτουν το ότι δημοκρατία δεν νοείται χωρίς
σεβασμό των συνταγματικών νόμων και θεσμών που
ψηφίζει η πλειοψηφία διά των νόμιμα εκλεγμένων αντιπροσώπων της και που μόνον με μεταβολή της βούλησης της πλειοψηφίας επιτρέπεται να ανατραπούν και
όχι με βίαιη αντίσταση ή παραβίασή τους.
Αν η σημερινή Ελλάς βρίσκεται μόνη και αμήχανη σε
μία διεθνή κοινότητα που την αντιμετωπίζει ως «μαύρο
πρόβατο» και ανυπόληπτο εταίρο, όταν δεν την χλευάζει και περιφρονεί, αν δεν εισακουόμαστε για τα δίκαιά
μας και δεν πείθουν τα επιχειρήματά μας, αν οι Έλληνες
πολίτες έχουν χάσει το αίσθημα της ασφάλειας και της
αξιοπρέπειας και συμπεριφέρονται με ασυγκράτητο
εγωισμό και χωρίς όριο ιδιοτέλεια, χρησιμοποιώντας
κάθε θεμιτό και αθέμιτο μέσο για να επιτύχουν τις επιδιώξεις τους, αν το εκπαιδευτικό μας σύστημα παράγει
απόφοιτους λυκείου που κατά 80% είναι λειτουργικά
αναλφάβητοι, αν τα πτυχία των ΑΕΙ μας δεν αντιπροσωπεύουν συχνά ούτε την αξία του χαρτιού στο οποίο
τυπώνονται, αν κάθε χρόνο σκοτώνονται 2.000-3.000
άνθρωποι κυρίως νέοι και αχρηστεύονται από τροχαία
άλλοι 200.000, αν τα δάση μας αφανίζονται από τις
πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι και το φυσικό περιβάλλον
βιάζεται βάναυσα από τους πάντες, με επικεφαλής τις
δημόσιες αρχές και την τοπική αυτοδιοίκηση, αν τα αυθαίρετα φυτρώνουν αναιδώς, ακόμα και στην Πεντέλη
που όλοι θρηνήσαμε πριν λίγους μήνες όταν την βλέπαμε να καίγεται από τις παράνομες χωματερές των
αυθαιρετούντων, αν οι κερδοσκόποι, οι μεσάζοντες,
οι φοροφυγάδες, οι εκβιαστές και οι μιζαδόροι έχουν
αναδειχθεί σε κυρίαρχη τάξη στην χώρα μας, αν καθημερινά στα γήπεδα η χυδαιότητα, ο αισχρός λόγος
και η αντικοινωνική συμπεριφορά έχουν πνίξει με την
μπόχα τους κάθε ίχνος από την έννοια του αθλητισμού,
αν τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης και ο έντυπος
λόγος στην πλειοψηφία τους έχουν εξελιχθεί σε ασύδοτη εξουσία που αναδεικνύει ανάξια είδωλα, σκοτώνει υπολήψεις, εξευτελίζει αξίες και θεοποιεί πόρνες
και καραγκιόζηδες, αν αυτά που από του βήματος της
Βουλής χαρακτηρίζονταν πρότυπα δημοσιογραφικής
δεοντολογίας επειδή λασπολογούσαν κατά πολιτικών
αντιπάλων και σήμερα ανταποδίδουν με μπουγέλα
βούρκου τους γεννήτορες και θαυμαστές τους –ας μην
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υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία, ότι όλα αυτά είναι το
αναπόφευκτο αποτέλεσμα των όσων προηγήθηκαν και
που πολύ συνοπτικά προσπαθήσαμε να περιγράψουμε.
Και επειδή όλα αυτά δεν έγιναν από την μια μέρα στην
άλλη, αλλά υπήρξαν προϊόν μιας μακροχρόνιας μεθοδικής διάβρωσης κανόνων και αξιών, τον έλεγχο της
οποίας προ πολλού έχασαν εκείνοι που τόσο αφρόνως
προσπάθησαν να αλλάξουν στην κοινωνία μας, χωρίς
να σκεφθούν ότι μία αλλαγή είναι επιθυμητή μόνον αν
οδηγεί προς το καλύτερο (θύματα της παρακμιακής συνταγής: η τέχνη για την τέχνη), είναι φυσικό και οι επιθυμούντες και ελπίζοντες στην έξοδο από το σημερινό
αδιέξοδο να μην μπορούν να το επιτύχουν.
Το ιλαροτραγικό δεν είναι ότι οι σήμερα κυβερνώντες
αγωνίζονται με πάθος και με αρκετή συνέπεια για να διορθώσουν τις καταστροφές, που οι ίδιοι προκάλεσαν
στην οικονομία. Εκπλήσσει κυρίως το ότι απορούν που
οι λαϊκές μάζες και οι κακομαθημένες στρατιές εκείνων
που χρησιμοποίησαν για να γκρεμίσουν τις αξίες που
υπήρχαν και να εξευτελίσουν και αχρηστεύσουν την
νομιμότητα, δεν τους υπακούουν σήμερα και δεν δέχονται να σεβασθούν αυτό που διδάχθηκαν, να χλευάζουν
και να γκρεμίζουν. Και είναι αυτό φυσικό, αφού δεν μπορεί να έχεις την παραμικρή αξιοπιστία όταν υποστηρίζεις
και προσπαθείς να εφαρμόσεις αυτό που πριν δύο-τρία
χρόνια ακόμα εσύ ο ίδιος αμφισβητούσες, κατήγγελλες
και πολεμούσες χωρίς έλεος και χωρίς σύνεση.
Το δε θλιβερώτερο όλων είναι ότι αυτή η νοσηρή συμπεριφορά, αυτό το ανήθικο ήθος, διέβρωσε όλη την
κοινωνία, όλες τις τάξεις και όλα τα κόμματα. Έτσι δεν
είναι καθόλου περίεργο γιατί, ενώ το κυβερνών κόμμα
τελεί υπό διάλυση, ταυτόχρονα και η αντιπολίτευση,
ακόμα και η αξιωματική, δοκιμάζεται από τα ίδια διαλυτικά φαινόμενα, ενώ ταυτόχρονα λαϊκίζει εμετικά και
υπόσχεται εις πάντα αιτούντα δισεκατομμύρια με το
τσουβάλι από άδεια ταμεία, με αποτέλεσμα το εκλογικό σώμα ν’ αντιμετωπίζει με απογοήτευση έως απέχθεια
τους πολιτικούς και την πολιτική.

Έτσι όμως τίθεται, υποσυνείδητα προς το παρόν, σε
αμφισβήτηση και η αξία της δημοκρατίας, την οποία εκ
πλάνης πιστεύομε ότι έχομε και μάλιστα σε πλεόνασμα.
Γιατί δεν θα κουρασθούμε να τονίζουμε ότι δημοκρατία
χωρίς σεβασμό της νομιμότητας δεν νοείται. Και στην
Ελλάδα σχεδόν κανείς (και ιδίως οι ισχυροί) δεν σέβεται τους νόμους, σε σημείο ώστε να γίνεται πια εμφανές
ότι, ακόμα και στον χώρο της δικαιοσύνης η νομιμότητα
δεν χαίρει άκρας υγείας.
Πώς θα βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο; Εμείς δεν
γνωρίζομε την απάντηση. Πολύ περισσότερο που, για
να υπάρξει αναζήτηση της απαντήσεως, πρέπει να προηγηθεί η αναγνώριση της αλήθειας των καταγγελιών μας
–θα πρέπει δηλαδή οι κάθε είδους στρουθοκάμηλοι να
βγάλουν το κεφάλι τους από την άμμο. Αυτό, πάντως,
που με βαθειά λύπη μας διαπιστώνουμε, είναι ότι το πολιτικό και κοινωνικό μας σύστημα έχει φθάσει σ’ αυτό
το αδιέξοδο σε μία στιγμή που η οικονομία είχε αρχίσει
να σταθεροποιείται και να έχει προοπτικές ανακάμψεως και ενώ διανύομε την περίοδο που, χάρις στο πακέτο Ντελόρ και τις δραματικές αλλαγές στα Βαλκάνια,
παρείχετο μία σπάνια ευκαιρία να εκσυγχρονισθούμε,
να εξυγιάνουμε την οικονομία μας, να την εντάξομε με
μικρό σχετικά κόστος στο διεθνές οικονομικά ανταγωνιστικό σύστημα και να επωφεληθούμε των ευκαιριών
που μπορεί να δώσει η Βαλκανική ενδοχώρα.
Και ας μην λησμονείται ποτέ ότι η συνεχιζόμενη
γενναία χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
που αποδεικνύεται ότι δεν είμαστε σε θέση να απορροφήσουμε και να αξιοποιήσουμε, είναι η τελευταία
–επαναλαμβάνουμε– η τελευταία ευκαιρία που μάς
παρέχουν γενναιόδωρα οι Ευρωπαίοι εταίροι μας. Αν
προλάβουμε, θα παραμείνουμε στο ευρωπαϊκό τραίνο.
Αλλιώς, θα ξεμείνουμε μόνοι στον σταθμό, καθώς θα
απομακρύνεται η αμαξοστοιχία. Και είναι γνωστό από
την λαϊκή σοφία ότι «το ξεμοναχιασμένο πρόβατο το
κατασπαράσσουν οι λύκοι». Και δεν είναι λίγοι αυτοί
που μάς τριγυρίζουν και που ετοιμάζονται ήδη γι αυτό.

Grexit και Brexit

Ε

νώ άρχισε να βγαίνει από το τραπέζι, δειλά-δειλά, ένα plan «Β» για ίσως κάπως λιγώτερο πιθανό Grexit,
νάσου και η «απειλή» Brexit με σχεδόν βέβαιο το δημοψήφισμα στην Γηραιά Αλβιόνα. Εν αναμονή, λοιπόν,
της ετυμηγορίας του Εγγλέζικου Λαού, με σχεδόν δεδομένα τα αισθήματα των Σκωτσέζων, που δεν απέχουν πολύ από τα δικά μας αισθήματα, αυτές τις δύσκολες για την πατρίδα στιγμές, κάνουμε έκκληση προς τους
Έλληνες πολιτικούς και μη πολιτικούς, όλων των παρατάξεων, να αναβάλλουν τις όποιες επί του προκειμένου θέσεις και συγκεκριμένα σχόλια. Εξ άλλου το 2017 δεν είναι και τόσο κοντά!

Πάνος Παναγόπουλος
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Σύντομο βιογραφικό
Ο Ιωάννης Κασουλίδης γεννήθηκε στις 10
Αυγούστου 1948 στην Λευκωσία. Σπούδασε ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Λυών και στην συνέχεια ειδικεύτηκε στην Γηριατρική στο Λονδίνο.
Τα φοιτητικά του χρόνια στην Γαλλία συνέπεσαν με τα γεγονότα του Μάη του ’68, κατά τα
οποία ο νεαρός τότε Κασουλίδης συμμετείχε
στις διάφορες εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις.
Ταυτόχρονα υπήρξε ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος της Οργάνωσης Κυπρίων Φοιτητών στην
Γαλλία. Ο Κασουλίδης εντάχθηκε από νεαρός
στον Δημοκρατικό Συναγερμό του Γλαύκου
Κληρίδη και διετέλεσε πρόεδρος της νεολαίας του. Το 1991 εξελέγη βουλευτής Λευκωσίας.
Όταν ο Κληρίδης εξελέγη πρόεδρος της Κύπρου
τον Μάρτιο του 1993, ο Κασουλίδης τοποθετήθηκε στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου
και στην συνέχεια, το 1997, διορίστηκε υπουργός Εξωτερικών μέχρι το 2003. Από την θέση
αυτή ο Κασουλίδης συντόνισε την διπλωματική
προσπάθεια που οδήγησε την Κύπρο στην έναρξη, διεξαγωγή και ολοκλήρωση των διαδικασιών
ένταξής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον Ιούνιο 2004
ο Κασουλίδης εξελέγη μέλος του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και έγινε μέλος του προεδρείου
της ομάδας τoυ Ευρωπαϊκoύ Λαϊκoύ Κόμματoς
και των Ευρωπαίωv Δημοκρατών, καθώς και μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του
Ευρωκοινοβουλίου. Το 2008 ο Κασουλίδης διεκδίκησε την προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Κέρδισε τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών και εισήλθε στον δεύτερο γύρο μαζί με τον
τελικό νικητή Δημήτρη Χριστόφια. Ο Κασουλίδης
έλαβε ποσοστό γύρω στο 47% των ψήφων. Στις
Ευρωεκλογές του Ιουνίου 2009, ο Κασουλίδης
εξελέγη για δεύτερη φορά Ευρωβουλευτής, σημειώνοντας ρεκόρ σταυρών προτίμησης (69.576).
Στις 23 Ιουνίου 2009 εξελέγη αντιπρόεδρος της
Κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού
Λαϊκού Κόμματος. Σήμερα είναι εκ νέου υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση του προέδρου
Αναστασιάδη. Έχει συγγράψει το βιβλίο Κύπρος
- Ε.Ε.: Η ένταξη όπως την έζησα.

Συνέντευξη

Ιωάννης
Κασουλίδης
υπουργός Εξωτερικών
της Κυπριακής
Δημοκρατίας

«Δεν μπορούμε να
δεχτούμε καμμία λύση
του Κυπριακού που δεν
θα διασφαλίζει κυπριακή
πολιτική ανεξάρτητη από
την Τουρκία»
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Β

ασική θέση της ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ αποτελεί
το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας και Κύπρου,
όχι μόνον υπό την έννοια ότι τα δύο κράτη αποτελούν εκφράσεις του Ελληνικού έθνους, αλλά και υπό
την έννοια ότι αποτελούν ενιαίο γεωπολιτικό και γεωστρατηγικό συγκρότημα. Η Ελλάδα χωρίς την Κύπρο
είναι γεωπολιτικά «κολοβή» και η Κύπρος χωρίς την
Ελλάδα είναι γεωπολιτικά «ορφανή». Δηλαδή, ενώ κεχωρισμένα τα δύο κράτη είναι γεωπολιτικώς ατελή, μαζί
συναποτελούν μία γεωπολιτική ενότητα μείζονος κλίμακας, που ελέγχει την περιοχή μεταξύ της Αδριατικής
και των ακτών της Εγγύς Ανατολής. Τις ημέρες μας,
που το «Χαλιφάτο» του ISIS απειλεί τον δυτικό πολιτισμό και η Τουρκία διολισθαίνει επικίνδυνα προς τον
νεο-οθωμανικό φονταμενταλισμό, ο Ελληνισμός της
Ελλάδας και της Κύπρου, σε συνεργασία με το Ισραήλ,
αποτελεί την αιχμή του δόρατος του δυτικού κόσμου
έναντι του ασιατικού χάους. Καθώς τα γεωπολιτικά
δεδομένα μεταβάλλονται με κινηματογραφική ταχύτητα, και καθώς η εκλογή του –θεωρητικά τουλάχιστονμετριοπαθούς Ακιντζί στα Κατεχόμενα δημιούργησε
ευλογοφανείς ελπίδες, η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ θεώρησε
πολύ σημαντικό να θέσει κάποια καίρια ερωτήματα
στον υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας
σχετικά με τις εξελίξεις στο Κυπριακό ζήτημα. Την συνέντευξη οργάνωσε και συντόνισε ο αρθρογράφος της
ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, έγκριτος νομικός και γεωπολιτικός αναλυτής, Γεώργιος Οικονόμου.

NEΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η κρίση στην Εγγύς Ανατολή γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, ιδίως μετά την άνοδο του ισλαμικού φονταμενταλισμού και την δημιουργία του ισλαμικού χαλιφάτου. Μπορεί, κατά την
γνώμη σας, η Κύπρος να παίξει ρόλο σταθεροποιητικού παράγοντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, και
με ποιόν τρόπο;
Ιωάννης Κασουλίδης: Η Κύπρος καλείται να
διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο ως παράγων ασφάλειας και σταθερότητας στην ταραχώδη γεωγραφική περιοχή με την οποία γειτνιάζει, ως το πλησιέστερο κράτος-μέλος της ΕΕ στην περιοχή. Έχω πει πολλές φορές ότι η ευθύνη και ο ρόλος της Κύπρου στην
Ανατολική Μεσόγειο είναι δυσανάλογα μεγαλύτερα
του μεγέθους της. Η κατάσταση στην Συρία, ο εξτρεμισμός, η τρομοκρατία και οι διαμάχες μεταξύ των γειτόνων μας έχουν δημιουργήσει έντονο κλίμα αστάθειας,
στοιχείο που καθιστά την ανάγκη αντιμετώπισης των
προκλήσεων ασφαλείας ολοένα και πιο επιτακτική.
Με τον νέο προσανατολισμό που προσδώσαμε στην
15

συνέντευξη
εξωτερική μας πολιτική τα τελευταία δύο χρόνια, υιοθετώντας μια πολυμέτωπη και εξωστρεφή προσέγγιση, καταφέραμε να αντεπεξέλθουμε με επιτυχία σε αυτήν την
ευθύνη, συμβάλλοντας στις διεθνείς προσπάθειες για
αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών, όπως η τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, η διάδοση όπλων μαζικής
καταστροφής, η παράνομη εμπορία προσώπων και υλικών και η παράνομη μετανάστευση. Υπάρχουν πολλά
παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την διαπίστωση αυτή. Αρκεί μόνον να αναφέρω την συμβολή της Κύπρου
στην μεταφορά και καταστροφή του χημικού οπλοστασίου της Συρίας μέσω της παροχής υποστηρικτικής βάσης της Κοινής Αποστολής ΟΗΕ-ΟΑΧΟ, την καταδίωξη και δέσμευση πλοίων που μετέφεραν παράνομο υλικό,
αλλά και την συνεργασία με τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα άλλα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για καταπολέμηση της τρομοκρατίας.
Ν.Π.: Η εξεύρεση υδρογονανθράκων στην κυπριακή
ΑΟΖ καθιστά την Κύπρο ενεργειακό κόμβο και ισχυρό παίκτη στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Η πτώση,
όμως, της τιμής του πετρελαίου, κινδυνεύει να επιβραδύνει αυτήν την εξέλιξη. Ποιές είναι οι τελευταίες
εξελίξεις και οι δικιές σας εκτιμήσεις;
Ι.Κ.: Η ανακάλυψη και μελλοντική αξιοποίηση υδρογονανθράκων στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αποτελεί μια ανοικτή και εν εξελίξει διαδικασία,
η οποία ως τέτοια δεν επιτρέπει στο παρόν στάδιο την
εξαγωγή φιλόδοξων συμπερασμάτων μέχρι την τελική
ολοκλήρωσή της. Ασφαλώς ο εντοπισμός ενεργειακών
πόρων δημιουργεί νέες προοπτικές, μέσα από τις οποίες δύνανται να προκύψουν σημαντικά οφέλη, τόσο όσον
αφορά στην οικονομία, αλλά κυρίως και για ζητήματα
που σχετίζονται με τον ευρύτερο σχεδιασμό της ενεργειακής γεωπολιτικής δομής της περιοχής.
Το σημαντικό στοιχείο αυτής της εξίσωσης, κατά
την δική μου άποψη, δεν έχει να κάνει τόσο με το εύρος και την ποσότητα των υδρογονανθράκων που θα
εντοπιστούν, όσο με τις δυνατότητες συνεργασίας που
αναφύονται, ως αποτέλεσμα της ίδιας της γεωγραφίας
της κυπριακής ΑΟΖ, η οποία ευνοεί την συνεργασία με
χώρες της περιοχής όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ και ο
Λίβανος για μεταφορά φυσικού αερίου μέσω αγωγών.
Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικός είναι και ο ρόλος της
Τουρκίας, με την οποία μπορούν να αναζητηθούν διάφορες συμπράξεις, νοουμένου ότι εξευρεθεί λύση στο
Κυπριακό πρόβλημα.
Όσον αφορά στον υφιστάμενο ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτό που μπορούμε να
πούμε είναι ότι είμαστε πολύ κοντά στην οριστικοποί16

ηση του τρόπου εμπορικής αξιοποίησης των επιβεβαιωμένων αποθεμάτων του «Οικοπέδου 12», στο πλαίσιο
διακρατικών συμφωνιών με την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Για τα υπόλοιπα τεμάχια, στα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία έχει παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα
στην κοινοπραξία ΕΝΙ – KOGAS αλλά και στην γαλλική
TOTAL, θα πρέπει να αναμένουμε την ολοκλήρωση των
ερευνών για να προβούμε σε ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων. Η διεθνής πτώση της τιμής του πετρελαίου είναι σαφώς ένας παράγων που διαμορφώνει κάποια δεδομένα, χωρίς ωστόσο να αλλάζει τον μεσοπρόθεσμο
ή μακροπρόθεσμο ενεργειακό μας σχεδιασμό.
Ν.Π.: Πώς αντιμετωπίζει η Κύπρος την εντεινόμενη
τουρκική επιθετικότητα στην ΑΟΖ και τις συνεχείς
παραβιάσεις των θαλάσσιων χωρικών υδάτων της
από το ερευνητικό πλοίο «Μπαρμπαρός»; Εκτιμάτε
ότι υπάρχει περίπτωση περαιτέρω επιδείνωσης ή και
εκτροπής εκτός ορίων της κρίσης; Υπάρχει στρατηγικό σχέδιο διαχείρισης κρίσεων στα πλαίσια του ενιαίου αμυντικού δόγματος Ελλάδος-Κύπρου;
Ι.Κ.: Όπως γνωρίζετε, τον περασμένο Οκτώβριο η
Τουρκία εξέδωσε NAVTEX, δεσμεύοντας μέρος του νοτίου τμήματος της Κυπριακής ΑΟΖ για διενέργεια παράνομων σεισμικών ερευνών από το Μπαρμπαρός, σε περιοχές μάλιστα στις οποίες η Κυπριακή Δημοκρατία έχει
παραχωρήσει αποκλειστικά δικαιώματα σε εταιρείες. Αυτός εξ άλλου ήταν και ο λόγος που ανάγκασε την πλευρά μας να αναστείλει την συμμετοχή της στις διαπραγματεύσεις επίλυσης του Κυπριακού, αφού το κλίμα εκφοβισμού και απειλής που δημιούργησε η Τουρκία με αυτήν
της την ενέργεια παραβίαζε την βασική αρχή πραγματοποίησης των διαπραγματεύσεων επί ίσοις όροις. Φαίνεται ωστόσο ότι οι λόγοι αυτοί έχουν εκλείψει, αφού η
Τουρκία απέσυρε το Μπαρμπαρός και δεν ανανέωσε
την οδηγία NAVTEX, κάτι που δημιουργεί συνθήκες
επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Εάν η Τουρκία
πραγματικά ενδιαφέρεται για λύση του Κυπριακού, δεν
πρέπει να αναλωθεί ξανά σε τέτοιου είδους παράνομες
ενέργειες, οι οποίες προκαλούν επιπλοκές στις συνομιλίες και παρεμποδίζουν τον δρόμο προς την ειρήνη. Είμαστε σε στενή επαφή και συνεννόηση με την Ελλάδα
για παρακολούθηση των θεμάτων αυτών.
Ν.Π.: Η Τουρκία έχει εμποδίσει μέχρι σήμερα την
ένταξη της Κύπρου στο ΝΑΤΟ. Ποιές είναι σήμερα οι
σχέσεις της Κύπρου με το ΝΑΤΟ; Πιστεύετε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να ολοκληρώσει την ευρω-ατλαντική της πορεία μέσα από την Ευρωπαϊκή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας;
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Ι.Κ.: Επιθυμία της Κύπρου είναι η ένταξη στο πρόγραμμα Συνεταιρισμός για την Ειρήνη, εγχείρημα το
οποίο θα άρει τα εμπόδια και τις επιπλοκές που υπάρχουν σήμερα στην εφαρμογή του υφιστάμενου πλαισίου συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ. Το γεγονός ότι η
Τουρκία εμποδίζει μέχρι στιγμής την ένταξη της Κύπρου στον Συνεταιρισμό για την Ειρήνη, φανερώνει
ξεκάθαρα την πηγή του προβλήματος στον πολιτικό
διάλογο ΕΕ-ΝΑΤΟ, και δείχνει την κατεύθυνση στην
οποία θα πρέπει να στραφούν οι πιέσεις για άρση των
εμποδίων και περιορισμών. Όσον αφορά στην Κοινή
Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας της ΕΕ, πάγια θέση
της Κύπρου ήταν η στήριξη του αυτόνομου χαρακτήρα της ΚΠΑΑ, η ποιοτική συμμετοχή στις αποστολές
και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ και η αξιοποίηση της στρατηγικής θέσης και περιφερειακής μας
πολιτικής, η οποία αποδεδειγμένα προσδίδει προστιθέμενη αξία στην Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της ΕΕ.
Ν.Π.: Σύμφωνα με δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου,
το τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος έχει γίνει καταφύγιο κακοποιών που, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός
ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν έχει το δικαίωμα
έκδοσης, ζουν ανενόχλητοι στα κατεχόμενα. Υπάρχει
κοινό σχέδιο δράσης με την τουρκοκυπριακή πλευρά
για την επίλυση του θέματος;
Ι.Κ.: Όπως γνωρίζετε, το ψευδοκράτος αποτελεί
μια παράνομη οντότητα, η ύπαρξη και αυτοανακήρυξη
της οποίας έχει πολλάκις καταδικαστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ μέσω σχετικών Ψηφισμάτων
αλλά και από άλλους Διεθνείς Οργανισμούς. Εξ άλλου,
βάσει και του σχετικού πρωτοκόλλου ένταξης της Κύπρου στην ΕΕ, η εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου
έχει ανασταλεί στα κατεχόμενα, ένεκα του ότι οι αρχές
της Δημοκρατίας δεν μπορούν να έχουν αποτελεσματικό έλεγχο στην εφαρμογή του. Συνεπώς, καμμία διακρατική συμφωνία που συνάπτει η Κυπριακή Δημοκρατία με τρίτες χώρες δεν μπορεί να εφαρμοστεί στα
κατεχόμενα και ως εκ τούτου συνεργασία με τις παράνομες αρχές του ψευδοκράτους δεν μπορεί να υπάρξει.
Ωστόσο, ειδικές διευθετήσεις για έκδοση Κυπρίων και
ξένων φυγοδίκων γίνονται στο πλαίσιο μιας τεχνικής
επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ
με τη συμμετοχή αφυπηρετήσαντων Ελληνοκύπριων
και Τουρκοκύπριων αστυνομικών.
Ν.Π.: Ποιές είναι οι εκτιμήσεις σας για την προσπάθεια
ανάκαμψης της κυπριακής οικονομίας; Ποιούς θεωρείτε ως κεντρικούς πυλώνες αναγέννησής της; ΘεωρείΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

τε την Ενέργεια ως το βασικό σημείο επανεκκίνησης;
Ι.Κ.: Η Κύπρος συνεχίζει να τίθεται αντιμέτωπη με
την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της ιστορίας της,
οι συνέπειες της οποίας έχουν γίνει σε όλους μας αισθητές. Η απότομη και βίαιη αναδιάρθρωση του τραπεζικού μας συστήματος επέφερε μια σειρά σημαντικών ανακατατάξεων. Τα υψηλά δημοσιονομικά ελλείμματα, η έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, σε συνδυασμό με τα προβλήματα του τραπεζικού τομέα, κατέστησαν μέχρι πρόσφατα δύσκολη την προσπάθεια επανεκκίνησης της οικονομίας μας. Το στοιχείο αυτό προκάλεσε επιπλοκές στις επιχειρήσεις, ειδικά τις μικρομεσαίες.
Με την πάροδο του χρόνου, με την πιστή εφαρμογή
του προγράμματος οικονομικών μεταρρυθμίσεων και
με δημοσιονομική πειθαρχία, έχουμε καταφέρει αργά
και σταθερά να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη των
ξένων επενδυτών αλλά και των διεθνών αγορών προς
την κυπριακή οικονομία. Παρά τις αντιξοότητες και τα
αρνητικά συνεπακόλουθα της κρίσης, παρατηρούμε με
ικανοποίηση να διατηρείται η προοπτική άμεσης ανάκαμψης της οικονομίας, ενώ η περίοδος που ακολουθεί
φανερώνει ένα κλίμα σταθερότητας και αισιοδοξίας. Οι
επιδόσεις και αποδόσεις της κυπριακής οικονομίας ξεπέρασαν ακόμα και τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, ενώ
όλες οι στατιστικές μετρήσεις δείχνουν ότι την ευημερία των αριθμών θα ακολουθήσει μετά από κάποιο εύλογο διάστημα η ανάπτυξη και ευημερία της κοινωνίας. Πέραν τούτου, το 2015 θα σηματοδοτήσει το τέλος του Μνημονίου και την οριστική έξοδο της Κύπρου στις αγορές.
Με συντεταγμένες κινήσεις σε οικονομία και εξωτερική πολιτική, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε στο
μέτρο του δυνατού το καλό όνομα της Κύπρου, το
οποίο καταρρακώθηκε από την συκοφαντική δυσφήμιση και τις κατηγορίες περί φορολογικού παραδείσου και ξεπλύματος «βρώμικου» χρήματος. Καταφέραμε να δημιουργήσουμε το περιβάλλον μέσα στο οποίο
η επιχειρηματική δραστηριότητα και η ιδιωτική πρωτοβουλία θα ενθαρρύνονται και θα ευνοούνται. Η Κύπρος
συνεχίζει να διαθέτει συγκριτικά πολιτικο-οικονομικά
πλεονεκτήματα, τα οποία την καθιστούν πέραν πάσης
αμφιβολίας έναν εξαιρετικό και ελκυστικό επενδυτικό
προορισμό που πολλαπλασιάζει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. Το ευνοϊκό φορολογικό μας σύστημα, σε συνδυασμό με την ποιότητα των υπηρεσιών του κράτους,
τις εξαιρετικές υποδομές σε τηλεπικοινωνίες, αεροδρόμια και λιμάνια, το άρτια καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό και η υψηλή επάρκεια του νομικού και δικαστικού μας συστήματος, είναι μόνον μερικά από τα
στοιχεία που επιβεβαιώνουν την διαπίστωση αυτή. Ο
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συνέντευξη
τομέας της ενέργειας και τα μελλοντικά έσοδα που θα
αποφέρει δεν συνυπολογίζονται στην παρούσα προσπάθεια για έξοδο από την κρίση και ούτε θα είναι σωστό να δημιουργηθεί ένας τέτοιος εφησυχασμός. Τα
οποιαδήποτε έσοδα από την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων προορίζονται αποκλειστικά για τις νέες γενιές
των Κυπρίων, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων.
Ν.Π.: Με δική σας πρωτοβουλία και την συμμετοχή
της Κύπρου, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Ισπανίας,

της Ιταλίας, της Μάλτας και της Πορτογαλίας, παρουσία της Επιτρόπου για θέματα εξωτερικής πολιτικής
της ΕΕ, έλαβε χώρα στο Παρίσι το 2ο Med Group.
Ποιές ήταν οι κύριες αποφάσεις που έλαβαν η Κυπριακή Δημοκρατία και οι εταίροι για κοινό σχέδιο δράσης; Πώς πιστεύετε ότι το Med Group μπορεί να συνδράμει στην λήψη αποφάσεων για την περιφερειακή
ασφάλεια και συνεργασία εντός της ΕΕ, στην προσπάθεια διεύρυνσης της ευρω-μεσογειακής συνεργασίας;
Ι.Κ.: Διαπιστώνοντας την ανάγκη ενισχυμένου
συντονισμού των Μεσογειακών κρατών-μελών της
ΕΕ για θέματα που αφορούν τη Μεσόγειο και τα
οποία συζητούνται συχνά στα κοινοτικά κέντρα
λήψης αποφάσεων, εισηγήθηκα στους ομολόγους
μου των μεσογειακών κρατών την δημιουργία του
Med Group. Μιας άτυπης ομάδας διαβούλευσης,
με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και εξεύρεση
κοινών προσεγγίσεων. Δύο σχεδόν χρόνια μετά,
αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί βλέπω ότι
αυτή μας η πρωτοβουλία αποδίδει καρπούς και
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παράγει αποτελέσματα. Έχουν πραγματοποιηθεί
δύο υπουργικές συναντήσεις σε Ισπανία και Γαλλία,
ενώ η Κύπρος αναμένεται να φιλοξενήσει την τρίτη
υπουργική συνάντηση του Med Group εντός του
2016. Η πρόσφατη υπουργική συνάντηση στο Παρίσι
αποτέλεσε συνέχεια της πρώτης συνάντησης που
φιλοξένησε η Ισπανία στο Αλικάντε. Συζητήσαμε
ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων με έμφαση στην ενάλια
πολιτική και τις εξελίξεις στην Λιβύη, όπου οι συνθήκες
αστάθειας που επικρατούν στην χώρα καθιστούν
αναγκαίο τον μεταξύ μας συντονισμό και
την εφαρμογή συγκροτημένων πολιτικών για
αντιμετώπιση των επιμέρους επιπλοκών που
δημιουργούνται. Η παρούσα μεταναστευτική
κρίση στην κεντρική Μεσόγειο, που είχε
ως αποτέλεσμα την απώλεια εκατοντάδων
ανθρώπινων ζωών, βρήκε τις 7 χώρες του Med
Group έτοιμες να προωθήσουν τις κοινές τους
θέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
Ν.Π.: Σε πρόσφατη ομιλία σας στο European
Foreign Policy Center, στις Βρυξέλλες, αναφερθήκατε στον ρόλο της Τουρκίας στην
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της
Μέσης Ανατολής, τονίζοντας ότι ως μουσουλμανική χώρα θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην διατήρηση της
ασφαλείας και της σταθερότητας, αλλά με
τις ενέργειές της τον απεμπολεί. Θεωρείτε
τον νεο-οθωμανισμό ως την κύρια αιτία της ρήξης της
Τουρκίας με τον μουσουλμανικό κόσμο; Πιστεύετε
πως η Αίγυπτος, παρά τα όποια εσωτερικά προβλήματα, μπορεί να υποκαταστήσει την Τουρκία στο ρόλο
της ηγέτιδας δύναμης του μουσουλμανικού κόσμου;
Ι.Κ.: Ο νεο-οθωμανισμός της Τουρκίας και ο τρόπος
που το κράτος αυτό πολιτεύθηκε με βάση την ισλαμική
ιδεολογία του κόμματος του κ. Ερντογάν, προκάλεσε
πολλές τριβές και επιφυλάξεις ανάμεσα στον Αραβικό
κόσμο. Ανατροπή στις φιλοδοξίες της Τουρκίας
προκάλεσαν επίσης η στήριξη της Τουρκίας υπέρ των
Αδελφών Μουσουλμάνων και η στάση της έναντι
της Χαμάς. Δεν υπήρξε ποτέ και δύσκολα μπορεί
να υπάρξει μια χώρα που να μπορέσει να καταστεί
ηγέτιδα δύναμη του Μουσουλμανικού κόσμου.
Στον Αραβικό κόσμο, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει
η Αίγυπτος. Υπάρχουν όμως άλλες μουσουλμανικές
χώρες, όπως η Ινδονησία, το Ιράν και το Πακιστάν, ενώ
από τους Άραβες δεν πρέπει να υποτιμάται και ο ρόλος
της Σαουδικής Αραβίας. Η Τουρκία, με την φιλοδοξία
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και τα μεγαλεπήβολα σχέδιά της, μάλλον αυτοαπομονώθηκε από τις χώρες της περιοχής, τους Άραβες
και το Ισραήλ. Η ουσιαστική διείσδυση της Κύπρου
και οι σχέσεις που ανέπτυξε, μαζί με την Ελλάδα, στις
γειτονικές της χώρες και τις Μοναρχίες της Αραβικής
χερσονήσου, δημιουργεί πρόβλημα και κόστος στην
εξωτερική πολιτική της Τουρκίας εν όσω το Κυπριακό
παραμένει άλυτο. Αυτό ομολογούν σε δημοσιεύματά
τους αρκετοί Τούρκοι ακαδημαϊκοί.
Ν.Π.: Τον Απρίλιο συμπληρώνονται 60 χρόνια από
την έναρξη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της
ΕΟΚΑ. Ποιά είναι σήμερα η σχέση της Κύπρου με την
Μεγάλη Βρεταννία και ποιοί οι κεντρικοί άξονες της
μεταξύ τους διακρατικής συνεργασίας;
Ι.Κ.: Νωπές είναι ακόμα οι μνήμες και τα αισθήματα του
Κυπριακού Ελληνισμού για τον εθνικοαπευλευθερωτικό
αγώνα της ΕΟΚΑ. Ωστόσο, όπως όλες οι χώρες οι οποίες
απέκτησαν την ανεξαρτησία τους μέσω αντιαποικιακών
και απελευθερωτικών κινημάτων, έτσι και εμείς θα
πρέπει να οδηγηθούμε σε οριστική συμφιλίωση. Οι
σχέσεις μας σήμερα με το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν
ενισχυθεί σε σημαντικό βαθμό και καλύπτουν ένα ευρύ
φάσμα τομέων. Έχουμε εγκαθιδρύσει μια συμπαγή και
διαρθρωμένη συνεργασία στα θέματα που αφορούν
στις Βρεταννικές Βάσεις, λαμβάνοντας αποφάσεις
που αφορούν την μη στρατιωτική και πολεοδομική
ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών προς όφελος
των Κυπρίων πολιτών που διαμένουν στις εν λόγω
περιοχές. Η συνεργασία μας εκτείνεται και στους τομείς
της άμυνας και της ασφάλειας, καθώς και στους τομείς
του εμπορίου, του τουρισμού και της εκπαίδευσης. Ήδη
μεγάλος αριθμός Κυπρίων ζει μόνιμα στο Ηνωμένο
Βασίλειο, έχοντας γίνει μέρος του και αφομοιωθεί από
τις τοπικές κοινωνίες, Κύπριοι φοιτητές επιλέγουν
το Ηνωμένο Βασίλειο ως φοιτητικό προορισμό, ενώ
παράλληλα μεγάλος αριθμός Βρεταννών υπηκόων
μένει μόνιμα στο νησί μας και άλλοι επιλέγουν την
Κύπρο ως τουριστικό προορισμό. Αυτήν ακριβώς την
ειδική σχέση σκοπεύουμε να διατηρήσουμε και να
ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο.
Ν.Π.: Ποιές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στο θέμα των
Αγνοουμένων της περιόδου της τουρκικής εισβολής
το 1974; Ποιές είναι οι δικές σας κινήσεις στο ευαίσθητο και πάντα επίκαιρο ζήτημα; Υπάρχει ευαισθητοποίηση από πλευράς διεθνών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων;
Ι.Κ.: Το θέμα των Αγνοουμένων αποτελεί μια εκ
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των τραγικώτερων πτυχών της τουρκικής εισβολής
και ένα ανθρωπιστικό θέμα που χρήζει άμεσης
επίλυσης, ανεξάρτητα από την πρόοδο επίλυσης του
πολιτικού ζητήματος. Κατά τα τελευταία δύο χρόνια,
ο αριθμός των ταυτοποιήσεων έχει αυξηθεί, ενώ
αντιθέτως ο αριθμός των λειψάνων παρουσιάζει
ραγδαία μείωση. Οι ταυτοποιήσεις αυτές αφορούν
συσσωρευμένα ευρήματα των προηγούμενων χρόνων
και όχι νέα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που πρέπει
να υπερκεραστούν, όπως η δυσκολία πρόσβασης σε
στρατιωτικές περιοχές των τουρκικών κατοχικών
στρατευμάτων, όπου εκεί οι πληροφορίες μιλούν για
ύπαρξη πολλών ομαδικών τάφων. Το άλλο θέμα αφορά
στην πρόσβαση σε ουσιώδη αρχεία του τουρκικού
στρατού. Η Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζει πλήρως
το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοουμένων, η
οποία πρέπει να αφεθεί χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις να
ολοκληρώσει το έργο της.
Ν.Π.: Εάν υπάρξει κάποιου τύπου συμφωνία για λύση
του Κυπριακού, θα υπάρχει η δυνατότητα η Κύπρος να
έχει ανεξάρτητη πολιτική –ιδίως ενεργειακή– ή θα υποχρεωθεί να ακολουθήσει την πολιτική της Τουρκίας;
Ι.Κ.: Δεν μπορούμε να δεχτούμε καμμία λύση
του Κυπριακού που δεν θα διασφαλίζει ανεξάρτητη
από την Τουρκία κυπριακή πολιτική. Σε διαφορετική
περίπτωση θα είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Θεωρώ
ότι η επανένωση θα προσδώσει δυνατότητες στην
Κύπρο για ανάληψη πρωτοβουλιών στην περιοχή, και
σε αυτό το πλαίσιο είναι που μπορούν να αναζητηθούν
συμπράξεις με την Τουρκία με αμοιβαία οφέλη για όλες
τις πλευρές. Ασφαλώς, με την λύση του Κυπριακού,
το πλέγμα των αγωγών που θα συνδεθεί με χώρες
της περιοχής θα μπορεί να συμπεριλαμβάνει και την
Τουρκία.
Ν.Π.: Δεδομένου ότι η τουρκική πολιτική θέλει η
Τουρκία να έχει λόγο στους υδρογονάνθρακες της Αν.
Μεσογείου, πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί συμφωνία χωρίς την παράμετρο αυτή.
Ι.Κ.: Η Τουρκία, όπως και τα υπόλοιπα κράτη
της Ανατολικής Μεσογείου, δικαιωματικά έχει λόγο
στους υδρογονάνθρακες της περιοχής, αυτούς βέβαια
που εμπίπτουν με βάσει τους διεθνείς νόμους και
πρακτικές στην δική της δικαιοδοσία. Με μια πιθανή
λύση του Κυπριακού, θα υπάρξει δυνατότητα, ίσως και
η ανάγκη, για περιφερειακές συνεργασίες, στις οποίες
θα μπορεί να ενταχθεί και η Τουρκία σε ισότιμη βάση
με τις υπόλοιπες χώρες.
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ο λόγος στους αναγνώστες

Μία εναλλακτική ανάγνωση της ευρωπαϊκής κρίσης

Τ

ο 2012, όταν φοιτούσα στο 4ο έτος της σχολής μου,
στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του
Παντείου Πανεπιστημίου, ήρθα αντιμέτωπη με το
κρίσιμο ζήτημα της επιλογής θέματος για την πτυχιακή
μου εργασία. Μετά από αρκετή έρευνα, κατέληξα στο να
ασχοληθώ με το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Κατά την διάρκεια εκπόνησης της εργασίας μου, απασχολήθηκα πολύ με ερωτήματα όπως: τι είναι στην πραγματικότητα η ΕΕ και ποιός είναι ο καλύτερος τρόπος να
την μελετήσουμε; Μπορούμε να προσεγγίσουμε εναλλακτικά το ευρωπαϊκό φαινόμενο και το ταξίδι αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την ολοκλήρωση; Μπορεί η ΕΕ να
οριστεί ως «Συμπολιτεία» και ποιό είναι το περιεχόμενο
του όρου αυτού;
Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να προτείνω μια εναλλακτική προσέγγιση στην μελέτη της ΕΕ, με βάση την έννοια
της «Συμπολιτείας» (παραπέμπω στα σχετικά έργα του Γ.
Κοντογιώργη). Σκοπός της έννοιας αυτής είναι να ορίσει
την πολιτική Ευρώπη. Παρουσιάζει τον παραλληλισμό
της ευρωπαϊκής πραγματικότητας με την δομή και την
εξέλιξη της Συμπολιτείας στην αρχαία Ελλάδα στο πλαίσιο των πόλεων-κρατών. Ο συσχετισμός αυτός επιτρέπει
την βαθύτερη κατανόηση του ευρωπαϊκού φαινομένου και
το θέτει στον αντίποδα των ομοσπονδιακών μορφών πολιτεύματος, των οποίων η προέλευση εντοπίζεται στην
νεωτερική εποχή.
Στην περίπτωση της σύγχρονης Ευρώπης, το πολιτικό σύστημα περιορίζεται στην έννοια του κράτους, το
οποίο αποστασιοποιείται από την κοινωνία των πολιτών
και υποβαθμίζει τον ρόλο της σε αποκλειστικά ιδιωτικό
πλαίσιο. Το ζήτημα εδώ δεν είναι η έλλειψη ενός ενιαίου
ευρωπαϊκού «δήμου», αλλά ότι η ίδια η έννοια του «δήμου» δεν υφίσταται καν στην εποχή μας!
Η άποψη αυτή αποτελεί μία σκληρή κριτική στην σύγχρονη πολιτική επιστήμη και αποδομεί τον ίδιο τον πυρήνα της νεωτερικής πολιτικής σκέψης. Μια πολιτική σκέψη η οποία αποκαλεί τα πολιτικά συστήματα στο σύνολο
τους «δημοκρατίες», βασιζόμενη στο σκεπτικό ότι το πολιτικό προσωπικό τους υπόκειται σε μια λαϊκή νομιμοποίηση. Αλλά αγνοεί ή παρακάμπτει πλήρως το γεγονός ότι
στην ουσία του το πολιτικό σύστημα δεν είναι ούτε καν
αμιγώς αντιπροσωπευτικό!
Για αυτούς τους λόγους, λοιπόν, η ευρωπαϊκή «Συμπολιτεία» σήμερα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την φύση
των πολιτικών συστημάτων των κρατών-μελών της, δηλαδή στην ουσία από τους ηγέτες των κυβερνήσεων. Επιπλέ-
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ον, η επιμονή της πολιτικής Ευρώπης να εστιάζει σχεδόν
αποκλειστικά στην «αγορά», έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανισορροπιών στις σχέσεις μεταξύ κοινωνίας των
πολιτών, κράτους και «αγοράς» υπέρ της τελευταίας. Αυτή
η ανισορροπία πρέπει να αποδοθεί στον ουσιαστικό αποκλεισμό της κοινωνίας από το πολιτικό σύστημα. Αυτήν
την παρουσίαση των συμφερόντων της «αγοράς» ως τελικό στόχο της πολιτικής Ευρώπης, θα μπορούσαμε να την
δούμε και από μια άλλη οπτική γωνία. Τα κράτη-μέλη της
ΕΕ προσεγγίζουν την πολιτική μέσα από το πρίσμα της
εξουσίας και δεν την αντιλαμβάνονται ως πεδίο εφαρμογής της ελευθερίας. Αυτό συμβαίνει διότι η ίδια η δομή
του πολιτικού συστήματος των κρατών-μελών βασίζεται
στην αυστηρή διχοτόμηση κοινωνίας και πολιτικής. Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο συμπολιτειακός χαρακτήρας της
ΕΕ καθίσταται, τελικά, ένα εργαλείο στα χέρια των ηγετών
του πολιτικού και τοποθετεί τα ατομικά/κρατικά συμφέροντα υπεράνω του κοινού ευρωπαϊκού συμφέροντος.
Αν σκεφτούμε, λοιπόν, το γεγονός ότι ο σύγχρονος
πολίτης θεωρείται ιδιώτης, υποκείμενο του κράτους, που
απλώς καλείται να νομιμοποιήσει την εξουσία του πολιτικού προσωπικού, μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε το
εξής: ο Ευρωπαίος πολίτης είναι ένα ελλιπές πολιτικό υποκείμενο! Με βάση τα ανωτέρω σκιαγραφείται η νεωτερική σύλληψη της Ένωσης. Μίας Ένωσης με χαρακτηριστικά της τις βασικά διακρατικές σχέσεις, τον έλεγχο των οργάνων λήψης των αποφάσεων από τις κυβερνήσεις και την
αναφορά στο κοινωνικό συμφέρον, αφήνοντας παρ’ όλα
ταύτα το ίδιο το κοινωνικό σύνολο αμέτοχο! Η κοινωνία
των πολιτών αποτελεί απλά μια υπήκοο κοινωνία, που δρα
ως ένας εξωθεσμικός παράγοντας απλής νομιμοποίησης.
Όλα τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο
αναπροσανατολισμός του πολιτικού σκοπού της ΕΕ, από
τα συμφέροντα της «αγοράς» στο κοινό συμφέρον των
λαών, μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια νέα ισορροπία
των σχέσεων κοινωνίας, πολιτικής και «αγοράς». Αυτό
απαιτεί την ανασυγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών
σε δήμο. Για μια Ευρώπη που εξακολουθεί να στηρίζεται
σε μια διεθνή συνθήκη και στερείται μίας συνειδητοποιημένης κοινωνίας, συγκροτημένης σε πραγματικό δήμο, η
μετάβαση από τις “δημοκρατίες των επιθετικών προσδιορισμών” στην πραγματική δημοκρατία, δεν θα είναι ούτε
εύκολη ούτε γραμμική.

Ειρήνη-Ελένη Παπαδοπούλου

μεταπτυχιακής φοιτήτριας Πολιτικών Επιστημών
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H αντιμετώπιση του ριζοσπαστικού Ισλάμ
από την Δύση
του Γεωργίου Οικονόμου

Μ

ετά την δολοφονία των δημοσιογράφων του
Charlie Hebdo στο Παρίσι, στον Νίγηρα έκαψαν εκκλησίες και εδολοφόνησαν Χριστιανούς. Τουλάχιστον 45 εκκλησίες και ένα χριστιανικό ορφανοτροφείο έχουν γίνει παρανάλωμα του πυρός. Στο
Μαλί και στην Αλγερία έχουν γίνει ομαδικές συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες και η συνήθης πυρπόληση σκιάχτρων, που αντιπροσωπεύουν τους μισητούς εχθρούς. Η
Σενεγάλη, το Σουδάν και η Μαυριτανία, η οποία ανταγωνίζεται τον Νίγηρα για το βραβείο της πιο καθυστερημένης χώρας στον κόσμο, δεν υστέρησαν σε ομαδικές
διαμαρτυρίες. «Θάνατος στην Γαλλία»! «Θάνατος στους
άπιστους»! «Θάνατος στους Χριστιανούς»! Αυτά συνέβησαν στην Αφρική.
Ομαδικές, όμως, διαμαρτυρίες έγιναν και στο Πακιστάν, στο Αφγανιστάν και στο Ιράν. Στην Τσετσενία,
στην κεντρική πλατεία του Grozny, ένα πλήθος τουλάχιστον 800.000 ατόμων εφώναζε συνθήματα κατά της
Γαλλίας, των σκιτσογράφων και γενικά κατά της Δύσης.
Η Ινγκουσετία ακολούθησε. Ακόμη και οι μωαμεθανοί
των Φιλιππίνων δεν εφείσθησαν διαμαρτυριών. Όπου να
στρέψει κανείς το βλέμμα του στον μωαμεθανικό κόσμο, θα αντικρύσει ύβρεις, θυμό, κραυγές και βία. Έναν
θυμό που δεν προέρχεται από τον θάνατο των 11 στο
Παρίσι, αλλά ως απάντηση στο “Je suis Charlie” και στο
μετά την δολοφονία έκδοση του περιοδικού, με τον Μωάμεθ στο εξώφυλλο. Δεν ενόχλησαν οι δολοφονίες, ίσως
μάλιστα η πλειονότητα των μωαμεθανών να τις ενέκρινε. Είναι τα σκίτσα που τους ώθησαν στις λεηλασίες και
τις δολοφονίες ανθρώπων μιας διαφορετικής πίστης.
Δυστυχώς, οι πολιτικοί, σε όλα τα δυτικά κράτη, προσπαθούν να πείσουν ότι η επίθεση στο Charlie Hebdo
«δεν έχει να κάνει με το πραγματικό Ισλάμ αλλά με εξτρεμιστές». Κλείνουν όμως τα μάτια τους και τα αυτιά τους
στα εκατομμύρια των μωαμεθανών που διαφωνούν με την
διάγνωση αυτή. Αν όλα αυτά τα εκατομμύρια είναι «εξτρεμιστές», πρέπει να επαναπροσδιορισθεί ο ορισμός και να
δοθεί νέα ερμηνεία στην λέξη. Έχει φθάσει στο σημείο «εξτρεμιστής» να σημαίνει κάτι πλησίον της έννοιας «μετριοπαθής» ή «κεντρώος». Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Και για του λόγου το αληθές: ο πρώην αρχηγός της
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πλέον μετριοπαθούς Ισλαμικής χώρας, της Ινδονησίας,
ο Susilo Bambang Yudhoyono, το έθεσε ως εξής: «Υπάρχει σύγκρουση αξιών, και αν η Δύση επιθυμεί να εξομαλυνθούν οι σχέσεις, πρέπει να υποχωρήσει». Ο «μετριοπαθής» Yudhoyono επέβαλλε φυλάκιση πέντε ετών για το
έγκλημα της βλασφημίας κατά του Μωάμεθ. Στην «μετριοπαθή» Μαλαισία, το Εφετείο απαγόρευσε την χρήση της λέξης «Αλλάχ» στους Χριστιανούς, με την δικαιολογία ότι δημιουργεί «σύγχυση στην κοινότητα» και συνιστά απειλή για την δημόσια τάξη, παρά το γεγονός ότι
για αιώνες η λέξη χρησιμοποιείται ευρέως στην τοπική
γλώσσα για να περιγραφούν οι θεοί διαφόρων θρησκειών. Η κυβέρνηση στηρίζει την απόφαση.
Ακόμη και στο πλέον φιλελεύθερο κράτος, την Μεγάλη Βρεταννία, 68% της Ισλαμικής κοινότητας πιστεύει
ότι η βλασφημία πρέπει να τιμωρείται. Και να θυμηθούμε ότι ο πρώην πρόεδρος του Μουσουλμανικού Συμβουλίου της Βρετανίας Iqbal Sacranie, είχε εισηγηθεί για τον
Salman Rushdie, τον συγγραφέα των Σατανικών Στίχων
(Satanic Verses), ότι ο θάνατος άνευ ετέρου «ίσως είναι
πολύ εύκολη λύση».
Σε Γαλλία, Βρεταννία, Γερμανία, Αμερική, καθώς και
σε πλείστες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της
Ελλάδας, η πολιτική γραμμή είναι ότι όλες οι επιθέσεις
στο όνομα του Μωάμεθ «δεν έχουν σχέση με το Ισλάμ»,
ακόμη και όταν ο Jihadi John αποκεφάλισε τον Alan
Henning αλλά και όταν Ισλαμιστές εξτρεμιστές κατέλαβαν το Mall στην Κένυα, εξεχώρισαν τους Μωαμεθανούς από τους Χριστιανούς και εκτέλεσαν τους Χριστιανούς με μία σφαίρα στο κεφάλι. Την ίδια καθησυχαστική
δήλωση έκανε και ο πρόεδρος Hollande μετά την σφαγή
των δημοσιογράφων και των Εβραίων στο Παρίσι.
Δυστυχώς η Δύση εθελοτυφλεί και έχει μεγάλη δυστοκία στο να αναγνωρίσει τα αυτονόητα. Πρέπει να
φθάσει το χτένι στον κόμπο για να αρχίσει να αντιδρά.
Είναι βέβαιο ότι οι ηγέτες μας γνωρίζουν και κατ’ ιδίαν αναγνωρίζουν ότι ψεύδονται. Η πιό λογική εξήγηση
γι’αυτήν τους την συμπεριφορά είναι ότι λένε ένα λευκό ψεύδος για να αποφύγουν την οργή και την εκδικητική μανία των υπηκόων τους. Είναι όμως σφάλμα. Πρώτον, διότι το κοινό δεν βασίζεται πια στους πολιτικούς
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για την πληροφόρησή του και όλοι σήμερα παρακολουθούν τα ΜΜΕ και διαμορφώνουν ιδίαν άποψη, δεύτερον
διότι με τα ψεύδη αυτά πολλοί δεν αντιλαμβάνονται τον
κίνδυνο, τρίτον διότι αφαιρεί την πίεση προς τους ίδιους
τους μωαμεθανούς να διαχειριστούν τα θέματα αυτά μέσα στην κοινωνία όπου ζουν σήμερα και τέταρτον διότι αν δεν αντιμετωπισθεί το θέμα τώρα, προϊόντος του
χρόνου η κοινωνία θα στρέφεται όλο και σε πιο εξτρεμιστικά κόμματα με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δημοκρατία αλλά και για την συνύπαρξη των πολιτισμών.
Η αλήθεια μας αντικρίζει κατάματα. Το να ισχυρίζεται κανείς ότι αυτοί που τιμωρούν ανθρώπους, σκοτώνοντάς τους επειδή εβλαστήμησαν κατά του Μωάμεθ,
φωνάζοντας συγχρόνως «ο Αλλάχ είναι μεγάλος», δεν
έχουν καμμία σχέση με το Ισλάμ, είναι εξωπραγματικό. Η
βία των Ισλαμιστών έχει να κάνει μόνον με το Ισλάμ: την
χειρότερη εκδοχή του, αλλά με το Ισλάμ.
Το κεντρικό πρόβλημα είναι ότι το Ισλάμ δεν είναι
μία ειρηνική θρησκεία. Ίσως καμμιά θρησκεία δεν είναι
απολύτως ειρηνική – τόσο ο Χριστιανισμός όσο ακόμη και ο Βουδισμός υπήρξαν κατά περιόδους μη ειρηνικές, πολεμοχαρείς και επιθετικές, αλλά είναι επίσης γεγονός ότι το Ισλάμ είναι κατ’εξοχήν η θρησκεία του πολέμου. Υπάρχουν, ευτυχώς, στο Κοράνι και πολλά ειρηνικά surah (κεφάλαια), τα οποία πλείστοι όσοι Μωαμεθανοί ακολουθούν – αλλά όχι όμως αρκετοί. Μέχρις
ότου γίνει αποδεκτή η αλήθεια αυτή, ελλοχεύει ο κίνδυνος να στραφεί ολόκληρη η κοινωνία εναντίον των
Μωαμεθανών γενικά και να εγκαταλείψει εκείνους
που προσπαθούν να εκσυγχρονίσουν, να αναμορφώσουν και να επαναπροσδιορίσουν την θρησκεία τους
σύμφωνα με τα δεδομένα της σημερινής εποχής. Δεν
πρέπει να εγκαταλειφθεί η παράδοση της ελεύθερης έκφρασης και να επιτραπεί σε μία θρησκεία να αποκτήσει
ένα απίστευτο πλεονέκτημα στον κόσμο των ιδεών.
Ο κόσμος θα ήταν πολύ, πολύ πιο ασφαλής, εάν ο
Μωάμεθ είχε συμπεριφερθεί όπως ο Βούδας ή ο Χριστός.
Δυστυχώς, όμως, όπως ένα αυξανόμενος αριθμός Μωαμεθανών και μη έχει συνειδητοποιήσει τα τελευταία χρόνια, η πραγματικότητα διαψεύδει την εκδοχή αυτή. Το
φως το οποίο άρχισε να φωτίζει και να αναδεικνύει το
αληθινό πρόσωπο του Ισλάμ, αποδεικνύεται πολύ οδυνηρό. Ο «πόλεμος των σκίτσων», ο οποίος άρχισε όταν η
δανική εφημερίδα Jyllands Posten eδημοσίευσε το 2005
τα πρώτα σκίτσα του Μωάμεθ, δεν αφύπνισε την Δύση
στο τι επεδίωκαν οι συνοδοιπόροι των δολοφόνων του
Charlie Hebdo.
Σε αντίθεση με τα λεγόμενα των πολιτικών αρχηγών,
οι δολοφόνοι του Charlie Hebdo δεν ήσαν παρανοϊκοί
χωρίς κίνητρο, αλλά σκληροί εξτρεμιστές, που θέλουν να
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επιβάλουν τους Ισλαμικούς νόμους για την βλασφημία
στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Αν δεν γνωρίζει κάποιος
την ιδεολογία τους, δεν μπορεί να καταλάβει ούτε και να
αποτρέψει τέτοιου είδους επιθέσεις. Ούτε, βέβαια, μπορεί να καταλάβει κάποιος που δεν έχει γνώση της Ισλαμικής ιστορίας γιατί οι Ισλαμιστές πάντοτε έχουν στόχο
τους Εβραίους.
Μερικοί στην Δύση είναι διατεθειμένοι να εγκαταλείψουν κάποια από τα δικαιώματά τους χάριν μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Αλλά αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Δύση είναι ότι ένα ολόκληρο σύστημα ανεκτικότητας και ανεξιθρησκίας αχρηστεύεται, είτε λόγω τρομοκράτησης είτε για να μην θεωρηθεί ότι υποτιμάται συγκεκριμένη θρησκεία. Το αποτέλεσμα είναι ότι, στην σημερινή Ευρώπη, το Ισλάμ, αντί να είναι δέκτης κριτικής,
έχει λευκή κάρτα (carte blanche), πράγμα το οποίο είναι
άδικο (unfair) για τις άλλες θρησκείες.
Όλοι μας ευχόμαστε οι «κακές» παραδόσεις του Ισλαμισμού να μην υπήρχαν ή να είχαν ατονήσει ανά τους αιώνες. Δυστυχώς, όμως, δεν φαίνεται να συμβαίνει κάτι
τέτοιο. Πολύ πρόσφατα, το Πανεπιστήμιο του Καϊρου
Αλ Αζχάρ ανεκοίνωσε ότι, παρ’όλο που τα μέλη της Isis
είναι τρομοκράτες, δεν μπορεί να θεωρηθούν αιρετικοί.
Για χρόνια τώρα λέγεται ότι το Ισλάμ χρήζει μεταρρύθμισης. Η άποψη αυτή αναγνωρίζει ότι υπάρχει πρόβλημα με το Ισλάμ και πιστεύει ότι οι θρησκείες μπορούν
να μεταλλαχθούν και να γίνουν συμβατές με το κοσμικό κράτος. Δηλαδή ότι είχε συμβεί πριν από μερικούς αιώνες, όταν ο Χριστιανισμός απέβαλε της θεοκρατικές
του παρορμήσεις και αποδέχτηκε τις σύγχρονες πολιτικές αξίες. Είναι όμως ορθή η άποψη αυτή; Ιστορικά είναι
διαδεδομένη η παρερμηνεία ότι ο Χριστιανισμός σχετίζεται με τον νεωτερισμό. Η εκδοχή αυτή θεωρεί ότι στο
παρελθόν ο Χριστιανισμός βρισκόταν σε σύγκρουση με
τις υγιείς πολιτικές ιδέες και ότι «έμαθε» να αλλάζει τους
τρόπους του. Ο Λούθηρος, όμως, δεν είπε να αλλάξουμε
την πίστη μας ούτως ώστε να συνάδει με την ανθρωπιστική, ουμανιστική ηθική, τα ίσα δικαιώματα και να διαχωριστεί η εκκλησία από την πολιτεία. Στην πραγματικότητα είπε: «Για να εξαγνίσουμε την θρησκεία μας, ας είμαστε πιο πιστοί στην βασική της λογική, που ανευρίσκεται
στα αρχικά κείμενα».
Η μεταρρυθμιστική αυτή κίνηση, προοδευτικά παρήγαγε νέες πολιτικές πραγματικότητες και ιδέες. Η δημιουργία μιας πιό φιλελεύθερης πολιτικής τάξης δεν ήταν
στις προθέσεις του Λούθηρου, ούτε και κανενός άλλου
της εποχής εκείνης, αλλά έγινε κεντρική πρόθεση κάποιων τον επόμενο αιώνα. Η Μεταρρύθμιση δεν σηματοδοτούσε την αποδοχή κάποιας άλλης αλήθειας, πέραν του
Χριστιανισμού. Η κοινωνία, όταν λέει ότι το Ισλάμ χρειάΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

ζεται μεταρρύθμιση, εννοεί ότι ο κόσμος θέλει το Ισλάμ
να αποδεχθεί τις δυτικές αξίες και να προσαρμοσθεί.
Η γραμμή αυτή, όμως, είναι λανθασμένη. Θεωρεί ότι
ο Χριστιανισμός και το Ισλάμ είναι δύο συμβατοί τύποι
θρησκείας – εφ’όσον η θρησκεία Α έχει προσαρμοσθεί
στην σύγχρονη εποχή, η θρησκεία Β μπορεί να πράξει το
ίδιο. Όμως η θρησκεία Α δεν έχει προσαρμοσθεί στην νεωτερικότητα: η προσαρμοστικότητα επήλθε τυχαίως μέσα από την προσπάθειά της να εξαγνισθεί. Η ιδέα για
την αλλαγή προήλθε από την Προτεσταντική Μεταρρύθμιση και μπορεί επιγραμματικά να αποδοθεί ως εξής:
«Κάτω η θεοκρατία». Να μην είναι υποχρεωμένη η πολιτεία να επιβάλλει την θρησκευτική ομοιομορφία, αλλά
να στηρίζει τις επιλογές του λαού για το πώς να λατρεύει τα θεία. Η επανάσταση στα θεο-πολιτικά έχει προωθηθεί όχι από άθεους αλλά από ιδεολόγους Προτεστάντες,
πρωτοστατούντων του John Milton και John Locke και
ακολουθούντων των Σπινόζα και Voltaire, παρ’όλο που
και οι δύο τελευταίοι ήσαν άθεοι.
Οι διανοούμενοι αυτοί ήσαν ενάντιοι των θεσμών οι
οποίοι επέβαλλαν συμμόρφωση και παρέπεμπαν στην
Καινή Διαθήκη, η οποία διακηρύττει ότι δεν υπάρχει
θεοκρατικό μοντέλο διακυβέρνησης (σε αντίθεση με
την Παλαιά Διαθήκη με τους ελέω θεού βασιλείς). Διακήρυτταν ότι η όλη παράδοση πίεσης, η οποία προέρχεται από την θρησκεία, είναι λάθος και σε αντίθεση με τις
Γραφές. Παραδείγματος χάριν, ο John Locke, στο “Letter
Concerning Toleration” , διακήρυξε ότι η ανοχή είναι «το
κύριο γνώρισμα της αληθινής εκκλησίας».
Τα βαριά κανόνια, ο Ρωμαιοκαθολικισμός και ο Καλβινισμός, ευνοούσαν την παλιά θεοκρατική παράδοση και χρειάστηκαν τρεις αιώνες για να επανεξετάσουν
την θέση τους. Παρά το γεγονός ότι επικρατεί ακόμη κάποια σύγχυση και ο Χριστιανισμός αναπόφευκτα αντιδρά σε κοσμικές φιλελεύθερες ιδέες και αξίες, όμως οι
νοοτροπίες αυτές περιορίζονται στο πεδίο της θρησκείας και δεν εκτείνονται στην διακυβέρνηση της πολιτείας
ή στον τρόπο του ζειν της κοινωνίας. Κανένα τμήμα χριστιανικής κοινωνίας δεν επιθυμεί να ανήκει σε μια θεοκρατική κοινωνία.
Σε αντίθεση με τον Χριστιανισμό, το Ισλάμ δεν έχει
την ικανότητα να αντιληφθεί ή να συνειδητοποιήσει ότι η θεοκρατική του θεώρηση της κοινωνίας είναι λανθασμένη ούτε και να αντιληφθεί ότι ο εξαναγκασμός στην θρησκεία δεν είναι φυσιολογικός. Το
πρόβλημα είναι διττό. Αφ’ενός οι φιλελεύθερες ιδέες είναι σήμερα υπαρκτές αλλά το Ισλάμ τις αντικρίζει ως ξένες προς το Ισλάμ. Το να λεχθεί ότι η ανεξιθρησκία και η
ελευθεροστομία είναι κεντρικές αρχές του Ισλάμ απέχει
παρασάγγας από την πραγματικότητα, ενώ όλοι γνωρίΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

ζουν ότι οι αρχές αυτές ανεπτύχθησαν ανά τους αιώνες
στην Δύση όπου και έγιναν θεσμός.
Αφ’ετέρου, τα ιερά βιβλία του Ισλάμ είναι επιεικώς
αμφιλεγόμενα όσον αφορά την βία: το κάλεσμα του
Προφήτη για συμπόνια και οίκτο συνυπάρχει με την παρότρυνση της χρήσης βίας στο όνομα του Αλλάχ. Ένας
φιλελεύθερος μωαμεθανός μπορεί να ισχυρισθεί ότι ο
Μωάμεθ έδωσε περισσότερη έμφαση στην συμπόνια,
αλλά δεν μπορεί να αρνηθεί ότι συγχρόνως επιβεβαίωσε ένα κυρίως θεοκρατικό ιδεώδες. Αντιθέτως, τα ιερά βιβλία του Χριστιανισμού τοποθετούνται ρητά εναντίον της θεοκρατικής βίας. Δεν υφίσταται η εκδοχή ότι
ο Ιησούς ήταν υπέρ της βίας ούτε και υπέρ του ιερού πολέμου. Επομένως, ο Χριστιανισμός, σε αντίθεση με το
Ισλάμ, εμπεριέχει αντι-θεοκρατική λογική, την οποία τόσο το Ισλάμ όσο και ο Ιουδαϊσμός στερούνται.
Τι δέον γίνεσθαι; Να αποφανθούμε ότι το Ισλάμ είναι ανεπίδεκτο μεταρρύθμισης και να του συμπεριφερθούμε ως ένα μεσαιωνικό «άλλο»; Τέτοια αντιμετώπιση δικαιολογεί την δίωξη, ή τουλάχιστον την περιθωριοποίηση. Αντ’αυτού, μπορούμε να επιφυλαχθούμε
για την τελική μοίρα του Ισλάμ και να έχουμε εμπιστοσύνη ότι η ανεξιθρησκία και η ανοχή είναι η καλύτερη
θεραπεία για αντιδραστικές ιδεολογίες. Το γεγονός είναι ότι, τουλάχιστον για όσους Μωαμεθανούς ζουν στην
Δύση υπό φιλελεύθερα καθεστώτα, υπάρχει η ελπίδα ότι
βαθμιαία θα καθίστανται πιο ανεκτικοί.
Από της δολοφονίας των δημοσιογράφων του Charlie
Hebdo, οι γνώμες είναι διχασμένες: μαύρο ή άσπρο. Δηλαδή είτε πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ της πλήρους αποδοχής του Ισλάμ, όπερ σημαίνει ότι δεν πρέπει ποτέ να
δυσαρεστούμε Μωαμεθανούς και να τους καλοδεχόμαστε, στην περίπτωση δε αυτήν μετατρέπουμε τις χώρες
τις Δύσης σε πολυπολιτισμικές όπου ο κάθε «πολιτισμός»
αφήνεται ελεύθερος να αναπτύσσει την κουλτούρα του
άτακτα και ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να υπερισχύσουν συν τω χρόνω νομοτελειακά οι πιο ακραίες εκφάνσεις του Ισλαμισμού. Ή να απαιτήσουμε και να επιδιώξουμε την αφομοίωσή τους στην κυριαρχική κουλτούρα
της Δύσης, ούτως ώστε να απορροφηθούν από τον κυρίαρχο και υφιστάμενο πολιτισμό. Η ρεαλιστική εκδοχή είναι ότι δεν πρέπει ποτέ να τίθεται θέμα επιλογής,
αλλά οι πολιτικές του κράτους υποδοχής να κατευθύνονται προς την αφομοίωση των μειονοτήτων, τουλάχιστον όσον αφορά τον διαχωρισμό της θρησκείας από
το κράτος, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα στα έθνη της
Ευρώπης από την Γαλλική Επανάσταση και εντεύθεν.
Η μέχρι τώρα εμπειρία αποδεικνύει ότι δεν πρέπει να
είμαστε τόσο ανεκτικοί έναντι των Μωαμεθανών ώστε
ποτέ να μην ασκούμε κριτική στην θρησκεία τους, όπως
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κόσμος
άλλωστε γίνεται χωρίς επιπτώσεις και με την Χριστιανική θρησκεία. Ούτε και να δεχόμαστε το αντιδυτικό μένος των μουλάδων, εφ’όσον παρεκτρέπονται. Όμως δεν
είναι βέβαιο ότι η ανεκτικότητα αυτή θα ενθαρρύνει την
φιλελεύθερη ερμηνεία του Ισλάμ, ή κατά πόσον η συμπεριφορά αυτή μπορεί να επιφέρει μια ουσιαστική αλλαγή
στο Ισλάμ.
Η Δύση έχει ζήσει τα τελευταία 15 χρόνια υποκρινόμενη ότι το Ισλάμ είναι κάτι διαφορετικό από ότι είναι, δηλαδή μια θρησκεία με αντικρουόμενες ερμηνείες. Οι πλείστοι Μωαμεθανοί ζουν ειρηνικά. Αλλά ένα αρκετά μεγά-

ο λόγος στους αναγνώστες
λο ποσοστό, τουλάχιστον 15% που όλο και αυξάνεται τα
τελευταία χρόνια, ακολουθεί μια πολύ ριζοσπαστική εκδοχή του Ισλάμ. Το αποτέλεσμα της μαζικής μετανάστευσης στην Δύση, την ίδια ώρα που επιχειρείται μια παγκόσμια επιστροφή στην κατά γράμμα ερμηνεία του Ισλαμισμού, σημαίνει ότι έχει καταστεί παγκόσμιο πρόβλημα.
Για να έχει η Δύση μια πιθανότητα να αντιμετωπίσει με
επιτυχία την εκδοχή αυτή του Ισλαμισμού, πρέπει να ξυπνήσει, να αναγνωρίσει το πρόβλημα και να φροντίσει
να αφομοιώσει τα νέα μέλη της κοινωνίας της στον δικό
της φιλελεύθερο και ανεξίθρησκο πολιτισμό.

Οι εξελίξεις στα Σκόπια δικαιώνουν το ελληνικό βέτο

Σ

ε ανακοινωθέν που διάβασε ο ίδιος στις 11 Μαίου,
ύστερα από σύσκεψη των πρεσβευτών της ΕΕ με
τον Σκοπιανό πρωθυπουργό Γκρούεφσκι, ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Σκόπια Μπέϋλυ αμφισβήτησε, σε
πρωτοφανώς σκληρό τόνο και ανοιχτά, την προσήλωση
της σκοπιανής κυβέρνησης στις δημοκρατικές διαδικασίες
και στις αξίες της Ευρωατλαντικής Κοινότητας. Και προειδοποίησε ότι ο καταιγισμός καταγγελιών της σκοπιανής
αντιπολίτευσης εναντίον του καθεστώτος Γκρούεφσκι θέτει εν αμφιβόλω την ένταξη της FYROM στην ΕΕ και στο
ΝΑΤΟ. Είχε προηγηθεί η εισβολή μονάδας του UCK στο
Κουμάνοβο, όπου διεξήχθησαν μάχες μεταξύ της σκοπιανής αστυνομίας και των εθνικιστών Αλβανών, με αποτέλεσμα τον φόνο οκτώ αστυνομικών και 14 Αλβανών.
Αντιλαμβάνεται κανείς ότι η ένταξη των Σκοπίων σε
κάποιον ισχυρό διεθνή οργανισμό, όπως το ΝΑΤΟ ή η
ΕΕ, αντί να δημιουργήσει σταθερότητα στην FYROM, θα
μετέφερε την αστάθεια στο εσωτερικό του οργανισμού.
Ένα κρατίδιο υπό διάλυση, με το δυτικό του αλβανόφωνο τμήμα να έχει αποκοπεί και να βρίσκεται σε διαδικασία απόσχισης, και μάλιστα μέσω ενόπλων συγκρούσεων,
αποκλείεται να ενταχθεί στην ευρωπαϊκή ή στην ατλαντική οικογένεια.
Από το μεγάλο συλλαλητήριο του 1992 μέχρι σήμερα,
επί σχεδόν ένα τέταρτο αιώνα, οι «προοδευτικοί» μας διανοούμενοι και άλλοι αστέρες του εγχώριου εθνομηδενισμού λοιδωρούσαν τους «υπερπατριώτες» και «εθνικιστές», που αντιδρούσαν στην αναγνώριση των Σκοπίων
ως «Μακεδονίας». Κατηγορούσαν την αδιάλλακτη πολιτική και τα εμπάργκο του Ανδρέα Παπανδρέου, την ρήση
του συγκινημένου υπέργηρου Κωνσταντίνου Καραμανλή
ότι «η Μακεδονία είναι Ελληνική», το βέτο του Κώστα Καραμανλή στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι, την
ανελαστικότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που
στο ζήτημα αυτό τράβηξε μία σαφή «κόκκινη γραμμή»,
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ίσως την μόνη μεταπολεμικά, και έμεινε συνεπής σε αυτήν.
Αλλά και ο Ελληνικός λαός, που έδειξε συμπαγή αντίθεση στην προσπάθεια υφαρπαγής της μακεδονικής ιστορίας και κληρονομιάς του, που στις δημοσκοπήσεις έδινε
ποσοστά άνω του 90% εναντίον κάθε «ιδέας» αποδοχής
της σκοπιανής πλαστογραφίας, ήξερε καλύτερα από τους
ολιγάριθμους «επαϊοντες» και «ειδικούς». Οι πάντες σε
αυτήν την χώρα είχαν καταλάβει ότι το τεχνητό κρατίδιο,
που κατοικείται από βουλγαρόφωνους Σλαύους, ελληνόφωνους Κουτσόβλαχους και Αλβανούς, έχει συγκροτήσει
μία πλαστή ταυτότητα, για να δημιουργήσει ψευδεπίγραφη συνοχή. Και ότι για να την ενισχύσει βρήκε και έναν
βολικό «κακό», την Ελλάδα, που δήθεν δεν αφήνει την
FYROM να προκόψει στις διεθνείς της σχέσεις. Βολική
εξήγηση για τις τριτοκοσμικές δομές του υπανάπτυκτου
κρατιδίου. Οι πάντες στην Ελλάδα είχαν διαβάσει τα αλυτρωτικά επίσημα σκοπιανά κείμενα και σχολικά βιβλία, είχαν δει τους χάρτες με την «αλύτρωτη» Θεσσαλονίκη ενθυλακωμένη στην αρρωστημένη φαντασίωση της «Μακεδονίας του Αιγαίου», είχαν δει τους Σκοπιανούς ηγέτες
να προσκυνάνε μνημεία του ψευδοαλυτρωτισμού τους.
Όλοι τα είχαν υπ’ όψη τους αυτά, πλην των «μοντέρνων»
και «αντιεθνικιστών» διανοουμένων και δημοσιολόγων.
Τώρα λοιπόν οι «εθνικιστές» και οι «υπερπατριώτες»
(δηλαδή αυτοί που απλά έβλεπαν την πραγματικότητα
όπως είναι και όχι μέσα από πολυπολιτισμικές παρωπίδες και ιδεοληψίες) δικαιώνονται από την ίδια την επίσημη ευρωπαϊκή και αμερικανική πολιτική. Και ο Ελληνικός
λαός αποδεικνύεται σοφώτερος των διανοουμένων του.
Οπότε μπορούμε, δικαιολογημένα, να θέσουμε το εξής
ερώτημα: μήπως και οι άλλες θέσεις των ψευδοπροοδευτικών, εθνομηδενιστών, φιλοσκοπιανών και φιλότουρκων
διανοουμένων μας στα άλλα εθνικά θέματα είναι εξίσου
ιδεοληπτικές, εξωπραγματικές και το χειρότερο λανθασμένες, όπως και ο σκοπιανός τους «ρεαλισμός».
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Πόσο ρατσιστής είσαι;

Σ

ε ένα πρόσφατο εκπαιδευτικό ταξίδι στο εξωτερικό, με συμμετοχή πολλών νεαρών επιστημόνων,
ένιωσα άβολα, όταν έμεινα μόνος να υποστηρίζω
την θέση ότι οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε λιγώτερο αλλά
ούτε και περισσότερο ρατσιστές από τους λοιπούς κατοίκους του «δυτικού» κόσμου. Το εντυπωσιακό ήταν ότι οι
φανατικοί υπέρμαχοι της ιδέας ότι οι Έλληνες είμαστε
ρατσιστές σε υψηλό βαθμό ήταν οι Έλληνες επιστήμονες. Αποφάσισα να δημιουργήσω ένα ερωτηματολόγιο,
που απαντώντας το ο καθένας θα συμπεράνει αν αυτή η
βαριά λέξη τον χαρακτηρίζει και σε ποιόν βαθμό.
Προσπάθησε να απαντήσεις με ειλικρίνεια:
1) Θεωρείς ότι το Ισλάμ απειλεί τον δυτικό κόσμο;
2) Εξαγριώνεσαι με τους ιεχωβάδες που σου χτυπούν τη
πόρτα κάθε λίγο και λιγάκι; 3) Θεωρείς ότι εμείς οι Έλληνες έχουμε κάτι εξαιρετικό στο dna μας; 4) Θα παντρευόσουν ή θα έλεγες με την ίδια περηφάνια ότι σχετίζεσαι
με έναν π.χ Αλβανό/ίδα; 5) Θεωρείς ότι οι Τούρκοι είναι
βάρβαροι και απολίτιστοι; 6) Πιστεύεις ότι οι ομοφυλόφιλοι είναι ανώμαλοι και διεστραμμένοι; 7) Έχεις φίλους
ομοφυλόφιλους που βγαίνετε για ένα καφέ ή ποτό; 8)
Έχεις επιτεθεί ποτέ λεκτικά σε αθίγγανο ή οποιονδήποτε
αλλοδαπό; 9) Στους εργαζόμενους που είχες ποτέ στην
δούλεψή σου, μιλούσες με τον ίδιο τρόπο στους Έλληνες και στους αλλοδαπούς; 10) Όταν μιλάς για τις διαφορετικές εθνότητες της Αφρικανικής ηπείρου, αναφέρεσαι με τον όρο φυλές; 11) Όταν χρησιμοποιείς τα ΜΜΜ,
κάθεσαι εύκολα και χωρίς δισταγμό σε ελεύθερη θέση
όταν στο διπλανό κάθισμα κάθεται π.χ κάποιος χρώματος μαύρου ή αθίγγανος; 12) Κατευθύνεις το παιδί σου
να μην επιλέγει φίλους στο σχολείο (δημοτικό) με καταγωγή π.χ από την Αλβανία; 13) Πιστεύεις ότι σε μερικούς
αλλοδαπούς τους χρειάζεται η Χρυσή Αυγή γιατί δεν καταλαβαίνουν αλλιώς; 14) Πρόσθεσε μόνος τα αντίστοιχα
ερωτήματα που σου ήρθαν στο μυαλό.
Αν περιμένεις από το παραπάνω ενδεικτικό και
απλούστατο ερωτηματολόγιο να βγει ένα ποσοστό που
να καταδεικνύει το πόσο ρατσιστής είσαι, δεν πρόκειται
να συμβεί. Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να
σε προβληματίσει, να σε κάνει να ψάξεις, να αναθεωρήσεις για αυτά που μόλις παραδέχθηκες και σε έκαναν να
νιώσεις άσχημα. Όλοι είμαστε ρατσιστές (αλλάζει μόνο ο βαθμός και ο τρόπος έκφρασης του). Κάποιες εύκολες και κοινά αποδεκτές τοποθετήσεις με βάση τις προηγηθείσες ερωτήσεις, πιθανόν να βοηθήσουν αυτούς που
προβληματίστηκαν από τις απαντήσεις τους και να τους
κάνουν να ερευνήσουν ευρύτερα. Η προσωπική έρευνα,
χωρίς κατευθύνσεις και απαγορεύσεις, είναι σίγουρα ο
καταλληλότερος τρόπος εύρεσης της αλήθειας.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

του Σπύρου Σπύρου

– Το Ισλάμ ως θρησκεία δεν αποδέχεται την βία ως
ορθή πρακτική. Το ίδιο κάνει και η επικρατέστερη θρησκεία της Ευρώπης, ο Χριστιανισμός (όχι πάντα βέβαια,
βλέπε σταυροφορίες).
– Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, απαγορεύεται ο
προσηλυτισμός. Είναι, όμως, αλήθεια, ότι εκτός συνόρων αποστέλλονται, και μάλιστα με τις ευλογίες του κράτους, ιεραπόστολοι π.χ. στην Αφρική, με στόχο πέραν της
θεάρεστης ανθρωπιστικής βοήθειας και αυτόν του προσηλυτισμού.
– Επιστημονικά δεν έχει αποδειχθεί ότι οι κάτοικοι
της Ελλάδας διατηρούν στο dna τους κάτι διαφορετικό. Σε πάνω από 2.000 χρόνια από την ακμή της Αρχαίας
Ελλάδας, έχουν περάσει από τον γεωγραφικό μας χώρο
και έχουν αναμιχθεί με τους γηγενείς εκατομμύρια αλλοδαποί. Οι επιτυχίες των Ελλήνων στο εξωτερικό εξηγούνται όπως και των λοιπών μεταναστών, σε άλλες χώρες που εργάστηκαν με πείσμα και πέτυχαν.
– Στις ΗΠΑ, στην Γερμανία και σε άλλες χώρες, μέχρι
και πριν από λίγα χρόνια (και ενδεχομένως και στις μέρες
μας), ένας Έλληνας γαμπρός ή μια Ελληνίδα νύφη δεν
εθεωρείτο και κελεπούρι.
– Αρκετοί ομοεθνείς μας θα μπορούσαν επίσης να χαρακτηριστούν ως βάρβαροι και απολίτιστοι.
– Οι ομοφυλόφιλοι είναι το ίδιο καλοί και κακοί με
οποιονδήποτε άλλον διατηρεί διαφορετικές σεξουαλικές σχέσεις.
– Έχεις φίλους ομοφυλόφιλους που βγαίνετε για καφέ και ποτό, αλλά απλά δεν το ξέρεις. Για όσους το ξέρουν, γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι το ίδιο ωραία, βαρετή, ενδιαφέρουσα, αδιάφορη κλπ. η παρέα τους, όπως
είναι οποιωνδήποτε άλλων.
– Πολλοί Έλληνες κάτοικοι της Γερμανίας, της Ολλανδίας, των ΗΠΑ και γενικά αναπτυγμένων χωρών,
έχουν δεχτεί φραστικές επιθέσεις. Ρωτήστε τους πως
αισθάνθηκαν.
– Αν ο καλύτερος φίλος του παιδιού σου είναι αλλοδαπός/η τότε μπράβο σου, είσαι από τις λίγες εξαιρέσεις.
Ακόμα και η επιστήμη, τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιεί τον όρο εθνότητες και όχι φυλές, άρα μην αισθάνεσαι και τόσο άσχημα.
– Το ίδιο άπλυτοι και με αρρώστιες είναι και πολλοί
λευκοί… Ναι, ακόμα και Έλληνες.
– Τα παιδιά έχουν τους δικούς τους αθώους κώδικες.
Αν δεν σου αρέσει ο κόσμος μας, άστα να φτιάξουν έναν
καλύτερο.
– Η βία φέρνει βία.
Ελπίζω να αισθάνεστε καλύτερα από εμένα που έγραψα αυτές τις λίγες γραμμές.
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ΦΑΚΕΛΟΣ

Καύκασος

Γεωπολιτική αρχιτεκτονική του Καυκάσου
του Ιπποκράτους Δασκαλάκη

Η

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η απώλεια του ελέγχου της μεσαιωνικής
Υπερκαυκασίας από τους Βυζαντινούς είναι αυτή που επέτρεψε τα τουρκικά
φύλα να συντρίψουν τον Βυζαντινό στρατό στο Ματζικέρτ το 1071 και να
φθάσουν τελικά μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης.

περιοχή του Καυκάσου αποτελεί από αιώνες
το σημείο της εκρηκτικής συνάντησης τριών
ισχυρών εθνοτικών ομάδων (Περσική, Τουρκική, Ρωσσική) με βαθύτατες πολιτιστικές διαφορές και
μακροχρόνια ιστορία αντιπαλότητας σε κάθε επίπεδο, με
σημαντική επίσης έως και ενίοτε κυρίαρχη και την υπερδισχιλιετή ελληνική παρουσία και επιρροή (1). Η περιοχή, ευρισκόμενη μεταξύ δύο τεράστιων υδατίνων λεκανών (Μαύρη Θάλασσα και Κασπία Θάλασσα), αποτελεί
την γέφυρα επικοινωνίας από Ανατολάς προς Δυσμάς
και από Βορρά προς Νότο και αντιθέτως. Η ορεινή εδαφική διαμόρφωση (δύο σχετικά εγγύς μεταξύ τους επιμήκεις και παράλληλοι μεγάλοι ορεινοί όγκοι με ανατολική-νοτιανατολική κατεύθυνση) και το σκληροτράχη26

λο και διακοπτόμενο του εδάφους, καθιστούν την περιοχή, εκτός από πολλών κατευθύνσεων γέφυρα, συγχρόνως και εμπόδιο, που φράσσει τις παραπάνω κατευθύνσεις, δημιουργώντας ισχυρές γραμμές αμύνης σε βάθος.
Με το πέρασμα του χρόνου και διωκόμενοι από διαφόρους εισβολείς, σχετικά ολιγάριθμες φυλές εγκαταστάθηκαν στα ορεινά του εδάφη αναζητώντας προστασία. Με αυτόν τον τρόπο σχηματίστηκε ένα έντονο εθνοτικό και θρησκευτικό «μωσαϊκό», που ρίζωσε
και δημιούργησε τις δικές του οντότητες, που δια πυρός
και σιδήρου εξελίχθησαν στα σημερινά τρία κράτη που
απαρτίζουν πολιτικά τον Καύκασο (Γεωργία, Αρμενία
και Αζερμπαϊτζάν).
Ταυτόχρονα, στην περιοχή του Καυκάσου, γεωγραΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

φικά, υπάγονται και δύο επαρχίες (Krasnodar Krai και
Stavropol Krai), καθώς και επτά αυτόνομες δημοκρατίες της Ρωσσικής Ομοσπονδίας (Karachay-Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Adygea, North Ossetia, Dagestan, Ingushetia, και Chechnya, με τις τρεις τελευταίες
να έχουν δοκιμαστεί πρόσφατα από αποσχιστικές συγκρούσεις). Επιπλέον, η παλιρροϊκή κίνηση και πίεση
των τριών εξωτερικών και ισχυρών εθνοτικών ομάδων
(συνάμα αντίπαλων εναλλασσομένων αυτοκρατοριών),
σχημάτισε θύλακες εγκλωβισμένων ομάδων. Οι ομάδες αυτές, σήμερα, με την προστασία των «μητέρων πατρίδων», επιζητούν την αυτονομία τους, με αποτέλεσμα
τις συνεχείς αναφλέξεις και συγκρούσεις. Ως εκ τούτου, εκτός από τα τρία προαναφερθέντα (αποσχισθέντα
πρόσφατα από την ΕΣΣΔ) με νομική υπόσταση και διεθνώς αναγνωριζόμενα κράτη, υπάρχουν και τρείς αυτοανακηρυχθείσες αυτόνομες περιοχές, η Αμπχαζία, η
Νότια Οσετία και το Ναγκόρνο Καραμπάχ (Abkhazia,
South Ossetia και Nagorno-Karabakh), με σχεδόν μηδενική διεθνή αναγνώριση αλλά υπαρκτό status και αποσταθεροποιητικές συνέπειες. Εάν, μάλιστα, στην βεβαρυμμένη από εθνολογική (2), θρησκευτική και πολιτιστική διάσταση, προστεθούν και οι ενεργειακές πηγές
και άξονες διέλευσης της ενέργειας, τότε το μείγμα γίνεται τρομερά εκρηκτικό και η γεωπολιτική αρχιτεκτονική της περιοχής επικίνδυνα ασταθής.
Η στρατηγική σημασία του Καύκασου έγκειται
ακριβώς στην ικανότητα του να λειτουργεί συγχρόνως ως κύρια γραμμή άμυνας (με ισχυρές διαδοχικές
τοποθεσίες) αλλά και ως βάση εξορμήσεως προς τις
εκατέρωθεν πεδινές περιοχές. Η αμυντική ικανότητα
εξασφαλίζεται από το ορεινό, το διακεκομμένο και τραχύ του εδάφους, σε συνδυασμό με το αφιλόξενο κλίμα.
Οι ορεινοί όγκοι της αποκαλούμενης Υπερκαυκασίας (η
ελαφρώς ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν οι οροσειρές του Καυκάσου) δεσπόζουν των κεντρικών οροπεδίων της Μικράς Ασίας, του κεντρικού οροπεδίου του
Ιράν, της ρωσσικής στέπας και της βόρειας κορυφής της
«εύφορης ημισελήνου» της Μέσης Ανατολής, διευκολύνοντας την ορμητική κίνηση των στρατευμάτων, που
οδηγούνται κατευθείαν στα ανεπαρκώς προστατευόμενα εδάφη των γειτονικών χωρών. Επιπλέον, η ορεινή περιοχή του Καυκάσου, σε συνδυασμό με τις εκατέρωθεν
δύο υδάτινες λεκάνες, αποτελεί έναν «αμυντικό στροφέα», δηλαδή μια κεντρική βάση πάνω στην οποία μπορούν να στηριχθούν γραμμές αμύνης που φράσουν διαφορετικούς άξονες επίθεσης.
Το χαρακτηριστικό αυτό μεγιστοποιεί την στρατηγική αξία μιας περιοχής. Δικαίως λοιπόν η Υπερκαυκασία
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αποτέλεσε το μήλον της έριδος στην διαμάχη Βυζαντινών-Περσών, Βυζαντινών-Αράβων και αργότερα μεταξύ των τριών παρακειμένων αυτοκρατοριών (Τουρκική, Ρωσσική, Περσική). Η επιδίωξη της κατάληψης
αυτής της περιοχής από μια εξωτερική δύναμη, ενέχει τρομερό κόστος και προσπάθεια, λόγω της εδαφικής διαμόρφωσης, η οποία επιτείνεται και από τον εθνοτικό και πολιτικό κατατεμαχισμό των λαών της περιοχής. Ο ίδιος, όμως αυτός κατακερματισμός και οι αντιπαλότητες, έχουν την τάση να συμπαρασύρουν τις μεγάλες, γειτονικές και μη, δυνάμεις στις εσωτερικές διαμάχες των λαών του Καυκάσου (3). Μια σχετικά πλήρης κυριαρχία επί της περιοχής επιτεύχθηκε την περίοδο 1921-1991 από το Σοβιετικό καθεστώς, που επιβλήθηκε βίαια κάτω από εξαιρετικά ιδιόμορφες συνθήκες, για να καταρρεύσει ταχύτητα όταν οι δυνάμεις
του εθνικισμού απελευθερώθηκαν ανεξέλεγκτα.
Ο σημερινός ενεργειακός ανταγωνισμός αυξάνει
κατακόρυφα και την γεωπολιτική σημασία της περιοχής, καθ’όσον αποτελεί χώρο αντλήσεως (με αξιόλογα
αποθέματα πετρελαίου υψηλής ποιότητος και φυσικού
αερίου) υδρογονανθράκων, που διοχετεύονται κυρίως
στις αγορές της Ευρώπης. Συγχρόνως αποτελεί και έναν
εν δυνάμει χώρο διέλευσης των αγωγών ενέργειας της
Κεντρικής Ασίας, της Ρωσσίας και του Ιράν, στην περίπτωση που μελλοντικά ευοδωθεί η πληρέστερη διασύνδεση αυτών των περιοχών, που θα τροφοδοτούν όχι
μόνον τις ευρωπαϊκές αγορές αλλά και αυτές της αναπτυσσόμενης Ασίας. Η τελευταία αυτή εξέλιξη προϋποθέτει την εύρεση των κατάλληλων συνθηκών ισορροπίας και συνεργασίας μεταξύ των αντιτιθεμένων κρατικών και εταιρικών συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και των κρατών της περιοχής.
Η εθνοτική και θρησκευτική πανσπερμία των κατοίκων της περιοχής, που γαλουχήθηκαν επί τρεις σχεδόν
γενεές σε περιβάλλον αθεΐας, σε συνδυασμό με την ανέκαθεν περιορισμένη απήχηση του φονταμενταλιστικού
ισλαμισμού (σουνιτικού ή σιϊτικού) (4) και τον ελαφρώς
υπέρτερο αριθμό των Χριστιανών, δημιουργούν ένα τείχος στην εξάπλωση των ακραίων σουνιτών (Ισλαμικό
Χαλιφάτο), που αιματοκυλίζουν σήμερα την Μεσοποταμία, αλλά και των ακραίων σιϊτών οπαδών της ιρανικής
επανάστασης. Η έλλειψη αυτή της κρίσιμης «μάζας» και
συνθηκών ισλαμιστικής φονταμενταλιστικής ανάφλεξης, δεν αποκλείει τους κινδύνους αλλά απλά περιορίζει
τις πιθανότητες προς βορρά εξάπλωσης των οπαδών του
Ισλαμικού Χαλιφάτου, αυξάνοντας την αξία του χώρου.
Η γεωπολιτική σημασία του Καυκάσου παρουσιάζεται και στο βιβλίο του διακεκριμένου αναλυτή Zbigniew
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εξωτερική πολιτική & άμυνα
Brzezinski Η Μεγάλη Σκακιέρα (5), όπου το Αζερμπαϊτζάν χαρακτηρίζεται χώρα βαρύνουσας σημασίας (γεωπολιτικός άξονας) και ως ο φελλός στο μπουκάλι
που περιέχει τα πλούτη (υδρογονάνθρακες) της λεκάνης της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας. Ο έλεγχος ή
μη αυτού του μικρού κράτους από την Ρωσσία, θα καθορίσει κατά πολύ και τις δυνατότητες της τελευταίας να
ελέγχει τους ενεργειακούς πόρους και οδεύσεις της ευρύτερης περιοχής. Στο ίδιο, βέβαια, βιβλίο, ο Καύκασος
αποτελεί μέρος της ασταθούς εκείνης περιοχής, που,
μαζί με την Κεντρική Ασία, ονομάζεται από τον συγγραφέα ως «Ευρασιατικά Βαλκάνια» και χαρακτηρίζεται ως ζώνη υψηλής επικινδυνότητος.
***
Οι γεωπολιτικές επιδιώξεις και επεμβάσεις της Ρωσσίας, οι δυτικές αντιδράσεις και συμφέροντα, οι αντίστοιχες πιέσεις των γειτονικών χωρών (Τουρκία, Ιράν),
αλλά και οι πατροπαράδοτες αντιπαλότητες μεταξύ των
λαών του Καυκάσου, καθορίζουν αποφασιστικά τις πολιτικές τους επιλογές και τις μεταξύ τους κινήσεις ισορροπίας.
Γεωργία: η παρευξείνια αυτή χώρα περιορίζει κατά
πολύ την πρόσβαση της Ρωσσίας στην Μαύρη Θάλασσα (6). Η ακατάλληλα προετοιμασμένη προσπάθεια
της χώρας να ξεφύγει από τον ρωσσικό εναγκαλισμό,
ερμηνεύοντας λανθασμένα τις δυτικές δυνατότητες
παρέμβασης, τις αυτονομιστικές διαθέσεις αλλά και
τις αντιδράσεις της Ρωσσίας, οδήγησαν σε εσωτερικές
πολεμικές συγκρούσεις (1992-5, 2004), με εκατοντάδες νεκρούς, τραυματίες και εκτοπισμένους. Αποκορύφωμα της αντιπαλότητας υπήρξε ο αποκαλούμενος πόλεμος της Γεωργίας και η εισβολή των ρωσσικών στρατευμάτων (2008), που σάρωσαν σε πέντε ημέρες την
αντίσταση των Γεωργιανών. Οι συγκρούσεις οδήγησαν
στην βίαιη αυτονόμηση της Αμπχαζίας και Νότιας Οσετίας από την Γεωργία (7).
Σήμερα υφίσταται σημαντική ρωσσική στρατιωτική
παρουσία σε αυτές τις δύο περιοχές, με δυνάμεις 3500
και 4000 ανδρών αντίστοιχα στις κύριες βάσεις Gadauta
και Tskhinvali, συνοδευόμενες από συμφωνίες αμυντικής συνεργασίας. Η κυβέρνηση της Γεωργίας δεν αναγνωρίζει την αυτονόμηση αυτών των επαρχιών και επιζητά την δυτική υποστήριξη, εγγυήσεις και στρατιωτική και οικονομική βοήθεια, για να εξασφαλίσει την δική της ανεξαρτησία και την επανένωση των αποσχισθέντων περιοχών.
Μέχρι και σήμερα, η δυτική συνεισφορά είναι εξαιρετικά περιορισμένη, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφιβολίες στην κουρασμένη από τις συγκρού28

σεις γεωργιανή κοινωνία για την σκοπιμότητα της ρήξης με την Ρωσσία. Πλέον ένθερμος υποστηρικτής της
Τιφλίδας παρουσιάζεται η γειτονική Τουρκία, με περιορισμούς, όμως, λόγω της επιζητούμενης σήμερα (για διαφορετικούς λόγους) οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας με την Ρωσσία. Οι αγωγοί πετρελαίου WREP
και BTC από το Αζερμπαϊτζάν προς Supsa, (Γεωργία) και
Ceyhan (Τουρκία), και ο αγωγός φυσικού αερίου SCP
από το Αζερμπαϊτζάν προς Τουρκία, αυξάνουν την σημασία της χώρας. Επιπλέον, η πιθανή υλοποίηση του
επικαλούμενου ενεργειακού «South Corridor» θα αυξήσει την αξία και τα έσοδα της χώρας. Οι μακρόχρονες
συγκρούσεις και η πολιτική αστάθεια έχουν οδηγήσει σε
απελπιστική κατάσταση την οικονομία της Γεωργίας.
Αρμενία: η μοναδική χώρα της Υπερκαυκασίας που
διατηρεί, από την περίοδο της ανεξαρτητοποίησής της,
άριστες σχέσεις με την Ρωσσία. Διαθέτει μάλιστα και
μακροχρόνια διμερή συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας και εγγυήσεων, που επισφραγίζονται με την παρουσία ισχυρών χερσαίων και αεροπορικών ρωσσικών
δυνάμεων. Συγχρόνως αποτελεί μέρος της αμυντικής
συνεργασίας Collective Security Treaty Organization
(CSTO) (8) και της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης
Eurasian Economic Union (EAEU ή EEU) (9). Οι σχέσεις της Αρμενίας με το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν είναι
τεταμένες, ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων του 198994, που κατέληξαν σε στρατιωτική επικράτηση των Αρμενίων και δημιουργία της αυτόνομης, διεθνώς μη αναγνωριζόμενης, αρμενικής περιοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ (Nagorno-Karabakh Republic-NKR).
Έκτοτε επικρατεί ένταση στα σύνορα των δύο χωρών, ενώ το Αζερμπαϊτζάν δηλώνει την πρόθεση ανακατάληψης των απολεσθέντων εδαφών, παράλληλα με
διεθνείς προσπάθειες για εύρεση ενός ειρηνικού διακανονισμού. Παρά τις βάσιμες κατηγορίες του Αζερμπαϊτζάν για ρωσσική βοήθεια προς την Αρμενία στην διάρκεια των συγκρούσεων, η ρωσσική επιρροή σε αμφότερα τα κράτη αναγνωρίζεται και από την διαμεσολαβητική προσπάθειά της, που κατέληξε το 2008 στην υπογραφή της Διακήρυξης της Δημοκρατίας Ναγκόρνο-Καραμπάχ μεταξύ Ρωσσίας, Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, για
ειρήνευση και ασφάλεια της περιοχής.
Η Αρμενία διατηρεί ψυχρές σχέσεις και με την
Τουρκία, ως αποτέλεσμα της υποστήριξης της τελευταίας προς τον «αδελφό» λαό του Αζερμπαϊτζάν, αλλά
και τις θηριωδίες που διέπραξε σε βάρος του αρμενικού
έθνους με ιδιαίτερη ωμότητα ιδίως στις αρχές του 20ού
αιώνα (10). Η εχθρότητα αυτή, που προκαλεί κατά καιρούς τις γνωστές τουρκικές απειλές, είχε ως αποτέλεΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

σμα και την σύναψη συμφωνιών αμυντικής συνεργασίας
με την Ρωσσία, που εξασφαλίζουν την Αρμενία από την
τουρκική προκλητικότητα αλλά και από την αζέρικη επιθυμία ανακατάληψης των χαμένων εδαφών της.
Οι αμυντικές αυτές εγγυήσεις οδήγησαν την Αρμενία στην επιλογή της συμμετοχής στην EAEU ή EEU το
2013, παρά τις ήδη προχωρημένες σχέσεις της με την ΕΕ
(Association Agreement) (11). Πρόσφατες προσπάθειες
εξομάλυνσης των σχέσεων με την Τουρκία οδηγήθηκαν
σε αποτυχία λόγω της αδυναμίας της Άγκυρας να αποδεχθεί τις ιστορικές ευθύνες της για την αρμενική γενοκτονία. Άξια αναφοράς είναι και η ανεπίσημη ιρανική υποστήριξη προς την Αρμενία έναντι του Αζερμπαϊτζάν, για λόγους που σχετίζονται με υποβόσκουσες αντιπαλότητες σχετικά με την πολυάριθμη Αζέρικη μειονότητα στο Ιράν αλλά και τις τριβές μεταξύ Τεχεράνης και
Μπακού για την εκμετάλλευση των πόρων της Κασπίας.
Η Αρμενία, παρά την εγγύτητά της, βρίσκεται σήμερα απομονωμένη από τις οδούς διέλευσης της ενέργειας, με αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Η οικονομική και πολιτική κατάσταση της χώρας δεν χαρακτηρίζονται ικανοποιητικές, ενώ είναι βάσιμη η ανησυχία της
οικονομικής γιγάντωσης του γειτονικού Αζερμπαϊτζάν,
γεγονός που ενισχύει τις βλέψεις και ικανότητές του για
επιθετική επιστροφή. Πολλαπλασιαστής ισχύος αποτελεί η πανίσχυρη σε όλον το κόσμο ευρισκόμενη Αρμενική διασπορά, που, πλέον της οικονομικής συνεισφοράς της, έχει καταφέρει την έκδοση σημαντικών ψηφισμάτων αναγνώρισης της αρμενικής γενοκτονίας, μέχρι
και έκδοση ψηφισμάτων Αμερικανικών Πολιτειών προς
την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση για αναγνώριση της Δημοκρατίας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Αζερμπαϊτζάν: η πλέον ισχυρή πληθυσμιακά και οικονομικά χώρα του Καυκάσου και συγχρόνως προικισμένη με πλούσιους φυσικούς πόρους, σε συνδυασμό με
την γεωστρατηγική της θέση, ιδιαίτερα στα ενεργειακά
πεδία. Παρά όμως τους αναμφισβήτητους παράγοντες
ισχύος της, δεν κατόρθωσε να επιβληθεί στους αποφασισμένους και σκληροτράχηλους Αρμένιους μαχητές.
Το Αζερμπαϊτζάν, από την ανεξαρτησία του, συμπιεζόμενο μεταξύ των ρωσσικών, δυτικών, τουρκικών και
ιρανικών επιδιώξεων, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει τα
οφέλη του, προσπαθώντας να απεμπλακεί από τον ανταγωνισμό Δύσεως-Ρωσσίας, διατηρώντας όμως ανοικτές
τις ενεργειακές του πηγές, με έμφαση προς τις αγορές τις
Ευρώπης. Προσπάθειες δυτικής επικράτησης με τουρκική συνεισφορά στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
απέτυχαν, κατόπιν της αποφασιστικής ρωσσικής αντίδρασης, αλλά και της εκ μέρους των Αζέρων συνειδητοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

ποίησης της ματαιοπονίας και ανεδαφικού της πλήρους
ρήξης και αποτίναξης της ρωσσικής επιρροής.
Τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων του
Αζερμπαϊτζάν τροφοδοτούν την Ευρώπη, η ενεργειακή απεξάρτηση της οποίας από την Ρωσσία στηρίζεται
κατά πολύ στην υλοποίηση του «South Corridor», που
θα παρέχει ενέργεια από τα αζέρικα κοιτάσματα ή από
αυτά της Κεντρικής Ασίας (ή και του Ιράν αν προχωρήσει η εξομάλυνση των σχέσεων) μέσω των εδαφών του
Μπακού. Τα κοιτάσματα αυτά και τους υφιστάμενους ή
υπό κατασκευή αγωγούς για την τροφοδοσία της Ευρώπης, εκμεταλλεύονται σήμερα κοινοπραξίες αζέρικων
εταιρειών με δυτική (αμερικανική, βρεταννική, ιαπωνική
κλπ) και ρωσσική, τουρκική και ιρανική συμμετοχή, κατά
περίπτωση. Εξυπακούεται ότι η δυτική επιδίωξη είναι ο
εξοβελισμός των ρωσσικών και ιρανικών συμμετοχών.
Η συνεισφορά των ενεργειακών πόρων έχει επιτρέψει μια θεαματική άνοδο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, που δεν συνοδεύεται μέχρι στιγμής και
από αντίστοιχη εξέλιξη των θεσμών. Σημείο τριβής με
τις γειτονικές χώρες αποτελεί και ο καταμερισμός των
πόρων της Κασπίας Θάλασσας, που προϋποθέτει την
επίλυση νομικών θεμάτων ως προς το καθεστώς της Κασπίας και εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσεως από τα πέντε παραλιακά κράτη (Ρωσσία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, Τουρκμενιστάν και Ιράν). Τα τελευταία χρόνια
έχει επιδιωχθεί πρόοδος και έχουν συνομολογηθεί διμερείς ή τριμερείς συμφωνίες για επίλυση των προβλημάτων, χωρίς όμως να έχει επιτευχθεί μια ολοκληρωμένη
λύση. Έχει μάλιστα διαφανεί μια σύγκλιση της Ρωσσίας,
Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, που έρχεται σε αντίθεση με
τα ιρανικά συμφέροντα.
***
Ο Καύκασος, για άλλη μια φορά, έχει μετατραπεί σε
πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων και περιφερειακών δυνάμεων και με την συμμετοχή πολυεθνικών
εταιρειών (λιγώτερο ή περισσότερο κυβερνητικά ελεγχόμενων), ενώ οι χώρες της περιοχής προσπαθούν να
μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους μέσα από μία σειρά μεταβαλλόμενων ισορροπιών και ευαίσθητων συμφωνιών.
Προφανής είναι η επιδίωξη των ΗΠΑ για ανάσχεση της
επανακάμπτουσας ρωσσικής ισχύος και επιρροής στην
περιοχή και έλεγχο των ενεργειακών πόρων και οδών.
Αντίθετες οι στρατηγικές επιδιώξεις της Ρωσσίας, που
διέρχεται μια επικίνδυνη περίοδο υπερβολικής αυτοπεποίθησης, κατόπιν των πρόσφατων επιτυχιών, αλλά
και οικονομικής ύφεσης ως συνέπεια των, σε βάρος της,
οικονομικών μέτρων.
Το status quo των προσαρτημένων περιοχών (Κρι29
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μαία) και των αυτόνομων περιοχών που έχουν δημιουργηθεί από την Ρωσσία ή με την υποστήριξή της, δύσκολα θα ανατραπεί και θα αποτελεί πηγή έντασης της
Ρωσσίας με την Δύση αλλά και με τις ακρωτηριασθείσες
χώρες. Βέβαια, η Ρωσσία ανησυχεί για τυχόν αναζωπύρωση αποσχιστικών κινήσεων στις δικές της επαρχίες
του βόρειου Καυκάσου.
Η Τουρκία, παρά ορισμένες αποτυχίες, επανέρχεται
στον αρχικό ενθουσιασμό των αρχών της δεκαετίας του
1990 υπό έναν νεο-οθωμανικό μεγαλοϊδεατισμό, που
προκαλεί ανησυχίες όχι μόνο στην Δύση αλλά και στα
γειτονικά κράτη. Η θέση της, καθώς και οι λοιποί παράγοντες ισχύος της, την καθιστούν υπολογίσιμη παράμετρο και συνέταιρο σε κάθε σχεδιασμό.
Η άγνωστη παράμετρος της εξίσωσης είναι το Ιράν
και η πιθανολογούμενη αποκατάσταση των σχέσεων
του με την Δύση. Τυχόν επιστροφή του Ιράν στην «κανονικότητα» θα επανακαθορίσει τους όρους του παιχνιδιού, αυξάνοντας τις πιθανές επιλογές, άρα αναγκάζοντας όλους τους ενδιαφερόμενους να προχωρήσουν σε
νέους και ευρύτερους σχεδιασμούς. Το Ιράν αναδεικνύεται ως μια βέλτιστη λύση για την ενεργειακή τροφοδοσία των ενεργειακά διψασμένων ασιατικών αγορών
από την περιοχή της Κασπίας και της Κεντρικής Ασίας.
Όλα, όμως, αυτά τα μεγαλεπήβολα σχέδια απαιτούν
χρόνο, σημαντικά κεφάλαια (δυτικές και κινεζικές πηγές
χρηματοδότησης) και τεχνογνωσία (βασικά δυτική). Η
Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατεί να παρουσιαστεί ως ενιαίος δρων στην περιοχή και αρκείται στην διστακτική
και χρονοβόρα προώθηση των στόχων της ενεργειακής
απεξάρτησής της («πρόγραμμα South Corridor»), που
συνθλίβονται μέσα από τις συμπληγάδες των αντικρουόμενων εθνικών σχεδιασμών και των συμφερόντων των
ευρωπαϊκών πολυεθνικών κολοσσών. Το παιχνίδι επιρροής στην ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου συνεχίζεται,
ενώ οι κίνδυνοι ανάφλεξης της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής αυξάνονται με την δράση του ισλαμικού
φονταμενταλισμού και ο αριθμός των failed states και
των εκτοπισμένων δυστυχισμένων ανθρώπινων υπάρξεων αυξάνεται συνεχώς. Όλως περιέργως, τα «Ευρασιατικά Βαλκάνια» φαίνονται σχετικά σταθερά, και είναι
προς το συμφέρον όλων των πλευρών να αποφευχθεί
κάθε μετάδοση του ισλαμικού εξτρεμισμού βορειότερα.
***
Παρά τις τεχνολογικές προόδους και επιτεύγματα, η
γεωγραφία εξακολουθεί να διαδραματίζει πρωτεύοντα
ρόλο στις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Καύκασος
αποτελεί μια γέφυρα πολλών κατευθύνσεων και πολλαπλών και διαφορετικών διελεύσεων. Ως εκ τούτου, η γεωπολιτική σημασία του Καυκάσου θα εξακολουθήσει να
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είναι σημαντική και να αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού.
Η εμπλοκή, μάλιστα, πολυάριθμων δρώντων στην περιοχή, καθιστά την γεωπολιτική αρχιτεκτονική σύνθετη και ευμετάβλητη. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η
απώλεια του ελέγχου της μεσαιωνικής Υπερκαυκασίας από τους Βυζαντινούς είναι αυτή που επέτρεψε τα
τουρκικά φύλα να συντρίψουν τον Βυζαντινό στρατό
στο Ματζικέρτ (12) το 1071 και να φθάσουν τελικά μέχρι τα πρόθυρα της Βιέννης.
Σημειώσεις

1. Θα αποτελούσε ατόπημα εάν δεν κάναμε αναφορά της ύπαρξης, από αρχαιοτάτων χρόνων, του ακμάζοντος Ελληνικού
στοιχείου στην περιοχή, κυρίως στην παραθαλάσσια ζώνη.
Η παρουσία αυτή κορυφώνεται επί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, για να μειωθεί δραματικά με την εισβολή των τουρκικών φύλων, παραμένοντας όμως ζωντανή ακόμη και μετά
την πτώση της και παρά τους διωγμούς της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Η ύπαρξή της συνεχίζεται ακόμη και μέχρι τις
ημέρες μας, μέσω μιας δοκιμαζόμενης και συνεχώς μειούμενης και εγκαταλειμμένης ελληνικής διασποράς.
2. Συναντάται ποικιλία φυλετικών υποομάδων προερχόμενων
και από τις τρεις εθνοτικές ομάδες της Ευρασίας (Ινδοευρωπαϊκή, Καυκάσια και Αλταϊκή ομάδα).
3. Σημεία της ανάλυσης της παραγράφου έχουν βασιστεί στο
βιβλίο του Χαράλαμπου Παπασωτηρίου Βυζαντινή Υψηλή
Στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Εκδόσεις Ποιότητα, 2000.
4. Με εξαίρεση την Τσετσενία, όπου βεβαίως συντρέχουν και
άλλοι λόγοι εμφάνισης ενός μαχητικού και εξτρεμιστικού
ισλαμιστικού κινήματος.
5. Zbigniew Brzezinski, Η Μεγάλη Σκακιέρα, Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη, 1998.
6. Τα δεδομένα φαίνεται να μεταβάλλονται με την βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας στην Ρωσσική Ομοσπονδία.
7. Οι αυτόνομες περιοχές της Abkhazia και της South Ossetia
αναγνωρίζονται μόνον από την Ρωσσική Ομοσπονδία, την
Βενεζουέλα, την Νικαράγουα και την μικροσκοπική νήσοκράτος του Ειρηνικού Nauru.
8. Κράτη μέλη της αμυντικής συνεργασίας Collective Security
Treaty Organization (CSTO) είναι: Ρωσσία, Λευκορωσία, Αρμενία, Καζακστάν, Κιργιστάν και Τατζικιστάν.
9. Κράτη μέλη της οικονομικής ένωσης Eurasian Economic
Union (EAEU ή EEU) είναι: Ρωσσία, Λευκορωσία, Αρμενία, Καζακστάν, ενώ το Κιργιστάν ευρίσκεται στο στάδιο της
αναμενόμενης επικύρωσης της συμφωνίας εισδοχής.
10. Επίκαιρη η μαύρη επέτειος της συμπλήρωσης 100 ετών από
την γενοκτονία του αρμενικού λαού από τους Τούρκους (24
Απριλίου 1915).
11. Η συγκεκριμένη απόφαση της αρμενικής κυβέρνησης προκάλεσε λαϊκές αντιδράσεις, καθ’όσον η πλειοψηφία των Αρμενίων δείχνει προτίμηση στην ένταξη στην ΕΕ, με την οποία
υπάρχουν και σημαντικές οικονομικές σχέσεις, αλλά αποτελεί και εγγύηση εκδημοκρατισμού της χώρας.
12. Το Ματζικέρτ (Matzikert), σημερινό Malazgirt, είναι τοποθεσία της σημερινής Τουρκίας (βορειοδυτικά της λίμνης Βαν)
και στα δυτικά όρια της άλλοτε αποκαλούμενης μεσαιωνικής
Υπερκαυκασίας.
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Ηγεμονικός ανταγωνισμός στον Καύκασο
του Χρήστου Ζιώγα

Ο

Καύκασος καλύπτει την ορεινή περιοχή που
βρίσκεται ανάμεσα στην Μαύρη και την Κασπία Θάλασσα. Το βόρειο τμήμα του περικλείει περιοχές της Ρωσσικής Ομοσπονδίας και το νότιο
τμήμα εδάφη στην Τουρκία και στο Ιράν. Ο νότιος Καύκασος επίσης περιλαμβάνει τρία ανεξάρτητα κράτη, το
Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και την Γεωργία, τα οποία
προέκυψαν μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης.
Πρόκειται για μια περιοχή με μεγάλη ποικιλία γλωσσών
και εθνοτήτων, όπου υπολογίζονται πως συναντώνται
πενήντα διαφορετικές εθνοτικές ομάδες.
Η πτώση του τείχους του Βερολίνου, καθώς και η
επακόλουθη γερμανική ενοποίηση, η κατάρρευση της
σοβιετικής ηγεμονικής τάξης στα τέλη του 1991 και οι
καθεστωτικές αλλαγές των πρώην συμμάχων της στην
κεντρική και ανατολική Ευρώπη, οδήγησαν σε μια νέα
κατανομή ισχύος, τόσο στο παγκόσμιο όσο και στο περιφερειακό επίπεδο. Το διεθνές σύστημα βρέθηκε σε
μεταβατικό στάδιο, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου
ήταν η κυρίαρχη πολιτικοστρατιωτική θέση των ΗΠΑ
και ο περιορισμός της Ρωσσίας σε περιφερειακό ρόλο.
Το γεγονός αυτό συνιστούσε μια μείζονα ανακατανομή
ισχύος, αλλά επ’ ουδενί λόγο δεν άλλαξε την φύση του,
όπως ισχυρίζονταν αναλυτές τα πρώτα μεταψυχροπολεμικά έτη. Το μοναδικό νέο στοιχείο ήταν πως η εν
λόγω αλλαγή επήλθε με ειρηνικό τρόπο, ήτοι με την
απουσία ενός ηγεμονικού πολέμου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
Η αρχική μεταρρυθμιστική πολιτική του Μιχαήλ
Γκορμπατσώφ απελευθέρωσε εθνικές και κοινωνικές
δυνάμεις, που τελικά οδήγησαν στην διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανάδειξη 15 διαδόχων κρατών.
Το τέλος της αμερικανοσοβιετικής αντιπαράθεσης και
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εν τέλει της ίδιας της Σοβιετικής Ένωσης δεν αποτελούσε μια τυπική, με ιστορικούς όρους, ήττα ενός κράτους, που προσαρμόζεται στα τετελεσμένα της ισχύος,
ούτε κάν μια διπλωματική αναδίπλωση βάσει των νέων
συσχετισμών, αν και στην πρώτη φάση ομοίαζε με μία
τέτοια κατάσταση. Η παύση του σοβιετικού κράτους
σήμαινε και το τέλος της κομμουνιστικής κοσμοθεωρίας, που επιδίωκε για περισσότερα από 70 έτη να αναμορφώσει την κοινωνία και τον άνθρωπο, καθορίζοντας ανεπίστρεπτα την πορεία της ανθρώπινής ιστορίας. Ο σοβιετικός πολίτης αποτελούσε έναν ανθρωπολογικό χαρακτήρα που τερμάτισε την σύντομη ιστορική του διαδρομή στο λυκαυγές του 20ου αιώνα, κληρονομώντας ωστόσο συγκεκριμένες νοοτροπίες στις
15 και πλέον «αναγεννημένες» εθνικές ταυτότητες
της μετασοβιετικής περιόδου.
Διαφορές που προϋπήρχαν στους λαούς που διαβιούσαν στην περιοχή του Καυκάσου, και ήταν εν υπνώσει επί Σοβιετικής περιόδου, βρήκαν ξανά το πεδίο της
ιστορικής τους εκπλήρωσης, απειλώντας την τάξη στον
συγκεκριμένο χώρο. Σε συνάρτηση και ακολουθία με
πάγιες γεωπολιτικές σταθερές, αλλά και λόγω της εξόρυξης και διέλευσης υδρογονανθράκων από την εν λόγω περιοχή, επήλθε μια σταδιακή αναβάθμιση του Καυκάσου στους γεωστρατηγικούς και γεωοικονομικούς
υπολογισμούς των μεγάλων αλλά και περιφερειακών
δυνάμεων, γεγονός που συνήθως δημιουργεί συνθήκες
ανταγωνισμού.
Πέραν των γεωπολιτικών ανταγωνισμών, στην περιοχή του νοτίου Καυκάσου, κατά την μεταψυχροπολεμική περίοδο, έλαβαν χώρα δύο πολύ σημαντικές πολεμικές συγκρούσεις, που εξακολουθούν να απειλούν
την περιφερειακή σταθερότητα, Ο πόλεμος Αρμενί31
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ας–Αζερμπαϊτζάν στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το 19881994, και ο πόλεμος μεταξύ Γεωργίας και Ρωσσίας το
2008, που οδήγησε στην de acto ανεξαρτητοποίηση της
Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας. Και στις δύο περιπτώσεις επήλθε κατάπαυση του πυρός δίχως, μέχρι σήμερα, την επίτευξη τελικής συμφωνίας ειρήνης, θέτοντας σε κίνδυνο την εύθραυστη σταθερότητα.
Ο Καύκασος αποτελεί μέρος της Ευρασίας, που,
όπως επισημαίνει ο Zbigniew Brzezinski, θεωρείται το
κέντρο της παγκόσμιας ισχύος τα τελευταία τουλάχιστον 500 χρόνια. Όλες δε οι αυτοκρατορίες που επιδίωξαν να κυριαρχήσουν στο διεθνές γίγνεσθαι, έθεταν ως
βασικό σκοπό τους τον έλεγχο του Ευρασιατικού χώρου. Η Ευρασία, ως ενιαία γεωπολιτική μάζα, συμπεριλαμβάνει το σύνολο των εδαφών της Ευρώπης και της
Ασίας, στα οποία διαβιεί το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού πλούτου του πλανήτη και αντιπροσωπεύει το 60%
του παγκόσμιου ΑΕΠ. Η περιοχή του Καυκάσου βρίσκεται σε μία πολύ σημαντική θέση της Ευρασίας, συνδέοντας το ενδιάμεσο και δυτικό και αποτελώντας πέρασμα για το νότιο τμήμα της.

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
Αναλύοντας ο Zbigniew Brzezinski τον ρόλο των
Ηνωμένων Πολιτειών στην μεταψυχροπολεμική εποχή, αναφέρει: «Για πρώτη φορά τα τελευταία 500 χρόνια μια μη ευρασιατική δύναμη αναδείχθηκε ως ο βασικός διαιτητής - ρυθμιστής στον ευρασιατικό συσχετισμό
δυνάμεων, αλλά και ως η μεγαλύτερη παγκόσμια δύναμη». Οι ΗΠΑ, στις αρχές του 21ου αιώνα, ενσαρκώνουν
την μοναδική χώρα που μπορεί να ασκεί εξωτερική πολιτική πλανητικού επιπέδου. Η διαιώνιση της πρωτοκαθεδρίας της στο διεθνές σύστημα, είναι πρωταρχικό μέλημα της εκάστοτε αμερικανικής κυβέρνησης. Υπό αυτό το πρίσμα, η αποτροπή ανάδειξης ενός περιφερειακού ηγεμόνα στην Ευρασίας συνιστά εκ των ων ουκ
άνευ προϋπόθεση της αμερικανικής ηγεσίας για την
ευόδωση της συγκεκριμένης πολιτικής.
Στον χώρο του Καυκάσου, οι ΗΠΑ, βλέποντας το
κενό ισχύος που δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και την αποδυνάμωση της Ρωσσίας, υιοθέτησαν μία μεθοδική πολιτική αύξησης της επιρροής τους. Όχημα της αμερικανικής πολιτικής αποτέλεσε το ΝΑΤΟ, ενσωματώνοντας ως μέλη του τις περισσότερες χώρες της ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης. Η επιδίωξη της Γεωργίας το 2008 και
της Ουκρανίας το 2014 να προσεγγίσουν τους δυτικούς
πολιτικο-στρατιωτικούς θεσμούς, προκάλεσε την ρωσ32

σική αντίδραση, σηματοδοτώντας την ανάκαμψη της
εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας και επιδεινώνοντας
ταυτόχρονα τις σχέσεις Δύσης–Ρωσσικής Ομοσπονδίας. Ο Καύκασος, επομένως, αποτελεί ένα από τα πεδία
του αναγεννημένου προαναφερθέντα ανταγωνισμού.

Ρωσσία
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο πως, την τελευταία
δεκαπενταετία, ενισχύεται η θέση και ο ρόλος της Ρωσσικής Ομοσπονδίας στον ευρύτερο καταμερισμό ισχύος, συγκρινόμενος ιδιαίτερα με την πρώιμη μεταψυχροπολεμική εποχή. Η Ρωσσία επιδίωξε σταθερά και αποφασιστικά να καταστεί συνδιαμορφωτής των τεκταινομένων στο ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές γίγνεσθαι,
αναφύοντας παράλληλα νέες γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές έριδες.
Η σαφώς πιο ενεργητική πολιτική της Ρωσσίας καταδεικνύει την επιθυμία της ν’ ανακτήσει την επιρροή
της, πολιτική και οικονομική, εμποδίζοντας την περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, στην περιοχή που θεωρεί ως «εγγύς εξωτερικό», επιδιώκοντας
να επανακτήσει το καθεστώς μεγάλης περιφερειακής
δύναμης. Η ένοπλη σύγκρουση με την Γεωργία το 2008
και ο Ουκρανικός εμφύλιος πόλεμος, δηλοί την αποφασιστικότητα της Ρωσσικής Ομοσπονδίας να παρεμποδίσει με την χρήση βίας οποιαδήποτε περαιτέρω διεύρυνση του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ανατολική Ευρώπη και τον Καύκασο.
Οι συγκλίσεις που υπάρχουν σε μια σειρά θεμάτων
μεταξύ Ρωσσίας και Δύσης, όπως στην τρομοκρατία,
την αποτροπή διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής,
τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, περιβαλλοντικά ζητήματα κα άλλα, δεν φαίνεται να υπερισχύουν στην παρούσα φάση των γεωπολιτικών προτεραιοτήτων και το
στοιχείο του ανταγωνισμού υπερτερεί αυτού της συνεργασίας.

Ευρωπαϊκή Ένωση
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η είσοδος στους κόλπους
της των τριών κρατών του νοτίου Καυκάσου μάλλον
δεν αποτελεί καίρια επιλογή. Στα πλαίσια της «Ευρωπαϊκής Πολιτική Γειτονίας» (European Neighbourhood
Policy), υιοθετήθηκε το 2009 η πολιτική της «Ανατολικής Συνεργασίας», που αφορούσε τα έξι κράτη της ανατολικής Ευρώπης και του Καυκάσου, την Ουκρανία, Γεωργία, Μολδαβία, Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και υπό
προϋποθέσεις την Λευκορωσία. Με την εν λόγω κίνηση, η ΕΕ επιδιώκει να αναχαιτίσει την ρωσσική επιθετικότητα και να σταθεροποιήσει την περιοχή, επιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

φέροντας πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις
στο εσωτερικό των τριών χωρών, θεωρώντας πως θα
επηρεάσουν και την εξωτερική τους πολιτική.
Είναι γεγονός πως στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες παρατηρούνται παρόμοια φαινόμενα πολιτικής
«παθογένειας» όπως η διαφθορά, η καταπάτηση δημοκρατικών ελευθεριών κτλ., απόρροια εμπεδωμένων
νοοτροπιών, τόσο παλαιοτέρων όσο και πιο πρόσφατων. Τα κράτη της ΕΕ επιθυμούν οι χώρες του Καυκάσου να αποτελέσουν την δίοδο των πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου της κεντρικής
Ασίας και να καταστούν εναλλακτικές των ρωσσικών
υποδομών μεταφοράς, έτσι ώστε να επιτύχουν ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση. Σε ζητήματα γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος, το ατλαντικό πλαίσιο
συνεχίζει ν’ αποτελεί το σημείο αναφοράς, αν και με
αποκλίσεις, για τα περισσότερα κράτη-μέλη, και κυρίως τις χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης,
ιδιαίτερα δε μετά την έναρξη του εμφυλίου στην Ουκρανία.

του προγράμματος και η συνεπαγόμενη παύση του καθεστώτος κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης, αναμένεται
να αναβαθμίσει την θέση και τον ρόλο της στο περιφερειακό υποσύστημα. Η σταδιακή επανάκαμψη στο διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα, και κυρίως στον τομέα εξαγωγής υδρογονανθράκων, θα ενισχύσει καίρια
την πολιτική και οικονομική κατάσταση του Ιράν, τόσο ως αυτόνομου δρώντα, όσο και ως πιθανού στρατηγικού εταίρου τρίτων κρατών. Η μέχρι σήμερα αντιπαράθεση της Τεχεράνης με την Δύση, έδινε την δυνατότητα στην Ρωσσία και την Κίνα να ενσαρκώνουν τους
«φυσικούς» συμμάχους της τόσο σε πολιτικο-οικονομικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Η εξομάλυνση των
σχέσεων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μετά από 35
έτη, όταν πραγματοποιηθεί θα διαφοροποιήσει άρδην
τους συσχετισμούς στην περιοχή, αναδεικνύοντας
και τις αποκλίσεις ανάμεσα στην Μόσχα και την Τεχεράνη, που μέχρι σήμερα καλύπτονται από τις εχθρικές σχέσεις Δύσης-Ιράν.

Κίνα

Η τουρκική εξωτερική πολιτική των κεμαλικών κομμάτων της πρώτης μεταψυχροπολεμικής περιόδου στην
περιοχή του Καυκάσου, χαρακτηρίστηκε από αποτυχία υλοποίησης των αρχικών στοχεύσεων. Αχίλλειος
πτέρνα της τουρκικής διπλωματίας αποτέλεσε το ζήτημα του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Η αναφανδόν τουρκική στάση υπέρ του Αζερμπαϊτζάν, που όμως περιορίστηκε σε ρητορικό επίπεδο, υπονόμευσε συνολικά την
αξιοπιστία της Άγκυρας και εν γένει την πολιτική της
τόσο στον Καύκασο όσο και στην κεντρική Ασία, έναντι κυρίως των βασικών των ανταγωνιστών εκείνη την
περίοδο, δηλαδή της Ρωσσίας και του Ιράν.
Ο γενικός αναστοχασμός της τουρκικής εξωτερικής
πολιτικής, μετά την ανάληψη της εξουσίας από το κόμμα Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, υπό την ηγεσία του Ταγίπ Ερντογάν, δεν διαφοροποίησε στις τουρκικές στοχοθεσίες για τον ρόλο που η Τουρκία οφείλει να διαδραματίσει στην περιφέρεια του Καυκάσου. Η
πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων», που δρομολόγησε ο Αχμέτ Νταβούτογλου, ιεραρχεί υψηλά την εν
λόγω περιοχή ως έναν χώρο εκπλήρωσης των τουρκικών επιδιώξεων, εξασφαλίζοντας μέχρι τώρα τον ανταγωνισμό της Ρωσσίας και οσονούπω του επανακάμψαντος Ιράν.

Η άνοδος της Κίνας στον παγκόσμιο καταμερισμό
ισχύος αναμφίβολα εγγράφεται ως η περισσότερο διατυπωμένη έκφραση αλλά και ενδιαφέρουσα τάση το
πρώτο ήμισυ του 21ου αιώνα. Ο Καύκασος, στην παρούσα περίσταση, δεν ιεραρχείται ως πρώτιστος στόχος της κινέζικής εξωτερικής πολιτικής. Η οικονομική
άνοδος της Κίνας, που συνεχώς βελτιώνει την θέση της
στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, αυξάνοντας
παράλληλα τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οδηγεί και σε εντατικοποίηση του ανταγωνισμού
σχετικά με τον έλεγχο και την διακίνηση των υδρογονανθράκων. Διαπιστώνουμε, επομένως, πως το όλο
ενεργειακό παίγνιο γίνεται πολύπλοκο και οδηγεί σε
νέους ανταγωνισμούς μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.
Η Κίνα, σταδιακά και εκ των πραγμάτων, θα δραστηριοποιείται γεωπολιτικά σε όλο και ευρύτερο φάσμα και
με μεγαλύτερη ένταση εντός του διεθνούς συστήματος.
Ο Καύκασος, ως περιοχή που συνδέεται με την παραγωγή και την διακίνηση του πετρελαίου και φυσικού
αερίου, θα αναχθεί μελλοντικά σε πεδίο έντονης δραστηριότητας της κινεζικής εξωτερικής πολιτικής.

Ιράν
Η Ισλαμική δημοκρατία του Ιράν συνιστά ένα πολύ
σημαντικό κράτος, τόσο στην κεντρική Ασία όσο και
στην Μέση Ανατολή. Η αρχική συμφωνία με τις έξ μεγάλες δυνάμεις σχετικά με τον έλεγχο του πυρηνικού
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Τουρκία

Το ενεργειακό παίγνιο
Στην εποχή της διεθνοποιημένης οικονομίας, η ζήτηση πρώτων υλών διαρκώς αυξάνεται· το πετρέλαιο
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εξωτερική πολιτική & άμυνα
και το φυσικό αέριο αποτελούν τους απαραίτητους πόρους για την βιομηχανική και οικονομική ανάπτυξη
όλων των κρατών. Μεγάλο μέρος των πολύτιμων υδρογονανθράκων βρίσκεται σε ασταθείς περιοχές, με εξαίρεση τα κοιτάσματα της Βορείου Αμερικής, και ή ανήκουν σε Ευρασιατικές δυνάμεις (Ρωσσία) ή βρίσκονται
στον περίγυρο αυτών των κρατών.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες, επιθυμώντας την διαιώνιση της πρωτοκαθεδρίας τους, επιδιώκουν να διασφαλίσουν τους διακανονισμούς εκείνους, περιλαμβανομένου του ενεργειακού τομέα, που αναπαράγουν την σημερινή κατανομή ισχύος. Για τους διαμορφωτές της
Αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, συνιστά βασική
επιλογή η συνέχιση της εξάρτησης των ευρωπαϊκών
κρατών, κυρίως της Γερμανίας και της Γαλλίας, από
τις αμερικανικές ροές πρώτων υλών. Και τούτο διότι
η ενεργειακή εξάρτηση έχει και πολιτικές προεκτάσεις,
που αναδεικνύονται ως ζητήματα ενεργειακής ασφάλειας. Οι ευρωπαϊκές χώρες σε καμμία περίπτωση δεν
επιθυμούν την εξάρτησή τους στην προμήθεια φυσικού
αερίου από την Ρωσσία, αλλά επιδιώκουν την ύπαρξη
εναλλακτικών προμηθευτών. Η προσέγγιση, στον συγκεκριμένο, τομέα, της Γερμανίας και της Γαλλίας με
την Ρωσσία, θα είχε αρνητικές συνέπειες για την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Τα κράτη που κατέχουν
τους πολύτιμους υδρογονάνθρακες ή ελέγχουν τις
οδούς διακίνησής τους, εκτός από τα οικονομικά οφέλη, επιδιώκουν να αντλήσουν και πολιτικά.
Η Ρωσσία και η Κίνα, μαζί με την Γερμανία και την
Γαλλία, έχουν σημαντική παρουσία στον ανταγωνισμό
για τους ενεργειακούς πόρους στην Ευρασία. Οι χώρες
από τις οποίες θα διέρχονται οι αγωγοί, θα βελτιώσουν την γεωπολιτική τους θέση και ρόλο. Οι ΗΠΑ
επιθυμούν την κατασκευή πολλών εναλλακτικών διόδων, έτσι ώστε και η αγορά να μην επηρεαστεί από την
παύση της λειτουργίας κάποιων αγωγών, αλλά και να
μην ελέγχει ένα κράτος την μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων, γεγονός που αυξάνει τη γεωπολιτική του σημασία. Η κύρια επιλογή των ΗΠΑ είναι να μην καταστεί η
Ρωσσία ο κύριος προμηθευτής φυσικού αερίου των ευρωπαϊκών χωρών, και οι αγωγοί που το μεταφέρουν να
παρακάμπτουν την ρωσσική ομοσπονδία ή κράτη που
ακολουθούν φιλορωσσική πολιτική.
Διαπιστώνουμε ότι το παίγνιο του πετρελαίου και
του φυσικού αερίου έχει πλανητικές διαστάσεις και
πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν σε κάθε ανάλυση, πάντα
όμως σε συνδυασμό με την εκάστοτε κατανομή ισχύος,
που συνιστά και τον κύριο διαμορφωτικό παράγοντα
των διεθνών εξελίξεων.
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Συμπέρασμα
Βρισκόμενοι ήδη στην τρίτη μεταψυχροπολεμική
δεκαετία, διαπιστώνουμε πως το διεθνές σύστημα εισέρχεται σε μια μεταβατική κατάσταση, ωθούμενο
προς μια πιο ισόρροπη κατανομή ισχύος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και παραμένουν ο ισχυρότερος παίκτης, έχουν πλέον να διαχειριστούν τους αναδυόμενους πόλους ισχύος, Κίνα, Ρωσσία, Ινδία, που σε πρώτη
φάση θα αξιώσουν την ενίσχυση της θέσης τους στην
περιφέρειά τους. Στον Καύκασο λαμβάνει ήδη χώρα
ηγεμονικός ανταγωνισμός μεταξύ Ρωσσίας και Ηνωμένων Πολιτειών, με την μεν πρώτη να επιδιώκει την ενίσχυση της θέσεώς της, την δε δεύτερη την διατήρηση
της ισχύος της, αντιστρέφοντας τους ρόλους της πρώτης μεταψυχροπολεμικής περιόδου.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαδραματίζει δευτερεύοντα
αλλά σημαντικό ρόλο. Η όλη προσπάθεια ενεργού παρουσίας της υπονομεύεται από τις αποκλίσεις ανάμεσα
στα κράτη-μέλη, που πολλές φορές οδηγούν σε εθνικές
προσεγγίσεις, και την κυριαρχία του ατλαντικού πλαισίου αναφοράς για στρατηγικά ζητήματα. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι τόσο η Ρωσσία όσο και οι δυτικές χώρες, και κυρίως οι ΗΠΑ, δεν συμμερίζονται την
ίδια άποψη για την θέση και τον ρόλο της μετασοβιετικής Ρωσσίας, και αυτού που η ίδια επιθυμεί να διαδραματίσει, στο διεθνές σύστημα.
Το Ιράν και η Τουρκία ενσαρκώνουν χώρες με πιο
περιορισμένη αλλά σημαίνουσα παρουσία στον περιφερειακό συσχετισμό, ιδιαίτερα προσεταιριζόμενες ισχυρότερους παίκτες. Η πιθανολογούμενη εξομάλυνση
των σχέσεων Δύσης- Ιράν θα βελτιώσει τη θέση του τελευταίου τόσο έναντι της Ρωσσίας όσο και έναντι της
Τουρκίας, που, αυτονομούμενη από την δυτική συμμαχίαν επιδιώκει να καταστεί ανεξάρτητος παίκτης, μέχρι
στιγμής χωρίς επιτυχία.
Οι εδαφικές εκκρεμότητες στον νότιο Καύκασο διατηρούν τα ζητήματα ασφάλειας πολύ υψηλά στην ατζέντα των τριών κρατών. Οι μη οριστικά διευθετημένες διενέξεις μεταξύ Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας και ΓεωργίαςΡωσσικής Ομοσπονδίας, δύνανται να θέσουν εν κινδύνω
την περιφερειακή σταθερότητα ανά πάσα στιγμή. Βεβαίως, μια ηγεμονική διευθέτηση μεταξύ Δύσης και Ρωσσίας
θα σταθεροποιήσει την περιοχή, που όμως στην παρούσα συγκυρία δεν φαίνεται ορατή. Η περιφερειακή τάξη
στον Καύκασο θα είναι απόρροια ενός ηγεμονικού διακανονισμού, που, όπως σε όλα τα ηγεμονικά σχήματα,
προϋποθέτει έναν αποδεκτό συσχετισμό ισχύος ανάμεσα στους κύριους δρώντες, και μια ταυτόχρονη ανεκτή
ιεραρχία μεταξύ ηγετικών και υποδεέστερων δυνάμεων.
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Η Γεωργία μεταξύ Ρωσσίας και ΗΠΑ
του Γιάννη Χατζόπουλου

Η

περιοχή του Καυκάσου έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία, αφού αποτελεί κόμβο ανάμεσα στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, του
Περσικού Κόλπου με το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσσίας
από την μία πλευρά, και της Τουρκίας με την περιοχή
της Κασπίας από την άλλη. Από τον Καύκασο γίνεται,
μέσω αγωγών, η διέλευση πετρελαίου και φυσικού αερίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο αγωγός
Μπακού-Τσεϊχάν (μέσω Τιφλίδας), που μεταφέρει στις
δυτικές αγορές πάνω από ένα εκατομμύριο βαρέλια αζερικού πετρελαίου ημερησίως. Παράλληλα, ο Καύκασος
έγινε πεδίο συγκρούσεων μεταξύ ΑζερμπαϊτζάνΑρμενίας, με επίκεντρο το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, και
Γεωργίας-Ρωσσίας, με επίκεντρο την Αμπχαζία και τη
Νότια Οσετία. Μάλιστα, ο σύμβουλος των Αμερικανών
προέδρων και ακαδημαϊκός Ζμπίγκνιoυ Μπρεζίνσκι
έχει χαρακτηρίσει τον Καύκασο ως τα «ευρασιατικά
Βαλκάνια». Ο Νότιος Καύκασος ανήκει στη ζώνη των
«ειδικών στρατηγικών συμφερόντων» της Ρωσσίας, ενώ
και οι ΗΠΑ, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ και έχουν στρέψει το γεωπολιτικό ενδιαφέρον τους στην περιοχή. Γενικώτερα,
ο Καύκασος έχει ξεχωριστή γεωπολιτική και γεωοικονομική σημασία και αποτελεί στόχο των μεγαλεπήβολων σχεδίων της Ρωσσίας και των ΗΠΑ. Μία από τις
υπερκαυκάσιες δημοκρατίες που αποτελεί διαχρονικά
το «μήλον της Έριδος» για τις δύο μεγάλες δυνάμεις είναι η Γεωργία, που προσεγγίζει την Δύση, επιδιώκοντας
την ένταξή της στους ευρω-ατλαντικούς θεσμούς.

Ο πόλεμος στη Ν.Οσετία
και η στάση Ρωσσίας-ΗΠΑ
Η αντιπαράθεση μεταξύ Γεωργίας και Ρωσσίας ξεκίΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

νησε με επίκεντρο την Νότια Οσετία, η οποία αποσπάστηκε από την Γεωργία στον πόλεμο του 1991-1992.
Ρωσσικές δυνάμεις τοποθετήθηκαν έπειτα στην Νότια
Οσετία ως ειρηνευτική δύναμη υπό την εξουσιοδότηση και τον έλεγχο της Επιτροπής για την Επίλυση της
Σύγκρουσης μεταξύ Γεωργίας-Οσετίας, στην οποία μετέχουν η Ρωσσία, η Γεωργία και η Βόρεια και η Νότια
Οσετία. Μετά την διάλυση της ΕΣΣΔ, η Γεωργία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της το 1991. Η Αμπχαζία και η
Νότια Οσετία διεκδικούσαν την ανεξαρτησία τους ήδη
από τη δεκαετία του ’80. Παρ’όλα αυτά και οι δύο συμπεριελήφθησαν στα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα
της Γεωργίας, με αποτέλεσμα να ανακηρύξουν de facto
την ανεξαρτησία τους, σχηματίζοντας ανεξάρτητες κυβερνήσεις. Οι δύο περιοχές διαφέρουν ως προς στρατηγική σπουδαιότητα, αφού η Ν.Οσετία είναι μια φτωχή ορεινή περιοχή, ενώ η Αμπχαζία, έχει ενδιαφέρουσες
αγροτικές και τουριστικές προοπτικές λόγω της ακτής
της στη Μαύρη Θάλασσα. Επίσης, η πλήρως εξαρτημένη από την Μόσχα Νότια Οσετία εκδήλωσε σε αρκετές
περιστάσεις την επιθυμία της για ένταξη στην Ρωσσία.
Μάλιστα, το Κρεμλίνο καθόριζε την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της. Αντίθετα, η Αμπχαζία διατηρούσε
πάντα την ανεξαρτησία της, αλλά δεν επιδίωξε να ενσωματωθεί στην Ρωσσία.
Οι πολεμικές συγκρούσεις που ξέσπασαν μεταξύ Γεωργίας-Ν. Οσετίας-Αμπχαζίας κατέστησαν την
Ρωσσία κεντρικό συνομιλητή, η οποία έκανε αισθητή την παρουσία της στην περιοχή με ειρηνευτικές δυνάμεις. Η Γεωργία σήμερα δεν αναγνωρίζει την Νότια
Οσσετία και την Αμπχαζία ως αυτόνομες περιοχές, θεωρώντας τις δικά της εδάφη. Οι δύο αυτές περιοχές, λόγω
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της ισχυρής παρουσίας πολιτών ρωσσικής καταγωγής,
ανέπτυξαν σχέσεις με την Ρωσσία, η οποία παραχώρησε ρωσσικά διαβατήρια στους περισσότερους. Η σημαντική γεωπολιτική θέση των δύο αυτών περιοχών αλλά
και της Γεωργίας, οδήγησε σταδιακά σε σύγκρουση την
Γεωργία και την Ρωσσία. Μετά την λήξη του πολέμου
του 1992-1993, οι αυτονομιστές διακήρυξαν την απόσχιση και την ένωση με την Ρωσσία και προχώρησαν
στην de facto ανεξαρτησία, χωρίς όμως να έχουν επίσημα αναγνωρισθεί από καμμία χώρα, συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσσίας.
Νέα όξυνση στις ρωσσο-γεωργιανές σχέσεις έλαβε χώρα όταν ο Γεωργιανός πρόεδρος Σαακασβίλι, που
ανέλαβε την εξουσία το 2003, επεδίωξε στενές σχέσεις
με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ και υποσχέθηκε επανένωση όλης της περιοχής του. Η Τιφλίδα κατηγόρησε την
Ρωσσία ότι επιχείρησε να υπονομεύσει την κυβέρνηση
της Γεωργίας με την παροχή υποστήριξης στους αυτονομιστές της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας, καθώς και για την άρνησή της να αποσύρει τα ρωσσικά
στρατεύματα που υπάρχουν στην Γεωργία. Επιπλέον,
η Μόσχα αντιτίθετο στην προσέγγιση της Γεωργίας με
την ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ
αντιτάχθηκαν στην εισβολή της Γεωργίας στην Νότια
Οσετία το 2004 και το 2006, με κύρια συνέπεια την απομάκρυνση του Γεωργιανού υπουργού Άμυνας Ηρακλή
Οκρουασβίλι, που είχε υποσχεθεί ότι θα γιόρταζε την
νέα χρονιά το 2007 στο Τσκινβάλι!
Οι συγκρούσεις στις αποσχισθείσες περιοχές της
Αμπχαζίας και της Ν. Οσετίας δεν άργησαν να λάβουν χώρα. Τον Ιούλιο του 2006, η Γεωργία επανέκτησε τον έλεγχο ενός τμήματος της Αμπχαζίας, μετονομάζοντάς το σε Άνω Aμπχαζία. Το γεγονός αυτό οδήγησε την Ρωσσία στην επίσημη υποστήριξη της αυτοδιάθεσης των περιοχών της Γεωργίας. Επίσης, το 2006
άρχισε ο λεγόμενος «πόλεμος του κρασιού», κατά τον
οποίο η Ρωσσία διέκοψε την αγορά κρασιού από την
Γεωργία, οδηγώντας σε κρίση την γεωργιανή οικονομία. Η Μόσχα διέκοψε τις εμπορικές και τις οικονομικές σχέσεις με την Τιφλίδα και χρησιμοποίησε την ενέργεια ως διπλωματικό εργαλείο, τριπλασιάζοντας την τιμή του φυσικού αερίου προς την Τιφλίδα σχεδόν στο διπλάσιο από την παρεχομένη τιμή προς την Αρμενία και
την Ουκρανία. Το γεγονός αυτό ανάγκασε την Γεωργία
να στραφεί σε εναλλακτικές προμήθειες ενέργειας μέσω
Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας. Στις 12 Νοεμβρίου 2006, η
Ν. Οσετία διεξήγαγε δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία, με τους πολίτες να τάσσονται υπέρ αυτής, χωρίς
όμως το δημοψήφισμα να τύχει διεθνούς αναγνώρισης.
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Επίσης, η αποσχισθείσα περιοχή της Αμπχαζίας ζήτησε
επίσημα την αναγνώρισή της.
Η Ρωσσία ασκεί επιρροή στην Γεωργία με την παροχή φυσικού αερίου. Η Μόσχα ενοχλείται για τον αγωγό από την Κασπία προς την Τουρκία δια μέσου της
Γεωργίας, που παρακάμπτει την Ρωσσία. Το Κρεμλίνο
θεωρεί πως η Αμπχαζία και η Νότια Οσετία πρέπει να
τύχουν της ιδίας μεταχείρισης με το Κόσσοβο, εάν το τελευταίο αποκτήσει ανεξαρτησία. Σε αυτήν την περίπτωση, η Ρωσσία πιθανόν να κάνει το ίδιο και με τις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας.
Επίσης, η Ρωσσία θεωρεί την Γεωργία ως υπεύθυνη
για τις «έγχρωμες επαναστάσεις» στην Ουκρανία και
το Κιργιστάν, που επιδιώκουν την φυγή τους από την
σφαίρα επιρροής της Μόσχας. Μάλιστα, η Μόσχα πιστεύει ότι, πίσω από την στάση της Γεωργίας, βρίσκονται οι ΗΠΑ, που θέλουν να προωθήσουν τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην Γεωργία. προτείνοντας
έναρξη των διμερών συνομιλιών μεταξύ της Ρωσσίας
και της Γεωργίας. Η διπλή κίνηση των ΗΠΑ προς υποστήριξη της Γεωργίας ήταν η αποστολή στρατιωτικών
συμβούλων στην υπερκαυκάσια δημοκρατία και η παροχή εξοπλισμού στον γεωργιανό στρατό. Παράλληλα,
η Ουάσινγκτων υποστηρίζει την υποψηφιότητα της
Γεωργίας στο ΝΑΤΟ. Η γεωργιανή υποψηφιότητα στην
Βορειοατλαντική Συμμαχία εκλαμβάνεται από την
Μόσχα ως στρατηγική κίνηση των ΗΠΑ, με στόχο την
περικύκλωση της Ρωσσίας και τον τερματισμό της περιφερειακής επιρροής της.
Οι ΗΠΑ έχουν οριστεί ως μεσολαβητής τόσο από
τον Ιβανισβίλι όσο από τον φιλοδυτικό προκάτοχό του
Σαακασβίλι, και διαθέτουν σημαντική επιρροή στην
Γεωργία. Μετά από την στενή συνεργασία της κυβέρνησης Μπους με τον Σαακασβίλι, ο Μπάρακ Ομπάμα έδωσε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην θεσμική συνεργασία,
προχωρώντας στην δημιουργία επιτροπών με στόχο την
συνεργασία στην άμυνα και σε άλλους τομείς. Η επιρροή των ΗΠΑ είναι αποτέλεσμα της επιθετικής στάσης
της Μόσχας προς την Τιφλίδα, παρ’όλο που η Ευρωπαϊκή
Πολιτική Καλής Γειτονίας, η οποία επιδιώκει να προωθήσει την σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων της, έχει προσφέρει βοήθεια στην Γεωργία, με την
απελευθέρωση του καθεστώτος ταξιδιωτικών θεωρήσεων. Αν η Ουάσινγκτων επέτρεπε την πτώση της Γεωργίας,
τα υπόλοιπα κράτη της Ευρασίας (Αζερμπαϊτζάν,
Καζακστάν και Ουκρανία), που έχουν αναπτύξει σχέσεις
με τους δυτικούς θεσμούς, πιθανότατα να αναθεωρούσαν
την θέση τους υπό την απειλή της Μόσχας. Επιπλέον, η
επίθεση της Ρωσσίας στην Γεωργία και η ανατροπή της
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κυβέρνησης Σαακασβίλι, θα είχαν αρνητικές συνέπειες για τις ΗΠΑ στην Ευρασία, καθώς θα κινδύνευαν να
απολέσουν την υποστήριξη από πρώην σοβιετικές χώρες
της Ευρασίας στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, και τις
ελπίδες για αύξηση των εξαγωγών των ποσοτήτων ενέργειας από τις χώρες αυτές προς την Δύση.
Στις 4 Ιουλίου 2008, η Νότια Οσετία κήρυξε γενική επιστράτευση, ύστερα από την επίθεση που δέχθηκε από γεωργιανές στρατιωτικές δυνάμεις, που είχε ως
αποτέλεσμα το θάνατο έξι πολιτών. Η ρωσσική αεροπορία πραγματοποίησε, ως πρώτη αντίδραση, προειδοποιητικές πτήσεις πάνω από τη Ν. Οσετία. Οι δύο πλευρές
συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 7 Ιουλίου.
Κατόπιν, Ρωσσία και Γεωργία κάθησαν στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ και ασκήθηκαν πιέσεις στις δύο πλευρές για τον τερματισμό των
παραβιάσεων της συνθήκης.
Στις 8 Αυγούστου του 2008, λίγο πριν από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου, γεωργιανές
στρατιωτικές δυνάμεις παραβίασαν την εκεχειρία, επιτιθέμενες εναντίον του Τσχινβάλι, πρωτεύουσας της Ν.
Οσετίας, με την αιτιολογία της αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης. Σχεδόν αμέσως με την επίθεση του
γεωργιανού στρατού, και ενώ οι γεωργιανές δυνάμεις
κλιμάκωναν την επίθεση, ρωσσικά στρατεύματα εισήλθαν στο έδαφος της Ν. Οσετίας, υποστηριζόμενα από
άρματα μάχης, ενώ η ρωσσική αεροπορία βομβάρδισε
στρατιωτική βάση κοντά στην Τιφλίδα. Από το απόγευμα της 8ης Αυγούστου μαινόταν η μάχη για τον έλεγχο
της πρωτεύουσας της Ν. Οσετίας Τσχινβάλι, που υπέστη σφοδρούς βομβαρδισμούς και μεγάλες καταστροφές, καθώς και θάνατο αμάχων.
Η Γεωργία τέθηκε σε κατάσταση πολέμου για δεκαπέντε μέρες, ενώ αναγκάστηκε να ανακαλέσει τους
2.οοο στρατιώτες που είχε αποστείλει στο Ιράκ. Την
επόμενη μέρα οι μάχες γενικεύθηκαν, καθώς οι Ρώσσοι
εισήλθαν στην Αμπχαζία, ενώ ρωσσικά βομβαρδιστικά κατέστρεψαν το λιμάνι του Πότι, καθώς και έπληξαν
στρατιωτικούς στόχους στην πόλη Γκόρι. Στην Γεωργία
μετέβη κοινή αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
των ΗΠΑ και του ΟΟΣΑ, προκειμένου να συμβάλει
στην αποκλιμάκωση της κρίσης.
Γεωργιανοί, Οσέτιοι και Ρώσσοι, αλλά κυρίως άμαχοι πολίτες, ηλικιωμένοι και παιδιά, έπεσαν νεκροί από
τους «τυφλούς» βομβαρδισμούς του γεωργιανού στρατού, ενώ μαζικό κύμα προσφύγων μετακινήθηκε από την
Νότια Οσετία προς την Βόρεια Οσετία ,που αποτελεί
τμήμα της Ρωσσίας, όσο και προς την Γεωργία. Ο τότε
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λε το γεγονός της αποστολής χιλιάδων Ρώσσων στρατιωτών, και έκανε γνωστό ότι έχουν καταρριφθεί πολλά ρωσικά αεροσκάφη, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της
Ρωσσίας Σεργκέι Λαβρόφ αναφέρθηκε στην εθνοκάθαρση των Οσέτιων-πολλοί από τους οποίους κατέχουν
ρωσσικό διαβατήριο-από τον γεωργιανό στρατό. Με
την κατάληψη της πόλης Γκόρι, μόλις 76 χλμ. δυτικά της
Τιφλίδας, και τις κινήσεις των ρωσσικών στρατευμάτων
στην γύρω περιοχή, ο γεωργιανός στρατός αναδιπλώθηκε νοτιοδυτικά, αφήνοντας τον έλεγχο της περιοχής
στους Ρώσσους, με σκοπό την υπεράσπιση της Τιφλίδας
σε περίπτωση ρωσσικής επίθεσης. Μετά το τέλος των
εχθροπραξιών, η Ρωσσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία
της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας. Ακολούθησαν
μετά από λίγες μέρες η Νικαράγουα, η Λευκορωσία, η
Βενεζουέλα και ο Λίβανος, που με την σειρά τους αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των δύο περιοχών.
Στις 12 Αυγούστου 2008, ο πρόεδρος της Ρωσσίας
Ντμίτρι Μεντβέντεφ συνάντησε τον Γάλλο ομόλογό
του Νικολά Σαρκοζί, που είχε αναλάβει μεσολαβητική
πρωτοβουλία με την χώρα του προεδρεύουσα στην ΕΕ,
και ενέκριναν ένα σχέδιο ειρήνης έξι σημείων. Στο σχέδιο συμφώνησε και ο πρόεδρος της Γεωργίας Μιχαήλ
Σαακασβίλι. Το σχέδιο του Σαρκοζί προέβλεπε αρχικά
μόνον τα πρώτα τέσσερα σημεία, ενώ η Ρωσσία πρόσθεσε τα άλλα δύο. Τα επίμαχα σημεία ήταν τα εξής: 1)
Απαγόρευση της χρήσης βίας. 2) Οριστική διακοπή των
εχθροπραξιών. 3) Ελεύθερη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια (χωρίς ωστόσο να επιτραπεί η επιστροφή
των προσφύγων). 4) Τα γεωργιανά στρατεύματα πρέπει
να αποσυρθούν στις κανονικές βάσεις στρατοπέδευσής
τους. 5) Οι ρωσσικές στρατιωτικές δυνάμεις πρέπει να
αποσυρθούν στις αρχικές τους γραμμές πριν από την
έναρξη των εχθροπραξιών. Πριν από την ενεργοποίηση
των διεθνών μηχανισμών, οι ρωσσικές ειρηνευτικές δυνάμεις θα εφαρμόσουν πρόσθετα μέτρα ασφαλείας. 6.
Έναρξη διεθνούς διαλόγου σχετικά με την μελλοντική
κατάσταση της Αμπχαζίας και της Νότιας Οσετίας και
την διασφάλιση της ασφάλειάς τους σε βάθος χρόνου.
Στις 23 Νοεμβρίου του 2008, η αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Σαακασβίλι και τον πρόεδρο
της Πολωνίας Λεχ Καζίνσκι, που επισκεπτόταν τηΝ
Γεωργία, δέχτηκε ένοπλη επίθεση ενώ διέσχιζε τα όρια
της Νότιας Οσετίας. Ο πρόεδρος της Πολωνίας κατήγγειλε την επόμενη ημέρα τις ρωσσικές δυνάμεις ως
υπεύθυνες για την επίθεση. Η Μόσχα αρνήθηκε τις κατηγορίες για απόπειρα δολοφονίας του Καζίνσκι και
του Σαακασβίλι, κατηγορώντας την Τιφλίδα για σκόπιμη πρόκληση, ενώ έξι μέρες αργότερα, η γερμανική
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εφημερίδα Frankfurter Allgemeine, επικαλέσθηκε έκθεση της πολωνικής μυστικής υπηρεσίας ABW, στην
οποία θεωρείται πως η επίθεση ήταν προβοκάτσια των
Γεωργιανών, ενώ παραθέτει και στοιχεία από καταθέσεις στην γεωργιανή Βουλή για την επίθεση του γεωργιανού στρατού στην Νότια Οσετία και την Αμπχαζία.
Σύμφωνα με την έκθεση του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σεπτέμβριος 2009), που συνέταξε η Ελβετίδα διπλωμάτις Χάϊντι Ταλιαβίνι, με την βοήθεια 30 ευρωπαϊκών στρατιωτικών, νομικών και εμπειρογνωμόνων της ιστορίας, ο «πόλεμος των πέντε ημερών» στην Γεωργία άρχισε με μια γεωργιανή επίθεση
που δεν δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο, το οποίο,
ωστόσο, και οι δύο πλευρές παραβίασαν. Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση, περίπου 850 άνθρωποι σκοτώθη-

καν τον Αύγουστο του 2008, περισσότεροι από 100.000
έφυγαν από τα σπίτια τους, περίπου 35.000 από τους
οποίους παραμένουν εκτοπισμένοι.
Η συνεχιζόμενη καταστροφή, που ήρθε μετά την
συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, δεν ήταν δικαιολογημένη, με οποιοδήποτε μέσο... «Δεν δικαιολογείται ο
βομβαρδισμός της πρωτεύουσας Τσχινβάλι από τις γεωργιανές ένοπλες δυνάμεις κατά την διάρκεια της νύχτας από την 7η προς την 8η Αυγούστου 2008 σηματοδότησε την έναρξη της μεγάλης κλίμακας ένοπλης σύρραξης στην Γεωργία», αναφέρει η έκθεση. Αναφέρει επίσης, για τον ισχυρισμό της Γεωργίας ότι υπήρξε μια μεγάλης κλίμακας ρωσσική στρατιωτική εισβολή στην
Νότια Οσετία πριν από το ξέσπασμα του πολέμου, πως
δεν θα μπορούσε να είναι «επαρκώς τεκμηριωμένος»,
αν και υπάρχουν ενδείξεις ενός μικρότερου επιπέδου
συγκέντρωσης στρατιωτικών δυνάμεων. Τέλος, η έκ38

θεση αναφέρει ότι, αν και οι αρχικές αμυντικές ενέργειες της Ρωσσίας πίσω από τις επιθέσεις στο προσωπικό της στην Νότια Οσετία ήταν δικαιολογημένες, οι
επόμενες κινήσεις της «πήγαν πολύ πέρα από τα εύλογα όρια της άμυνας» και έγιναν «κατά παράβαση του
διεθνούς δικαίου». Η Ρωσσία αναγνώρισε την ανεξαρτησία της Ν.Οσετίας και της Αμπχαζίας και έχει τονίσει ότι θα αναλάβει τον ρόλο της προστάτιδας δύναμης. Ωστόσο, η Γεωργία και η συντριπτική πλειοψηφία
της διεθνούς κοινότητας εξακολουθεί να την θεωρεί
ως τμήμα της Γεωργίας, και η αναγνώριση της Ρωσσίας
«πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν ισχύει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι παραβιάσεις της εδαφικής
ακεραιότητας και της κυριαρχίας της Γεωργίας».
Στις 14/12/2012 πραγματοποιήθηκε στην Γενεύη
η πρώτη συνάντηση του υφυπουργού
Εξωτερικών της Ρωσσίας Γκριγκόρι Καράσιν
με τον ειδικό απεσταλμένο του πρωθυπουργού της Γεωργίας για θέματα που αφορούν τις
σχέσεις με την Ρωσσία, Ζουράμπ Αμπασίτζε.
Στην συνάντηση, οι δύο πλευρές συζήτησαν αποκλειστικά τις διμερείς σχέσεις, χωρίς
να θίξουν τα θέματα της Αμπχαζίας και της
Νότιας Οσετίας. Η κίνηση της Ρωσσίας να
αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Αμπχαζίας
και της Νότιας Οσετίας, οδήγησε την Τιφλίδα
να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις με την
Μόσχα και να ανακηρύξει τις πρώην αυτόνομες περιοχές της «εδάφη υπό κατοχή». Η
Ρωσσία επιθυμεί την ακύρωση του νόμου
«Περί κατοχής» και τον τερματισμό της εκστρατείας κατά της αναγνώρισης των δύο περιοχών. Επίσης, η Μόσχα θα ήθελε να διακόψει η Γεωργία τις προσφυγές μέσω του ΟΗΕ και άλλων
διεθνών Οργανισμών. Τέλος, η Ρωσσία ζητάει από την
Γεωργία να παγώσει την ενταξιακή της πορεία στην ΕΕ
και το ΝΑΤΟ.
Την 1η Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Πράγα
η δεύτερη συνάντηση των Καράσιν και Αμπασίτζε, όπου
βασικά θέματα ήταν το θέμα της απλούστευσης της έκδοσης των ταξιδιωτικών θεωρήσεων και η αποκατάσταση των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων. Οι
δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την
πρόοδο που επιτεύχθηκε στις εμπορικές σχέσεις μεταξύ Γεωργίας και Ρωσσίας από την πρώτη συνάντηση και
συμφώνησαν στο να συνεχίσουν να διευκολύνουν την
έναρξη της εξαγωγής των γεωργιανών προϊόντων στην
Ρωσσία, καθώς και την επέκταση του καταλόγου των γεωργιανών προϊόντων τα οποία θα μπορούν να διοχετευθούν στην ρωσσική αγορά.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Οι συμφωνίες της Ρωσσίας
με την Αμπχαζία και τη Ν.Οσετία
Συμφωνία «στρατηγικής συνεργασίας» μεταξύ της
Ρωσσίας και της Αμπχαζίας υπεγράφη στις 24 Νοεμβρίου
2014 στο Σόχι, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της
Γεωργίας, που έκανε λόγο για απόπειρα της Μόσχας για
την προσάρτηση της περιοχής. Το ΝΑΤΟ και η ΕΕ εξέφρασαν την έντονη αποδοκιμασία τους για την συμφωνία.
Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ
υπογράμμισε ότι η «λεγόμενη συνθήκη» δεν οδηγεί σε
ειρηνική και διαρκή διευθέτηση της κατάστασης στην
Γεωργία και πως η Συμμαχία δεν θα την αναγνωρίσει. Η
Ύπατη Εκπρόσωπος της Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ
Φεντερίκα Μογκερίνι τόνισε ότι η συμφωνία παραβιάζει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας
και είναι «επιζήμια για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την σταθεροποίηση της κατάστασης της ασφάλειας στην περιοχή». Έντονη ήταν και η αντίδραση της
Γεωργίας. Ο Γεωργιανός υπουργός Εξωτερικών Tαμάρ
Μπερουχασβίλι θεώρησε την συμφωνία ως «ένα βήμα
προς την προσάρτηση της Αμπχαζίας από την Ρωσσία»,
που θα έχει αρνητικές συνέπειες στην κατάσταση της
ασφάλειας στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας, καθώς και στο ευρύτερο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ασφάλειας. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η Ρωσσία θα
ενίσχυε οικονομικά την Αμπχαζία με 5 δισεκατομμύρια
ρούβλια (€ 90.000.000). Επίσης, προβλέπεται ένας «κοινός χώρος άμυνας και ασφάλειας» και ορίζεται «ρωσσική
προστασία των κρατικών συνόρων της Δημοκρατίας της
Αμπχαζίας με την Γεωργία». Επιπλέον, βάσει της συμφωνίας, η Ρωσσία υποχρεούται να διευκολύνει «με κάθε δυνατό τρόπο» την προώθηση της παγκόσμιας αναγνώρισης της Αμπχαζίας. Η Μόσχα θα διευκολύνει τους πολίτες της Αμπχαζίας να αποκτήσουν ρωσσικά διαβατήρια.
Σε αντίστοιχη συμφωνία προέβη η Ρωσσία με τη
Ν.Οσετία. Την 18η Μαρτίου 2015 η Ν.Οσετία συμφώνησε
με την Ρωσσία για το άνοιγμα των συνόρων τους. Επίσης,
άλλα βασικά σημεία της συμφωνίας αποτελούν η ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας, η περαιτέρω ενσωμάτωση
της Ν. Οσετίας στην Ρωσσία, ο σχεδιασμός κοινής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής καθώς και χαλαρότεροι έλεγχοι στα σύνορα μέχρι την οριστική άρση τους.
Επιπλέον, η απόκτηση ρωσσικών διαβατηρίων θα είναι
ευκολώτερη για τους οι πολίτες της Ν. Οσετίας. Από οικονομική σκοπιά, η Ν. Οσετία κάθε άλλο παρά ανεξάρτητη είναι, αφού περίπου το 90% του κρατικού προϋπολογισμού της εγκρίνεται κάθε χρόνο από την Μόσχα
στα πρότυπα της χρηματοδότησης της Τσετσενίας. Από
την πλευρά της, η Γεωργία επιμένει στο πάγιο αίτημά
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της, που είναι η αποστρατιωτικοποίηση των περιοχών
όπου βρίσκονται ρωσσικά στρατεύματα, θεωρώντας την
Αμπχαζία και τη Ν. Οσετία δικά της εδάφη.
Και στην περίπτωση της Ν.Οσετίας, το ΝΑΤΟ πήρε σαφή θέση κατά της συμφωνίας. Χαρακτηριστική
ήταν η θέση του Γενικού Γραμματέως της Συμμαχίας
Γενς Στόλτενμπεργκ πως η συμφωνία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και αποτελεί τροχοπέδη για την ενίσχυση
της ασφάλειας στην περιοχή. Όπως υποστήριξε, η συμφωνία «παραβιάζει την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας και έρχεται σε αντίθεση με
τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τις αρχές του ΟΑΣΕ και
τις διεθνείς δεσμεύσεις της Ρωσσίας». Από την πλευρά
τους, οι ΗΠΑ δεν αναγνωρίζουν την νομιμότητα της
συνθήκης που υπέγραψαν η Ρωσσία και η Νότια Οσετία,
ενώ εξέφρασαν την στήριξη τους στην Γεωργία.

Η συνεργασία ΝΑΤΟ-Γεωργίας
Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν τον
Καύκασο ως ένα εκ των βασικών σημείων αναφοράς του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση προσέφερε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας,
μεταξύ άλλων, στις χώρες του Καυκάσου, την Μολδαυία
και την Ουκρανία, ως μέσο συνεργασίας. Από την πλευρά της, η Βορειοατλαντική Συμμαχία εισήγαγε την δεκαετία του ’90 μηχανισμούς συνεργασίας, στους οποίους λαμβάνουν μέρος όλα τα κράτη των Δυτικών
Βαλκανίων, του Καυκάσου αλλά και της Κεντρικής
Ασίας. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Γεωργίας ξεκίνησαν μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν η Γεωργία εντάχθηκε στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο Συνεργασίας (1992)
και την Σύμπραξη για την Ειρήνη (1994), ενώ το 1998
έστειλε την πρώτη διπλωματική αποστολή στο ΝΑΤΟ.
Τρία χρόνια αργότερα, η Γεωργία συμμετείχε σε κοινές στρατιωτικές ασκήσεις με νατοϊκά στρατεύματα
στο Πότι. Ο διάλογος και η συνεργασία βάθυνε μετά
την «Επανάσταση των Ρόδων» το 2003, όταν η νέα κυβέρνηση πίεσε για μεταρρυθμίσεις. Οι ηγέτες των κρατών-μελών της Συμμαχίας συμφώνησαν, στην Σύνοδο
Κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, ότι η Γεωργία θα
γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρώσει όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Μετά την κρίση
με την Ρωσσία τον Αύγουστο του 2008, η Συμμαχία συνέχισε να υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα και την
κυριαρχία της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και να καλέσει την Ρωσσία να ανακαλέσει την αναγνώριση των περιοχών της Αμπχαζίας
και της Νότιας Οσετίας ως ανεξάρτητων κρατών.
Η Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας (NGC), η οποία ιδρύθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2008, παρέχει το πλαίσιο για
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εξωτερική πολιτική & άμυνα
στενό πολιτικό διάλογο και συνεργασία για την στήριξη
των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών της χώρας και τις
ευρω-ατλαντικές φιλοδοξίες της. Στην Σύνοδο Κορυφής
της Ουαλίας τον Σεπτέμβριο του 2014, το ΝΑΤΟ επιδοκίμασε την Γεωργία για την παροχή υποστήριξης στις
στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Κοσσυφοπέδιο και
το Αφγανιστάν, καθώς και την λειτουργία αντιτρομοκρατικής θαλάσσιας επιτήρησης στη Μεσόγειο.
Οι υπουργοί των κρατών μελών της Συμμαχίας
υπενθύμισαν τις αποφάσεις της Διάσκεψης Κορυφής
της Ουαλίας, μεταξύ άλλων ότι η Γεωργία έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από την Σύνοδο Κορυφής του
Βουκουρεστίου και έχει έρθει πιο κοντά στο ΝΑΤΟ
με την υλοποίηση φιλόδοξων μεταρρυθμίσεων, αξιοποιώντας την Επιτροπή ΝΑΤΟ-Γεωργίας (NGC) και
την Επιτροπή του Ετήσιου Εθνικού Σχεδίου (ΑΝΡ).
Η Συμμαχία επικρότησε την ουσιαστική συμβολή της
Γεωργίας στις νατοϊκές αποστολές, συμπεριλαμβανομένης της παροχής αποφασιστικής υποστήριξης της αποστολής στο Αφγανιστάν. Επίσης, η Γεωργία λαμβάνει
μέρος στην Πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Συμμαχία, με στόχο την
προώθηση του διαλόγου και την πρακτική συνεργασία
σε θέματα διαλειτουργικότητας, ως μέρος της σχετικής
πρωτοβουλίας εταιρικής σχέσης που δρομολογήθηκε
στη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας.

Το μέλλον του γεωπολιτικού τριγώνου
Τιφλίδας-Μόσχας-Ουάσινγκτων
Η Ευρασία είναι η κεντρική αρένα του διεθνούς ανταγωνισμού ισχύος, με την Ρωσσία και τις ΗΠΑ να επιδιώκουν να την θέσουν υπό τον έλεγχό τους. Ο Καύκασος
παραμένει μέχρι και σήμερα μια πολυεθνική περιοχή, που
εξακολουθεί να προσελκύει το γεωπολιτικό ενδιαφέρον
των μεγάλων δυνάμεων και να γίνεται πεδίο συγκρούσεων τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε διπλωματικό επίπεδο. Η μετάβαση από τον σοβιετικό δεσποτισμό στην
δημοκρατία είναι μια πολύπλοκη υπόθεση, λόγω των πολύπλευρων συμφερόντων ΗΠΑ και Ρωσσίας. Από την
μία πλευρά, η Ρωσσία προσπαθεί να επιβάλει την κυριαρχία της σε περιοχές ζωτικού ενδιαφέροντος, όπως ο
Καύκασος και η Μαύρη Θάλασσα, επιδιώκοντας τον περιορισμό της παρέμβασης της Δύσης στις περιοχές αυτές.
Ιδίως η άνοδος του Πούτιν, μετά το 1999, δρομολόγησε αλλαγές στην ρωσσική εξωτερική πολιτική, καθιστώντας την επιρροή του Κρεμλίνου στον πρώην σοβιετικό
γεωπολιτικό χώρο αναγκαία, προκειμένου να καλυφθεί
το κενό ασφαλείας μετά την πτώση της ΕΣΣΔ. Μάλιστα,
η δημιουργία μιας ισχυρής Ευρασιατικής Ενώσεως, υπό
την ηγεσία της Ρωσσίας, αποτελεί τον κεντρικό άξονα
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της σύγχρονης ρωσσικής εξωτερικής πολιτικής.
Η Γεωργία αποτελεί μήλον της Έριδος μεταξύ της
Ρωσσίας και των ΗΠΑ. Η Μόσχα έχει αναγνωρίσει την
ανεξαρτησία της Νότιας Οσετίας και της Αμπχαζίας και
εγκατέστησε στρατιωτικές βάσεις και στις δύο περιοχές.
Οι δε συμφωνίες της Μόσχας με τις δύο περιοχές έχουν
προκαλέσει την αντίδραση όχι μόνον της Τιφλίδας αλλά και της διεθνούς κοινότητας. Η Μόσχα θεωρεί σημαντική την Γεωργία, λόγω του ρόλου της τελευταίας ως
ενεργειακού κόμβου. Πέντε σημαντικοί αγωγοί περνούν
από γεωργιανό έδαφος και βρίσκονται μερικά χιλιόμετρα από τις θέσεις που ανήκουν πλέον στην Ρωσσία. Στο
στόχαστρο της Μόσχας βρίσκονται οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου, όπου το μεγαλύτερο μέρος μεταφέρεται προς την Δύση από την Κεντρική Ασία και τον
Καύκασο παρακάμπτοντας την Ρωσσία, με αποτέλεσμα
οι παραγωγοί να έχουν άμεση πρόσβαση στις αγορές.
Επιπλέον, η Ρωσσία αγοράζει φυσικό αέριο στην κεντρική Ασία και το μεταπωλεί στην Ευρώπη σε πολύ υψηλότερες τιμές. Οι δε αγωγοί που περνούν από την Γεωργία
λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών στην Δύση,
επειδή ο αυξημένος ανταγωνισμός για την αγορά οδηγεί
την Ρωσσία σε μείωση των τιμών. Η επίδειξη της ρωσσικής ισχύος στην Γεωργία ασκεί πίεση στα κράτη της
Κασπίας, ώστε να χρησιμοποιούν τους ρωσσικούς αγωγούς για τις εξαγωγές. Ταυτόχρονα, η ρωσσική ισχύς δυσκολεύει το εγχείρημα των δυτικών επιχειρήσεων για
συγκέντρωση κεφαλαίων για μεγάλα έργα στον νότιο
Καύκασο. Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να
σταματήσουν τα ηγεμονικά σχέδια της Μόσχας και να
κερδίσουν τον έλεγχο του αγωγού πετρελαίου ΜπακούΤσεϊχάν, ο οποίος περνά διά μέσου της Γεωργίας.
Η Γεωργία βρίσκεται στην δίνη του ανταγωνισμού
ισχύος μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσσίας με επίκεντρο τον Καύκασο.
Η γεωργιανή εξωτερική πολιτική έχει ως προτεραιότητα
την ένταξη στους ευρω-ατλαντικούς θεσμούς, έχοντας
στενή σχέση με το ΝΑΤΟ, γεγονός που έχει προκαλέσει
την αντίδραση της Μόσχας, που στηρίζεται στην στρατιωτική ισχύ και χρησιμοποιεί την ενεργειακή διπλωματία ως μοχλό πίεσης. Οι ΗΠΑ έχουν στρέψει το γεωπολιτικό τους ενδιαφέρον στην Ευρασία, επιδιώκοντας να
φέρουν τις πάλαι ποτέ σοβιετικές δημοκρατίες στους
κόλπους της Δύσης και να εκμεταλλευτούν τα πλούσια
ενεργειακά κοιτάσματα του Καυκάσου που διέρχονται –
και- από το έδαφος της Γεωργίας. Πλέον, η επόμενη κίνηση της γεωργιανής κυβέρνησης, όσον αφορά τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Ρωσσία, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την διεθνή κοινότητα, καθώς προβλέπεται να οδηγήσει σε νέο κύκλο ψυχροπολεμικού τύπου
επεισοδίων στην ευρασιατική γεωπολιτική σκακιέρα.
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Η διπλωματία των αγωγών

του Θεοφάνη Μαλκίδη

Σ

τις συναντήσεις των εκπροσώπων των ενεργειακών κολοσσών, μία πολύ συχνή «ερώτηση» είναι ποιός λειτουργεί ως υπουργός Εξωτερικών
της Ρωσσίας. Η απάντηση είναι η Gazprom(!), μία εταιρεία με τις μεγαλύτερες κεφαλοποιήσεις στον κόσμο. Αν
προσθέσουμε ότι ο πρώην καγκελάριος της Γερμανίας Γ.
Σρέντερ ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος στις ρωσσικές
εταιρείες φυσικού αερίου και πετρελαίου, μπορούμε να
καταλάβουμε τα μεγέθη, πολιτικά και οικονομικά. Παράλληλα, χώρες όπως το Αζερμπαϊτζάν, το Καζαχστάν, η
Τουρκία, οι ΗΠΑ, η Γερμανία, άλλες παραγωγοί και άλλες όχι πετρελαίου και φυσικού αερίου, συναγωνίζονται
την Ρωσσία για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, προσπαθούν να επωφεληθούν με κάθε τρόπο. Το βέβαιο, πάντως, είναι ότι η ενέργεια θα λειτουργεί ως μέσον για
την επίτευξη σχεδίων, που σε άλλες περιόδους θα απαιτούσαν είτε συμβατική εξωτερική πολιτική, είτε όπλα...

Η Ρωσσία
Η απόφαση της Ρωσσίας να σχεδιάσει εκ νέου την
διαδρομή του αγωγού South Stream προς την Τουρκία,
εξέπληξε αρνητικά πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Όσοι είχαν στηρίξει τις ελπίδες τους στον South Stream για την
σταθερότητα στην ΕΕ μέσω της ενέργειας, απογοητεύτηκαν. Αν και η κίνηση της Μόσχας μπορεί να αναγνωσθεί με πολλούς τρόπους, στην πραγματικότητα εντάσσεται στην ευρύτερη ρωσσική στρατηγική.
Η ιδέα ισχυροποίησης άλλων, ζωτικής σημασίας,
περιφερειακών δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα
πολυπολικό περιβάλλον, υπάρχει καιρό τώρα στην
ρωσσική ατζέντα. Αυτό φάνηκε από τις επαφές και τις
συμφωνίες που υπέγραψε η Ρωσσία με την Κίνα, την Ινδία και την Τουρκία. Για να διαπραγματευτεί με τις ισχυρές δυνάμεις, η Ρωσσία χρειάζεται εφεδρείες. Η Ρωσία
έχει καταστεί ενεργειακή υπερδύναμη, με τους αγωγούς
να αποτελούν εχέγγυα της εξωτερικής της πολιτικής,
παρά την πρόσφατη πτώση στις τιμές του πετρελαίου
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και του φυσικού αερίου.
Η αλλαγή στην κατεύθυνση του South Stream δίνει στην Τουρκία στρατηγική επιρροή στα Βαλκάνια,
τον Καύκασο και στην ΕΕ. Έτσι, με την συμφωνία, η
Ρωσσία κερδίζει μια μεγάλη αγορά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία της, ενώ η Τουρκία διασφαλίζει
το απαραίτητο για αυτήν φυσικό αέριο, κερδίζοντας επίσης επιρροή.
Η κίνηση της Ρωσσίας συζητείται έντονα και αρνητικά στο εσωτερικό. Η κριτική στην κίνηση Πούτιν
εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να συμφέρει
την Ρωσσία η ισχυροποίηση ενός παραδοσιακού της
εχθρού και γεωπολιτικού της ανταγωνιστή, της Τουρκίας. Εξ άλλου υπάρχει ακόμα η Συρία, η Κριμαία και η
σύγκρουση Αρμενίας - Αζερμπαϊτζάν, όπου Ρωσσία και
Τουρκία συγκρούονται, ανοικτά.

Η Τουρκία
Ο Ερντογάν, μιλώντας στα εγκαίνια των έργων κατασκευής του τουρκικού τμήματος του αγωγού ΤΑΝΑΡ, ο
οποίος είναι ένας μόνον από τους ενεργειακούς «διαδρόμους» που εξυπηρετούν τα σχέδια μετατροπής της Τουρκίας σε «ενεργειακό κόμβο», ανέφερε μεταξύ των άλλων τα εξής: «Η Τουρκία υιοθέτησε την τελευταία δεκαετία μια προσεκτικά διαβαθμισμένη προσέγγιση στην πολιτική της αναφορικά με τους (ενεργειακούς) αγωγούς...»,
έχοντας, προσθέτοντας εμείς, πολλαπλά αποτελέσματα
στην τουρκική οικονομία. Υπολογίζεται ότι, μόνον για τις
ανάγκες του ΤΑΝΑΡ τα επόμενα χρόνια, θα χρειαστεί να
παραχθούν στην Τουρκία 1,1 εκατομμύρια τόνοι χάλυβα.
Ο τουρκικός τύπος σημείωνε, μεταξύ άλλων, τα
εξής: «Ακολουθώντας την ακύρωση του σχεδίου «South
Stream» (Νότιο Ρεύμα) από την Ρωσσία προς όφελος
του σχεδιασμένου «Τurkish Stream» (Τουρκικό Ρεύμα), η
στρατηγική ενεργειακή συνεργασία της Τουρκίας με το
Αζερμπαϊτζάν, με την Ρωσσία και την Περιφερειακή Διοίκηση στο Ιράκ (Ιρακινό Κουρδιστάν), διατηρείται κατά μήκος αυτόνομων τροχιών... Ο ΤΑΝΑΡ αντιπροσω41
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πεύει ένα αληθινά διεθνές σχέδιο με σημαντικές διακλαδώσεις για τον κλάδο της Ενέργειας παγκοσμίως, όπως
και μια θαυμάσια ευκαιρία για την εταιρική ωρίμανση
της BOTAS (σ. σ. είναι η κρατική ενεργειακή εταιρεία
της Τουρκίας, που ασχολείται κύρια με μεταφορά φυσικού αερίου και πετρελαίου) ως ενός διεθνούς ενεργειακού παίκτη» (Σαμπάχ, 20/3/2015).
Τα σχέδια ανάδειξης της Τουρκίας σε έναν κρίσιμο
παίκτη για την ενέργεια στην περιοχή, γεννούν νέα δεδομένα. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το
«Τουρκικό Ρεύμα», που ίσως σηματοδοτήσει σύσφιξη της ρωσσο-τουρκικής συνεργασίας, σε μια περίοδο
που η «ρήξη» στις σχέσεις Ρωσσίας - Δύσης έχει ευρύτερες συνέπειες. Επίσης, εξετάζεται η κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού, που θα μεταφέρει ισραηλινό φυσικό αέριο μέσω Τουρκίας στην Ευρώπη και γίνεται λόγος
για «μια 25ετή συμφωνία αερίου μεταξύ Τουρκίας και
Ισραήλ, που θα βελτιώσει τις σχέσεις των δύο χωρών».
Στην 14η Τουρκική Διεθνή Συνδιάσκεψη Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, που έγινε τον περασμένο Μάρτιο στην Άγκυρα, ειπώθηκε ότι τα 3/4 των παγκοσμίων διαπιστωμένων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου βρίσκονται σε περιοχές που γειτονεύουν με
την Τουρκία, δηλαδή σε χώρες της Κεντρικής Ασίας, του
Καυκάσου και της Μέσης Ανατολής.
Εκτός από το «Τουρκικό Ρεύμα» και τον αγωγό αερίου ΤΑΝΑΡ [που θα μεταφέρει αέριο του Αζερμπαϊτζάν από το κοίτασμα «Σαχ Ντενίζ» στην Ευρώπη μέσω
Τουρκίας και Γεωργίας ως τμήμα του «Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου» (Southern Gas Corridor), που περιέχει μεταξύ άλλων και τον Διαδριατικό Αγωγό γνωστό
ως ΤΑΡ], η Τουρκία διαπερνάται από διάφορους ακόμα
αγωγούς, που είτε λειτουργούν ήδη είτε βρίσκονται στα
σκαριά. Για παράδειγμα, υπάρχει ήδη ο «Blue Stream»
(«Μπλε Ρεύμα»), που διασχίζοντας τον Εύξεινο Πόντο
μεταφέρει εδώ και χρόνια ρωσσικό φυσικό αέριο στην
Τουρκία. Επίσης, στην Τουρκία καταλήγει και ο «Αγωγός
Νοτίου Καυκάσου», που μεταφέρει Αζέρικο αέριο από το
«Σαχ Ντενίζ» (η Τουρκία καλύπτει τις ενεργειακές της
ανάγκες μόλις κατά 26% από εγχώριους πόρους).
Την ίδια στιγμή, προχωρούν συμφωνίες συνεργασίας με το Ιρακινό Κουρδιστάν, ώστε η αυτόνομη κουρδική περιφέρεια του Ιράκ να μπορέσει να διοχετεύει στις
αγορές μέσω Τουρκίας 20-30 δισεκατομμύρια κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου. Τον Δεκέμβριο του 2014, ανακοινώνοντας την υπογραφή μιας συμφωνίας συνεργασίας 50
ετών με την Τουρκία, ο υπουργός Ανάπτυξης του Ιρακινού Κουρδιστάν Ντερμπάς Ρεσούλ δήλωσε ότι «το σχέδιο
είναι το αέριο να «κινηθεί» μέχρι το 2017». Μάλιστα, πολλοί εκτιμούν ότι η δυναμική «εμφάνιση» του ιρακινού αε42

ρίου στις αγορές θα προκαλέσει διάφορες αλυσσιδωτές
αντιδράσεις, εξηγώντας ότι το ιρακινό αέριο είναι πολύ
φτηνότερο από το ιρανικό (μέχρι και 50%).
Τον ίδιο μήνα, δημοσίευμα του αραβικού δικτύου «Αλ Μόνιτορ» κατέγραφε ότι Ιράν - Τουρκμενιστάν
έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συνδεθούν με τον ΤΑΝΑΡ, αναζητώντας δίκτυα που θα διοχετεύσουν το αέριό
τους στις αγορές, εν όψει και νέων δεδομένων, όπως μιας
πιθανής «αποκατάστασης» των σχέσεων Ιράν - Δύσης.

Αγωγοί και Ελλάδα
Εν μέσω της μεγάλης αναταραχής στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και τους διεθνείς δανειστές της, ο Έλληνας πρωθυπουργός βρέθηκε στην Μόσχα για μια επίσημη συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου που ακολούθησε, προέκυψε ότι η Ρωσσία είχε προσφέρει στην
Ελλάδα μια ισχυρή συνεργασία σε έργα φυσικού αερίου.
Η προοπτική αυτή παρουσιάστηκε από τον Πούτιν ως
δυναμικός παράγων, που αλλάζει τα δεδομένα για την
ελληνική οικονομία. Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ελλάδα θα
μπορούσε να κερδίσει «εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ» μέσω της διαμετακόμισης φυσικού αερίου ετησίως,
προσθέτοντας ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα έσοδα αυτά για την αποπληρωμή του χρέους
της προς τους πιστωτές. Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι η
Ρωσσία θα εξετάσει την δυνατότητα παροχής δανείων
προς την Ελλάδα για την εκτέλεση, από κοινού, των μεγάλης κλίμακας έργων του φυσικού αερίου. Αυτή ήταν
μια αναφορά στον Turkish Stream, τον αγωγό που ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο του 2014 ο πρόεδρος της Ρωσσίας, αγωγός ο οποίος αναμένεται να μεταφέρει σημαντικές ποσότητες ρωσσικού φυσικού αερίου προς την
Τουρκία και την Ευρώπη, παρακάμπτοντας την Ουκρανία από το 2019 και έπειτα.
Ο Ρώσσος πρόεδρος έχει προαναγγείλει ότι ο αγωγός (που υπολογίζεται να στοιχίσει σχεδόν 40 δισ. δολλάρια) θα φτάσει στα ελληνοτουρκικά σύνορα στο τέλος
του 2016, με στόχο από το 2019 οι παραδόσεις του ρωσσικού φυσικού αερίου, που σήμερα γίνονται μέσω της
Ουκρανίας (το 40% της συνολικής ποσότητας των 140
bcm που εξάγονται στην Ευρώπη), να σταματήσουν, και
οι αντίστοιχες ποσότητες να παραδίδονται στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Ένα σχέδιο που έχει όχι μόνον ενεργειακή σημασία αλλά και διπλωματική, καθώς έτσι δεν
εξαρτώνται πλέον οι εξαγωγές της Gazprom από την
εχθρική πια Ουκρανία και συγχρόνως στερεί εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια από τα τέλη διέλευσης, τα
οποία σήμερα καταβάλλονται στην κυβέρνηση του Κιέβου. Η Ρωσσία επίσης θέλει να προλάβει την «άλωση»
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της ευρωπαϊκής αγοράς τόσο από τις εξαγωγές αμερικανικού LNG, που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2016,
όσο και από την ανάπτυξη των νέων δικτύων που υποστηρίζει η Ευρώπη για μεταφορά φυσικού αερίου από
το Αζερμπαϊτζάν, το Τουρκμενιστάν και όταν οι πολιτικές συνθήκες το επιτρέψουν, από το Ιράν.
Σύμφωνα με τον Έλληνα πρωθυπουργό, η κατασκευή ενός αγωγού που θα συνδέει το σημείο άφιξης
του αγωγού στα ελληνοτουρκικά σύνορα με τα σύνορα με τα Σκόπια (από όπου το φυσικό αέριο μπορεί να
ρέει προς τα βόρεια προς την Αυστρία μέσω της ΠΓΔΜ,
της Σερβίας και της Ουγγαρίας) μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις όσον αφορά την δημιουργία θέσεων
απασχόλησης στην Ελλάδα.
Επιπλέον, η Ελλάδα ελπίζει ότι μια αναβάθμιση της
συνεργασίας στον τομέα του φυσικού αερίου με την Ρωσσία θα οδηγήσει επίσης σε μια σημαντική έκπτωση για
τις εισαγωγές ρωσσικού φυσικού αερίου, σε ένα επίπεδο
της τάξης του 10%. Λαμβάνοντας υπ’όψιν ότι η μέση τιμή
που καταβάλλεται από την Ελλάδα για το ρωσσικό φυσικό αέριο ήταν περίπου 440 ευρώ ανά χίλια κυβικά μέτρα το 2013, και ότι η Ελλάδα σε ετήσια βάση εισάγει από
την Ρωσσία περίπου 2,4 bcm φυσικού αερίου, ο ετήσιος
λογαριασμός φυσικού αερίου της Ελλάδα θα μπορούσε
να εκτιμηθεί σε περίπου 1 δις ευρώ. Μια έκπτωση, λοιπόν, της τάξεως του 10%, θα αποτελούσε έτσι μια καθαρή
εξοικονόμηση περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ.
Για να συγκρίνουμε το πακέτο «ρωσσικό φυσικό αέριο» με το πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, το άθροισμα
των δυνητικών τελών ετήσιας διέλευσης των 380 εκατομμυρίων ευρώ και η πιθανή ετήσια εξοικονόμηση για το

Όροι δημοσίευσης άρθρων
στην Νέα Πολιτική

φυσικό αέριο των 100 εκατομμυρίων ευρώ έχουν μια καθαρή αξία 4,8 δις ευρώ (υπολογίζοντάς την με το ισχύον μακροπρόθεσμο επιτόκιο του 10%). Αυτό το ποσόν είναι δύο τάξεις μεγέθους μικρότερο από το Δεύτερο Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής που εγκρίθηκε από
τους υπουργούς Οικονομικών της Ευρωζώνης το 2012,
η οποία προβλέπει οικονομική ενίσχυση 164,5 δις ευρώ
μέχρι το τέλος του 2014. Επιπλέον, λαμβάνοντας υπ’όψιν
ότι η Eurostat εκτιμά τις συνολικές ετήσιες κρατικές δαπάνες στην Ελλάδα σε 107 δις ευρώ, η επίπτωση του πακέτου «ρωσσικό φυσικό αέριο» επί των συνολικών ετησίων κρατικών δαπανών της χώρας περιορίζεται στο 0,5%.
Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Πούτιν, για ακόμη μία φορά μετά την σχεδόν 15ετή περιπέτεια του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, επενδύει στον πόθο της Ελλάδας να αναλάβει ουσιαστικώτερο
και σημαντικώτερο ρόλο ως κόμβος μεταφοράς ενέργειας προς την Ευρώπη, και αυτή ήταν η προσφορά του
προς τον Τσίπρα.
Είναι εμφανές ότι η ενέργεια καθορίζει ένα μεγάλο
μέρος της εξωτερικής πολιτικής των χωρών στον Καύκασο, στην Κεντρική Ασία και βεβαίως στην Μέση Ανατολή, αλλά και ενώσεων χωρών, όπως η Ευρωπαϊκή
Ένωση. Οι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου θα
αποτελέσουν όργανα της εξωτερικής πολιτικής που θα
αντικαταστήσουν άλλα παλαιότερα και πιο συμβατικά. Η συνέχεια αναμένεται με ενδιαφέρον, αφού φαίνεται ότι η ενέργεια θα είναι μέσον πίεσης για υποχωρήσεις και λεόντειες συμφωνίες, προς όφελος πάντοτε του
ισχυρού. Ειδικά σήμερα, που οι εξελίξεις είναι τόσο ραγδαίες σε όλα τα επίπεδα.

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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Οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις
στα κράτη της Υπερκαυκασίας
του Νικολάου Ματθαίου Σαντή

Σ

την ελληνική Μυθολογία, η Αργοναυτική εκστρατεία ήταν το ταξίδι του Ιάσονα και των συντρόφων του από την Ιωλκό στην Κολχίδα προκειμένου να πάρουν το χρυσόμαλλο δέρας. Η εκστρατεία αυτή στα παράλια της σημερινής Γεωργίας, κατά κάποιους εκφράζει αλληγορικά τη δεύτερη ιστορικά μεγάλη αποίκηση των Ελλήνων στον Εύξεινο Πόντο. Άλλοι θεωρούν ότι δηλώνει τη μεταφορά της τεχνογνωσίας εξόρυξης χρυσού από την Κολχίδα στην
Ελλάδα και την αντίστροφη μεταλαμπάδευση πολιτισμού και τεχνικών από τον ελλαδικό χώρο. Όποια και
αν είναι η πραγματική ανάλυση του μύθου, γεγονός είναι ότι το αρχαίο βασίλειο της Κολχίδος είχε συνεχείς
εμπορικές επαφές με τον ελληνικό κόσμο και υπήρξε
κοιτίδα πολιτισμού για την ευρύτερη περιοχή της Γεωργίας και της Υπερκαυκασίας.
Κατά την διάρκεια των τελευταίων ετών, τα κράτη της περιοχής του Καυκάσου είχαν να αντιμετωπίσουν ποικίλες προκλήσεις. Ενώ η οικονομία της Αρμενίας επλήγη βαρύτατα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, το Αζερμπαϊτζάν όχι μόνον απορρόφησε το οικονομικό σοκ αλλά εξήλθε αλώβητο, πραγματοποιώντας μεγάλες επενδύσεις στο εξωτερικό. Η Γεωργία, από την άλλη, εξακολουθεί να αιμορραγεί μετά
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τον πόλεμο με την Ρωσσία, προσπαθώντας να διαμορφώσει τις κατάλληλες πολιτικές ισορροπίες μετά την
αλλαγή της κυβέρνησης Σαακασβίλι. Στο πλαίσιο αυτό, θα αναλύσουμε τις πρόσφατες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις σε κάθε χώρα του Νοτίου Καυκάσου.

Γεωργία: επουλώνοντας τις πληγές
του πολέμου και της κρίσης
Μετά την Επανάσταση των Ρόδων (2003), η κυβέρνηση Σαακασβίλι επέλεξε να συνδεθεί με την Δύση, προωθώντας νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και
ενισχύοντας τους μηχανισμούς της ελεύθερης αγοράς. Αυτό οδήγησε σε ταχεία οικονομική ανάπτυξη, η
οποία, όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν βιώσιμη.
Το 2008 ήταν μάλλον μια εφιαλτική χρονιά για την
οικονομία της Γεωργίας. Ο Πόλεμος του Αυγούστου,
σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική κρίση,
οδήγησαν σε δραστική μείωση των αναγκαίων Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) και της καταναλωτικής
εμπιστοσύνης. Το 2009, το γεωργιανό ΑΕΠ μειώθηκε
κατά 3,9%. Ισχυρός εξωτερικός δανεισμός και δημόσιες δαπάνες το επόμενο έτος, οδήγησαν σε αύξηση του
ΑΕΠ κατά 4%.
Η αύξηση των δαπανών, όμως, είχε αρνητική επίΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

δραση στον εθνικό προϋπολογισμό, δημιουργώντας
σημαντικό έλλειμμα (9,2% του ΑΕΠ το 2009). Η εισαγωγή νέων φόρων και η εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης στην συνέχεια, μείωσαν το έλλειμμα (3% το 2012) καθώς και το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης (από 34,6% του ΑΕΠ το 2009 σε 32,5% το
2011). Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε επίσης, από 21,9% του ΑΕΠ το 2008,
σε 10,2% το 2010, για να αυξηθεί στην συνέχεια σε
12,7% το 2011.
Δεδομένου ότι η Γεωργία δεν διαθέτει σημαντικούς
φυσικούς πόρους, ενώ τα δάνεια ή τα εμβάσματα δεν
μπορούν να αποτελέσουν την βάση μιας βιώσιμης οικονομίας, η προσέλκυση ΑΞΕ ήταν και παραμένει η
πιο σημαντική πρόκληση για την γεωργιανή οικονομία. Έως σήμερα, οι ΑΞΕ δεν έχουν φτάσει τα προπολεμικά επίπεδα (1,1 δις δολάρια λιγώτερες το 2012 συγκριτικά με το 2007). Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση δεν
έχει καταφέρει να διοχετεύσει αποτελεσματικά τις ξένες επενδύσεις προς την κατεύθυνση της δημιουργίας
θέσεων εργασίας. Το 2012 η επίσημη ανεργία ήταν στο
15% (ανεπίσημα στο 34%), 1,7% πάνω από ότι το 2007.
Παρά το γεγονός, λοιπόν, ότι το 2014, η οικονομία της
Γεωργίας αναπτύχθηκε κατά 4,7%, παρόμοιο αποτέλεσμα θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί άμεσα. Τα μεταναστευτικά εμβάσματα μειώνονται, όπως μειωμένες εμφανίζονται οι εξαγωγές, κυρίως λόγω της ισχυρής ύφεσης στην Ουκρανία, και δευτερευόντως λόγω των μειωμένων εξαγωγών προς την Ρωσσία, ως αποτέλεσμα
της υποτίμησης του ρουβλίου.
Επιπλέον, παρά τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις,
το συγκριτικά χαμηλό επίπεδο διαφθοράς και το φιλικό περιβάλλον προς τις επιχειρήσεις που καθιστούν
την Γεωργία ελκυστική για τους ξένους επενδυτές, η
τεταμένη πολιτική κατάσταση, μετά τις βουλευτικές
εκλογές του 2012 και τις δύο ανεπίλυτες εδαφικές διενέξεις, δημιουργεί αβεβαιότητα σχετικά με τις προοπτικές οικονομικής σταθερότητας στην χώρα. Υπό το
πρίσμα των οικονομικών δυσκολιών, η εσωτερική πολιτική πάλη, που συνδέεται με τις προσπάθειες της
αντιπολίτευσης του UNM (Σαακασβίλι) για να επιστρέψει στην εξουσία, μπορεί να αυξηθεί. Η προσφυγή
στις κάλπες πριν το 2016 δεν μπορεί να αποκλειστεί.
Σε αυτές τις πρόωρες εκλογές, είναι πιθανή η απώλεια
σημαντικού μεριδίου εδρών στο κοινοβούλιο τόσο για
την κυβέρνηση του «Γεωργιανού Ονείρου» όσο και για
το UNM, υπέρ άλλων, λιγώτερο δυτικόφιλων δυνάμεων. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να καταστρέψει το μονοπώλιο των «Δυτικών-Ατλαντικιστών» στην πολιτική καΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

τεύθυνση της Γεωργίας.
Τέλος, ενδέχεται κάποιες αμερικανικές ελίτ, που
ενδιαφέρονται για την επιδείνωση της αντιπαράθεσης με την Μόσχα, να επιδιώξουν να μετατρέψουν
την Γεωργία σε μια ακόμη εστία αντιπαράθεσης.
Ωστόσο, καθώς οι επίσημες ΗΠΑ δεν φαίνονται διατεθειμένες να παράσχουν στην Τιφλίδα αποτελεσματική στήριξη, η τελευταία θα προτιμούσε να αποφευχθεί η σύγκρουση με τη Μόσχα.

Αρμενία: μια οικονομία
εμβασμάτων και χρεών
Μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση (2008), η
Αρμενία υπέστη μια από τις πιο σοβαρές οικονομικές
κρίσεις στον κόσμο. Το 2009 ήταν μακράν η χειρότερη
χρονιά για την χώρα την τελευταία δεκαετία, καθώς
σημαδεύτηκε από την ξαφνική πτώση του ΑΕΠ κατά
14%. Η απότομη συρρίκνωση συνοδεύθηκε από μείωση των εμβασμάτων, που αποτελούν δυσανάλογα
σημαντικό μέρος της αρμενικής οικονομίας. Σε αντίθεση με την Γεωργία, στην Αρμενία η ροή των ξένων
επενδύσεων ήταν πολύ μικρή και ως επί το πλείστον
προέρχονταν από την Ρωσσία.
Τα εμβάσματα διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας, καθώς αποτελούν περίπου το 14% του ΑΕΠ της. Δεδομένου ότι προέρχονται κυρίως από Αρμένιους που εργάζονται στην Ρωσσία, οι επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης
στην Αρμενία ενισχύθηκαν από την ρωσσική οικονομική ύφεση. Αν και δύο φορές υψηλότερα των ΑΞΕ και
τέσσερις φορές το μέγεθος των εσόδων της κυβέρνησης, τα εμβάσματα υποχώρησαν κατά 28% το 2009.
Παρ’όλο που η Αρμενία είναι σε μεγάλο βαθμό γεωγραφικά και πολιτικά απομονωμένη, είναι μια ανοικτή οικονομία. Ωστόσο, όπως τα παραδείγματα της Γεωργίας και των Βαλτικών Χωρών δείχνουν, οι μικρές
ανοικτές οικονομίες είναι πιο επιρρεπείς στις διακυμάνσεις των οικονομικών κύκλων. Καθώς οι εξαγωγές
της χώρας βασίζονται κυρίως σε βασικά εμπορεύματα
(μέταλλα και ιχνοστοιχεία), η μείωση των τιμών τους
και της ζήτησης προκάλεσε επιπλέον κύματα σοκ στην
αρμενική οικονομία. Το εμπορικό έλλειμμα έφθασε το
15,8% του ΑΕΠ το 2009, παραμένοντας στο 11,1% το
2012. Αυτό, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των εμβασμάτων και των ΑΞΕ, καθώς και προβλήματα στον
τομέα των ακινήτων, οδήγησαν σε ραγδαία οικονομική πτώση.
Αιφνιδιασμένη από την κρίση, η κυβέρνηση της χώρας αύξησε δραστικά τις δημόσιες δαπάνες, καταφεύγοντας σε εκτενή δανεισμό. Το 2009,το δημοσιονομι45
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κό έλλειμμα της χώρας ανήλθε σε 7,7% του ΑΕΠ. Παρ’
όλα αυτά, το πακέτο των δημοσίων δαπανών δεν έφερε
αποτέλεσμα και η Αρμενία στράφηκε προς την δημοσιονομική εξυγίανση. Η αύξηση των εσόδων του προϋπολογισμού και η μείωση των δημοσίων δαπανών ήταν
εν μέρει επιτυχημένη, καθώς το έλλειμμα συρρικνώθηκε σε 1,5% του ΑΕΠ το 2012.
Την ίδια στιγμή, οι αρνητικές επιπτώσεις της δημοσιονομικής χαλάρωσης έγιναν ιδιαιτέρως αντιληπτές, καθώς το δημόσιο χρέος εκτινάχθηκε από 16%
του ΑΕΠ το 2007 σε 45% το 2012. Η στρατηγική του
εκτεταμένου δανεισμού και των δημοσίων δαπανών με
σκοπό την τόνωση της φθίνουσας οικονομίας, ώθησε
τα επιτόκια δραστικά υψηλότερα, κλείνοντας τις πόρτες των διεθνών δανειστών. Το ίδιο το προφίλ του χρέους της Αρμενίας αποτελεί τμήμα του προβλήματος,
καθώς σχεδόν το 90% είναι σε ξένο νόμισμα. Τυχόν
υποτίμηση του νομίσματος της χώρας (ντραμ) θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της αναλογίας του χρέους
προς το ΑΕΠ. Συνεπώς, η Αρμενία έχει σήμερα πολύ
περιορισμένες επιλογές για την αντιμετώπιση μελλοντικών οικονομικών υφέσεων.
Σε μεγάλο βαθμό, τα αίτια της οικονομικής δυσπραγίας της χώρας είναι περισσότερο πολιτικά παρά
οικονομικά. Ως ηπειρωτική χώρα με δύο κλειστά σύνορα (Τουρκία, Αζερμπαϊτζάν), η Αρμενία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της ρωσσικής οικονομίας. Μια ανοικτή οικονομία χρειάζεται ανοιχτά
σύνορα, όχι απομόνωση. Αν οι συνθήκες ήταν διαφορετικές, οι γείτονες της Αρμενίας (ιδίως το Αζερμπαϊτζάν) θα μπορούσαν να δημιουργήσουν περισσότερο
σταθερά θεμέλια για την οικονομία της χώρας, μέσω
ΑΞΕ, υπηρεσιών διαμετακόμισης και της ροής εμπορευμάτων.
Αυτό το πρόβλημα της οικονομικής απομόνωσης
προσπαθεί να καλύψει η προσχώρηση της χώρας στην
46

Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EEU) το 2014, η
οποία θα καθορίσει τις τάσεις ανάπτυξης της Αρμενίας
στο μέλλον. Η ιδιότητα του μέλους της ένωσης θα απαλύνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης. Από την
μία πλευρά, η Αρμενία θα εξασφαλίσει ευνοϊκές ρυθμίσεις για την εξαγωγή εμπορευμάτων προς την Ρωσσία,
το Καζακστάν και την Λευκορωσία, καθώς και ρωσσικό φυσικό αέριο σε χαμηλή τιμή. Χάρις στην ενσωμάτωση, τα έσοδά της από δασμούς θα αυξηθούν. Από
την άλλη πλευρά, η Ρωσσία θα αναλάβει ένα μέρος της
πολιτικής ευθύνης για την κατάσταση της αρμενικής
οικονομίας, καθώς τα προβλήματά της θα μπορούσαν
να εκληφθούν ως αποτυχίες ενός πολιτικά σημνατικού
έργου ολοκλήρωσης. Αυτό παρέχει κάποια εξασφάλιση σε περίπτωση απότομης επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης στην χώρα. Όχι τυχαία, η συντριπτική
πλειονότητα της πολιτικής ελίτ της Αρμενίας στηρίζει την ένταξη της στην EEU και την διατήρηση μιας
στενής ένωσης με την Ρωσσία.

Αζερμπαϊτζάν: το θαύμα των πετροδολλαρίων
και οι κίνδυνοι
Σε αντίθεση με τους γείτονές του, οι επιπτώσεις
της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στο Αζερμπαϊτζάν ήταν μάλλον περιορισμένες. Η χώρα δεν βίωσε
απότομη πτώση του ΑΕΠ και το βιοτικό επίπεδο του
πληθυσμού συνέχισε να βελτιώνεται σημαντικά. Κατά
την διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, το Αζερμπαϊτζάν διατήρησε μια εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη σχεδόν 14% του ΑΕΠ ετησίως κατά μέσο όρο. Το
2008 το ΑΕΠ της χώρας ήταν ήδη τριάντα φορές μεγαλύτερο από εκείνο του 1994.
Η οικονομική ανάπτυξη του Αζερμπαϊτζάν οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων και την συνετή στρατηγική διαχείρισης
των πετροδολλαρίων που αποφέρει. Κύριος παράγων
της μεταμόρφωσης της χώρας ήταν μια συμφωνία, που
υπεγράφη το 1994, με μια κοινοπραξία δεκατριών δυτικών εταιρειών πετρελαίου και άνοιξε τα αποθέματα
πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν στον κόσμο. Η εισροή
σκληρού νομίσματος στην οικονομία αυξήθηκε σημαντικά μετά την ολοκλήρωση των αγωγών πετρελαίου
(Μπακού-Τσεϊχάν) και φυσικού αερίου (Μπακού - Ερζερούμ) μέσω της Γεωργίας, το 2005 και το 2007 αντίστοιχα.
Τα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου δημιούργησαν ένα πλεόνασμα, στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, της τάξης του 22,4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο,
την περίοδο 2005-2012. Το εξωτερικό δημόσιο χρέος
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του Αζερμπαϊτζάν, καίτοι αυξημένο, αντιπροσώπευε μόλις το 10% του ΑΕΠ το 2012.
Όλα τα έσοδα των υδρογονανθράκων εισρέουν
στην ειδικού σκοπού κρατική οργάνωση SOFAZ, η
οποία ιδρύθηκε το 1999. Η SOFAZ χρησιμοποιείται ως ένα μακροοικονομικό εργαλείο, είτε για την
διοχέτευση των ενεργειακών εσόδων σε δημόσιες δαπάνες είτε για την συσσώρευσή τους σε ένα
αποθεματικό ταμείο. Οι δημόσιες δαπάνες, μέσω
της SOFAZ, συνήθως κατευθύνονται προς τα μεγαλύτερα έργα υποδομής. Έτσι, η κυβέρνηση του
Αζερμπαϊτζάν προσπαθεί να τονώσει την οικονομία βελτιώνοντας τις υποδομές της χώρας.
Ένα μέρος των κεφαλαίων χρησιμοποιείται επίσης
για την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των
εσωτερικά εκτοπισμένων προσφύγων του, υπό αρμενική κατοχή, Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Επιπλέον, μαζί με
την κρατική επιχείρηση πετρελαίου (SOCAR), η SOFAZ
αποτελεί σημαντική πηγή ΑΞΕ στις γειτονικές χώρες.
Το τεράστιο εμπορικό πλεόνασμα επέτρεψε στο Αζερμπαϊτζάν την συσσώρευση αποθεμάτων ξένου συναλλάγματος και ξένων περιουσιακών στοιχείων αξίας περίπου 65% του ΑΕΠ.
Όμως, παρά το γεγονός ότι το σοκ της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης απορροφήθηκε από τα πετρελαϊκά έσοδα, η μεγαλύτερη απειλή για την οικονομία
του Αζερμπαϊτζάν εξακολουθεί να είναι η εξάρτησή της
από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων. Οι προοπτικές
μείωσης της παραγωγής πετρελαίου οδηγούν το Αζερμπαϊτζάν στην ενεργό ανάπτυξη και άλλων τομέων της
οικονομίας. Αν και οι υδρογονάνθρακες αποτελούν το
90% των εξαγωγών, οι μη-ενεργειακοί τομείς αντιπροσωπεύουν ήδη το 52,7% του ΑΕΠ της χώρας. Το ζητούμενο είναι κατά πόσον το Αζερμπαϊτζάν θα μπορέσει να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις που θα προσελκύσουν επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς, στρέφοντας προς όφελός του την πρόσφατη πτώση των τιμών
του πετρελαίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η ανταγωνιστικότητα του Αζερμπαϊτζάν βελτιώθηκε ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια. Στην έκθεση για την Παγκόσμια Ανταγωνιστικότητα (2013-2014), η χώρα κατατάσσεται 39η από 144
κράτη, όντας η πιο ανταγωνιστική οικονομία της περιοχής και της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών. Επιπλέον, η κυβέρνηση εργάζεται για να μετατρέψει την χώρα σε περιφερειακό κόμβο διαμετακόμισης και υπηρεσιών. Ο νέος σιδηρόδρομος ΜπακούΤιφλίδα-Καρς, για παράδειγμα, έχει προγραμματιστεί
να συνδέει την Τουρκία, τον Νότιο Καύκασο και την
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Γράφημα 1.

Η εξέλιξη του ΑΕΠ των Χωρών του Νοτίου Καυκάσου
(δις $, τρέχουσες τιμές)
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Κεντρική Ασία με τον Ευρωπαϊκό Σιδηρόδρομο.
Παρ’ όλα αυτά, μια πτώση των τιμών του πετρελαίου θα επηρεάσει αισθητά την οικονομία του Αζερμπαϊτζάν. Η υποτίμηση του νομίσματος (μανάτ) θα κάνει
τις εισαγωγές (24% του ΑΕΠ το 2013-2014) πιο ακριβές, κάτι το οποίο ενδέχεται να προκαλέσει κοινωνικές
εντάσεις. Η κρίση, από την μία πλευρά, θα ενθαρρύνει την υποκατάσταση των εισαγωγών, ιδίως στον τομέα της γεωργίας και της βιομηχανίας τροφίμων, τομείς που δεν έχουν αναπτυχθεί αισθητά· από την άλλη, θα πλήξει τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τομέα της
οικονομίας της χώρας, τις κατασκευές. Η εξέλιξη αυτή
ενδέχεται να αποδυναμώσει ομάδες της ελίτ οι οποίες ελέγχουν τις κατασκευές και το εξωτερικό εμπόριο.
Τέλος, οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει
το Μπακού αυτό το έτος, θα μειώσουν την πιθανότητα
μιας ανανεωμένης σύγκρουσης στο Καραμπάχ. Η ισορροπία δυνάμεων Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν, κατά τις δύο
μεταπολεμικές δεκαετίες, σχεδόν αποκλείει την στρατιωτική δράση ευρείας κλίμακας, κυρίως επειδή θέτει
υπό απειλή το πετρελαϊκό θαύμα του Αζερμπαϊτζάν.
Ωστόσο, ο κίνδυνος ένοπλων επεισοδίων στην εμπόλεμη ζώνη παραμένει: λόγω της αύξησης των οικονομικών δυσκολιών, οι δύο πλευρές ίσως χρειαστούν μια
βαλβίδα εκτόνωσης.
***
Η παγκόσμια οικονομική κρίση είχε διαφορετικό
αντίκτυπο σε κάθε μία από τις τρεις χώρες. Ενώ η Γεωργία και η Αρμενία δανείστηκαν εκτενώς από τις διεθνείς αγορές για να καλύψουν το κενό στο έλλειμμα
του προϋπολογισμού, το Αζερμπαϊτζάν ξεπέρασε την
κρίση ανώδυνα, κυρίως μέσω των πετρελαϊκών εσόδων του. Πολιτικά, η Γεωργία συνεχίζει να συντάσσεται με την Δύση, αν και λιγώτερο ενεργητικά. Αντι47
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θέτως, η Αρμενία σταδιακά μετακινήθηκε πιο κοντά
στην Ρωσσία (άμεση συνέπεια της κατοχής των εδαφών του Αζερμπαϊτζάν), ενώ το Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το καθεστώς ανεξαρτησίας του.
Μετά τον πόλεμο του Αυγούστου του 2008 και την
παγκόσμια οικονομική κρίση, η Γεωργία αντιμετώπισε
μεγάλες δυσκολίες. Ως μια μικρή ανοικτή οικονομία,
η Γεωργία εξακολουθεί να εξαρτάται έντονα από την
προσέλκυση ΑΞΕ, κάτι που την ώθησε στην πραγματοποίηση περαιτέρω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
και την λήψη άμεσων μέτρων δημοσιονομικής εξυγίανσης «ευρωπαϊκού στυλ». Ωστόσο, λόγω της πολιτικής αστάθειας, το επίπεδο των ΑΞΕ δεν έχει επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα. Οι οικονομικές δυσκολίες εν μέρει αμβλύνονται από το γειτονικό Αζερμπαϊτζάν, που παρέχει φθηνό φυσικό αέριο και του οποίου
η εθνική εταιρεία ενέργειας (SOCAR) ήταν ο μεγαλύτερος φορολογούμενος στην Γεωργία κατά την διάρκεια της κρίσης.
Η οικονομία της Αρμενίας επηρεάστηκε ως επί το
πλείστον από την κρίση στην Ρωσσία. Το χαμηλότερο επίπεδο των εμβασμάτων και η παγκόσμια μείωση
της ζήτησης εμπορευμάτων οδήγησαν σε μία οικονομική συρρίκνωση από τις χειρότερες στον κόσμο. Λόγω
της συνεχιζόμενης κατοχής του Ναγκόρνο-Καραμπάχ,
η Αρμενία δεν μπορούσε να στηριχθεί στα οικονομικά ωφέλη από τους πλούσιους ενεργειακούς πόρους
του Αζερμπαϊτζάν, όπως στην περίπτωση της Γεωργίας. Η στρατηγική της αρμενικής κυβέρνησης να τονώσει την οικονομία με ξένες πιστώσεις δεν ήταν μόνον
άκαρπη, αλλά δημιούργησε και ένα τεράστιο (για αναπτυσσόμενη οικονομία) δημόσιο χρέος. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση κατάφερε να μειώσει το έλλειμμα
του προϋπολογισμού, η οικονομική κατάσταση παρα-

μένει εξαιρετικά ασταθής, λόγω της απομόνωσης και
της εξάρτησης της Αρμενίας από τα βασικά εμπορεύματα και τα εμβάσματα.
Σε σύγκριση με τους δύο Καυκάσιους γείτονές του,
το Αζερμπαϊτζάν ξεχωρίζει σαν οικονομικό αστέρι. Η
παγκόσμια οικονομική κρίση είχε περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομία του, κυρίως μέσω της
μείωση της παγκόσμιας ζήτησης για αργό πετρέλαιο.
Μέρος των εσόδων από το πετρέλαιο κατευθύνθηκε σε
έργα υποδομής, ενώ, μέσω της συσσώρευσης τεράστιων συναλλαγματικών διαθεσίμων, το Αζερμπαϊτζάν
έχει καταφέρει να ασφαλίσει την οικονομία της χώρας από πιθανές μελλοντικές κρίσεις στην ζήτηση πετρελαίου. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν ήταν και παραμένουν η πρόληψη της υπερθέρμανσης της οικονομίας και η διοχέτευση των εσόδων από το πετρέλαιο στην δημιουργία ενός
μοντέλου βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης.
Τέλος, το Μπακού λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του
τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις στην Τιφλίδα. Καθώς
τα σύνορα με την Αρμενία παραμένουν κλειστά, η Γεωργία είναι πολύ σημαντική για τις εξαγωγές υδρογονανθράκων στην Τουρκία. Αν η Ρωσσία είναι σε θέση
να ελέγξει το γεωργιανό πολιτικό κατεστημένο, αυτό
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφαλή διαμετακόμιση υδρογονανθράκων προς την Δύση. Από την άλλη,
καθώς η Αρμενία δεν έχει κοινά σύνορα με άλλες χώρες της EEU, οι σχέσεις με την Γεωργία είναι ιδιαιτέρως σημαντικές για την διακίνηση προϊόντων από και
προς την Ρωσσία. Είναι πιθανόν ότι οι δύο χώρες θα
βρουν μηχανισμούς συνεργασίας που θα τους επιτρέψουν να απολαύσουν τα οφέλη της συμμετοχής σε δύο
διαφορετικές ζώνες ελεύθερου εμπορίου: της Αρμενίας
με την EEU, και της Γεωργίας με την ΕΕ.

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
48

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Ρωσσία και Υπερκαυκασία
του Σωτήρη Δημόπουλου

Η

πολυεθνική και πολυθρησκευτική περιοχή
του Καυκάσου και της Υπερκαυκασίας διατηρεί για αιώνες την κομβική γεωστρατηγική της σημασία. Είναι σταυροδρόμι, όπου συναντώνται η Μέση Ανατολή με τις ρωσσικές στέππες και η
Κεντρική Ασία με την Εγγύς Ανατολή και κατ΄επέκτασιν την Ευρώπη. Αποτελούσε πάντοτε «μήλον της έριδος» εξωκαυκάσιων δυνάμεων. Για αιώνες, ευρισκόμενη ανάμεσα σε τρεις δυνάμεις –την Ρωσσία, τη Τουρκία
και την Περσία– επηρεάστηκε καταλυτικά από τον μεταξύ τους ανταγωνισμό και την ισορροπία ισχύος. Οι
βασικές γεωπολιτικές συντεταγμένες, που διαμόρφωσαν την ιστορική εξέλιξη της ευρύτερης περιφέρειας,
συνεχίζουν σε γενικές γραμμές να υφίστανται και σήμερα. Μάλιστα, την δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα στην εν λόγω περιοχή, οφείλουμε να την εντάξουμε
στο γενικό πλαίσιο των ραγδαίων ανακατατάξεων που
παρατηρούνται τα τελευταία χρόνια στην ζώνη που ξεκινά από την Βαλτική και την Ουκρανία και καταλήγει στις εύφλεκτες εστίες του αραβικού κόσμου. Στο
μαλακό υπογάστριο της Ρωσσίας, όπου είναι έντονες
οι εθνοτικές αντιθέσεις, ισχυρό το Ισλάμ και μεγάλος
ο ενεργειακός πλούτος, ο «ψυχρός πόλεμος» Ουάσιγκτον-Μόσχας ίσως να μην διακόπηκε ποτέ.
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Τα εδάφη των τριών κρατών της Υπερκαυκασίας –
Γεωργία, Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν- υπήρξαν περιφέρειες της ρωσσικής αυτοκρατορίας και στην συνέχεια της Σοβιετικής Ένωσης, από τις αρχές του 19ου
αιώνα μέχρι και το 1991. Η ένταξή τους στο ρωσσικό κράτος ήταν το αποτέλεσμα είτε των ρωσσο-περσικών (Αζερμπαϊτζάν) και ρωσσο-τουρκικών (Αρμενία)
πολέμων, είτε μονομερούς ρωσσικής ενέργειας (Γεωργία), με την δικαιολογία της περσικής απειλής. Η αποδοχή της νέας κατάστασης υπήρξε διαφορετική στους
λαούς της Υπερκαυκασίας. Οι Αρμένιοι βρήκαν στην
Ρωσσία την δύναμη που τους έδινε την ελπίδα να πετύχουν την εθνική τους ολοκλήρωση, αλλά και καταφύγιο από τις απηνείς διώξεις των Τούρκων. Οι Γεωργιανοί με την σειρά τους, αν και χριστιανοί, δεν έπαψαν
να διεκδικούν την ανεξαρτησία τους. Ο ίδιος ο Στάλιν συμμετείχε ενεργά ως μαθητής στο πατριωτικό γεωργιανό κίνημα, πριν ενταχθεί στους σοσιαλδημοκράτες. Παράλληλα, όμως, η συμπόρευση με τον ρωσσικό
κόσμο, ωφέλησε πολλαπλά –οικονομικά, πολιτισμικά,
κοινωνικά– τους λαούς της Υπερκαυκασίας.
Η Οκτωβριανή επανάσταση και η χαοτική κατάσταση που απλώθηκε στα εδάφη της πρωην τσαρικής αυτοκρατορίας, έφεραν στην επιφάνεια κινήματα
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εθνικής αυτοδιάθεσης. Έτσι, για ένα μικρό διάστημα, στην Υπερκαυκασία αναδύθηκαν ανεξάρτητα κράτη, τα οποία όμως σύντομα εντάχθηκαν στην ΕΣΣΔ.
Αν και η επιρροή των κομμουνιστών ήταν μικρή, καθώς στους Γεωργιανούς υπερτερούσαν οι μενσεβίκοι,
στους Αρμένιους οι εθνικιστές, και στους Αζέρους οι
παντουρκιστές (στο Αζερμπαϊτζάν οι μπολσεβίκοι είχαν δύναμη μεταξύ των ξένων εργατών στην πετρελαιοβιομηχανία), η Μόσχα εκμεταλλεύθηκε αποφασιστικά τις εθνοτικές αντιθέσεις που είχαν οξυνθεί. Οι
συγκρούσεις μεταξύ χριστιανών, κυρίως Αρμενίων, και
μουσουλμάνων, η εξομάλυνση των σχέσεων της Σοβιετικής Ρωσσίας με την κεμαλική Τουρκία, και η νικηφόρα προέλαση του κόκκινου στρατού καθόρισαν τη τελική έκβαση των γεγονότων.
Παρά τη συμβίωση, επί επτά σχεδόν δεκαετίες, των
λαών της Υπερκαυκασίας, οι αντιθέσεις μεταξύ τους,
όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν ατονήσει. Έτσι, καθώς η
σοβιετική αυτοκρατορία κατέρρεε, ξέσπασαν διάφορες
εθνοτικές συγκρούσεις, τις οποίες το κράτος δεν μπορούσε να διευθετήσει. Η περιφέρεια της Υπερκαυκασίας θα ταρακαουνηθεί από διαμάχες στο Ναγκόρνο
Καραμπάχ, στην Νότιο Οσσετία και στην Αμπχαζία. Η
αδυναμία αυτή απέναντι στην πλημμυρίδα των καταπιεσμένων εθνισμών υπήρξε και η βασική αιτία της κατάρρευσης της αυτοκρατορικής υπερδύναμης.
Η ρωσσική παρουσία στην περιοχή για μια σχεδόν
δεκαετία θα ελαττωθεί, καθώς στον βόρειο Κάυκασο ο
τσετσενικός παράγων θα απειλεί με διάλυση την Ρωσσική Ομοσπονδία. Την ίδια ώρα, νέοι διεθνείς παίκτες θα
αποκτήσουν γερά ερείσματα στις νεότευκτες δημοκρατίες. Η Τουρκία δραστηριοποιήθηκε κυρίως στο τουρκόφωνο, αν και σιιτικό, Αζερμπαϊτζάν, όπως και η Μ.
Βρεταννία και οι ΗΠΑ, των οποίων οι εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου προχώρησαν σε κολοσσιαίες
επενδύσεις στα κοιτάσματα της Κασπίας και στους αγωγούς μεταφοράς. Σκοπός της Δύσης ήταν η ολοκληρωτική απώθηση της Ρωσσίας από την Υπερκαυκασία, και
η δημιουργία μιας ζώνης που θα εκτεινόταν σε όλη την
Κεντρική Ασία, θα εγγυόταν την εκμετάλλευση και μεταφορά των ενεργειακών πηγών, και θα ελαχιστοποιούσε την πιθανότητα συνεργασίας Ρωσσίας, Ιράν και Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό προβλεπόταν η σταδιακή ένταξη
των τριών κρατών της Υπερκαυκασίας, ξεκινώντας από
την Γεωργία, στο ΝΑΤΟ.

Γεωργία - Νότιος Οσσετία - Αμπχαζία
Η νίκη της Μόσχας, κατά τον δεύτερο τσετσενικό
πόλεμο, θα αποκαταστήσει σε μεγάλο βαθμό το κύρος
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της και θα της επιτρέψει να επανακάμψει στην Υπερκαυκασία, επιχειρώντας να ανατρέψει τα αρνητικά
γι’ αυτήν δεδομένα. Οι βασικοί στόχοι της ήταν: πρώτον να αποτρέψει την είσοδο της Γεωργίας στο ΝΑΤΟ
και δεύτερον να μειώσει τη τουρκική και αμερικανική
επιρροή, αναδεικνυόμενη ως η μόνη δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την ειρήνη μεταξύ της Αρμενίας και
του Αζερμπαϊτζάν.
Σε ό,τι αφορά την Γεωργία (πληθυσμός 5 εκ.),
η Ρωσσία πέτυχε τον σκοπό της, χάριν στην άφρονα αντιρωσσική πολιτική της Τιφλίδας, σε συνδυασμό με τα σοβαρά μειονοτικά προβλήματα που έμεναν
ανοικτά από τις αρχές του ΄90. Συγκεκριμένα, τόσο
η Αμπχαζία (240 χιλ. κάτοικοι) στις ακτές του Ευξείνου Πόντου, όσο και η Νότιος Οσσετία (80 χιλ. κάτοικοι), είναι περιοχές που, ντε φάκτο, μετά από πολεμικές αναμετρήσεις και την ρωσσική αρωγή, έχουν
αποσχιστεί από το γεωργιανό κράτος. Το 2008, ο πόλεμος στην νότιο Οσσετία, όπου η Ρωσσία έκανε επιδειξη δύναμης συντρίβοντας τον γεωργιανό στρατό και
τις βασικές υποδομές της χώρας, έβαλε «ταφόπλακα»
στους δυτικούς σχεδιασμούς. Τότε κατέρρευσαν και οι
υπερφίαλες επιδιώξεις του Σαακασβίλι, ο οποίος είναι
πλέον καταζητούμενος στην Γεωργία (αλλά έχει προσληφθεί από την ουκρανική κυβέρνηση, ως σύμβουλος
για τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία). Πρόσφατα, και ως κίνηση αντιπερισπασμού στα τεκταινόμενα
στην Ουκρανία, ο Πούτιν υπέγραψε με τον ηγέτη της
Νότιας Οσετίας Τιμπίλοφ, την λεγόμενη «συμφωνία
συμμαχίας και ενσωμάτωσης», σύμφωνα με την οποία
οι δυνάμεις ασφαλείας, ο στρατός και οι τελωνειακές
υπηρεσίες της Ρωσσίας ενοποιούνται με αυτές της Νότιας Οσετίας, ενώ ο ρωσσικός στρατός θα αναλάβει
την προστασία των συνόρων της.

Αρμενία - Αζερμπαϊτζάν
- Ναγκόρνο Καραμπάχ
Η επίτευξη του δεύτερου στρατηγικού στόχου της
Μόσχας στην Υπερκαυκασία, η αύξηση της επιρροής
της όχι μόνον στην Αρμενία (πληθυσμός 3,2 εκ.) αλλά και στο Αζερμπαϊτζάν (9,6 εκ.), βρίσκεται αυτήν την
περίοδο σε εξέλιξη.
Η Αρμενία είναι η πλέον πιστή σύμμαχος της Ρωσσίας στην περιοχή. Η συνεργασία Μόσχας-Ερεβάν είναι πολύ στενή, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Η
χώρα είναι μέλος του Οργανισμού του Συμφώνου για
την Συλλογική Ασφάλεια, ενώ στην αρμενική πόλη
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ας. Επίσης, τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους έγινε
μέλος της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης.
Η παρουσία του Πούτιν στην τελετή για τα 100
χρόνια από την γενοκτονία των Αρμενίων από την
οθωμανική Τουρκία, αποτέλεσε δείγμα της σταθερής
ρωσσικής στάσης, που έβαλε σε δεύτερη μοίρα την διατήρηση των καλών σχέσεων με τη Τουρκία. Η οξεία
επίθεση της Τουρκίας, με μια σκληρή ανακοίνωση του
ΥπΕξ, με αφορμή την χρήση από τον Πούτιν του όρου
γενοκτονία των Αρμενίων, καταδεικνύει και τα όρια
που μπορεί να έχει η συνεργασία της Μόσχας με την
Άγκυρα.
Όπως αναφέραμε, όμως, η ρωσσική πολιτική ηγεσία δεν επιθυμεί να περιοριστεί στην υποστήριξη της
μιας πλευράς. Το Αζερμπαϊτζάν κατέχει στρατηγική
θέση στην περιοχή, καθώς συνορεύει με το Ιράν και,
εκτός από τα δικά του ενεργειακά κοιτάσματα, περνούν από το έδαφός του οι μοναδικοί αγωγοί από την
Κεντρική Ασία προς την Δύση, που παρακάμπτουν την
Ρωσσία. Η χώρα παίζει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση
του σχεδίου μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης της
Ευρώπης από την Ρωσσία. Το 2013 υπέγραψε συμβόλαια 45 δισεκατομμυρίων για παροχή φυσικού αερίου,
μέσω αγωγών μήκους 4.000 χιλιομέτρων, που εκτείνονται από το Μπακού στη νότιο Ιταλία, μέσω Γεωργίας,
Τουρκίας, Ελλάδας και Αλβανίας.
Έτσι, η Μόσχα ενισχύει τις σχέσεις της και με το
Μπακού, εκμεταλλευόμενη και τον εκνευρισμό του
προέδρου Αλίεφ από την πίεση της Δύσης στο τομέα
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είναι τυχαίο ότι
πρόσφατα κινήθηκε κατά της χρηματοδοτούμενης από
τις ΗΠΑ ΜΚΟ IREX, ενώ σημειώθηκε και έφοδος της
αστυνομίας στα γραφεία του Radio Free Europe/Radio
Liberty.
Παράλληλα, η Ρωσσία δραστηριοποιείται έντονα
στο ολοένα και πιο ταραγμένο ζήτημα του Ναγκόρνο
Καραμπάχ. Η περιοχή αυτή (150 χιλ. κάτοικοι) συνιστά
το βασικό ζήτημα της αντιπαράθεσης Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν. Κατοικείται κυρίως από Αρμένιους και αποτέλεσε την αιτία ενός αιματηρού αρμενο-αζερικού πολέμου, που άφησε πίσω του 30 χιλιάδες νεκρούς και 2,5
εκ. εκτοπισμένους. Τον πόλεμο, που έληξε το 1994, τον
κέρδισε η Αρμενία. Έκτοτε το Ερεβάν ελέγχει, εκτός
από το Καραμπάχ, που έχει ανακηρυχθεί ανεξάρτητο
κράτος –χωρίς διεθνή αναγνώριση–, και επτά αζερικές
επαρχίες, που βρίσκονται ανάμεσα στο κράτος της Αρμενίας και το Καραμπάχ, και αποτελούν το 14% του
εδάφους του Αζερμπαϊτζάν. Το Μπακού δεν έχει αποδεχθεί ποτέ την ήττα και προετοιμάζεται πυρετωδώς
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για την ανακατάληψη των περιοχών που ελέγχουν οι
Αρμένιοι. Για τον σκοπό αυτό, δαπανά μεγάλο μέρος
των εσόδων που έχει από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που διαθέτει. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Αζερμπαϊτζάν, ανάμεσα
στο 2006 και στο 2008, ήταν η ταχύτερα αναπτυσσόμενη οικονομία στον κόσμο, με μέσο όρο ετήσιας ανάπτυξης 28%, αν και εφέτος έχει πέσει στο 4%, λόγω της
πτώσης των τιμών του πετρελαίου.
Το πρόγραμμα επανεξοπλισμού έχει κάνει το Αζερμπαϊτζάν τον δεύτερο μεγαλύτερο εισαγωγέα όπλων
στην Ευρώπη. Οι στρατιωτικές δαπάνες για εφέτος
αναμένεται να αυξηθούν κατά 27%, ξεπερνώντας το
σύνολο των δαπανών της Αρμενίας. Το εντυπωσιακό είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των αγορών οπλικών συστημάτων γίνεται από την Ρωσσία. Γεγονός που
βεβαίως εξοργίζει το Ερεβάν, καθώς μάλιστα τον Αύγουστο του 2014 υπήρξε έξαρση των συγκρούσεων, με
είκοσι νεκρούς. Κάποιοι αναλυτές είδαν σε αυτήν την
ξαφνική επανάληψη των συγκρούσεων ρωσσικό «δάκτυλο». Το βέβαιο είναι ότι, για την διευθέτηση της
κατάστασης, πραγματοποιήθηκε στο Σότσι τριμερής
συνάντηση Ρωσσίας-Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας. Η Μόσχα αγνόησε επιδιεκτικά την «ομάδα του Μινσκ», που
συμμετέχουν και οι ΗΠΑ, και ανέλαβε αποκλειστικά
την πρωτοβουλία ειρήνευσης. Εν τούτοις, η κατάσταση στις διαφιλονικούμενες πςριοχές δεν ησυχάζει, καταγράφονται συνεχώς αψιμαχίες και υπάρχουν εκτιμήσεις για γενικευμένο πόλεμο, αν το Μπακού επιμείνει
να διορθώσει την αδικία με τα όπλα. Αν συμβεί αυτό, ή
για να μη συμβεί, ένα σενάριο περιγράφει τον ρωσσικό στρατό σε ρόλο ειρηνοποιού, στα σύνορα του Ναγκόρνο Καραμπάχ. Αυτό είναι, ίσως, κάτι που μπορεί
να το δέχονταν οι εμπλεκόμενοι. Η αρμενική πλευρά,
όπως φαίνεται, δεν θα ήταν αντίθετη σε κάποια συμφωνία, που θα προέβλεπε την παραχώρηση των επτά
κατεχόμενων επαρχιών στο Αζερμπαϊτζάν, με αντάλλαγμα την αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ.
Μια ανάλογη εξέλιξη, όμως, με την ενεργό ρωσσική
παρέμβαση, θα συνιστά σοβαρότατη απειλή για τα γεωστρατηγικά και οικονομικά συμφέροντα της Δύσης.
Εξ ου και τα εντατικά ταξίδια της κυρίας Νούλαντ σε
όλη την Υπερκαυκασία, αλλά και ένας επιπλέον λόγος
για την ταχύτερη εξομάλυνση των σχέσεων των ΗΠΑ
με το Ιράν, πριν τα γεγονότα φέρουν εγγύτερα Μόσχα
και Τεχεράνη.
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εξωτερική πολιτική & άμυνα

Ιστορική παρουσία
των Ελλήνων
στον Καύκασo
του Γιώργη Πουλάκου

Η

ευρύτερη περιοχή του Καυκάσου είναι ευρέως γνωστή στην ελληνική ιστορία, καθ’ότι οι
Έλληνες του Πόντου βρέθηκαν πολλές φορές
στο επίκεντρο των συγκρούσεων και των εντάσεων μεταξύ των Ελλήνων και των Τούρκων, ήδη από την βυζαντινή περίοδο. Εκτός αυτού, όμως, οι Έλληνες (και οι
Τούρκοι) έχουν μια μακρά περίοδο συμβίωσης -ειρηνικής μάλιστα- στην ευρύτερη περιοχή.
Για τους Έλληνες, η περιοχή είναι γνωστή από αρχαιοτάτων χρόνων. Στην ελληνική μυθολογία, Καύκασος ονομαζόταν ένας Σκύθης βοσκός, τον οποίο, κατά μία εκδοχή, σκότωσε ο Κρόνος, επειδή βοήθησε τον
Δία να γλυτώσει και να τον ανατρέψει. Για να τον τιμήσει, ο Δίας ονόμασε το βουνό Καύκασο, όνομα που διατηρείται και σήμερα. Γνωστές είναι και οι ιστορίες του
Ιάσωνα, ο οποίος έφτασε μέχρι την περιοχή σε αναζήτηση του χρυσόμαλλου δέρατος, του Ηρακλή ο οποίος πολέμησε με την φυλή των Αμαζόνων για την ζώνη της βασίλισσας Ιππολύτης και του βασιλιά των Αθηνών, Θησέα, ο οποίος επίσης έφτασε μέχρι την περιοχή.
Αυτές οι παραδόσεις προδίδουν εμπορικές και πολιτικές σχέσεις ήδη από την αρχαιότητα.
Η εγκατάσταση των Ελλήνων στον Καύκασο είναι
ένα φαινόμενο που εμφανίζεται από τον 10ο π.Χ. αιώνα, και κορυφώνεται στο πλαίσιο των αποικισμών του
8ου π.Χ. αιώνος, που πραγματοποιούνται από τις ελληνικές πόλεις-κράτη, όταν η Μίλητος ίδρυσε την Ηράκλεια και την Σινώπη, η οποία στην συνέχεια ίδρυσε
την Τραπεζούντα. Σταδιακά διαμορφώθηκε στον Καύκασο ακμαίος ελληνικός πληθυσμός, που επεβίωσε εκεί
για χιλιετίες.
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Αργότερα, ο Καύκασος αποτέλεσε μέρος της Ρωμαϊκής, και ύστερα Βυζαντινής, Αυτοκρατορίας, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην διατήρηση του Ελληνισμού. Μετά την άλωση της Πόλης το 1204 από τους
Σταυροφόρους, ιδρύθηκε από την δυναστεία των Κομνηνών στις βόρειες ακτές της Μικράς Ασίας και του
Καυκάσου η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντος, η οποία
αποτέλεσε το τελευταίο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος
που κατακτήθηκε από τους Οθωμανούς, το 1461.
Η οθωμανική κατάκτηση του Πόντου διακρίνεται
σε τρεις περιόδους. Η πρώτη άρχισε με την κατάκτηση
της Τραπεζούντας το 1461 και έληξε στα μέσα του 17ου
αιώνα, κατά την οποία οι Οθωμανοί κρατούν μια μάλλον ουδέτερη στάση σε ό,τι αφορά τον Eλληνισμό του
Πόντου. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει από τα μέσα του
17ου αιώνα και λήγει με το τέλος του πρώτου ρωσσοτουρκικού πολέμου και την Συνθήκη του ΚιουτσούκΚαϊναρτζή (1774). Λόγω και του πολέμου με την ορθόδοξη Ρωσσία, η περίοδος χαρακτηρίζεται από θρησκευτική βία σε βάρος των Ελλήνων και από βίαιους
ομαδικούς εξισλαμισμούς των Eλληνικών πληθυσμών.
Η τρίτη περίοδος ξεκινάει από την Συνθήκη του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και λήγει με την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Χαρακτηρίζεται από την συστηματική προσπάθεια των τοπικών αρχών να μην εφαρμόζουν
τους φιλελεύθερους νόμους προς όφελος των χριστιανών, και από την ανάπτυξη του τουρκικού εθνικισμού
στις αρχές του 20ού αιώνα.
Κατά την διάρκεια των αιώνων, και όσο η τσαρική
Ρωσσία εξαπλωνόταν προς τον νότο, η περιοχή ερημώθηκε από τους Τούρκους. Καθώς κρίθηκε επιτακτική η
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ανάγκη να εποικιστούν οι εγκαταλελειμμένες περιοχές
γύρω από τον Εύξεινο Πόντο από νέους λαούς, προέκυψαν οι Έλληνες αλλά και οι Αρμένιοι. Οι Ρώσσοι
προσέφεραν γη και προνόμια σε νέους καλλιεργητές,
με την προϋπόθεση την πολιτογράφηση των μεταναστών, καθώς και την ρωσσοποίηση των ονομάτων τους.
Παράδειγμα αποτελεί η Μαριούπολη, η οποία από το
1810 ως το 1873 αποτελούσε, με τα γύρω χωριά, Ελληνική Διοικητική Περιοχή, διέθετε ελληνικό δικαστήριο
και μέχρι το 1859 δεν επιτρεπόταν η εγκατάσταση στην
περιοχή άλλης εθνικότητας.
Οι κυριώτερες μετακινήσεις ελληνικών πληθυσμών προς τον Καύκασο παρατηρούνται από τον 18ο
αιώνα μ.Χ. Τότε παρατηρείται μετανάστευση Ελλήνων
μεταλλωρύχων από την Ανδριανούπολη προς την Γεωργία, λόγω της εξάντλησης των μεταλλείων. Σημαντικές μετακινήσεις Ελλήνων προς τις ρωσσικές περιοχές
πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της Εθνεγερσίας, όπως και των τριών ρωσσοτουρκικών πολέμων που
ακολούθησαν.
Το 1880, το περιοδικό Εύξεινος Πόντος, που εκδιδόταν στην Τραπεζούντα, υπολόγιζε των αριθμό των
Ελλήνων που είχαν μετοικήσει στην Κριμαία και τον
Καύκασο σε τουλάχιστον 100.000. Από το 1880 άρχισε μετακίνηση των Ελληνικών πληθυσμών και από τα
παράλια του Πόντου. Υπολογίζεται ακόμα ότι, μεταξύ 1775-1884, εγκατέλειψαν την Οθωμανική Αυτοκρατορία για να εγκατασταθούν στην ρωσσική επικράτεια
300.000-350.000 Έλληνες. Η απογραφή της Ρωσσικής
Αυτοκρατορίας που έγινε το 1897 -και ήταν η πρώτη
απογραφή- έδειξε ότι οι Έλληνες εκεί ήταν 207.536. Το
πιθανότερο είναι ότι ο αριθμός αυτός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς αρκετές εθνότητες
αγνοήθηκαν είτε λόγω προβλημάτων στην μέθοδο είτε
λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων, εξαιτίας της πανσλαυϊστικής ιδεολογίας. Ενδεικτικά, η «Μεγάλη Σοβιετική
Εγκυκλοπαίδεια» υπολογίζει τον ελληνικό πληθυσμό
το 1897 σε 462.000 ανθρώπους.
Τα κίνητρα μετανάστευσης των Ελλήνων του Πόντου προς την Ρωσσία ήταν κυρίως το φτωχό ορεινό
έδαφος της περιοχής, που δεν προσφερόταν για καλλιέργειες, η έναρξη των τουρκικών διώξεων, ενώ θετικά
λειτούργησαν και τα κίνητρα που προσέφερε η ρωσσική πλευρά, παρά την ψυχρή αντιμετώπιση των Ρώσσων
προς τους ομόθρησκούς τους.
Οι Έλληνες στην Ρωσσία δεν στάθηκαν αργοί και
συνέχισαν να αναζητούν τον ιδανικό τόπο εγκατάστασής τους εντός της ρωσσικής επικράτειας, δημιουργώντας και νέες κοινότητες, ακόμα και στην Σιβηρία,
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όπου εντοπίζεται κοινότητα 1.500 Ελλήνων στο Ιρκούτσκ. Έλληνες εντοπίζονται επίσης στην Τασκένδη
(Ουζμπεκιστάν) και στο Αχσαμπάντ (Τουρκμενιστάν).
Οι Έλληνες που εγκαταστάθηκαν στην Ρωσσία κατά την διάρκεια του 18ου αιώνα, δεν είχαν να αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα. Τα προβλήματα για το
ελληνικό στοιχείο συνδέθηκαν με την οριστική εγκατάλειψη του «Ελληνικού Σχεδίου» της Μεγάλης Αικατερίνης, για την ανασύσταση υπό ρωσσικό έλεγχο
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Την εγκατάλειψη του
σχεδίου ακολούθησε η υιοθέτηση από την Ρωσσία της
πανσλαυϊστικής ιδεολογίας. Μέρος αυτής ο επιχειρηθείς εκσλαυϊσμός του ελληνικού στοιχείου της ρωσσικής επικράτειας, με την επιβολή της ρωσσικής γλώσσας τόσο στα σχολεία όσο και στις θρησκευτικές τελετές, ενώ απαγορευόταν η συστηματική διδασκαλία της
ελληνικής. Η ισχυρή εθνική συνείδηση των Ελλήνων
του Πόντου, κατά κύριο λόγο, είναι που διατήρησε την
ελληνικότητα των πληθυσμών αυτών.

Έλληνες και ιδεολογικά κινήματα
Ενδιαφέρουσα πτυχή της ιστορίας της περιοχής
αποτελεί η σχέση των Ελλήνων του Πόντου με τα ιδεολογικά κινήματα των περιοχών εκείνων, όσο και με τις
ιδέες που προέρχονταν από την κυρίως Ελλάδα. Η ελληνική διανόηση της περιοχής ήταν δέκτης δύο ρευμάτων: των επαναστατικών απόψεων που προέρχονταν από την Ρωσσία και των ιδεών της κυρίως Ελλάδας. Ενεργή ήταν άλλωστε η συμμετοχή των Ελλήνων του Πόντου στην Eθνεγερσία του 1821. Ενεργή ήταν και η συμμετοχή των Ελλήνων στην εξέγερση
του 1905 στην Ρωσσία.
Η σχέση των Ελλήνων του Πόντου με την εθνική
αφύπνιση έχει ήδη αρχίσει από τον 18ο αιώνα, και συνεχίστηκε τόσο μετά την επίτευξη της Ανεξαρτησίας της
κυρίως Ελλάδας, το 1830, όσο και αφού αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Στην διατήρηση της ελληνικής εθνικής
συνείδησης, η Αθήνα βοηθούσε κυρίως με την αποστολή δασκάλων. Σιγά-σιγά, η δημιουργία ελληνικών
σχολείων σε περιοχές όπου δεν υπήρχαν επικοινωνίες με το ελληνικό κράτος, οδήγησε τους Έλληνες του
Πόντου στην ανάπτυξη ενόςκλίματος αλυτρωτισμού,
το οποίο συντηρήθηκε μέσω του ελληνικού Τύπου, και
επηρέασε και τους Έλληνες της Ρωσσίας.
Οι τελευταίοι είχαν επηρεαστεί βαθύτατα από την
εξέγερση του 1905, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ιδιαίτερα αιτήματα της εθνικής τους κοινότητας. Αυτό εκφράστηκε με την ίδρυση των Ελληνικών Κοινοτήτων της
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επιστημονικά νέα
Ρωσσίας. Επιπλέον, άρχισαν να εκδίδονται και να κυκλοφορούν -μετά την κατάργηση του νόμου περί Τύπου- ελληνόφωνες εφημερίδες στην περιοχή του Πόντου. Μία τέτοια εφημερίδα, ο Κόσμος, έθεσε για πρώτη φορά το ζήτημα της οργάνωσης των Ελλήνων της
Ρωσσίας, όπως και της ένωσης των Ελλήνων του Καυκάσου και του Πόντου.
Η έκρηξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δημιούργησε προσδοκίες στους Έλληνες της περιοχής, τόσο εντός της τουρκικής όσο και εντός της ρωσσικής
επικράτειας. Τον Απρίλιο του 1916, η έκβαση της εκεί
ρωσσοτουρκικής σύγκρουσης οδήγησε στην κατάλυση της τουρκικής κυριαρχίας του ανατολικού Πόντου
και στην εγκαθίδρυση ελληνικής προσωρινής διοίκησης, η οποία υποστηρίχθηκε θερμά από τα ελληνικά έντυπα. Έμεινε γνωστή και ως Δημοκρατία του Πόντου, με πρωτεύουσα την Τραπεζούντα. Από τις τουρκικές αρχές, η εξουσία παραδόθηκε στον μητροπολίτη Χρύσανθο Φιλιππίδη και σε τριμελή επιτροπή Ελλήνων, ενώ οι Ρώσσοι αποδέχτηκαν την ελληνική διοίκηση. Ενδεικτικό του καλού κλίματος μεταξύ των ντόπιων Ελλήνων και Τούρκων, είναι ότι ο μητροπολίτης
έθεσε υπό την προστασία του τους Τούρκους κατοίκους που είχαν παραμείνει στην περιοχή.
Η επικράτηση του κινήματος των Μπολσεβίκων, η
αποχώρηση των ρωσσικών στρατευμάτων από τον Πόντο και η επακόλουθη προέλαση του τουρκικού στρατού προς ανακατάληψη της περιοχής, οδήγησε το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού της περιοχής στον ξεριζωμό. Σκοπός τους ήταν να βρουν αρχικά καταφύγιο
στην Ρωσσία, και έπειτα να καταφέρουν να φτάσουν
στην προαιώνια πατρίδα τους. Όμως, τα δεινά των Ποντίων δεν τελείωσαν τότε.

Οι Έλληνες στην Σοβιετική Ένωση
Μετά τον ξεριζωμό από τον Πόντο, οι Έλληνες κατέφυγαν στην Σοβιετική Ρωσσία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Ελληνικών προξενείων στην Νότια Ρωσσία και
την Γεωργία, ο αριθμός των Ελλήνων προσφύγων το
1918 έφτανε τους 750.000. Σύμφωνα με την ελληνική
απογραφή του 1928, την δεκαετία εκείνη είχαν εγκατασταθεί στην Ελλάδα 58.500 πρόσφυγες προερχόμενοι από την Ρωσσία. Σε αυτούς, προστέθηκαν άλλοι
20.000 κατά την περίοδο 1937-1938, εξ αιτίας των διώξεων που πραγματοποίησε το σοβιετικό καθεστώς, και
την δεκαετία του ’60 άλλοι 13.000.
Πριν την αναγκαστική αποχώρηση των Ελλήνων
της Σοβιετικής Ένωσης, η ελληνική κοινότητα παρουσίασε μια ιδιαίτερη δυναμική, όπως άλλωστε συμβαίνει
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με όλες τις ελληνικές κοινότητες της διασποράς. Ενδεικτικά μόνον, το 1926 πραγματοποιήθηκε συνδιάσκεψη
των Ελλήνων εκπαιδευτικών της Σοβιετικής Ένωσης,
όπου αποφασίστηκε, έπειτα από διχογνωμίες, η καθιέρωση της δημοτικής γλώσσας στα ελληνόγλωσσα σχολεία.
Το σταλινικό καθεστώς όμως, φρόντισε να ανακόψει την πορεία και την ανάπτυξη της ελληνικής αυτής
κοινότητας. Στο πλαίσιο των διώξεων του 1937-38,
κλείστηκαν τα ελληνικά σχολεία, τα θέατρα, οι εκδοτικοί οίκοι και τα ελληνόφωνα περιοδικά. Κατά την
διάρκεια του 1938, μεγάλο μέρος της ελληνικής διανόησης της περιοχής εκτοπίστηκε στην Κεντρική Ασία,
πραγματοποιήθηκαν συλλήψεις και εκτελέσεις Ελλήνων και κατάσχεση της περιουσίας τους, καταστροφή
των ελληνικών σχολείων. Ολόκληρη η περιοχή της Μαριούπολης εκκαθαρίστηκε, ενώ όλοι οι Έλληνες άνω
των 17 ετών δικάστηκαν και καταδικάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, και στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Σιβηρία. Ακόμα και εν μέσω του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου, και παρά την ηρωική στάση
των Ελλήνων, εκτοπίστηκαν αρκετές χιλιάδων Ελλήνων στις ανατολικές περιοχές της Σιβηρίας.
Το 1957, όπως και το 1965-1967, επαναπατρίστηκαν
συνολικά 35.000 Έλληνες. Οι απόγονοι των Ελλήνων
του Πόντου επέστρεψαν τελικά στην πατρίδα τους μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1989 αναγνωρίστηκαν οι παράνομες διώξεις των Ελλήνων και αποφασίστηκε η αποκατάσταση των διωχθέντων, ενώ κατά την τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, σύμφωνα με
την απογραφή της Γενικής Γραμματείας Παλιννοστούντων Ομογενών του υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης,
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα 152.204 Έλληνες.
Παρά τα δεινά που πέρασαν, οι Έλληνες του Καυκάσου δεν ξέχασαν ποτέ την προαιώνια πατρίδα τους.
Είναι γεγονός ότι, κατά περιόδους, το ελληνικό κράτος έκανε σημαντικές προσπάθειες να ενισχύσει και να
τονώσει το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων στις περιοχές αυτές. Επίσης είναι γεγονός ότι, όταν οι απόγονοι
αυτών αποφάσισαν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, δεν
υπήρξε κάποιο οργανωμένο σχέδιο ώστε να επιτευχθεί η ομαλή αφομοίωσή τους στην ελληνική κοινωνία, και να καλυφθεί και το γλωσσολογικό κενό που
υπήρχε.
Σήμερα, εν έτει 2015 και με την περιοχή του Καυκάσου να δοκιμάζεται από διακρατικές εντάσεις, όπως και
την άνοδο του ισλαμισμού, το ελληνικό κράτος πρέπει
να στρέψει το ενδιαφέρον του στις ελληνικές κοινότητες που ακόμη υπάρχουν στα κράτη της περιοχής.
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Μ

Αρχαίοι ιατρικοί πάπυροι
γραμμένοι στα Ελληνικά βρέθηκαν
στην Αίγυπτο

πορεί ένα κολιέ από βότανα, περασμένο στον λαιμό ενός μεθυσμένου, να κάνει το θαύμα του; Αυτό
μάλλον πίστευαν οι άνθρωποι του 2ου αιώνα μ.Χ., όπως
αποκαλύπτει ένας αρχαίος πάπυρος γραμμένος στα Ελληνικά, που βρέθηκε στην Αίγυπτο.
Ο ηλικίας περίπου 1.900 ετών ιατρικός πάπυρος είχε
βρεθεί, μαζί με τουλάχιστον 500.000 άλλους, στην αρχαία
αιγυπτιακή πόλη της Οξυρρύγχου, πριν από σχεδόν έναν
αιώνα. Η μετάφρασή του έγινε μόλις πρόσφατα και ο πάπυρος φυλάσσεται στην Βιβλιοθήκη Σάκλερ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, στην Βρεταννία.
Ανάμεσα σε άλλες θεραπείες και συνταγές, το κείμενο
-ένα ελληνιστικό αμάλγαμα ελληνικής και αιγυπτιακής
σοφίας- παρέχει συμβουλές για το ξεμέθυσμα, το οποίο
προφανώς ανέκαθεν συνιστούσε ένα πρόβλημα για τους
ανθρώπους. Η οδηγία στον μεθυσμένο ήταν να πλέξει
φύλλα αλεξανδρινής χαμαιδάφνης (Ruscus racemosus
L.) και να τα φορέσει... κολάρο γύρω από τον λαιμό του.
Το εν λόγω φυτό εθεωρείτο κατάλληλο για θεραπεία του
πονοκέφαλου και κατ’ επέκτασιν για τα μεθεόρτια του
μεθυσιού. Η μετάφραση και παρουσίαση στο ευρύ κοινό
των παπύρων της Οξυρρύγχου είναι μία αργή και κοπιώδης εργασία. Μόλις εκδόθηκε ο τόμος υπ. αρ. 80, που περιέχει την μετάφραση 30 ιατρικών παπύρων, μεταξύ των
οποίων αυτός με τις συμβουλές για το μεθύσι. Όπως δήλωσε η καθηγήτρια Βίβιαν Νάτον του University College
του Λονδίνου (UCL), πρόκειται για «την μεγαλύτερη
συλλογή ιατρικών παπύρων, που έχει δημοσιευτεί μέχρι
σήμερα». Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει θεραπείες για
τις αιμορροΐδες, το έλκος, τα χαλασμένα δόντια, κολλύρια για τα μάτια κ.α., ενώ δεν λείπουν και περιγραφές για
οφθαλμιατρικές χειρουργικές επεμβάσεις.
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Τ

Χάλκινο ειδώλιο με σύμβολα στην
Γραμμική Β΄ αποδεικνύει την
ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας
κατά την Μυκηναϊκή περίοδο

ην ανάπτυξη της μικροτεχνολογίας κατά την
Μυκηναϊκή περίοδο κατέδειξε η μελέτη ενός μικρού ειδωλίου, του μοναδικού που έχει βρεθεί έως σήμερα με χαραγμένα πάνω του σύμβολα της Γραμμικής
Β. Πρόκειται για ένα χάλκινο μικρό ταυροειδές ειδώλιο, που φυλάσσεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο του
Ηρακλείου. Ανακαλύφθηκε το 1903 στην Αγία Τριάδα,
κοντά στην πλατεία των ιερών (Piazzale dei Sacelli). Το
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2010 η τότε διευθύντρια του Μουσείου Αθανασία Κάντα
προχώρησε σε ευρεία εξέταση και ψηφιακή αποτύπωση
παλαιών ευρημάτων, με σκοπό την μουσειολογική μελέτη για την επανέκθεση του Μουσείου και προχώρησε σε
συνεργασία με το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και
Λέϊζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, με στόχο την φωτογράφηση με πολυφασματική ανάλυση του
ειδωλίου.
Το ειδώλιο έχει ύψος 4,6 εκατοστά και συνολικό μήκος σώματος 6,5 εκατοστά. Στην μέση του μετώπου του
ταυροειδούς και σε μια κοιλότητα με διάμετρο μόλις 3,4
χιλιοστά, παρατηρείται χρυσός δίσκος, που το κάνει να
ξεχωρίζει από άλλα παρόμοια που έχουν βρεθεί στην
Κρήτη. Στην χρυσή αυτή επιφάνεια, μεγέθους όσο μία
φακή, παρατηρήθηκαν χαραγμένα δύο σύμβολα γραφής
Γραμμικής Β΄ από πιθανόν τέσσερα που υπήρχαν συνολικά. Ο λόγος που μόλις διακρίνονται τα δύο σύμβολα, είναι ότι σε κάποια φάση υπήρξε μια προσπάθεια καθαρισμού της χρυσής επιφάνειας για να γυαλιστεί ο χρυσός
δίσκος, προσπάθεια που είχε ως αποτέλεσμα την εξάλειψη των δύο σημείων. Αυτό πιθανόν να οφείλεται σε διαδικασίες συντήρησης στις πρώτες ημέρες της Κρητικής
αρχαιολογίας. Η λέξη που πιθανόν έχει γραφεί είναι «τιμαήεις» (τι-μα-Fη-Fεις) και είναι πιθανόν σχετική με το
αφιερωματικό ειδώλιο. Στον Όμηρο υπάρχει ο τύπος τιμήεις και τιμήεσσα, δηλώνοντας τον αξιότιμο, τον σεβαστό ή το πολύτιμο «χρυσό δώρο». Το ερώτημα που προέκυψε για τους ερευνητές είναι με ποιά τεχνολογία μπορούσαν τον 14ο αιώνα π.Χ. να αποτυπώσουν σε επιφάνεια μεγέθους όσο μία φακή τέσσερα συλλαβικά σύμβολα της Γραμμικής Β όπου τα συλλαβογράμματα είναι μόλις 1,4 χιλιοστά, το πλάτος τους είναι μόλις 0,2 χιλιοστά,
ενώ το πάχος χάραξης των γραμμών των συλλαβογραμμάτων είναι περίπου 0,01-0,025 χιλιοστά.
Όπως επισημαίνει ο ερευνητής Αιγαιακών Γραφών,
δρ. Μηνάς Τσικριτσής, «Tα προαναφερθέντα στοιχεία
επιβεβαιώνουν ότι ο χαράκτης των συμβόλων σίγουρα
χρησιμοποίησε ισχυρό μεγεθυντικό φακό. Το δεύτερο ενδιαφέρον ερώτημα που δημιουργείται είναι τι είδους βελόνα χάραξης, ή σμίλης, χρησιμοποιήθηκε που θα μπορούσε
να χαράξει σε πάχος γραμμής 0.01 του χιλιοστού. Τα ίχνη
ανάπτυξης αυτής της μικροτεχνολογίας, που είναι μοναδική στον τότε κόσμο, όπως και η ύπαρξη του Μινωϊκού
υπολογιστή πρόβλεψης εκλείψεων του Παλαικάστρου, είναι σημαντικά ευρήματα που μας προβληματίζουν και πιθανόν επιβεβαιώνουν την κατάκτηση γνώσεων και πολλαπλών δεξιοτήτων στο Κρητομυκηναϊκό Πολιτισμό».
Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι η επιγραφή αυτή πρέπει να θεωρηθεί η πρώτη της Γραμμικής Β που
βρέθηκε σε χρυσό αφιέρωμα.
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αφιερωμα

Παιδεία
ώρα μηδέν
Χωρίς τα προσχήματα της «πολιτικής ορθότητας»

Α

ς μιλήσουμε χωρίς τα προσχήματα της «πολιτικής
ορθότητας». Αυτό που στην Ελλάδα καλείται σήμερα «πανεπιστήμιο», με κάποιες αξιοσημείωτες
πλην μη προσδιοριστικές του συνολικού φαινομένου εξαιρέσεις, δεν ανταποκρίνεται σε κανένα απολύτως προβλεπόμενο χαρακτηριστικό των πανεπιστημίων διεθνώς. Αποτελεί παρωδία, που κύριο σκοπό έχει την αναπαραγωγή
του φαυλοκρατικού πολιτικού συστήματος της Μεταπολίτευσης, την τροφοδοσία του με στελέχη εκπαιδευμένα στο μεταπολιτευτικό ήθος, την νομιμοποίηση και την διαιώνιση των αξιών του, την ομοιομορφία της σκέψης, την
κομματική επιβολή, την πάταξη της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της εργατικότητας, της ακεραιότητας, της
ελευθερίας του πνεύματος και της ηθικής ανεξαρτησίας.
Τα πανεπιστήμια της Μεταπολίτευσης, όπως εξελίχθηκαν κυρίως με τον διαβόητο «νόμο-πλαίσιο» που θέσπισε
το ΠΑΣΟΚ το 1982, αποτελούν προέκταση του πολιτικού
συστήματος. Τα διοικούν οργανωμένες συμμορίες κομματικών τραμπούκων, φοιτητών, αιωνίων φοιτητών ή ούτε κάν φοιτητών (των λεγόμενων «εξωπανεπιστημιακών»),
που έχουν μεταβάλει -με νομική ασπίδα το «άσυλο»- τους
πανεπιστημιακούς χώρους σε πεδίο άσκησης βίας, απαγόρευσης του διαλόγου και της ελεύθερης διακίνησης ιδεών,
και ορμητήρια αντιεξουσιαστικών επιθέσεων, χώρους αποθήκευσης εύφλεκτων υλικών και διακίνησης ουσιών.
Τα τελευταία χρόνια, μάλιστα, εξέλιπαν και τα τελευταία προσχήματα, καθηγητές και μάλιστα πρυτάνεις καθυβρίστηκαν, προπηλακίστηκαν ή και εδάρησαν ή χτίστηκαν στο γραφείο τους. Υποδομές καταστράφηκαν, πανεπι-
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στημιακά κτίρια μεταβλήθηκαν σε κοπρώνες, πανάκριβος
ηλεκτρονικός εξοπλισμός λεηλατήθηκε, ολόκληρα ακαδημαϊκά εξάμηνα χάθηκαν.
Αυτό το κλίμα διαμορφώνει χαρακτήρες εθισμένους
στην βία και στην απέχθεια προς τον διάλογο και την
αντίθετη άποψη. Κάτι που φαίνεται πλέον και στον
τρόπο που λειτουργεί το πολιτικό σύστημα της ύστερης
μεταπολίτευσης, όπου στον ιερό χώρο της Βουλής αλληλοϋβρίζονται κομματικές αγέλες.
Αυτό το πλαίσιο των δήθεν πανεπιστημίων αποτελεί
την κυριώτερη δεξαμενή παραγωγής των φαύλων και ανίκανων στελεχών του πολιτικού συστήματος, μέσω της
αναρρίχησης σε φοιτητικές κομματικές ιεραρχίες. Σε αυτές οι νέοι διδάσκονται ότι τα αποτελεσματικά μέσα ανόδου σε αξιώματα και θώκους είναι η ευνοιοκρατία, η κολακεία, η υποταγή της σκέψης στην κομματική «γραμμή»,
η αγελαία συμπεριφορά , η στείρα αντιπαράθεση με φωνασκίες και υβριστικές αντεγκλήσεις. Ώστε να μην γίνεται ποτέ συζήτηση επί της ουσίας και η Ελλάδα να
παραμένει μία υπανάπτυκτη, τριτοκοσμική χώρα, την
οποία διοικούν κομματικά νεάντερνταλ.
Αυτή η οικτρή φαρσοκωμωδία, που αυτοαποκαλείται
«ελληνικό πανεπιστήμιο», δεν θα είχε καταλήξει σε αυτό
το επίπεδο, εάν ε πικρατούσαν σε αυτό ακέραιες, σοβαρές
και κυρίως ανεξάρτητες πανεπιστημιακές προσωπικότητες. Ασφαλώς υπάρχουν μεμονωμένα στοιχεία, σοβαροί
και ηθικοί άνθρωποι, αλλά είναι εξαιρετικά ολιγάριθμοι,
απομονωμένοι, και δεν συγκροτούν ολοκληρωμένη ακαδημαϊκή κοινότητα ούτε είναι σε θέση να διαμορφώσουν
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κλίμα εξυγίανσης.
Τον τόνο δίδουν οι κλίκες, οι παρεούλες, οι παρασκηνιακές ομαδοποιήσεις, οι αυλές των πανεπιστημιακών
σουλτανίσκων και οι κομματικοί εγκάθετοι. Αυτοί όλοι
φροντίζουν ώστε ποτέ, μα ποτέ να μην εισέλθει και διδάξει
σε ελληνικό ανώτατο ίδρυμα κάποια ανεξάρτητη προσωπικότητα με διεθνώς κορυφαίες π
 εργαμηνές, α
 πό τις αμέτρητες που διαθέτει ο Ελληνισμός της διασποράς, διότι μία
τέτοια προσωπικότητα θα λειτουργούσε ως μέτρον συγκρίσεως προς τους ίδιους, αποκαλύπτοντας την μικρότητά
τους και αποδομώντας την εικόνα τους. Επίσης, μία πραγματικά σπουδαία προσωπικότητα θα λειτουργούσε ως δάσκαλος και όχι ως κομματάρχης, θα διασπούσε την κομματική προπαγάνδα και θα διαμόρφωνε αληθινούς επιστήμονες-εραστές της Επιστήμης και της Αλήθειας, αυτό δηλαδή ακριβώς που τρέμει το κομματικό σύστημα.
Αντιθέτως, τα κυκλώματα που ελέγχουν τις κατά κανόνα φωτογραφικές εκλογές πανεπιστημιακών, απαιτούν
πιστοποιητικό ιδεολογικών φρονημάτων από τον εκάστοτε υποψήφιο, και σαφή δείγματα υποτέλειας, διότι η
ανασφάλεια της μετριότητας γεννά την ανάγκη ελέγχου
των συνειδήσεων και των απόψεων (αυτό που ο Ευάγγελος Λεμπέσης αποκάλεσε «δικτατορία των βλακών»).
Έτσι εξηγείται ότι έμειναν εκτός του ελληνικού πανεπιστημίου προσωπικότητες διεθνούς διαμετρήματος όπως
ο Νίκος Μουζέλης (κακήν κακώς απεβλήθη από την Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Αιγαίου), ο Παναγιώτης Κονδύλης (η προκηρυχθείσα θέση με υποψηφίους
τον Κονδύλη και τον Ράμφο κηρύχθηκε… άγονη), ο Δημήτριος Νανόπουλος (αν και ήδη ακαδημαϊκός και καθηγητής σε κορυφαία αμερικανικά πανεπιστήμια απορρίφθηκε από το Φυσικό του Πανεπιστημίου Αθηνών!) ενώ
λυσσαλέος πόλεμος ξέσπασε εναντίον του κορυφαίου καθηγητού του ΜΙΤ Δημήτρη Μπερτσιμά από τον ημέτερο
Πελεγρίνη… Διότι πραγματικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα θα σήμαιναν πνευματική επανάσταση και το τέλος της τριτοκοσμικής φαυλοκρατικής ολιγαρχίας που
κυβερνά την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και την οδήγησε στην συνολική χρεωκοπία.
Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, το κομματικό σύστημα περιφρούρησε με νύχια και με δόντια το νοσηρό
αυτό έκτρωμα, απορρίπτοντας με διακομματική ομοφωνία την ίδρυση ιδιωτικών ή έστω μη κερδοσκοπικών
πανεπιστημίων (που υπάρχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου), και τοποθετώντας στον ιερό θώκο του υπουργού
Εθνικής Παιδείας σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα πανεπιστημιακούς-εκπροσώπους των κομματικών μηχανισμών,
οι οποίοι βασικό καθήκον είχαν την διαιώνιση του σημερινού καθεστώτος και την ακύρωση κάθε σκέψης για μεταρρύθμισή του. Ο ημιτελής και ελαττωματικός νόμος ΔιαμαΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

ντοπούλου, που επεδίωξε να επιφέρει κάποιες οριακές αλλαγές (αλλά να αφήσει άθικτη την ουσία), ούτε και αυτός έγινε δεκτός. Τα Συμβούλια Ιδρύματος, που απαρτίσθηκαν από διεθνούς φήμης επιστήμονες, πολεμήθηκαν
με μανία, ακυρώθηκαν στην πράξη και τελικά καταργήθηκαν και τυπικά. Σε αυτό συνέπραξαν όλοι οι τελευταίοι (υποτίθεται «εκσυγχρονιστές») υπουργοί παιδείας, που
σήμερα κατηγορούν τον ομοϊδεάτη τους και ομοούσιό
τους υπουργό παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ. Άλλωστε, δεν είναι
τυχαίο που μεγάλο μέρος του μεταπολιτευτικού πολιτικού
συστήματος αποτελείται από πανεπιστημιακούς.
Το άμεσο θύμα αυτής της συμπαιγνίας είναι φυσικά
η νέα γενιά. Τα διάφορα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ (παγκόσμια ευρεσιτεχνία!!!) δεν προσφέρουν επαγγελματικό προσανατολισμό, σύνδεση με τις επιχειρήσεις ούτε ολοκληρωμένη, πραγματική ακαδημαϊκή παιδεία. Δεν έχουν απολύτως καμμία αντιστοίχιση με τις ανάγκες της πραγματικής
οικονομίας και μοιραία παράγουν υποψηφίους ανέργους.
Φυσικά, το σύστημα αυτό βασίζεται σε μία δυσλειτουργική Μέση Εκπαίδευση, που πλέον παράγει μαζικά
αποφοίτους Λυκείου λειτουργικά αναλφάβητους. Αν τα
σχολεία παρήγαγαν προσωπικότητες με ανθρωπιστική
και κλασσική παιδεία, δηλαδή κριτήρια ζωής και σκέψης, αυτομάτως θα βραχυκυκλωνόταν και θα απαξιωνόταν ο εσμός των ημιμαθών διδασκόντων και των κομματικών τραμπούκων.
Παρά ταύτα, στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης επιβιώνουν ακόμα αξιοσημείωτοι θύλακεςευσυνειδησίας,
ανιδιοτέλειας και στοργής των δασκάλων, ατομικών πρωτοβουλιών και πρωτοτυπίας, προσφοράς και κόπου να
μάθουν τα παιδιά της Ελλάδας γράμματα. Αλλά χωρίς
καμμία απολύτως αρωγή από το υπουργείο Παιδείας, χωρίς καμμία ηθική ή υλική στήριξη, χωρίς καμμία κοινωνική αναγνώριση. Και οπωςδήποτε με τις τεράστιες παθογένειες του σχολικού κομματισμού, που προλειαίνει το έδαφος για μία «λαμπρή» καρριέρα καταληψιών και άλλων
«αντιστασιακών» στο πανεπιστήμιο και μετά στις κομματικές επετηρίδες της μεταπολιτευτικής παρακμής.
Το νοσηρό αυτό σύμπλεγμα, όπως απέδειξε η αποτυχία οποιαςδήποτε, έστω και της πιο ανώδυνης και επιφανειακής μεταρρύθμισης, δεν επιδέχεται διορθώσεως
αλλά συνολικής καταργήσεως. Η επανίδρυση του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συστήματος και η αναγένηση του
Δημόσιου Σχολείου αποτελεί όρο για την πολιτική αναγέννηση της χώρας, το ένα προϋποθέτει το άλλο. Και θα
αποτελέσει επαναστατική πράξη μείζονος κλίμακας, που
θα απελευθερώσει τις υγιείς δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας και θα καταστεί μοχλός συνολικής επανάκαμψης
της Ελλάδας στο παγκόσμιο προσκήνιο.

ΜΗΜ
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Η νύχτα στην οποία βρισκόμαστε,

είναι πιο σκοτεινή απ’ ό,τι μπορούμε να φανταστούμε

Η

ιστορία είναι χιλιοειπωμένη, αλλ’ αξίζει θαρρώ να την επαναλάβομε: ο Γυμνασιάρχης της
Χίου, ο θρυλικός Λησμονάκης, κατά τον πάνδημο εορτασμό το 1912 επί τη απελευθερώσει της νήσου, αφού εξέφρασε εκ μέρους όλων ειλικρινή χαρά
για την μεγάλη και από γενιές περιπόθητη ημέρα της
ένωσης με την Ελλάδα, στρεφόμενος προς τους μαθητές, είπε το αμίμητο: «Και τώρα ό,τι μάθατε, μάθατε, διότι από τώρα υπαγόμεθα στο ελληνικό υπουργείο
Παιδείας!»
Το επίπεδο της παιδείας στον αλύτρωτο Ελληνισμό
ήταν βέβαια ιδιαίτερα υψηλό, αποτελώντας, μαζί με τα
επιτεύγματα στον χώρο της οικονομίας, το κύριο καύχημα των ελληνικών κοινοτήτων απ’ άκρου εις άκρον
της επικράτειας του σουλτάνου και όχι μόνον. Πλην
όμως, θα πρέπει για λόγους δικαιοσύνης να αναγνωρίσομε ότι και το παρ’ ημίν, στην ελεύθερη δηλαδή
Ελλάδα, επίπεδο παιδείας, τόσο προ του 1912-22 (η
Αθήνα εστήριζε άλλωστε τα μέγιστα την ελληνική εκπαιδευτική προσπάθεια στην Ανατολή), όσο και μετά,
υπήρξε αξιόλογο και από πλευράς στελεχώσεως, εμψύχου δηλαδή υλικού όλων των βαθμίδων, και από πλευράς περιεχομένου της διδακτέας ύλης. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για τα άτομα που χρημάτισαν υπουργοί
και ανώτατοι αξιωματούχοι στο υπουργείο Παιδείας.
Αδυναμίες και ανεπάρκειες υπήρχαν πολλές, πλην
το γενικό επίπεδο ήταν ικανοποιητικό και ορισμένες
ανώτατες ελληνικές σχολές αμιλλώντο επιτυχώς με
τις ύπατες του Δυτικού Κόσμου.
Όπως σε πολλά, έτσι και στην παιδεία, η τομή επήλθε στην Μεταπολίτευση, κατά την οποία μέσα σε ελάχιστα χρόνια τα πάντα σ’ αυτήν κατακρημνίσθηκαν: οι
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του Κώστα Μ. Σταματόπουλου
νεώτερες γενιές απεκόπησαν από την δυνατότητα πρόσβασης στο μέγιστο μέρος της ελληνικής γραμματείας
με την απαγόρευση της καθαρεύουσας * και τον περιορισμό της διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών, ενώ
καταργείτο η ιστορική ορθογραφία, κατελύετο στην
κατώτερη και μέση εκπαίδευση κάθε ελεγκτική αρχή,
και παρεδίδοντο τα Πανεπιστήμια βορά στην κομματοκρατία, ήτοι στην αναξιοκρατία, στην αρχή της ήσσονος προσπάθειας, στην αναρρίχηση εντός και εκτός
Πανεπιστημίου των ημετέρων των κομματικών μηχανισμών και των συνδικαλιστικών παρεπομένων τους.
«Κάτω η εντατικοποίηση των σπουδών», κραύγαζε ενθουσιασμένος ο Έλληνας σπουδαστής, προτού θρονιαστεί στην πρώτη καφετέρια. Και η ελληνική πολιτεία
έσπευδε να τον ικανοποιήσει, ιδρύοντας «πανεπιστήμια» σε κάθε πόλη και χωρίο, με κριτήρια ψηφοθηρικά,
αδιάντροπα πολέμια της Παιδείας, κατεβάζοντας την
βάση στην βαθμολογία των εισαγωγικών έως και στα 5
στα 20 (ώστε να νοικιάζονται δωμάτια και να ανθούν οι
καφετέριες στις πόλεις της επαρχίας που φιλοξενούσαν
«ανώτερες» ή «ανώτατες» «σχολές»**), προσλαμβάνοντας στρατιές αχρήστων στο Δημόσιο και μετατρέποντας την θέση του υπουργού Παιδείας σε θέση δυσμένειας ή ικανοποίησης των πιο ανίκανων, μολαταύτα υπουργοποιήσιμων, κομματικών στελεχών. Αυτά
δε την ώρα που ο κόσμος μίκραινε, η παγκοσμιοποίηση προχωρούσε και ο διεθνής ανταγωνισμός γινόταν
αμείλικτος. Η κατάρρευση του συστήματος Παιδείας
ήταν απολύτως σύγχρονη με την αποξήλωση και την
εξάρθρωση της οικονομίας. Έτσι η καταστροφή για το
Έθνος υπήρξε καθολική.
Ίσως, όμως, να μην είχε καταστεί ανεπανόρθωτη,
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αν παράλληλα δεν συντελείτο και τρίτη αποδόμηση,
πιο βαθειά και πιο ριζική, ήτοι σχεδόν μη αναστρέψιμη. Αυτή του ήθους και του τρόπου του Έλληνα, από το
υποτίθεται επιφανειακό επίπεδο της κοινωνικής συμπεριφοράς - μεταβλήθηκε λχ. επί το μάγκικο έως και η εκφορά του ελληνικού λόγου (θυμούμαι πάνω σ’ αυτό σε
συζήτηση συγκεκριμένα σχόλια του Μάνου Χατζιδάκη
και του Δημήτρη Χορν) - έως εκείνο της νοοτροπίας.
Μεταβολή που έδωσε την χαριστική βολή στην πάντοτε εύθραυστη αστική μας τάξη και διέστρεψε σε βάθος
το ήθος της αγροτιάς. Λόγω ιδιαίτερα σκληρών συγκυριών, αμόρφωτος ήταν συχνά ο Έλληνας, ανάγωγος όμως σπανίως υπήρξε.
Στο πρωτοφανές αυτό ξεχείλωμα, μείζον διαφθορείο αποδείχθηκε το ΠΑΣΟΚ (και ο μέγας ιεροφάντης
του Ανδρέας), επιδεξίως εκμεταλλευόμενο πάγιες ροπές του ελληνικού ψυχισμού, καθώς και τους ευρωπαϊκούς πακτωλούς, ώστε να οικοδομήσει την ολοκληρωτική κυριαρχία του, μετατρέποντας τους Έλληνες
σε χυδαία και θρασύτατη μάζα άξεστων τομαριστών.
Άθλιος υπήρξε, τα ίδια εκείνα χρόνια, ο ρόλος της τηλεοράσεως και τεράστιου μέρους του τύπου. Έτσι, το
περιούσιο και ανάδελφον έθνος, με την παιδεία του στα
τάρταρα και την εγχώρια οικονομία του σε συστηματική κατεδάφιση, ζώντας ανερυθρίαστα και ανέμελα όλο
και πιο πολύ με τις επιδοτήσεις και τα δανεικά των κουτόφραγκων, διδάχθηκε, πατώντας στον πατροπαράδοτο φθόνο της υπεροχής (ακούσαμε τελευταία και τις
περί αριστείας υπουργικές απόψεις!), να επαίρεται για
τα ελαττώματά του και σαν κακομαθημένο ανεύθυνο
παιδί να απαιτεί τα πάντα και να μην προσφέρει τίποτε. Την ηθική εξαχρείωση καλλιέργησε για λόγους ιδιοτελείς η κομματαρχία, μαζί με όλα όσα είπαμε, αλλά
και με το προσωπικό παράδειγμα πλείστων εκπροσώπων της, πλην εξαιρέσεων. Το αποκορύφωμα της ξεδιαντροπιάς ήταν και παραμένει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών – κι είναι αυτή ακριβώς η απερίγραπτη
κατάντια που έφερε από αντίδραση το ΣΥΡΙΖΑ στην
εξουσία και εξέθρεψε την Χρυσή Αυγή.
Και κάτι επί πλέον ουσιαστικό. Το ότι, δηλαδή, όλα
τα παραπάνω συντελέσθηκαν και εξακολουθούν να συντελούνται με φόντο την πλήρη αντιστροφή-διαστροφή της αισθητικής, σε έναν λαό πατροπαράδοτα δημιουργό ομορφιάς (το φιλοκαλούμεν μετ’ ευτελείας του
Περικλέους υπήρξε διαχρονικά ο χρυσούς κανόνας της
ελληνικής αισθητικής έως τα χθες), φαινόμενο που παρατηρείται χονδρικά μετά το 1950 και γενικεύεται μία
δεκαετία αργότερα (κάτι που είναι ολοφάνερο στις ελληνικές ταινίες της εποχής). Τούτο δε παρά την έξοχη
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καλλιτεχνική δημιουργία της εποχής, προϊόν μιας δράκας φωτισμένων ανθρώπων, την ώρα που η λοιπή κοινωνία – πιθανώς μετά την χαριστική βολή του Εμφυλίου
– έμπαινε σε φάση ασυγκράτητης παρακμής, της οποίας τα συμπτώματα σταδιακά ενισχύονταν. Το φαινόμενο είναι φυσικά παγκόσμιο. Η έλλειψη, όμως, παρ’ ημίν
παιδείας και αγωγής, η έλλειψη ιθύνουσας τάξεως και
πάσης μορφής αξίων ταγών, το κάμουν στον τόπο μας
ακόμη πιο εκκωφαντικό, διότι χωρίς αντίλογο και αντίβαρο. Αν αληθεύει ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο,
κατά την ρήση του μεγάλου Ντοστογιέφσκυ, τότε η παντελής έλλειψή της, στις πόλεις, στα χωριά και στα σπίτια των Ελλήνων, μόνον απαισιόδοξους μας καθιστά.
Κι η απότομη άνοδος του βιοτικού επιπέδου τις δεκαετίες πριν από την «κρίση», έδωσε στην ασχήμια μία
θρασύτητα και μία έπαρση που δεν είχε πιο πριν, όπου
ακόμη μας έσωζε, από την ανάποδη πια, η μέχρι τότε
λόγω φτώχειας αχώριστή μας ευτέλεια.
Με λίγα λόγια: η νύχτα στην οποία βρισκόμαστε είναι πιο σκοτεινή απ’ ό,τι μπορούμε να φανταστούμε.
Εύκολη η διάγνωση, η κριτική και η γκρίνια. Δύσκολη
αν όχι αδύνατη η θεραπεία, ελλείψει ανθρώπων επαρκών να αναλάβουν καθολικά κι από την ρίζα την ανόρθωση. Κι η κρίση, στο μεταξύ, να λειτουργεί ως πρόσχημα και ως άλλοθι για να καλύψει παλιές αλλά και
τωρινές –πάντα τις ίδιες– ανομίες.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
* Ουδέποτε θα υποστήριζα την μονοκρατορία της καθαρεύουσας, πλην οφείλω να πω πως η δια νόμου κατάργησή της υπήρξε όχι μόνον απαράδεκτη, αλλά και
μοιραία. Όχι μόνον διότι απέκοψε τον μέσο Έλληνα από
μεγάλο μέρος της γραμματείας του και επομένως από
πολλές από τις ρίζες του, αλλά και διότι η καθαρεύουσα ως γλώσσα εγκεφαλική, με τις σφικτές, ακονισμένες και στιλπνές της φράσεις να αναπτύσσονται σχεδόν ως μαθηματικές εξισώσεις, συνέβαλε στην συγκέντρωση, στο συμμάζεμα του νου και στην εκλογίκευση, διαδικασίες με τις οποίες ο Νεοέλληνας έχει
σχέση μάλλον χαλαρή και απόμακρη. Εξυπηρετούσε,
δηλαδή, η καθαρεύουσα την Παιδεία τόσο στο επίπεδο
της μόρφωσης, όσο και στο βαθύτερο που αποκαλέσαμε «τρόπο» και «αγωγή».
** Άκουσα με τα αυτιά μου υποψήφιο δήμαρχο, σε προεκλογική του συγκέντρωση, σε πόλη που φιλοξενεί
Τ.Ε.Ι., να απαριθμεί μεταξύ των απαιτήσεων του δήμου
του (του οποίου ήταν ακόμη δήμαρχος) προς την κυβέρνηση την περαιτέρω μείωση των βάσεων στα 2 ½
στα 20! Και το πλήθος μπροστά του να επικροτεί, να
χειροκροτεί και να αλαλάζει.
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δεία, όπου έχουμε πια συνηθίσει ότι οι ασκήσεις γίνονται κυρίως επί χάρτου –αχνή μνήμη, πια, η διεκδίκηση
κονδυλίων για την Παιδεία: όχι, δηλαδή, ότι και τα κονδύλια όταν υπήρχαν, έκαναν κάτι!– η αντιπαραθετικότητα θα ανθίσει. Θα ανθίζει, προβλέπουμε, επί καιρό.

Τρεις παρατηρήσεις
και μια εμπειριακή
κατάθεση
του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Τ

ο γήπεδο της Παιδείας –διότι περί αυτού πρόκειται– ξαναχρησιμοποιείται για έναν ακόμη
γύρο στην ιεροτελεστία της πολιτικής αντιπαράθεσης. Όπου, τακτικά, προσέρχονται πλήθος «ενδιαφερομένων»: πολιτικοί, συνδικαλιστές, μηντιακοί τενόροι, γονείς/ψηφοφόροι (ή: η σκιά τους), δάσκαλοι/
καθηγητές (εννοούμε τους μη–υποτελείς στις συνδικαλιστικές ηγεσίες τους), φοιτητικές παρατάξεις, κομματικές νεολαίες. Σίγουρα όμως όχι μαθητές/φοιτητές
(πλην των υποτελών στις παραπάνω παρατάξεις και νεολαίες).
Το γεγονός ότι, με βαθύτατη υποκρισία, όλος ο λόγος γίνεται για τους τελευταίους –δηλαδή για τους
απόντες– είναι μια ακόμη προσβολή εκείνου που λέγεται «δημόσιος βίος» στην ωραία μας χώρα.
Ας μας επιτραπούν τέσσερεις παρατηρήσεις. ή, μάλλον, τρεις παρατηρήσεις και μια εμπειριακή κατάθεση.
Θα συνιστούσαμε στον τυχόν βιαστικό αναγνώστη να
περιοριστεί στην τελευταία:
Παρατήρηση πρώτη:
Την Δευτέρα, 11 Μαΐου –«την ημέρα ενός ακόμη
κρίσιμου Eurogroup», έτσι μετριέται πλέον ο χρόνος
στην Ελλάδα του 2015....– σε ανοιχτή συγκέντρωση
στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Λούης» δίπλα στο υπουργείο Παιδείας, στο Μαρούσι, η «Πρωτοβουλία «Παιδεία 2015»» το κατάφερε και μάζεψε κάπου 1500 άτομα, ως κίνηση πολιτών, με σύνθημα (προβλεπτό...) «Όχι
‘Μπαλτά’ στην Παιδεία». Βέβαια, πρώτη σειρά βρέθηκαν πολιτικοί – Ντόρα, Κυριάκος Μητοστάκης, Εύη
Χριστοφιλοπούλου, παραπέρα Άννα Διαμαντοπούλου, Κ. Αρβανιτόπουλος, Κωστής Χατζηδάκης, Αντρέ-
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ας Λοβέρδος, Γιάννης Μανιάτης κοκ: οι Ποταμίσιοι, με
Στ. Θεοδωράκη και Απ. Δοξιάδη και Ν. Ορφανό προτίμησαν κερκίδες /»ορεινά» – πλην όμως η κινητοποίηση
δεν ήταν πολιτική. Πάντως δεν ήταν ευθέως πολιτική. Σαφώς μικρότερη απήχηση είχε η συγκέντρωση της
Τρίτης, 12 Μαΐου, στο Σύνταγμα, με συλλαλητηριακό
χαρακτήρα, από την εκπαιδευτική κοινότητα.
Όσα ακούστηκαν για την «εγκατάσταση στην μετριοκρατία», για την «επιστροφή στην ήσσονα προσπάθεια», ακόμη-ακόμη για τον «βαθειά αντιδραστικό και
συντηρητικό χαρακτήρα» των παρεμβάσεων Μπαλτά/
Κουράκη, είχαν μικρότερη εμβέλεια –φρονούμε– από
το «πρώτα γκρεμίζουν και μετά σκέφτονται» της Βάσως Κιντή. Νωρίς να πει κανείς ότι «η κοινωνία των πολιτικών ξύπνησε» (αυτό ήταν του Θάνου Βερέμη) – πολύ νωρίς, άλλωστε αρκούντως ασύντακτη η εκκίνηση.
΄Ομως η αλήθεια είναι πως η άρνηση της αντιμεταρρύθμισης Μπαλτά έδειξε να είναι κάτι σαν πρώτο μέτωπο απέναντι σε μια Κυβέρνηση που προσήλθε με βαρύ
βηματισμό στον χώρο της Παιδείας.
Παρατήρηση δεύτερη:
Έχουμε την εντύπωση ότι το μέτωπο της Παιδείας, σε ετούτη την περίοδο όπου λίγα /ελάχιστα –εκτός
από βουή– μπορούν να γίνουν στον χώρο της καθημερινής ζωής των (εξαιρετικά πιεσμένων) ανθρώπων
στην Ελλάδα του 2015, θα εξελιχθεί στον κατ’ εξοχήν
χώρο αντιπαράθεσης. Μπορεί και σύγκρουσης. Γιατί;
Μα, ακριβώς επειδή στα οικονομικά, στα μισθολογικά,
στα συνταξιοδοτικά, στα θέματα Υγείας, η μνημονιακή πραγματικότητα αποκλείει ο,τιδήποτε το απτό και
συγκεκριμένο (πλην... προσαρμογής). Οπότε στην ΠαιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Παρατήρηση τρίτη, τώρα:
Το επόμενο βήμα –και, ας μας επιτραπεί να πούμε,
το μόνο που φαντάζει πιο μακροπρόθεσμα σημαντικό–
αφορά την διαφαινόμενη απεμπλοκή από την συστηματική (οργανωτική, αξιολογητική, ως βάση ισοδυναμίας) προσέγγιση της Μπολόνια. Δηλαδή την αποστασιοποίηση από την «Ευρωπαϊκή οικογένεια», που, όσον
αφορά την ανώτατη εκπαίδευση, ουσιαστικά ενσωματώνει στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Εδώ, άμα όντως
«κατορθώσουμε» να πάμε πίσω –πράγμα που, με δεδομένη την συνδικαλιστικότροπη προσέγγιση Μπαλτά,
δεν μπορεί να αποκλεισθεί– θα έχουμε αληθινά εισαγάγει την ταξικότητα στην Ελληνική πραγματικότητα.
Όσοι μπορούν/ όσοι προλάβουν να στείλουν τα παιδιά τους «έξω», θα τα έχουν ενταγμένα στην φρίκη
(για την ιδεοληπτική μας κοινωνία!) της παγκοσμιοποίησης. Όσοι όχι, αν δεν ανήκουν στην κοτζαμπάσικη ή την υπερκαπιταλιστική ελίτ (που βλέπει την Ελλάδα σαν «κτήμα» ή σαν τόπο διακοπών, αντιστοίχως)
θα τα δουν να μένουν εκεί που παραδοσιακά οι Έλληνες αρνήθηκαν: πίσω! Αν αυτό δεν είναι ταξικότητα, τότε τι είναι;
Πάμε τώρα στο εμπειριακό: μιλώ ως απόφοιτος του
Πειραματικού Αθηνών –όπως, ας πούμε, του Κολλεγίου Αθηνών ο Αριστείδης Μπαλτάς–, του καταθλιπτικού (δικαίως λειτούργησε ως Κομμαντατούρ επί Γερμανικής Κατοχής) αλλά παράξενα μαγικού σχολείου, που
βρίσκεται απέναντι στον Άγιο Διονύσιο στην Σκουφά
και –πιο σημαντικό– διαγωνίως από το Dolce (το οποίο
πασχίζει τα τελευταία χρόνια να πείσει ότι λέγεται Φίλιον). Άχρηστο να το πει κανείς, αλλά το σχολείο φιλοξένησε Κώστα/Κωστάκη Καραμανλή, Κώστα Σημίτη, ακόμη και ο Ανδρέας Παπανδρέου από εκεί αποφοίτησε (για να γλυτώσει την διπλή τελευταία τάξη του
Κολλεγίου). Στο σχολείο αυτό, που άλλοτε έμπαιναν
με τεστ, εμείς –σειρά του ΄59– με κλήρωση, φιλοξενούνταν –σε μια τάξη– ένας γιος υπουργού (της Ενώσεως
Κέντρου) και ο γόνος του φούρναρη του Λυκαβηττού.
ένας γιος εφοπλιστικής οικογένειας και η κόρη θυρωρού σε πολυκατοικία παρακάτω. παιδιά αντιστασιακής
οικογένειας και ανηψιός του δικτάτορα (μας βρήκε το
΄67 στο Γυμνάσιο, αποφοιτήσαμε επί χούντας).
Αυτό το ανθρώπινο υλικό, απέναντί του είχε –από
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τότε– διδάσκοντες με αρκετά διαφοροποιημένο προφίλ: ένας μαθηματικός βρέθηκε καθηγητής στο ΕΜΠ,
φιλόλογοι αργότερα έφθασαν στις ανώτερες βαθμίδες
της καριέρας/σύμβουλοι. Ενιαία ήταν μια επιδίωξη αριστείας – σε κανένα όμως σημείο δεν υπήρχε λατρεία
της μονομερούς επίδοσης: πολύ περισσότερο από την
λάμψη του έξυπνου/του «καλύτερου του μαθητή», προωθούνταν εκείνο που σήμερα θα λέγαμε συναισθηματική νοημοσύνη – και κοινωνικές δεξιότητες. Στην
άμιλλα –που υπήρχε– θέτονταν όρια: με τίποτε δεν
ενισχυόταν το να πατήσεις τον άλλο, αντίθετα υπήρχε ευδιάκριτη η προτροπή, εκείνοι που έπιαναν επιδόσεις να βοηθούν τους λιγώτερο είτε έξυπνους (ή: φαινόμενα έξυπνους), είτε προσαρμοσμένους. (Λεπτομέρεια: ένα από τα παιδιά με τις χαμηλότερες επιδόσεις
στην τάξη, υπήρξε ο μόνος καθηγητής πανεπιστημίου
που ανέδειξε).
Αποτρεπόταν –αρκετά αποτελεσματικά– η εκμετάλλευση της (υπαρκτής, το είπαμε) κοινωνικής ανισότητας, αλλά και της ανισότητας των επιδόσεων.
Αν και σχολείο κλασσικό, δεν δεχόταν την παραμέληση των θετικών μαθημάτων – στην δε διδασκαλία
της Φυσικής πρέπει να είχε αφήσει εποχή.
Εξιδανικευμένες αναμνήσεις; Πού να ακούστε και
το άλλο! Ήρθαν τα χρόνια της Χούντας. Έγινε βαρύτατα αισθητή η αλλαγή του κλίματος μέχρι και αλλαγές στο διδακτικό προσωπικό, πάντως διδασκαλίες και
προβολή «εθνωφελούς» υλικού. Η μαθητική κοινότητα δεν πολυμάσαγε –όχι δε μόνον όσοι είχαν οικογενειακή παράδοση– η μεγάλη πλειοψηφία των διδασκόντων επίσης.
Φθάνουμε στην Έκτη Γυμνασίου, έτσι μετριούνταν
τότε τα πράγματα, που ετοιμάζονται τα παιδιά για το
Ακαδημαϊκό. Διδάσκεται Ιστορία – πώς; Στην τάξη διδάσκεται η «επίσημη» Ιστορία, εκείνη του βιβλίου, με
επισήμανση «προσέχετε». (Το ίδιο άλλωστε και η Έκθεση, η οποία τότε είχε περιεχόμενη ανάπτυξης ιδεών,
αποτύπωσης απόψεων: «προσοχή, άμα το θέμα που τεθεί έχει περιεχόμενο ιδεολογικό»). Στο διάλειμμα , συχνά εκτός τάξης, στο προαύλιο οργανωνόταν –με τον
καθηγητή σε ρόλο πρωταγωνιστή, αλλά συζητητικά– η
«άλλη» Ιστορία: η ανάγνωση των γεγονότων, ιδίως της
πρόσφατης Ιστορίας, αλλά ας πούμε και της Επανάστασης του ΄21, υπό ένα πρίσμα πιο φωτισμένο. «Μεγάλα παιδιά είσαστε, βρείτε τον δρόμο σας. Ακούστε τα,
όμως όλα».
Δική μας κατακλείδα: οι άνθρωποι κάνουν την Παιδεία, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Ακόμη και οι πιο
ανόητες ή/και αντιδραστικές ρυθμίσεις δεν αρκούν
για να ξεθεμελιώσουν. Νομίζουμε...
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Ανάγκη μίας
αξιοκρατικής
και «ανοιχτής» παιδείας
του Νέστορα Ε. Κουράκη

Τ

ις σκέψεις μου για τα προβλήματα της παιδείας στην Ελλάδα, και για τους εφικτούς τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων,
είχα την ευκαιρία να εκθέσω αναλυτικά σε σημείωμά
μου, που δημοσιεύθηκε σε αυτό εδώ το περιοδικό, στο
πλαίσιο προτάσεών μου για οκτώ μέτρα προς αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. Επομένως, στην συνέχεια, περιορίζομαι απλώς να αναφέρω επιγραμματικά και κωδικοποιημένα την ουσία αυτών των σκέψεων, που αφορούν σε γενικές γραμμές τόσο την σχολική (κυρίως όμως αυτήν!), όσο και την τριτοβάθμια εκπαίδευση:
1. Εγκατάλειψη του συστήματος μετάδοσης ξερών
και συχνά ανώφελων γνώσεων, που εμποδίζουν τους νέους ανθρώπους να «ανοίξουν» το μυαλό τους και να αναπτύξουν το κριτικό τους πνεύμα, την δυνατότητα διαχείρισης κρίσεων, την πνευματική τους ευελιξία και τις
ηγετικές τους ικανότητες ή πρωτοβουλίες. Και, αντίστροφα, την παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη τέτοιων
δεξιοτήτων, με δράσεις όπως η συγγραφή και η παρουσίαση εργασιών, η συμμετοχή σε (π.χ. ρητορικούς) διαγωνισμούς και σε επιστημονικούς ή καλλιτεχνικούς
ομίλους (π.χ. για την μελέτη της ιστορίας, το ανέβασμα
θεατρικών παραστάσεων ή την οργάνωση φωτογραφικών εκθέσεων), η αντιπαράθεση απόψεων (debates) και
το διάβασμα «εξωσχολικών» κλασσικών βιβλίων˙ επίσης, δε, η εισαγωγή προαιρετικών μαθημάτων και η συστηματική εμβάθυνση από τους καθηγητές στην ύλη
των μαθημάτων και η καλλιέργεια μεθοδολογίας στην
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σκέψη και την έρευνα, ώστε να μπορούν οι νέοι να διεισδύουν στην ουσία των ζητημάτων, να μην αφήνουν
τίποτε «ανεξέταστον», σύμφωνα με την αντίστοιχη ρήση του Σωκράτους στην Απολογία του, και εν τέλει να
μπορούν να επιλύουν μόνοι τους τα αναφυόμενα βιοτικά προβλήματα. Σε αυτό το πλαίσιο, σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η πλήρης εξοικείωση των νέων μας με τις
ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και η έμφαση σε μαθήματα
που αφορούν τον τρόπο του σκέπτεσθαι και του δραν,
την επίλυση κρίσεων και τις ηθικές αξίες (με αναφορά
ιδίως στους αρχαίους Έλληνες συγγραφείς και φιλοσόφους).
2. Απόδοση ιδιαίτερης σημασίας στον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων, ώστε να επιλέγουν το
επάγγελμα που θα ακολουθήσουν με κριτήριο όχι τις
προσδοκίες των γονέων τους (που κατά κανόνα θέλουν τα παιδιά τους να γίνουν επιστήμονες και δη σε
«trendy»επαγγέλματα δήθεν κοινωνικού κύρους, όπως
γιατρός, δικηγόρος, μηχανικός κ.λπ.), αλλά με κριτήριο
τις πραγματικές δεξιότητες και ενδιαφέροντα του κάθε
νέου, σε συνδυασμό όμως και με επιλογή επαγγελμάτων σε τομείς όπου η χώρα μας έχει το συγκριτικό πλεονέκτημα να διασφαλίσει στους νέους μας προσοδοφόρες θέσεις εργασίας με μέλλον, δηλαδή: τουρισμός και
εμπορεύσιμες υπηρεσίες, αγροτικός τομέας και τρόφιμα, πολιτισμός, ναυτιλία, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έρευνα/ τεχνολογία/ καινοτομία και πληροφορική.
Ιδίως τα τεχνικά και γεωργοκτηνοτροφικά επαγγέλματα θεωρώ ότι έχουν θετικές προοπτικές, αρκεί να συνΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

δυασθούν με καινοτομίες και υψηλού επιπέδου τυποποίηση, ώστε να γίνει έτσι και αξιοποίηση των πριμοδοτήσεων για «νεοφυείς επιχειρήσεις» (startups), π.χ. με
επιλεγμένες αγροτικές καλλιέργειες.
3. Ενθάρρυνση και επιβράβευση της καλής απόδοσης
των νέων σε ένα πλαίσιο «αριστείας» και παντοιότροπης
ενίσχυση της εκμάθησης ξένων γλωσσών (ακόμη και με
διδασκαλία μαθημάτων σε ξένη γλώσσα, π.χ. βιολογία,
χημεία ή μαθηματικά), ώστε να μπορεί η χώρα μας να
ανταποκριθεί επάξια στον ρόλο της ως κεντρικού τουριστικού προορισμού αλλά και ως κομβικού σημείου
της Ευρώπης για την ανάπτυξη επιστημών και τεχνών.
Παράλληλα, επέκταση του θεσμού των σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για τους «απόκληρους» της ζωής, ώστε
να καταπολεμηθεί ο αναλφαβητισμός και να εξυψωθεί
το εν γένει μορφωτικό επίπεδο των πολιτών.
4. Αριστη και συνεχής εκπαίδευση, αντικειμενική αξιολόγηση αλλά και αξιοπρεπής αμοιβή των «στυλοβατών» όλης αυτής της προσπάθειας, που είναι οι δάσκαλοι και καθηγητές, ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητά
τους και να μη χρειάζονται πλέον οι μαθητές τους τα
φροντιστήρια και τα ιδιαίτερα μαθήματα. Βέβαια, όλη
αυτή η προσπάθεια εξύψωσης του επιπέδου των μαθητών – νέων θα πρέπει να ξεκινάει από το σπίτι και τους
γονείς. Αντί π.χ.οι γονείς να απαντούν απ’ ευθείας στις

σχολικές απορίες των παιδιών ή να τα βοηθούν στα μαθήματά τους με τον παραδοσιακό τρόπο, να υποδεικνύουν σ’ αυτά το πώς μπορούν αυτές οι απορίες να επιλυθούν είτε μέσα από την αναζήτηση γνώσεων σε βιβλία,
είτε και με τη χρησιμοποίηση διαδικτυακών πληροφοριών, και με κύριο πάντοτε στόχο να μάθουν επιτέλους
τα παιδιά μας να ερευνούν και να σκέπτονται.
Οι ανωτέρω σκέψεις απαντούν έμμεσα και στο ερώτημα του πόσο πολύ μπορεί να βελτιωθεί η εκπαίδευση με το νομοσχέδιο περί παιδείας που εξήγγειλε το
υπουργείο Παιδείας (Απρίλιος 2015). Συνήθως βέβαια
τα νομοσχέδια αυτά δεν μπαίνουν στην ουσία του πώς
μπορεί να αναβαθμισθεί το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών, αλλ’ απλώς επιχειρούν μια διεκπεραίωση στην
εξεταστική διαδικασία. Τουναντίον, τα θέματα που ανέπτυξα ανωτέρω φαίνεται ότι επιλύονται μάλλον με τη
γνώση, την εμπειρία και κυρίως τον ενθουσιασμό («της
καρδιάς το πύρωμα», κατά τον Παλαμά) των εκπαιδευτικών μας, που καλούνται να διαμορφώσουν για τους
μαθητές τους ήθος και «ανοιχτά μυαλά». Πάντως, σε
κάθε περίπτωση, θα ήταν ολέθριο να εξοβελισθεί από
τα σχολεία και τα πανεπιστήμιά μας το αρχαιοελληνικό
όραμα του «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έμμεναι άλλων», το μόνο δηλαδή όραμα που εγγυάται εν τέλει πολιτισμό και αξιοκρατία.

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 Nέα Πολιτική - Β΄ περίοδος

Διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση
τα εύπλαστα χρόνια

Σ

ήμερα οι νέοι και οι νέες ψηφίζουν όταν συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. Αυτό το
όριο εκφράζει την αντίληψη και την προσδοκία του κοινωνικού συνόλου, ότι ο χαρακτήρας και οι
γνώσεις που αποκτούν κατά τα χρόνια από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο τους καθιστούν επαρκώς ικανούς
να κρίνουν και με την ψήφο τους να συμμετέχουν στην
λήψη των αποφάσεων που αφορούν στην διακυβέρνηση της χώρας. Συνεπώς, πώς κατανέμονται οι υπηρεσίες
μεταξύ διαπαιδαγώγησης και εκπαίδευσης σ’ αυτό το διάστημα, τι περιλαμβάνουν από την άποψη του περιεχομένου, με ποιό σύστημα και διαδικασίες παρέχονται, πόσοι οικονομικοί πόροι διατίθενται και από ποιούς κλπ.,
είναι εξαιρετικά κρίσιμα ζητήματα, γιατί προσδιορίζουν
ανεξίτηλα τον τύπο του πολίτη ο οποίος καλείται στα
18 του χρόνια να αναλάβει την ευθύνη του «αποφασίζειν για τα κοινά». Το μόνο που μπορεί να λεχθεί με
σχετική βεβαιότητα στην διαδρομή αυτή, είναι ότι, επειδή ο χαρακτήρας μορφοποιείται σιγά σιγά με την ηλικία,
είναι φυσιολογικό στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό ή
έμφαση να δίδεται στην διαπαιδαγώγηση και να αντιστρέφεται προοδευτικά υπέρ της εκπαίδευσης στα χρόνια του γυμνασίου και του λυκείου.[1]
Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1950 τουλάχιστον, οι δάσκαλοι κρατούσαν χάρακα. Κατά κανόνα τον
κρατούσαν περισσότερο για να πειθαρχούν τα παιδιά σε
ορισμένη συμπεριφορά και λιγώτερο για να τον χρησιμοποιούν σωφρονιστικά σε όσους εκτρέπονταν. Αυτό που αναμενόταν ήταν ότι κανένας μαθητής δεν μπορούσε να εμποδίζει τους άλλους να παρακολουθήσουν
το μάθημα, γιατί η τιμωρία ήταν άμεση, παραδειγματική
και ενίοτε πονούσε. Έτσι, η έννοια της τάξης ως συνόλου εμπεδωνόταν σιγά-σιγά και στους πλέον ζωηρούς
και ανήσυχους μαθητές, με αποτέλεσμα από πολύ νωρίς
να συνειδητοποιούν τα όρια μεταξύ των επιθυμιών τους
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του Γεωργίου Κ. Μπήτρου
και του προσήκοντος σεβασμού στο σύνολο της τάξης.
Κατά την ίδια περίοδο, το περιεχόμενο της διδασκαλίας κατανεμόταν ικανοποιητικά μεταξύ του
ήθους των μαθητών και των γνώσεων που έπρεπε να
αποκτήσουν. Η ιστορία που διδασκόταν τόνιζε τα κατορθώματα του έθνους μας και καλλιεργούσε την φιλοπατρία. Στην αγωγή του πολίτη τα παιδιά μάθαιναν τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους έναντι του συνόλου. Στα θρησκευτικά και στην ηθική μάθαιναν την σημασία των αρετών της εργατικότητας, της ακεραιότητας, της ειλικρίνειας, της αγάπης προς τον πλησίον κλπ.
Μέσα από τα αρχαία Ελληνικά είχαν την ευκαιρία να έλθουν σε επαφή με τους μεγάλους ρήτορες και τους ιστορικούς της κλασσικής Ελληνικής γραμματείας και να αισθανθούν υπερήφανοι για το μοναδικό προνόμιο να είναι Έλληνες. Κοντολογίς η διαπαιδαγώγηση, παράλληλα με την εκμάθηση γραφής, ανάγνωσης, αριθμητικής,
ιστορίας, κλπ., αποσκοπούσε να εμπεδώσει στον χαρακτήρα των παιδιών τον σεβασμό στους θεσμούς και
στις μεγάλες αξίες που επιτρέπουν την ατομική πρόοδο μέσα σε ένα περιβάλλον κοινωνικής συνοχής.
Αργότερα, και κυρίως μετά την μεταπολίτευση, κυριάρχησαν σε όλες τις βαθμίδες της παιδείας τρεις αρνητικές τάσεις.
Η πρώτη έχει να κάνει με το ότι, κάτω από τις νέες
θεωρίες της παιδαγωγικής επιστήμης και της ψυχολογίας, οι δάσκαλοι αφοπλίστηκαν. Άφησαν κατά μέρος τον
χάρακα και εναπόθεσαν τις ελπίδες τους να κρατήσουν
την πειθαρχία στην τάξη σε ένα πλέγμα κινήτρων και
αντικινήτρων, όπως είναι η επιβράβευση και η τιμωρία
μέσω της βαθμολογίας, η αποβολή από τα μαθήματα για
ορισμένες ημέρες, και η αποβολή από το σχολείο. Όμως,
στην μεγάλη πλειοψηφία τους, οι δάσκαλοι συμβιβάστηκαν με την ελευθεριότητα των μαθητών και έτσι
διαμορφώθηκε στην εκπαίδευση ένα καθεστώς γενι65
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κής ατιμωρησίας.
Η δεύτερη τάση, και ίσως η πλέον διαβρωτική, ήταν
η σταδιακή απομάκρυνση από τον ηθικοπλαστικό χαρακτήρα της διδασκαλίας και η επικέντρωση στην
χρησιμοθηρική γνώση, με την προοπτική της επιτυχίας
στις πανελλήνιες εξετάσεις εισαγωγής σε κάποιο πανεπιστήμιο. Αυτή η τάση, η οποία μάλιστα διευκόλυνε τους
δασκάλους να αναπτύξουν επικερδείς φροντιστηριακές δραστηριότητες εκτός του σχολείου, σε συνδυασμό
και με τις ταυτόχρονες αλλαγές στην δομή της Ελληνικής οικογένειας, άφησε τους νέους ηθικά ανερμάτιστους
και τους μετέτρεψε σε ακραίους ατομιστές. Έτσι, σήμερα,
ως χώρα, αντιμετωπίζουμε τον κίνδυνο που τόσο σοφά
περιγράφεται στην παρακάτω υποθετική συζήτηση του
Βολταίρου με τον Πάπα Βενέδικτο XIV, από την ιστορία
του πολιτισμού των Durant, Durant (1967, 791):
Βολταίρος: Εν τούτοις θεωρώ ότι οι φιλόσοφοι μπορούν να απαλλαγούν από την ηθική.
Πάπας: Πόσο αφελής είσαι. Μπορούν τα παιδιά να
φιλοσοφήσουν; Μπορούν τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν την λογική; Η κοινωνία βασίζεται στην ηθική, η
ηθική βασίζεται στον χαρακτήρα, ο χαρακτήρας διαμορφώνεται στην παιδική ηλικία και στην νεότητα πολύ
πριν η λογική μπορεί να χρησιμεύσει ως οδηγός. Πρέπει
να ενσταλάζουμε την ηθική στα άτομα όταν είναι νέα
και εύπλαστα. Τότε ίσως καταστούν αρκετά δυνατά για
να αντιμετωπίσουν τις έμφυτες ατομιστικές τους τάσεις,
ακόμη και την ατομιστική τους λογική. Φοβούμαι ότι
άρχισες να σκέπτεσαι πολύ γρήγορα. Η νόηση είναι εγγενώς ατομιστική και,, όταν καταστεί ανεξέλεγκτη, από
την ηθική, μπορεί να σπάσει την κοινωνία σε κομμάτια.
Τέλος, η τρίτη τάση ήταν αφ’ ενός η παραχώρηση από την οικογένεια και το κράτος δικαιωμάτων και
ελευθεριών που τα παιδιά ήταν ανώριμα να διαχειριστούν, και αφ’ ετέρου η είσοδος στα σχολεία, με τον ένα
ή τον άλλο τρόπο, του κομματισμού. Αυτή διαμόρφωσε
ένα κλίμα συνεχών παραχωρήσεων από την κοινωνία
και διευκόλυνε την διαμόρφωση στους νέους της νοοτροπίας ότι έχουν μόνο δικαιώματα. Έτσι ακριβώς προέκυψε το φαινόμενο μαθητές να ασεβούν έναντι των διδασκάλων τους, να καταλαμβάνουν τα σχολεία με πρόσχημα διάφορες διεκδικήσεις, και να βανδαλίζουν τις
εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Συνεπώς, αφού το σχολείο και η οικογένεια απεκδύθηκαν σταδιακά της υποχρέωσης και της ευθύνης τους για την ηθικοπλαστική
διαπαιδαγώγηση των παιδιών, τώρα ως κοινωνία δρέπουμε επώδυνες συνέπειες. Γι’ αυτό συχνά ακούμε συμπολίτες μας, που αγωνιούν για το μέλλον, να ρωτούν:
Μπορούν οι τάσεις αυτές να αναστραφούν; Αν ναι, πως
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και πόσες δεκαετίες θα χρειαστούν;
Με το ερώτημα αυτό έχουν ασχοληθεί πολλοί αξιόλογοι ερευνητές. Για παράδειγμα, ο Βακαλόπουλος
(1983, 328) γράφει:
[… ]Χρειάζεται όχι μόνον η ευσυνείδητη και επίμονη
εφαρμογή των πορισμάτων της παιδαγωγικής επιστήμης, αλλά και η συστηματική καλλιέργεια μιας ευρύτερα νοούμενης αγωγής, που είναι και το δυσκολώτερο,
γιατί προϋποθέτει τους σπάνιους ευγενείς καθοδηγητές ή προσωπικότητες-υποδείγματα ήθους και επίμονη
μακρόχρονη άσκηση ολόκληρων γενεών, ώσπου να γίνει
παράδοση και αυτοματοποιημένη εκ των έσω ενέργεια.
Αναμφίβολα, η διαπαιδαγώγηση των νέων, με στόχο
την εμπέδωση στον χαρακτήρα τους των διάφορων εκφάνσεων της αρετής, δεν μπορεί να υποεκτιμηθεί. Αλλά είναι βραδείας απόδοσης, αφού χρειάζεται επίμονη
και μακρόχρονη άσκηση ολόκληρων γενεών, ο συντονισμός της οικογένειας, των σχολείων και της κοινωνίας
γενικώτερα είναι δύσκολος, ενώ, με βάση τις εξελίξεις
που παρατηρήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στην χώρα μας, δεν μπορούν να αποκλειστούν ακόμη και περίοδοι οπισθοδρόμησης.
Αλλά οι συνθήκες βαθειάς και πολύπλευρης κρίσης
που αντιμετωπίζουμε και οι ανακατατάξεις που αναγκαστικά θα επιφέρουν σε όλα τα μέτωπα της Ελληνικής κοινωνίας, είναι πιθανό να δώσουν το έναυσμα να
ξεκινήσει μια διαδικασία συνολικής ανάταξης της παιδείας. Τότε θα χρειαστεί να αποδυθούμε σ’ αυτό που μεγάλοι σύγχρονοι φιλόσοφοι και παιδαγωγοί αποκαλούν
“μεγάλη αναμόρφωση” (great relearning), με την εισαγωγή ρηξικέλευθων μεταρρυθμίσεων στις ακόλουθες
κατευθύνσεις:
Απελευθέρωση από το σοβιετικής έμπνευσης και
εφαρμογής σύστημα παιδείας που έχουν επιβάλλει
κομματικά, συνδικαλιστικά και άλλα κέντρα εξουσίας. Το κράτος, το οποίο επιφορτίζεται με την λειτουργία
των θεσμών, έχει ευρύτατες αρμοδιότητες για τις συνθήκες λειτουργίας των σχολείων[2] και της εξασφάλισης ότι κανένα παιδί δεν στερείται των ευκαιριών για
μια μόρφωση που θα του επιτρέψει να προοδεύσει στην
ζωή. Αλλά, πέραν τούτων, στην δημοκρατία, το κράτος
δεν νομιμοποιείται να αποφασίζει τι πρέπει να μάθουν
και πως να διαπαιδαγωγηθούν τα παιδιά, γιατί στην δημοκρατία οι κομματικοί κομισάριοι και οι γραφειοκράτες δεν είναι ούτε κυρίαρχοι, ούτε γνωρίζουν περισσότερα γι’ αυτά τα θέματα από τους πολίτες, ούτε είναι δυνατόν να ενδιαφέρονται για το μέλλον των παιδιών περισσότερο από τους γονείς και τους δασκάλους. Γι’ αυτούς
τους λόγους, οι αρμοδιότητες για όλα τα αποφασιστιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

κά θέματα που αφορούν την διαπαιδαγώγηση και την
εκπαίδευση των παιδιών πρέπει να αποκεντρωθούν σε
επίπεδο σχολικής μονάδας και να αποφασίζονται με ευθύνη του συλλόγου των γονέων και των δασκάλων.[3]
Χωρίς αμφιβολία, αντιμετωπίζουμε ηθικά διλήμματα, για τα οποία δεν υπάρχει ομοφωνία μεταξύ μας. Αλλά, στο πέρασμα των αιώνων, έχει επέλθει ομοφωνία σε
πολλά βασικά θέματα. Το ψέμμα, η εξαπάτηση, η κλοπή, η βιαιότητα, η συκοφαντία, κλπ. είναι αδικήματα.
Αντίστοιχα, η ειλικρίνεια, η τιμιότητα, η ηπιότητα, η φιλαλληλία κλπ. είναι αρετές. Ως εκ τούτου, στα σχολεία
πρέπει να εισάγουμε συστήματα κινήτρων και αντικινήτρων για την καθημερινή άσκηση των μαθητών στο
καλό και στο κακό.
Ενώ επιβάλλεται να συνεχίσουμε να μιλάμε στους
νέους για όλα τα αμφιλεγόμενα θέματα, παράλληλα
οφείλουμε να τους μυήσουμε στα πρότυπα των αξιών
που χαρακτηρίζουν όλους τους αξιοσημείωτους πολιτισμούς του παρελθόντος. Έτσι, πρέπει να τους ενθαρρύνουμε να μελετήσουν την Βίβλο, την Ηθική του Αριστοτέλους, τον Βασιλιά Λήρ του Σαίξπηρ, το Κοράνι, τα
Ανάλεκτα του Κομφούκιου, τον Βούδα του Καζαντζάκη κλπ. Όταν μελετήσουν κείμενα όπως αυτά, θα αναγνωρίσουν αμέσως τις βασικές ηθικές αξίες: ακεραιότητα, σεβασμός στην ανθρώπινη ζωή, τιμιότητα, θάρρος,
αυταπάρνηση, κλπ.
Να διδάξουμε στα παιδιά τους μεγάλους κλασσικούς της λογοτεχνίας. Πιο συγκεκριμένα, χρειάζεται να
ξαναφέρουμε στον πυρήνα του παιδαγωγικού συστήματος τα μεγάλα βιβλία και τις μεγάλες ιδέες. Να τους
μπολιάσουμε με ό,τι καλύτερο έχουμε από την πολιτιστική μας κληρονομιά. Ο Κάφκα έχει πει ότι ένα μεγάλο λογοτεχνικό βιβλίο «λειώνει την παγωμένη θάλασσα
που έχουμε μέσα μας». Το ίδιο κάνουν επίσης πολλά έργα τέχνης και πολλές φιλοσοφικές πραγματείες. Και ευτυχώς η χώρα μας έχει μεγάλη επάρκεια σε όλα.
Από τα ανωτέρω, συνάγεται ότι, για να εμπεδωθούν στους νέους και τις νέες, αξίες συμβατές με τους
θεσμούς της ελευθερίας και της δημοκρατίας, πρέπει
να αρχίσουμε από την οικογένεια και τα νηπιαγωγεία
και να επιμείνουμε απαρέγκλιτα και για πολλές δεκαετίες σε όλες τις επόμενες βαθμίδες μέχρι το λύκειο και
το πανεπιστήμιο.[4] Ο λόγος είναι ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος η αρετή, η έλλειψη της οποίας βρίσκεται
στον πυρήνα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε,
να γίνει «…παράδοση και αυτοματοποιημένη εκ των
έσω ενέργεια…». Γι’ αυτό, η διαπαιδαγώγηση των νέων στην αρετή, παράλληλα με την εκπαίδευσή τους στις
γνώσεις και στις δεξιότητες, πρέπει να πάρει την πρώτη
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

προτεραιότητα που της αξίζει και από την πλευρά της
πολιτείας και από την πλευρά των γονέων.
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
[1] Πόσο μονοσήμαντα σημαντική είναι για την πολιτεία η
κοινωνική διαπαιδαγώγηση των νέων τεκμηριώνεται πέρα
από κάθε αμφιβολία από τις πολιτικές που είχαν υιοθετήσει
οι αρχαίοι Έλληνες στην Αθήνα και στην Σπάρτη. Για μια
σύγκριση των παιδαγωγικών και εκπαιδευτικών συστημάτων στις δύο πόλεις-κράτη, βλ. Bitros, Karayiannis (2011).
Μια περίληψη της ίδιας εργασίας στα Ελληνικά δημοσιεύθηκε ενωρίτερα στο Μπήτρος, Καραγιάννης (2009).
[2] Το ίδιο ίσχυε και στην αρχαία Αθήνα, όπου η παιδεία ήταν
αποκλειστικά ιδιωτική.
[3] Πολλοί προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι η αποκέντρωση
της εκπαίδευσης σε τόσο προχωρημένο βαθμό θα εγκυμονούσε σοβαρούς κινδύνους, γιατί οι γονείς μέσα στην
καθημερινή βιοπάλη της ζωής, ή για άλλους λόγους, ενδέχεται να μην μπορούν να ασκήσουν την δέουσα εποπτεία.
Αλλά το ενδιαφέρον των γονέων για την διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους δεν μπορεί να υποκατασταθεί από
κανέναν, οπότε επιχειρήματα στην πιο πάνω κατεύθυνση
στερούνται βασιμότητας.
[4] Ποιές μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν στο επίπεδο του
πανεπιστημίου και για ποιους λόγους, εξειδίκευσα εν
εκτάσει στην εργασία Μπήτρος (2005). Έκτοτε, και ειδικώτερα στις αρχές της τρέχουσας δεκαετίας, έγινε μια περιορισμένη προσπάθεια διόρθωσης των κακώς κειμένων,
κυρίως στην διοίκηση των πανεπιστημίων. Αλλά, δυστυχώς, οι περισσότερες από τις μεταρρυθμίσεις που υιοθετήθηκαν βρίσκονται σε διαδικασία αναστροφής από την κυβέρνηση της ριζοσπαστικής αριστεράς, η οποία προέκυψε
από τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015.
67

Αφιέρωμα

Μία κριτική και μία πρόταση

για τον θεσμό των Πανελληνίων εξετάσεων

Έ

να από τα πιό εντυπωσιακά στοιχεία του σημερινού συστήματος εισαγωγής την Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι το γεγονός ότι έχει πολύ υψηλό
βαθμό δόμησης και αντίστοιχα πολύ χαμηλή ευελιξία, κάτι
το οποίο μειώνει τα περιθώρια επιλογών που έχει ο μαθητής. Εκτός αυτού, θα πρέπει να αναφερθεί το πόσο ατροφική και σχεδόν ανύπαρκτη είναι η μέριμνα για σχολικό
και επαγγελματικό προσανατολισμό στα σχολεία (τουλάχιστον της δημόσιας εκπαίδευσης) -θυμάμαι τον καθηγητή τον μαθηματικών μου να διαβάζει εφημερίδα κατά την
ώρα που είχαμε σχολικό προσανατολισμό στο γυμνάσιοαλλά αυτό θα χρειαζόταν ένα νέο άρθρο από μόνο του.
Συνεχίζοντας το σκεπτικό, κατέληξα ότι η ‘’σιδηρόφρακτη’’ φύση του συστήματος, σε αντίθεση με εναλλακτικά συστήματα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διαφύλασσε
το μοναδικό αναμφισβήτητα θετικό χαρακτηριστικό του:
το αδιάβλητο της εξέτασης. Μπορεί εύκολα να φανταστεί
κανείς τι θα γινόταν εάν η διαδικασία ήταν κατακερματισμένη και υπό την ευθύνη διαφορετικών οργανισμών( πχ.
τα τμήματα των σχολών των ΑΕΙ/ΤΕΙ ) ή ακόμα περισσότερο εάν υπήρχε πρόβλεψη για προσωπικές συνεντεύξεις και ατομική αξιολόγηση. Θα περιοριστώ απλά να πω
ότι, σε μία μικρή γωνία του συστήματος εισαγωγής, υπήρχε μία κατηγορία εισακτέων που εισερχόταν σε ανώτατα ιδρύματα εκτός, ή καλύτερα παραπλεύρως αυτού του
συστήματος, και αυτό ήταν ο «θεσμός» των επιλαχόντων
στις στρατιωτικές σχολές. Αυτή η ευελιξία του συστήματος έγινε αντικείμενο κατάχρησης και πόλος διαφθοράς
και τελικά σταμάτησε το 2008.
Ποιό θα μπορούσε, λοιπόν, να είναι ένα σύστημα που
θα μπορούσε να έχει ως επίκεντρο τον μαθητή, να του δίνει τον χρόνο και τα μέσα να μάθει αυτό που του ταιριάζει,
να τον προετοιμάζει για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, με
παράλληλη αποσύνδεση των πανελληνίων από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση;
Μία πρόταση θα μπορούσε να έχει την εξής μορφή-καθαρά ενδεικτικά: Θα μπορούσε να υπάρξει μια ενδιάμεση χρονιά (ας την πούμε δ΄ λυκείου ή ακαδημαϊκή χρονιά
ή κάτι ανάλογο), η οποία θα έπεται του απολυτηρίου της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και η οποία θα συγκεντρώνει την λογική των κατευθύνσεων ή των δεσμών. Το έτος
αυτό θα έχει την δομή ενός έτους ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος (δύο εξάμηνα) με τέσσερα έως πέντε μαθήματα
έκαστο. Μία μεικτή επιτροπή από καθηγητές δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θα επιλέξει τον αριθ68

του Γιώργου Γκινόπουλου
μό και το είδος των μαθημάτων. Οι απόφοιτοι λυκείου θα
επιλέγουν μαθήματα ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο
που επιθυμούν (Κοινωνικών και Οικονομικών επιστημών,
θετικών, τεχνολογικών, θεωρητικών, Σώματα ΑσφαλείαςΣτρατιωτικές σχολές). Θα μπορεί η κάθε πανεπιστημιακή
σχολή ή και τμήμα να ορίζει τα υποχρεωτικά ή κατ’επιλογήν μαθήματα και πεδία που θα θέλει η ίδια να έχει αφομοιώσει ο υποψήφιος ώστε να τον δεχθεί στην σχολή. Το
εκπαιδευτικό προσωπικό θα μπορούσε να είναι καθηγητές
δευτεροβάθμιας αλλά και διδάκτορες πανεπιστημίων.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ενδιάμεση αυτή χρονιά θα προετοιμάζει τον μαθητή ως προς τον τρόπο και
την υφή της πανεπιστημιακής διδασκαλίας, ενώ θα μπορεί να συνθέσει την διδακτέα ύλη μειώνοντας την δυσκολία των μαθημάτων της Γ΄ Λυκείου, καθιστώντας την τελευταία πιο βατή χρονιά. Συμπληρωματικά και σε περιορισμένο βαθμό, θα μπορούσε να μετακυλιστεί ένα μέρος
της διδακτέας ύλης του πρώτου έτους του πανεπιστημίου
σε αυτή την χρονιά, δίνοντας την ευκαιρία στο πρόγραμμα σπουδών της τριτοβάθμιας να εισδέχεται έναν πιό έτοιμο και ώριμο πρωτοετή, επιλύοντας το θέμα προσαρμογής
του στον νέο τρόπο διδασκαλίας και εκπαίδευσης, αλλά
να ανακουφίσει και τα υπερτροφικά προγράμματα εκπαίδευσης κάποιων σχολών.
Έτσι, προτείνονται ενδεικτικά τα εξής μαθήματα: Μαθηματικά 1 και 2, Φυσική 1 και 2, χημεία οργανική και
ανόργανη, βιολογία 1 και 2, πληροφορική 1 και 2, οικονομία 1 και 2, πολιτική θεωρία, πολιτική κοινωνιολογία, ιστορία 1 και 2, λατινικά, αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία, λογοτεχνία, διοίκηση επιχειρήσεων, έκθεση-έκφραση
και γραπτή εργασία (δεύτερο εξάμηνο), αγγλικά, γαλλικά
(ή/και όποια γλώσσα θεωρηθεί κατάλληλη). Εδώ μάλιστα
μπορεί να είναι μία πολύ καλή ευκαιρία για τον μαθητή
να αποκτήσει και κάποιο πτυχίο σε ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα διδασκαλίας μπορεί να διαθέτει και πιό ειδικού
τύπου μαθήματα, ανάλογα με τις προτάσεις των σχολών
και των τμημάτων των πανεπιστημίων, ενώ τα τελευταία
θα έχουν την ευχέρεια να προσδίδουν βαθμούς βαρύτητας
σε μαθήματα της επιλογής τους.
Η πρόταση αυτή δεν φιλοδοξεί να λύσει ως πανάκεια
τα προβλήματα των μαθητών του σχολείου και των γονιών που δικαιολογημένα αγωνιούν. Αυτό το οποίο, όμως,
πιστεύω ότι μπορεί να δώσει, είναι την ευκαιρία, κυρίως
στον μαθητή, να έχει την άνεση χρόνου να ψάξει τον εαυτό του και να οργανώσει το μέλλον του.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Πέντε επαναστατικά μέτρα
για την παιδεία

Μ

όνον ριζοσπαστικού επαναστατικού χαρακτήρα αποφάσεις, που θα αγνοήσουν το πολιτικό κόστος και τις πιθανότατες βίαιες
αντιδράσεις, μπορούν πιά να εκκαθαρίσουν το τοπίο και
να πραγματοποιήσουν μία επανεκκίνηση εκ του μηδενός στον κρισιμώτερο όλων χώρο της Παιδείας. Φυσικά
τέτοια μέτρα δεν μπορούν να ληφθούν από τα σημερινά κόμματα, που είναι προϊόντα του σημερινού αρρωστημένου εκπαιδευτικού συστήματος. Αλλά οπωςδήποτε μία νέα Μεταπολίτευση πρέπει να αρχίσει από την
Παιδεία, αλλοιώς θα παραμείνει ζωντανή η πηγή της
νεοελληνικής συνολικής χρεωκοπίας. Ιδού πέντε ρηξικέλευθα μέτρα, που θα δώσουν άμεση και ριζική λύση
στο πρόβλημα.
Πρώτον: άμεση κατάργηση του ασύλου στα πανεπιστήμια. Το άσυλο ιστορικά θεσπίστηκε στον
Μεσαίωνα, για να προστατεύει την ελεύθερη διακίνηση
τω ιδεών εντός των πανεπιστημίων από πολιτικές διώξεις. Στην Ελλάδα του 2015, το άσυλο λειτουργεί αντίστροφα. Προστατεύει τους κομματικούς τραμπούκους
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

του Μελέτη Η. Μελετόπουλου
και φοιτητοπατέρες που υπερασπίζονται την συντήρηση του αρρωστημένου κοινωνικοπολιτικού status quo
διώκοντας τις ιδέες των αντιπάλων τους, και αποτελεί πεδίο βίας, καταστροφής των υποδομών και ποινικού χαρακτήρα δραστηριοτήτων. Το άσυλο πρέπει να
καταργηθεί άμεσα και να θεσπιστεί ειδικό αστυνομικό
σώμα προστασίας των πανεπιστημιακών χώρων από
παραβατικές συμπεριφορές. Οι φοιτητές που θα υποπίπτουν σε αδικήματα και παραβατικές συμπεριφορές
θα διαγράφονται πάραυτα και χωρίς διατυπώσεις από
την σχολή στην οποία φοιτούν. Οίκοθεν νοείται ότι θα
διαγράφονται όλοι οι «αιώνιοι φοιτητές», που αποτελούν την βασική δεξαμενή των κομματικών τραμπούκων, και εις το εξής όλοι θα έχουν δικαίωμα δύο επανεξετάσεων και μετά θα χάνουν την εγγραφή τους. Τέλος
θα καταργηθεί κάθε συμμετοχή των φοιτητών στην διοίκηση των πανεπιστημίων και στην εκλογή καθηγητών (αν είναι ποτέ δυνατόν ένας φοιτητής να είναι σε
θέση να κρίνει την επιστημονική επάρκεια ενός διδάκτορα και να αποφασίσει για το πώς θα διοικείται ένα
πανεπιστήμιο!).
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Δεύτερον: η Ελλάδα χρειάζεται πέντε πανεπιστήμια, όχι εικοσιπέντε που υπάρχουν σήμερα.
Χρειάζονται ένα ή δύο Πολυτεχνεία, και δύο ή τρία
το πολύ Πανεπιστήμια, που να συμπεριλαμβάνουν
Ιατρική, Νομική, Φιλοσοφική, Φυσικομαθηματική,
Χημική, Οικονομική, Παιδαγωγική, Ψυχολογική και
Γεωπονική Σχολή. Η Πάντειος πρέπει να επανέλθει στον αρχικό της προορισμό και να γίνει Ανωτάτη
Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης,
που θα παράγει Δημοσίους Υπαλλήλους υψηλού επιπέδου, το πολύ 100 αποφοίτους τον χρόνο, όσους χρειάζεται το δημόσιο. Τα υπόλοιπα, που παράγουν ωκεανούς άχρηστων ειδικοτήτων (πχ. Σχολή Κοινωνικής
Πολιτικής στην Κόρινθο ή διάφορες σχολές παραγωγής διεθνολόγων, τουρκολόγων, βαλκανιολόγων ή άλλων ειδικοτήτων χωρίς δυνατότητα επαγγελματικής
απασχόλησης), πρέπει να κλείσουν, οι φοιτητές τους
να πάρουν δικαίωμα εγγραφής σε παρεμφερές πανεπιστήμιο από αυτά που θα διατηρηθούν και οι διάφοροι καθηγητές να εγγραφούν στο Ταμείο Ανεργίας για
έναν χρόνο ή να μεταταγούν στην Μέση Εκπαίδευση
ως αναπληρωτές για να καλύψουν κενά σε δημόσια
σχολεία δυσπρόσιτων ή υποβαθμισμένων περιοχών.
Απεναντίας η παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας έχει ανάγκη από επιστήμονες αγρότες και τεχνικούς διαφόρων ειδικοτήτων. Επομένως, απαιτείται μετατροπή των διαφόρων περιφερειακών
ΑΕΙ και ΑΤΕΙ σε Γεωργικές Σχολές υψηλού επιπέδου, κατά το πρότυπο της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής Θεσσαλονίκης, που θα παράγουν καταρτισμένους βιοκαλλιεργητές, αγροτικούς managers και
τεχνικούς. Ταυτόχρονα, θα δίδουν σε όσους το επιθυμούν ένα minor, δηλαδή δευτερεύουσα συμπληρωματική εξειδίκευση σε κάποια θεωρητική επιστήμη
(πχ. Μαθηματικά, Οικονομικά, Τουρισμός, Διοίκηση
Επιχειρήσεων, Κοινωνολογία, Ιστορία κλπ.), ως σφαιρικώτερη κατάρτιση του πτυχιούχου αλλά όχι προϋπόθεση άμεσης μετατροπής του σε «άνεργο εκπαιδευτικό» , «άνεργο δικηγόρο», «άνεργο ιατρό» κλπ., που θα
διεκδικεί την αυτόματη και άνευ όρων πρόσληψή του
στο δημόσιο.
Οι πανεπιστημιακοί καθηγητές θα εκλέγονται και
θα κρίνονται ανά τριετία από διεθνή επιστημονική επιτροπή, που θα αποτελείται από Έλληνες και ξένους καθηγητές του Harvard, Columbia, Princeton, LSE κλπ.
Θα υπάρχει απόλυτο ασυμβίβαστο μεταξύ της ιδιότητας του πανεπιστημιακού καθηγητού και του βουλευ70

τού, υπουργού, μέλους ΔΣ εταιρείας κλπ. Όποιος θέλει
να κάνει καρριέρα στην πολιτική ή στον ιδιωτικό τομέα να παραιτείται. Τέλος, στα δημόσια πανεπιστήμια
θα υπάρχουν συμβολικά δίδακτρα της τάξεως των 100
ευρώ ετησίως, που θα προκαλέσει την επαναφορά του
σεβασμού στην δημόσια περιουσία και στο κύρος του
πανεπιστημίου.
Τρίτον: θα παραχωρηθούν άμεσα άδειες λειτουργίας μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων, χωρίς κάν
αλλαγή του άρθρου 16 του Συντάγματος, η δε πρόνοιά του άρθρου 16 παράγραφος 5 ότι «Η Ανώτατη
Εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα
που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με
πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό
την εποπτεία του κράτους…» θα καλυφθεί με νομική
πρόνοια που θα τα καθιστά ΝΠΔΔ και παράλληλα με
την συγκρότηση επιτροπής από διεθνώς διακεκριμένους επιστήμονες ευρωπαϊκών και αμερικανικών πανεπιστημίων, που θα αδειοδοτούν κατόπιν θεσπισμένων κριτηρίων, θα ελέγχουν διαρκώς και θα εγκρίνουν
την επιλογή των καθηγητών στα ιδιωτικά ΑΕΙ. Θα δοθούν άδειες σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, Ιδρύματα, μεγάλα ιδιωτικά σχολεία, την Εκκλησία, την ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ και
ΝΠΙΔ και θα υπάρξει νόμος που θα ορίζει ότι τα μη
κερδοσκοπικά ΑΕΙ θα δέχονται δωρεές και θα δίνουν
υποχρεωτικά υποτροφίες στο 10% των σπουδαστών
τους. Στα πανεπιστήμια αυτά, οι τίτλοι των οποίων
θα αναγνωρίζονται ακριβώς όπως και των δημοσίων,
θα μετακληθεί το άνθος της Ελληνικής επιστημονικής
κοινότητας της Ευρώπης, των ΗΠΑ και του Καναδά,
ασφαλώς με ανταγωνιστικές αμοιβές.
Τέταρτον: στην Μέση Εκπαίδευση θα πρέπει να
εφαρμοστεί σύγχρονο, διεθνώς εγκεκριμένο και επιστημονικά τεκμηριωμένο, αδιάβλητο σύστημα αξιολόγησης, με ειδικά καταρτισμένους αξιολογητές,
καθώς και σύστημα βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης. Οι καθηγητές θα πρέπει να προσλαμβάνονται μόνον εφ’όσον πληρούν συγκεκριμένα προσόντα και δοκιμαστικά για μια τριετία, σε δυσπρόσιτη ή
παραμεθόρια περιοχή, χωρίς δυνατότητα απόσπασης.
Στην συνέχεια θα επιλέγονται και θα διορίζονται, εφ’όσον αξιολογηθούν θετικά, για μία πενταετία, σε περιοχή της επιλογής τους (όσοι απορρίπτονται θα μετατάσσονται σε άλλο υπουργείο για μία διετία, όπου και
θα αξιολογούνται από την οικεία αρχή αξιολόγησης).
Μετά θα πραγματοποιούν κάποια παιδαγωγική ή επιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

στημονική μετεκπαίδευση την Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Στην συνέχεια θα αξιολογούνται κάθε πενταετία και θα προάγονται σε ανώτερο βαθμό, ενώ σε κάθε προαγωγή θα λαμβάνουν αύξηση 20% επί των προηγούμενων αποδοχών τους. Μετά από κάθε πενταετία
θα μπορούν να πραγματοποιούν μεταπτυχιακό πρόγραμμα ή διδακτορικό. Μετά από μία εικοσαετία ευδόκιμης υπηρεσίας (χωρίς την αρχική τριετία και τις ενδιάμεσες μετεκπαιδεύσεις), θα προάγονται σε διευθυντικό βαθμό, θα απαλλάσσονται από τα δύο τρίτα των
διδακτικών τους υποχρεώσεων και θα αναλαμβάνουν
καθήκοντα συντονιστών επιστημονικού πεδίου, επιστημονικού και εκπαιδευτικού συμβούλου, tutor μαθη-

τών, διευθυντού σχολικής μονάδας ή αξιολογητού.
Πέμπτον: σε κάθε πρωτεύουσα νομού θα ιδρυθεί
από ένα πρότυπο δημόσιο λύκειο εξειδικευμένης κατεύθυνσης (Μαθηματικό Λύκειο ή Κλασσικό Λύκειο ή
Γυμναστικό Λύκειο ή Καλλιτεχνικό Λύκειο, ανάλογα
με την παράδοση και τις προτιμήσεις της τοπικής κοινωνίας), στο οποίο θα εισάγονται κατόπιν εξετάσεων
οι ενδιαφερόμενοι μαθητές. Στα Λύκεια αυτά θα αποσπώνται καθηγητές με εξαιρετικά προσόντα και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, κατόπιν ειδικού διαγωνισμού με διεθνείς αξιολογητές.
Έκτον: επαναφορά του ακαδημαϊκού συστήματος
εισαγωγής στα ΑΕΙ (δηλαδή τα ίδια τα ΑΕΙ να ορίζουν
τον αριθμό των εισακτέων, την ύλη και τα βαθμολογικά
κριτήρια), με την διαφορά ότι τις εξετάσεις θα τις διεκπεραιώνει η Κεντρική Επιτροπή Γενικών Εξετάσεων,
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

δηλαδή ο μηχανισμός των Πανελληνίων Εξετάσεων,
ένας από τους λίγους αδιάβλητους θεσμούς που έχουν
απομείνει σ’ αυτήν την χώρα. Ταυτόχρονα, στο Λύκειο,
ο αριθμός των μαθημάτων θα πρέπει να περιοριστεί δραστικά και να δοθεί έμφαση στην εμβάθυνση
και κριτική ανάλυση, κατά το πρότυπο του Διεθνούς
Απολυτηρίου (ΙΒ).
Ακούστε αγαπητοί συνάδελφοι, καθηγητές, συνδικαλιστές, μαθητοπατέρες, φοιτητοπατέρες, μαθητές και
φοιτητές και πρόεδροι δεκαπενταμελών και μέλη κομματικών φοιτητικών οργανώσεων αλλά και γονείς και
εν γένει φορολογούμενοι και πολίτες του failed state που
οικοδομήσαμε όλοι μαζί (οπωςδήποτε μερικών εξ ημών και υμών εξαιρουμένων για λόγους δικαιοσύνης) στην
Μεταπολίτευση. Το εκπαιδευτικό σύστημα που κατασκεύασε το μεταπολιτευτικό καθεστώς χρε-ω-κό-πη-σε. Αν
αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, στο
βάθος μας περιμένει το ιστορικό τέλος
του ελληνικού κράτους.
Θυμίζω το εξής περιστατικό: τον
τραγικό Σεπτέμβριο του 1922, ο μπαρουτοκαπνισμένος (όχι σε αμφιθέατρα του Ζωγράφου και σε καφέ του
Κολωνακίου αλλά πολεμώντας τους
Τούρκους στην Αλμυρά Έρημο) συνταγματάρχης Πλαστήρας εισέρχεται
έφιππος στην Αθήνα. Το προηγούμενο καθεστώς είναι νεκρό, οι πολιτικοί ηγέτες του έχουν
συλληφθεί και ο βασιλιάς έχει φύγει κακήν-κακώς από
τον Ωρωπό. Τον Πλαστήρα υποδέχεται και επευφημεί ένα έξαλλο πλήθος. Στις επευφημίες του, ο Μαύρος
Καβαλλάρης απαντά σκαιά: «Τι ζητωκραυγάζετε βρε
ζωντόβολα; Δεν το καταλάβατε ότι χάσαμε;».Η παραδοχή της αποτυχίας υπήρξε η απαρχή της εξαιρετικά δύσκολης, οδυνηρής ανασυγκρότησης που πραγματοποίησε το καθεστώς του Πλαστήρα το 1922-24, και
επέτυχε με τεράστιες προσπάθειες και θυσίες την σωτηρία της χώρας από τον όλεθρο.Σήμερα, κάποιος πρέπει να βρεθεί να πεί «Χάσαμε» στην κοινή γνώμη, γιατί
μόνον η συνειδητοποίηση της συνολικής αποτυχίας της
Μεταπολίτευσης και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο νεύρο της
κοινωνίας μας, που είναι η Παιδεία, θα καταστήσει δυνατή την εκπαιδευτική και την εθνική αναγέννηση.
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Απόφοιτοι
της Γ1 Λυκείου
ΒΠΣ, 1969

Η στροφή στην τεχνική εκπαίδευση
είναι η λύση για την ανεργία

Σ

την εποχή της ύφεσης, τα σχέδια και τα όνειρα
των νέων για το μέλλον καθορίζονται μονάχα
από λίγα κριτήρια επιλογής, όπως την αποφυγή της ανεργίας ή στοιχειωδώς ικανοποιητικές απολαυές. Ταυτόχρονα, η απουσία συμβούλων επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολικά συγκροτήματα, σε
συνδυασμό με τις στερεοτυπικές απόψεις της κοινωνίας, καθιστούν την επαγγελματική επιλογή μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία. Πολλοί, είτε εισάγονται σε
μια σχολή και με το πέρασμα του χρόνου το ενδιαφέρον
τους ατονεί, είτε αποχωρούν για το εξωτερικό με μοναδικό στόχο ένα καλύτερο μέλλον. Άλλοι περιορίζονται
στην αναζήτηση προσωρινών λύσεων και ευκαιριακών
απασχολήσεων.
Η ορθή επιλογή είναι κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό και
ταυτόχρονα περίπλοκο. Από την μία πλευρά, υπάρχουν
τα τυχόν ταλέντα και δεξιότητες που διαθέτει κανείς,
αλλά η επιθυμητή επιλογή είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει απλά στην ανεργία. Από την άλλη δρα η συνεχόμενη απαξίωση προς τα τεχνικά επαγγέλματα, που οδηγεί σε μια στείρα παραγωγή ανέργων πτυχιούχων. Πολλά χειρωνακτικά επαγγέλματα, όπως ο αρτοποιός,ο μηχανικός αυτοκινήτων, ο ηλεκτρολόγος, ο ψυκτικός κ.ά,
απουσιάζουν σε σημαντικό βαθμό από τις επιλογές των
νέων ήδη από το Γυμνάσιο. Σε πολλές περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως δεύτερης κατηγορίας και απαξιώνονται. Αλλά οι οικονομικές απολαβές σε διάφορα επαγγέλματα με προϋπόθεση το πτυχίο, είναι σαφώς μικρό-
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Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή
Η Εποχή των Αρίστων

του Φίλιππου Αμπελάκια
φοιτητού Πολιτικών Επιστημών
τερες από αυτές ορισμένων τεχνικών επαγγελμάτων.
Τα χειρωνακτικά και τεχνικά επαγγέλματα αποτελούν ενδεχόμενη λύση. Προϋποθέτουν την φοίτηση σε κάποια τεχνική σχολή με σκοπό την εκμάθηση
μιας ειδικότητας και εν συνεχεία μπορούν εν δυνάμει
να προσφέρουν σημαντικά οφέλη στην εθνική οικονομία. Η ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων, η αυξημένη ζήτηση σε τέτοιου είδους επαγγέλματα, η αποσυμφόρηση
των πνευματικών επαγγελμάτων συντελούν σε πολλαπλά οφέλη. Οι μικρές επιχειρήσεις συνεισφέρουν στην
τόνωση της τοπικών οικονομιών και στον κρατικό προϋπολογισμό.
Η επιλογή ανάμεσα σε ένα χειρωνακτικό και ένα
πνευματικό επάγγελμα είναι πολύπλοκη. Μπορεί το
χειρωνακτικό επάγγελμα να προσφέρει αρκετά χρήματα και ταυτόχρονη να απαιτεί σημαντικό κόπο. Από
την άλλη πλευρά, μπορεί η ενασχόληση με ένα χειρωνακτικό επάγγελμα να καλύπτει απλά τα βασικά, χωρίς
να είναι δυνατή η κάλυψη ανώτερων φιλοδοξιών. Αλλά η καλλιέργεια αδικαιολόγητων φιλοδοξιών, που
συνήθως υποκινούν οι υπερπροστατευτικοί γονείς,
είναι κοινωνικά ανεύθυνη και ατομικά επικίνδυνη,
όταν δεν βασίζεται στην καλλιέργεια της αριστείας.
Αντιθέτως, ένας έντιμος και εργατικός βίος, βασισμένος στην άσκηση ενός τεχνικού επαγγέλματος, αποτελεί σημαντικώτερη προσφορά στην κοινωνία από την
ανεργία ή την υποαπασχόληση εν αναμονή ενός πελατειακού αναξιοκρατικού διορισμού.
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του Νίκου Σ. Λιναρδάτου

Μ ια φορά κι έναν καιρό, υπήρχαν στην Ελλάδα μας Σχολεία, όπου τα παιδιά πήγαιναν να μάθουν αληθινά γράμματα
και οι καθηγητές λαχταρούσαν να μεταδώσουν τις γνώσεις τους. Αυτά λοιπόν τα λίγα, τα ελάχιστα Σχολεία, ξεχώριζαν από τα άλλα και ονομάζονταν Πρότυπα! Όμως, σύγχρονοι «πολιτικοί οδοστρωτήρες», που ήθελαν τους νέους ανθρώπους αγράμματους και ανίσχυρους, για να μπορούν να τους κάνουν ό,τι θέλουν, τα μίσησαν και προσπάθησαν να
τα εξαφανίσουν… Αυτά όμως, πεισμάτωσαν, αντιστάθηκαν και τελικά βγήκαν νικητές! Παιδεία, ώρα μηδέν!

Σ

ίγουρα δεν θα μπορούσε να υπάρξει καλύτερος
τίτλος για το άρθρο αυτό αναφορικά με το Βαρβάκειο. Ένας τίτλος, τον οποίο δανείζομαι με
απόλυτο σεβασμό από το εξαίρετο βιβλίο του Συλλόγου
Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής, «Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή, η εποχή των αρίστων». «Βαρβακειόπαις» και
εγώ (1963-1969), είχα την ευτυχία να ζήσω στην κυριολεξία ένα όνειρο: να μάθω γράμματα! Ναι! Όλο το μεγαλείο της αληθινής μάθησης κρύβεται –και ταυτόχρονα αποκαλύπτεται– μέσα από τις παραπάνω τρεις λέξεις:
Να Μάθω Γράμματα! Και, μάλιστα, όχι πηγαίνοντας
σε ένα πανάκριβο ιδιωτικό σχολείο, αλλά σε ένα Δημόσιο Σχολείο, όπου όλοι οι μαθητές είχαν πρόσβαση,
αρκεί να πληρούσαν ένα και μοναδικό κριτήριο: αυτό
της επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις.
Τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο, ήδη από την
άγουρη ηλικία των 12 χρόνων, είχα να αποφασίσω ανάμεσα σε δύο επιλογές. Η πρώτη, ήταν και η πλέον εύκολη: δεν είχα παρά να κάνω μια απλή εγγραφή, χωρίς εξετάσεις, στο Γυμνάσιο της γειτονιάς μου. Η δεύτερη επιλογή ήταν και η πλέον δύσκολη: να δώσω εξετάσεις, να
διαγωνιστώ σε όλα τα μαθήματα, μαζί με πάνω από 2,5
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χιλιάδες –μπορεί και περισσότερους– μαθητές από όλες
τις περιοχές της Αθήνας/Αττικής/Ελλάδας, που επιθυμούσαν να γίνουν μαθητές του Βαρβακείου.
Επέλεξα την δεύτερη επιλογή, την πιο δύσκολη. Εκεί,
λοιπόν, όπου όλοι οι φίλοι και συμμαθητές μου από την
γειτονιά έπαιζαν μπάλα και έκαναν μπάνια ξένοιαστοι,
εγώ είχα μπει στα δύσκολα, δίνοντας εξετάσεις για την
εισαγωγή μου στο Βαρβάκειο. Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, η χαρά των γονιών μου ήταν απερίγραπτη! Όσο
για εμένα, φυσικά και χάρηκα, μην έχοντας συνειδητοποιήσει ακόμη σε τι δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα μεγάλη,
λεωφόρο ξεκινούσα τη μόρφωσή μου, ανάμεσα στους
200 «Αρίστους» των 5 τμημάτων της πρώτης τάξης του
Βαρβακείου.
Το Βαρβάκειο τότε «φιλοξενείτο» σε κτίριο Δημοτικών Σχολείων στην οδό Κωλέττη, στην πλατεία Κάνιγγος. Τα μαθήματα και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου
αλλά και του Λυκείου, ήταν πάντα απογευματινά, εκτός
από 1-2 τμήματα της A΄ Γυμνασίου, που γίνονταν πρωί.
Από την πρώτη κιόλας μέρα των μαθημάτων, αντιληφθήκαμε, όλα τα «πρωτάκια», ότι κάτι το μεγάλο, το ξεχωριστό επρόκειτο να συμβεί, που θα άλλαζε κυριολε73
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κτικά την ζωή μας… Οι καθηγητές μας, φάνταζαν στα
παιδικά μας μάτια «τεράστιοι» και αυστηροί.
Τις πρώτες μέρες μας έδωσαν τα σχολικά βιβλία – αυτά που έδινε το υπουργείο Παιδείας και στους μαθητές
των άλλων σχολείων. Δεν θυμάμαι να τα ανοίξαμε καν…
Καινούρια τα πήραμε, καινούρια τα κρατήσαμε – και αυτό γιατί τα μαθήματα στην συντριπτική τους πλειοψηφία γίνονταν με κάτι βιβλία-τόμους! Μαθηματικά από
το βιβλίο του Τόγκα, Φυσικοχημεία από του Μάζη και
του Περιστεράκη, Θρησκευτικά από την Παλαιά και την
Καινή Διαθήκη… Πράγματα πρωτόγνωρα για τα άλλα
Γυμνάσια/Λύκεια, Δημόσια ή Ιδιωτικά, που χρησιμοποιούσαν τα σχολικά βιβλία του υπουργείου Παιδείας.
Από την πρώτη, λοιπόν, στιγμή, ξεκινούσε η μεγάλη,
η τεράστια διαφορά του Πρότυπου Δημόσιου Σχολείου,
του Βαρβάκειου, με τα άλλα Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία της Ελλάδας. Αν και λιγάκι… «κουμπωμένοι» στην
αρχή – αρχίσαμε να αισθανόμαστε αληθινά ξεχωριστοί
σαν μαθητές.
«Εμπρός παιδιά του Βαρβακείου, με τη λαχτάρα στην
καρδιά, για μια ζωή που να’ ναι πάντα, γεμάτη αλήθεια κι
ομορφιά», έλεγε ο ύμνος του Σχολείου μας, και μας έκανε να γεμίζουμε από υπερηφάνεια!

Βαρβάκειος Πρότυπος Σχολή:
έτος ιδρύσεως 1860
Τρεις λέξεις, μία ουσιαστική πρωτοπορία στην μόρφωσή μας! Μία συνεχής, ευγενική άμιλλα με τους μαθητές των ελάχιστων άλλων Πρότυπων ή Πειραματικών
Σχολείων: Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων (1833), Ιωνίδειος Σχολή Πειραιά (1847), Ευαγγελική Σχολή Ν. Σμύρνης (1934/1972), Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Γυμνάσιο Αριστούχων Αναβρύτων
(1946). (Συγνώμη αν ξέχασα κάποιο). Σύνολο έξι Σχολεία, που αποτελούσαν το «δόρυ» της Παιδείας, με «αιχμή» το Βαρβάκειο! Το Δημόσιο Πρότυπο Σχολείο, στο
οποίο η φοίτησή σου και μόνο, αποτελούσε κάτι το αληθινά μοναδικό και ξεχωριστό!
Στις μέρες μας, ακούγονται αμέτρητες διαμαρτυρίες
γονιών και εκπαιδευτικών, ότι στις αίθουσες των σχολείων υπάρχουν 20 και 25 μαθητές - αριθμός που τον χαρακτηρίζουν υπερβολικό και ταυτόχρονα εμπόδιο στη
μάθηση… Τι θα έλεγαν αλήθεια αν γνώριζαν ότι σε κάθε τμήμα του Βαρβακείου ήμασταν σαράντα -40!- μαθητές; Και ότι εξεταζόμαστε σχεδόν κάθε μέρα και ότι γινόταν ουσιαστική διδασκαλία πέρα και έξω από τα «συνηθισμένα» σχολικά βιβλία; Βλέπετε, τότε εμείς οι μαθητές
διψούσαμε για μάθηση και οι καθηγητές μας διψούσαν
για διδασκαλία.
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Η δυσκολία του να γίνεις καθηγητής στο Βαρβάκειο:
όπως εμείς δίναμε σκληρές εξετάσεις προκειμένου να
μπούμε στο Βαρβάκειο, έτσι και οι καθηγητές μας έδιναν τη δική τους σκληρή μάχη για να γίνουν καθηγητές του Βαρβακείου! Καταρχήν, οι καθηγητές μας είχαν
βαθμό Γυμνασιάρχη ή Λυκειάρχη. Μπορούσαν θαυμάσια
να παραμείνουν στα Γυμνάσια ή στα Λύκεια όπου δίδασκαν και να είναι διευθυντές των σχολείων τους. Όμως,
αυτό δεν τους ήταν αρκετό. Επιδίωξή τους, όνειρο ζωής και μεγάλη τους τιμή, ήταν να γίνουν καθηγητές του
Βαρβακείου.
Έφευγαν λοιπόν με απόσπαση από τα σχολεία τους
και έρχονταν στο Βαρβάκειο για δύο δοκιμαστικά χρόνια, όπου παρακολουθούσαν στα διάφορα τμήματα το
πώς γινόταν η εξέταση και η παράδοση των μαθημάτων –καθένας σύμφωνα με την ειδικότητά του, όλο το
6ωρο– ακόμα και 7ωρο πρόγραμμα διδασκαλίας που είχαμε τότε… Παρακολουθούσαν τα πάντα, χωρίς να παρεμβαίνουν, κρατώντας πολύτιμες σημειώσεις. Και μετά
από δύο πλήρεις σχολικές χρονιές καθημερινής παρακολούθησης, ερχόταν η ώρα και της δικής τους δοκιμασίας: Επέλεγαν οι ίδιοι ένα τμήμα –του Γυμνασίου ή του
Λυκείου, ανάλογα– και γίνονταν για μία διδακτική ώρα,
εκείνοι καθηγητές μας. Εξέταζαν στο μάθημα της ημέρας
και στη συνέχεια προχωρούσαν στην παράδοση του μαθήματος της επόμενης ημέρας. Η όλη διαδικασία λάμβανε χώρα ενώπιον πολυμελούς επιτροπής καθηγητών του
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαιδεύσεως, με βαθμό Επιθεωρητού. Η κρίση τους λοιπόν ήταν αφάνταστα αυστηρή,
γιατί μόνον οι Άριστοι καθηγητές κρίνονταν άξιοι για να
διδάξουν στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή! Όσοι δεν κρίνονταν ουσιαστικοί και πλήρεις για το Βαρβάκειο, επέστρεφαν στα σχολεία τους.
Εξετάσεις-Διαγωνίσματα: και ερχόμαστε τώρα στον
τομέα των εξετάσεων/ διαγωνισμάτων. Όσο κι αν φανεί
παράξενο ή και αδύνατον να συνέβαινε, εξεταζόμασταν
σχεδόν καθημερινά! Βλέπετε, στο Βαρβάκειο δεν ήταν
ανάγκη να σε σηκώσει ο καθηγητής να πεις παπαγαλία
το μάθημα… Αντιθέτως, αρκούσαν 1-2 ερωτήσεις καίριες, για να καταλάβουν οι καθηγητές μας το πόσο «εμπεριστατωμένοι» ήμασταν!
Συχνότατα, είχαμε αιφνιδιαστικά πρόχειρα διαγωνίσματα, όπου, αφού μας έδιναν τα θέματα του διαγωνισμού, οι καθηγητές πήγαιναν στα Γραφεία και μας άφηναν μόνους, ανεπιτήρητους. Κι όμως, εμείς… αρνούμασταν πεισματικά να αντιγράψουμε, γιατί το θεωρούσαμε
υποτιμητικό για εμάς τους ίδιους. Γραπτές εξετάσεις είχαμε και στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς, ενώ τελειώνοντας την 3η Γυμνασίου, δίναμε και πάλι γραπτές
εξετάσεις για την 1η Λυκείου ενώπιον – και με θέματα
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για τους άλλους υποψήφιους…

Σύντομο ιστορικό

Το Αρχικό Κτήριο του Βαρβακείου επί της οδού Αθηνάς, πριν
την καταστροφή του κατά τον Εμφύλιο…
(Αρχείο Γενναδείου Βιβλιοθήκης)

από καθηγητές άλλου Πρότυπου ή Πειραματικού Σχολείου, οπότε μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη δυσκολία
των θεμάτων, λόγω του ανταγωνισμού των Πρότυπων/
Πειραματικών Σχολείων.
Παρελάσεις σε Εθνικές Εορτές: το Βαρβάκειο δικαιωματικά, λόγω του υψηλού επιπέδου μαθητών και καθηγητών, ήταν πάντα πρώτο στη μαθητική παρέλαση.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα περιστατικό που είχε συμβεί στην παρέλαση του 1969. Τα σχολεία συγκεντρώνονταν στο χώρο του Ζαππείου. Τη χρονιά εκείνη, το γενικό πρόσταγμα το είχε γυμναστής του Πειραματικού Σχολείου, ο οποίος έβαλε στην κορυφή, πρώτο, το δικό του
σχολείο, το Πειραματικό. Εμείς, δεν μπορούσαμε να το
δεχθούμε αυτό, οπότε σκεφθήκαμε αυθόρμητα το εξής
τέχνασμα: Αρχίζει η μπάντα να παιανίζει, όλα τα σχολεία κάνουν σημειωτόν – και με το που ξεκινά η μπάντα
την παρέλαση… αιφνιδιάζουμε τους πάντες, μπαίνουμε
πρώτοι και ακολουθούμε την μπάντα! Από όσο θυμάμαι,
έγινε αναφορά για την «παραδειγματική τιμωρία μας»,
αλλά πού να ακούσει τέτοια παράπονα ο Διευθυντής
μας! Στο Βαρβάκειο άξιζε πάντα μόνο η πρώτη θέση!
Εισαγωγικές εξετάσεις για Ανώτατες Σχολές: Πάντα
είχαμε το μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από κάθε άλλο
σχολείο, ποσοστό που άγγιζε το απόλυτο 100%! Και μάλιστα, με πρωτιές στις Πολυτεχνικές και Πανεπιστημιακές Σχολές και με αμέτρητα πλασαρίσματα στις πρώτες
δεκάδες επιτυχόντων!
Στα Φροντιστήρια όπου πηγαίναμε στις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου –και όχι από την… 1η Δημοτικού, όπως γίνεται σήμερα– αποτελούσαμε το «μήλο της
Έριδος», γιατί μας διεκδικούσαν όλοι οι Φροντιστές,
επειδή αποτελούσαμε «μαγνήτη και εγγύηση ποιότητας»
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Το Βαρβάκειο άρχισε τη λειτουργία του το 1860, σε
κτήριο που χτίστηκε με δαπάνη του εθνικού ευεργέτη Ιωάννη Βαρβάκη, προς τιμήν του οποίου πήρε και το
όνομά του. Το κτήριο αυτό βρισκόταν στο χώρο της σημερινής Βαρβακείου Αγοράς (οδός Αθηνάς) και στέγασε τη Σχολή μέχρι και το 1944, όταν και καταστράφηκε
κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου… Από τότε το Βαρβάκειο στεγαζόταν σε άλλα κτήρια στην Αθήνα (Κωλέττη
34, Ακαδημίας και Χ. Τρικούπη, Αραχώβης), ενώ από το
1983 έως και σήμερα το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο
και Λύκειο της Βαρβακείου Σχολής (όπως είναι η σημερινή του ονομασία) στεγάζεται σε ιδιόκτητες κτιριακές
εγκαταστάσεις στο Παλαιό Ψυχικό.
Μαθητές του Βαρβακείου υπήρξαν πολλοί σημαντικοί Έλληνες, όπως ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, ο Γεώργιος Δροσίνης, ο Αντώνης
Σαμαράκης, ο Κώστας Αξελός, o Ευάγγελος Αβέρωφ,
ο Κωνσταντίνος Τσάτσος, ο Φρέντυ Γερμανός, ο Τίτος
Πατρίκιος, ο Θεόδωρος Πάγκαλος, ο Σίμος Β. Κεδίκογλου, ο Σταύρος Δήμας, οι Κώστας και Αλέκος Αλαβάνος… Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι ανάμεσα στους διακεκριμένους «Δασκάλους» οι οποίοι δίδαξαν στο Βαρβάκειο, ήταν ο Πέτρος Τόγκας, ο Αλκίνοος Μάζης, ο Αχιλλέας Τζάρτζανος, ο Ιωάννης Μαργαζιώτης και πολλά
ακόμη σημαντικά ονόματα της Εκπαίδευσης.
ΥΓ. Δυστυχώς, στα πλαίσια της ισοπέδωσης κάθε θετικού στοιχείου στην Παιδεία, αντί να δημιουργηθούν
και άλλα Πρότυπα Δημόσια Σχολεία, όπως το Βαρβάκειο, ώστε να ανέβει το μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων μαθητών, η κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ) το 1985, με τον
νόμο 1566, ουσιαστικά κατάργησε τα πρότυπα σχολεία... Ευτυχώς, μετά από πολλές αλλαγές και διακυμάνσεις στον τόσο ευαίσθητο χώρο της Παιδείας, σύμφωνα
με εγκύκλιο του υπουργού Παιδείας κου Μπαλτά, τα 5
Πρότυπα και τα 55 Πειραματικά σχολεία της χώρας «θα
εξακολουθήσουν (;) να λειτουργούν με τους δικούς τους
– ιστορικά αιτιολογημένους – κανόνες, ως η βέλτιστη εκδοχή του εκπαιδευτικού μας συστήματος».
Παιδεία, ώρα Μηδέν! Καταλάβετε πλέον όλοι (κυβερνήσαντες και κυβερνώντες), ότι η Ελλάδα μας έχει
επιτακτική ανάγκη για μορφωμένους, άριστα καταρτισμένους νέους και νέες. Επιστήμονες που θα στελεχώσουν επάξια – και όχι ρουσφετολογικά – κάθε υπεύθυνη θέση, σε μια τιτάνια προσπάθεια να ξαναγεννηθεί η
πατρίδα μας. Λαός μορφωμένος, ποτέ υπόδουλος, ούτε
νικημένος! Γι’ αυτό, την παιδεία μας και τα μάτια σας!
Εκτός κι αν συνεχίζετε να φοράτε χρωματιστά γυαλιά…
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Το Βυζάντιο είχε καλύτερα σχολεία και
πανεπιστήμια από την σημερινή Ελλάδα
Μία περιγραφή του Πανδιδακτήριου
της Κωνσταντινούπολης
του Μάριου Νοβακόπουλου

Η

Βυζαντινή αυτοκρατορία διατήρησε και ανανέωσε τον κλασσικό πολιτισμό, με θαυμαστή προσαρμοστικότητα στο δύσκολο περιβάλλον του Μεσαίωνα. Ένας τομέας στον οποίον το
Βυζάντιο υπερείχε σαρωτικά έναντι των άλλων χριστιανικών κρατών, ήταν η παιδεία. Οι κάτοικοι της αυτοκρατορίας είχαν υψηλό για την εποχή εκείνη μορφωτικό επίπεδο. Υπήρχαν σχολεία ακόμη και σε χωριά, ενώ οι πόλεις φιλοξενούσαν διάφορα ανώτερα εκπαιδευτήρια. Το εκπαιδευτικό σύστημα ελεγχόταν είτε από εκκλησιαστικά ιδρύματα (μοναστήρια) είτε από
την κοσμική εξουσία, η δε μορφωτική βάση των μαθητών ήταν αφ’ ενός τα ιερά κείμενα (Βίβλος, Ψαλτήρι, βίοι Αγίων) και αφ’ ετέρου η αρχαιοελληνική γραμματεία,
με τον Όμηρο και τον Αίσωπο να αποτελούν τον άξονα
της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστικό είναι
το γνωστό καταγεγραμμένο περιστατικό με την ερωμένη του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Μονομάχου,
τον Ενδέκατο Αιώνα, το οποίο αποκαλύπτει ότι οι πάντες, στην αγορά της Κωνσταντινούπολης, γνώριζαν
και απήγγελλαν από στήθους την Ιλιάδα.
Κορωνίδα του εκπαιδευτικού συστήματος του
Βυζαντίου, στο οποίο διδασκόταν όλη η σοφία της
εποχής, ήταν το Πανδιδακτήριο. Πρέπει να θυμόμαστε
πως στο Βυζάντιο η ανακτορική γραφειοκρατία και οι
δημόσιες υπηρεσίες δεν στελεχώνονταν από κληρικούς, όπως στην Δύση, αλλά από λαϊκούς. Συνεπώς
υπήρχε ανάγκη για υψηλού μορφωτικού επιπέδου αξιωματούχους, που θα κινούσαν την πολύπλοκη αλλά
λειτουργική κρατική μηχανή.
Το 425, λοιπόν, επί Θεοδοσίου Β΄, ιδρύθηκε το
Πανδιδακτήριο της Κωνσταντινούπολης. Ήταν ένα
ίδρυμα δραστήριο, που γρήγορα επισκίασε σχολές άλ-
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φοιτητού Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών
λων πόλεων (Αθήνα, Αντιόχεια, Βυρηττός). Είχε 31
έδρες, 16 ελληνικές και 15 λατινικές, με αντικείμενο την ρητορική, την φιλοσοφία, το δίκαιο, τα μαθηματικά, την αστρονομία, την ιατρική κ.α. Με το πέρασμα των αιώνων, τα λατινικά έπεσαν σε αχρηστία.
Αξιοσημείωτη είναι η απουσία θεολογικού μαθήματος. Το Πανδιδακτήριο ήταν ένα καθαρά κοσμικό ίδρυμα, ενώ την θρησκευτική κατάρτιση προσέφεραν πατριαρχικές σχολές, οι οποίες με την σειρά τους
εξέθρεψαν λογίους με σημαντικό εξωθρησκευτικό φιλολογικό έργο. Με το κλείσιμο της ειδωλολατρικής
Ακαδημίας των Αθηνών το 529, το Πανδιδακτήριο
έμεινε ο μοναδικός φορέας των πλατωνικής φιλοσοφικής παράδοσης.
Το Πανδιδακτήριο λειτούργησε με διαλείμματα
καθ’ όλη την διάρκεια της βυζαντινής ιστορίας. Επί
Ισαύρων περιέπεσε σε κρίση, λόγων διωγμών εικονοφίλων καθηγητών και φοιτητών. ΟΙ βυζαντινοί «σκοτεινοί χρόνοι» έληξαν τον 9ο αιώνα, όταν επί Μιχαήλ
Γ’ το Πανδιδακτήριο μεταφέρθηκε στο ανάκτορο της
Μαγναύρας, όπου ξανάρχισε την λειτουργία του ανανεωμένο. Σε αυτό δίδαξαν κορυφαίοι λόγιοι, όπως ο
Λέων ο Μαθηματικός και ο πατριάρχης Φώτιος. Υπό
την προστασία των Μακεδόνων αυτοκρατόρων, το
Πανδιδακτήριο ήταν ο πυρήνας του ανθρωπιστικού
πνεύματος και τάσεων όπως ο εγκυκλοπαιδισμός. Η
φοίτηση έγινε δωρεάν. Στα μέσα του 11ου αιώνος, επί
Κωνσταντίνου Θ’ του Μονομάχου, έγινε νέα αναδιοργάνωσή του, με διαίρεση σε δύο σχολές, μία νομική
(«Διδασκαλείον των Νόμων» υπό τον μετέπειτα πατριάρχη Ξιφιλίνο) και μία φιλοσοφική («Γυμνάσιον» υπό
τον «ύπατο των φιλοσόφων» Μιχαήλ Ψελλό). Η ανάγκη για αναβάθμιση της νομικής εκπαίδευσης ήταν διΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

αρκής, διότι οι νόμοι άλλαζαν συχνά και οι δικαστές
και δικανικοί ρήτορες συχνά είχαν άγνοια των νέων
νόμων, δυσχεραίνοντας την απονομή δικαιοσύνης.
Το 1204, η Βασιλεύουσα κατελήφθη από τους
Σταυροφόρους. Τα επόμενα χρόνια, στην ρημαγμένη και φτωχή πολιτεία, δεν λειτούργησε κανένα βυζαντινό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η αυτοκρατορία της
Νικαίας ανέλαβε την συνέχιση της εκπαιδευτικής παράδοσης, ιδρύοντας σχολές σε όλη την δυτική Μικρά
Ασία. Όταν έγινε η ανάκτηση της πόλης το 1261, το
Πανδιδακτήριο επανιδρύθηκε, αυτή την φορά όμως
υπό εκκλησιαστικό έλεγχο. Υπό τους λαμπρούς λογίους, επιστήμονες και συγγραφείς Ακροπολίτη και
Παχυμέρη, έζησε την τελευταία του αναλαμπή. Το
Πανδιδακτήριο μαράζωσε μαζί με την αυτοκρατορία
και έσβησε το 1453.
Το Πανδιδακτήριο είναι ένα μικρό μόνον κεφάλαιο
της βυζαντινής εκπαίδευσης και διανόησης, την οποία
εκόσμησαν δεκάδες λόγιοι, φιλόσοφοι και επιστήμονες, κληρικοί και λαϊκοί. Το Βυζάντιο διέσωσε την αρχαιοελληνική γραμματεία, την εξέδωσε, την μελέτησε και την σχολίασε, μεταδίδοντάς την ύστερα στους
Άραβες και από εκεί στην Εσπερία. Γνώρισε πολλές
διαδοχικές αναγεννήσεις των ανθρωπιστικών σπουδών, τόσο σε εποχές όπου επικρατούσαν τάσεις ανεκτικές και (για τα τότε μέτρα) φιλελεύθερες, όπως επί
της Μακεδονικής ή της των Δουκών δυναστείας, όσο
και σε άλλες συντηρητικώτερες και υπερ-ορθόδοξες
(Κομνηνοί). Ποτέ δεν διανοήθηκαν οι Βυζαντινοί να
απαξιώσουν την μόρφωση, και πάντοτε επαίρονταν
πως εκείνοι ήσαν οι αληθινοί συνεχιστές του ελληνορωμαϊκού μεγαλείου, ζηλότυπα αντικρούοντας τις διεκδικήσεις των Φράγκων.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Η Δύση άρχισε να ιδρύει ανώτερες σχολές μετά τον
11ο αιώνα. Τα δυτικά πανεπιστήμια προήλθαν από την
ανάπτυξη σχολών μοναστηρίων ή καθεδρικών, ελέγχονταν κυρίως από την Εκκλησία και οργανώνονταν
με την μορφή συλλόγου διδασκομένων και διδασκόντων. Αυτή η διαφορά οργάνωσης έχει κάνει πολλούς
να μην θεωρήσουν το Πανδιδακτήριο ως δυτικού τύπου πανεπιστήμιο. Αλλά, ασφαλώς, το νόημα της ανωτάτης εκπαίδευσης είναι η παρεχόμενη μάθηση και το
πνευματικό επίπεδο, όχι η μέθοδος εσωτερικής διοίκησης. Ακόμη, η ίδια η ευρωπαϊκή λέξη universitas
αποτελεί λατινική απόδοση του βυζαντινού όρου
«Οικουμενικόν Διδασκαλείον», όπως ονομάστηκε το
Πανδιδακτήριο τον 8ο αιώνα.
Τον 15ο αιώνα, εκατοντάδες μορφωμένοι Βυζαντινοί
κατέφυγαν στην Ευρώπη, και με την δική τους διδασκαλία και τα συγγράμματα που διέσωσαν, υπήρξαν
καταλύτης για την εδραίωση της Αναγέννησης του
Ευρωπαϊκού πολιτισμού. Δυστυχώς, τόσο η αναγεννησιακή όσο και η μετέπειτα διαφωτιστική Ευρώπη,
έρριψαν αλαζονικά το Βυζάντιο στο ιστοριογραφικό
«πυρ το εξώτερο», υπό την γενικευτική άποψη ότι ο
Μεσαίωνας ήταν συλλήβδην εποχή οπισθοδρόμησης
και σκότους. Το βυζαντινό πνεύμα (όπως και το –κατώτερο αλλά αξιόλογο- μεσαιωνικό δυτικοευρωπαϊκό)
όμως, είναι η βάση του σύγχρονου ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Και, οπωςδήποτε, τα βυζαντινά σχολεία και πανεπιστήμια λειτούργησαν επί μία χιλιετία, παράγοντας
πολίτες, ακόμα και απλούς ανθρώπους του λαού, που
ήξεραν να απαγγέλλουν Όμηρο.
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Κινηματογράφος

Κινηματογράφος

Mad Max:

Ο δρόμος της οργής

Π

ώς θα είναι άραγε ο κόσμος μετά από έναν πυρηνικό πόλεμο; ´Η, σε μια λιγώτερο δραματική εξέλιξη, πού θα οδηγηθεί η ανθρωπότητα
όταν η γη δεν θα έχει πλέον πόρους να ικανοποιήσει
την καταναλωτική της βουλιμία; Αυτό το σκηνικό τέλους μας φέρνει πίσω στις απαρχές: στα σπήλαια. Αλλ’
αυτή η ανθρωπότητα του τέλους δεν θα έχει την αφέλεια της αρχής. Ο άνθρωπος, τότε, τσακισμένος από
χιλιετίες εξέλιξης του πολιτισμού, αντί για την προβιά
του πρωτογονισμού, θα ντυθεί με τα κουρέλια της
ανάπτυξης. Ο κόσμος, από ανέγγιχτος παράδεισος στα
χρόνια της Γένεσης, θα γίνει σκουπιδαριό στη μέση της
ερήμου και στ’ απορρίμματά του θα βρίσκεται κι ο ίδιος
ο άνθρωπος. Αυτός είναι ο κόσμος του Μαντ Μαξ, ενός
απότακτου αστυνομικού, ο οποίος, στην φαντασία του
Τζωρτζ Μύλλερ, δημιουργού του σκοτεινού του κόσμου, γίνεται ο μοναχικός καβαλάρης του τέλους.
Στο καινούργιο Mad Max: Ο δρόμος της οργής, ο
κόσμος, που από την μια ταινία στην άλλη γίνεται ολοένα ζοφερώτερος, ζει την συνέχεια του προηγούμενου
Mad Max: Απόδραση από το βασίλειο του κεραυνού
(1985). Και εδώ η ιστορία ξεκινά με μιαν απόδραση,
μόνο που οι φυγάδες στο τέλος θα ξαναγυρίσουν στο
περίφρακτο Κάστρο (Citadel), όπου δεν ζει πλέον μια
ολιγάνθρωπη κοινότητα, αλλά ένα γιγάντιο πλήθος
ρακένδυτων αποβρασμάτων, οργανωμένο σε μιαν ιεραρχική και πυραμιδοειδή «Πολιτεία». Οι συνέπειες
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μιας ραγδαίας παγκοσμιοποίησης, που τη ζούμε μετά
το millennium, έχουν εξαφανίσει, στην φαντασία του
δημιουργού της σειράς, τα τελευταία απομεινάρια της
ρομαντικής και πιο «δημοκρατικά»-ιπποτικά δομημένης, πολιορκούμενης κοινότητας του προηγούμενου
φιλμ. Θυμίζω ότι ο κόσμος του Μαντ (τρελλού) Μαξ
ξεκίνησε το 1979, με το Μαντ Μαξ: Ο εκδικητής της
νύχτας, και συνεχίστηκε με το καλύτερο για κάποιους
φιλμ της σειράς Εκδικητής πέρα από τον νόμο (1981).
Ο σούπερ ήρωας και οι ιστορίες του γεννήθηκαν
από έναν Αυστραλό, Ελληνικής καταγωγής γιατρό,
τον Τζωρτζ Μύλλερ (Μηλιώτη), που παράτησε την
ιατρική για να γίνει ένας από τους πιο ονομαστούς
δημιουργούς έργων κινηματογραφικής φαντασίας.
Μέλος του αυστραλιανού «νέου κύματος», όπως ονομάστηκε, μαζί με τον Μελ Γκίμπσον, τον Πήτερ Γουίαρ,
τον Γκίλιαν Άμστρονγκ κ.ά., ανανέωσε το είδος, που
ριζώνει στις απαρχές της τέχνης του κινηματογράφου
και εξακολουθεί να δίνει καρπούς σε «ταινίες δράσης».
Ο ίδιος ο Μύλλερ, μάλιστα, θεωρεί τις ταινίες δράσης
(action movies), ως τον κινηματογράφο με την πιο παγκόσμια γλώσσα και το καθαρότερο φιλμικό συντακτικό1 και δεν έχει άδικο. Εάν η δράση είναι για τον
Τα βιογραφικά στοιχεία και τα σχόλια του Μύλλερ προέρχονται από το πιο διαδεδομένο διαδικτυακό λεξικό του
σινεμά: http://www.imdb.com
1
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Μύλλερ ο απόλυτος κινηματογράφος, εδώ έχουμε την
απόλυτη ταινία δράσης-καταδίωξης.
Σε ένα σκοτεινό μέλλον, λοιπόν, όλη η πλουτοπαραγωγική δύναμη της γης έχει «αποθηκευτεί» στα έγκατα ενός σπηλαίου στην μέση μιας άνυδρης ερήμου και
φυλάσσεται από έναν στρατό πολεμιστών αυτοκτονίας.
Γύρω από αυτό το σπήλαιο-κάστρο, που ο σκηνοθέτης
το ονομάζει σαν τα μεσαιωνικά, Citadel, συγκεντρώνονται τεράστια πλήθη εξαθλιωμένων ανθρώπων, που περιμένουν πότε ο πανίσχυρος «βασιλιάς» θα ανοίξει λίγο
τις στρόφιγγες του νερού. Ο κακόμορφος αυτός τύραννος, όπως και ο λογιστής-τραπεζίτης του, είναι ένας γερασμένος μετάνθρωπος, ζει και αναπνέει με μηχανικά
μέσα και κρατά για λογαριασμό του υπόγειες δροσερές
φυτείες, τα αποθέματα του νερού και των καυσίμων
και... τις μόνες νέες και υγιείς γυναίκες, κατάλληλες για
τεκνογονία. Την στιγμή που ο τρελλός (Mad) Μαξ συλλαμβάνεται στην έρημο από τους πολεμιστές φύλακες,
εκτυλίσσεται μια απόδραση αυτών των γυναικών του
«χαρεμιού» με επικεφαλής την Αυτοκράτειρα Φουριόζα,
μια πολεμίστρια Αμαζόνα. Στην χωρίς τέλος καταδίωξη
που ακολουθεί, ο Μαξ θα βρεθεί από αιχμάλωτος μαχητής στο πλευρό της Φουριόζα. Οι γυναίκες, που μία τους
εγκυμονεί τον «Διάδοχο», αναζητούν την «Πράσινη Γη»,
σύμφωνα με την μνήμη της Φουριόζα, έναν παράδεισο
φυσικού πλούτου και ελευθερίας, ο οποίος έχει και αυτός καταστραφεί. Τελικά, με την απρόσμενη βοήθεια
γηραιών Αμαζόνων, θα γυρίσουν στο Κάστρο επευφημούμενες από το εξαθλιωμένο πλήθος.
Για να είμαι ειλικρινής, πολύ λίγο μπορεί να αντισταθεί κανείς σ’ αυτόν τον καταιγισμό φαντασίας. Για δύο
σχεδόν ώρες ακολουθούμε ασταμάτητα, μαζί με την
κάμερα του Μύλλερ, έναν ορυμαγδό από οχήματα, που
έχουν συναρμολογηθεί από νεκροταφείο αυτοκινήτων:
τζιπ και μοτοσυκλέτες με αλλόκοτα σχήματα, μέχρι και
μια κινούμενη εξέδρα ροκ συναυλίας, όπου ένας κιθαρίστας και δεκάδες ντράμερ σολάρουν ακατάπαυστα,
εμψυχώνοντας τους πολεμιστές αυτοκτονίας. Και στο
κέντρο της καταδίωξης ένα γιγάντιο πολεμικό βυτιοφόρο, που και εδώ, όπως και στα προηγούμενα φιλμ
της σειράς, είναι το φυλασσόμενο και διεκδικούμενο
τοτέμ. Είναι γεμάτο με μητρικό γάλα και σ’ αυτό κρύβονται οι «νύφες». Το οδηγεί η αυτοκράτειρα Φουριόζα
μαζί με τον πολύπλαγκτο Μαξ κι έναν τρίτο ανέλπιστο
(ερωτευμένο) σύμμαχο. Η λατρεία της ασταμάτητης
καταδίωξης των οχημάτων, συναίρεση δύο μανιών του
εκμηχανισμένου ανθρώπου, της ασταμάτητης γρήγορης οδήγησης και του ατελεύτητου βίντεο-γκέημ, απογυμνώνει κάπως τον μύθο από στοιχεία που θα είχαν
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περισσότερο κινηματογραφικό ενδιαφέρον. Κι ας λέει ο
Μύλλερ για την δράση-απόλυτο κινηματογράφο.
Η όλη έμπνευση είναι δίχως άλλο ιδιοφυής, αλλά
στην ανάπτυξή της μένει καχεκτική, αφού σκιάζεται
από την ανάγκη καταιγισμού του θεατή, ώστε να μην
πάρει τα μάτια του ούτε δευτερόλεπτο από την οθόνη.
Κι όμως ο θεατής, απρόσμενα, κοντοστέκεται κριτικά.
Γελά, για παράδειγμα, όταν εμφανίζονται οι γυναίκες
που θυμίζουν κορίτσια του Μπέι-γουώτς, έξω από το
ζοφερό κλίμα του έργου. Αλλά, όπως είπα, πολύ λίγο
μπορεί να αντισταθεί κανείς σ’ αυτόν τον ροκάδικο καταιγισμό, έναν κόσμο παραλογισμού και βίας, που λίγο,
πράγματι πολύ λίγο, απέχει από τον πραγματικό μας κόσμο. Από τους τζιχαντιστές του ISIS έως τους σατανιστές του Χρηματιστηρίου, ο κόσμος μας ολοένα και πιο
πολύ θυμίζει μια ανελέητη καταδίωξη αλά Μαντ Μαξ.
Πολύ κοντά στον κινηματογράφο κινουμένων σχεδίων (animation), o Μύλλερ ακριβολογεί στην αφήγησή
του: «Υπάρχει», λέει, «μόνο ένα ιδανικό σημείο για την
κάμερα σε κάθε στιγμή (της δράσης). Και το έμαθα αυτό
από τα κινούμενα.». Και ως πρωτόπειρος μαθητής συμπληρώνει: «Είναι ενδιαφέρον το πόσο μπορείς να επιρρεάσεις την αφήγηση απλώς γυρίζοντας από μια άλλη
γωνία λήψης». Προφανώς! Πάντοτε, όταν η κάμερα
στήνεται σε ένα σημείο, υπάρχουν εκείνα που ο φακός
βλέπει και μπορεί να καταγράψει και όσα —απείρως
περισσότερα— δεν μπορεί να δει και συνεπώς τα αποκρύπτει. Εδώ βρίσκεται η μαγεία της δράσης, η οποία
όντως είναι καταστατική της έβδομης τέχνης. Γιατί ο
κινηματογράφος, η τελευταία λαϊκή τέχνη της εποχής
μας, γεννήθηκε στο τσίρκο και στα πανηγύρια. Μα δεν
σημαίνει αυτό πως η δράση μπορεί να υποσκελίσει τον
άνθρωπο, ο οποίος είναι και θα είναι πάντοτε το κέντρο
της τέχνης, δημιουργός και ήρωας συνάμα.
Αλλά, είπαμε, το σινεμά του Μύλλερ είναι πιο κοντά στο κινούμενο, όπου ο ήρωας δεν πονά, ακόμα και
αν τον πατήσει φορτηγό. Ο Τομ Χάρντι ως Μαξ και η
περισσότερο δυνατή στο ρόλο της Σαρλίζ Θερόν, ως
αυτοκράτειρα Φουριόζα, δίνουν το μέτρο της επιτυχίας της ταινίας. Στα σκηνικά, στην επιλογή χώρων, στα
αξεσουάρ, τα κοστούμια και το μακιγιάζ, ομολογουμένως ο Μύλλερ τα κατάφερε περίφημα, παρά τις δυσκολίες που είχε για να συγκεντρώσει το μπάτζετ. Σ’
αυτόν τον φανταστικό κόσμο λίγα έχει να προσφέρει το
3D. Εάν έδινε λίγο περισσότερο βάρος στον πολυσχιδή
μύθο του, θα είχε δώσει μάλλον το γοητευτικώτερο από
τα έργα της σειράς.

Kωνσταντίνος Mπλάθρας
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Θέατρο

k

Ο βιολιστής
στη στέγη
Θέατρο Μπάντμινγκτον, Σκηνοθεσία Rob Ruggiero

Ε

κκινώντας από το διήγημα «Οι κόρες του Τέβιε»
του συγγραφέα Sholem Aleichem, ο Τζόζεφ
Στάϊν γράφει, πριν πενήντα χρόνια, το πασίγνωστο πλέον μιούζικαλ «Βιολιστής στη Στέγη», το
οποίο μάς μεταφέρει στην Ρωσία του 1905, στο χωριό
Ανατέβκα. Κεντρικός ήρωας ο φτωχός Εβραίος γαλατάς του χωριού Τέβιε, ο οποίος ζει ευτυχισμένος τηρώντας πιστά τις εβραϊκές παραδόσεις. Όμως η ηρεμία
του διαταράσσεται όταν έρχεται η ώρα της παντρειάς
για τις κόρες του, όπου μία μία αυτομολούν , επαναστατούν, αρνούμενες να παντρευτούν αυτόν που τους
προξενεύουν και επιλέγοντας αυτόν που ποθεί η καρδιά τους. Έτσι, μέσα από τις επιλογές των παιδιών του,
ανακαλύπτει και ο ίδιος - υπέρμαχος της παράδοσηςότι όταν αυτή δεν ανανεώνεται και δεν συμβαδίζει με
τις κοινωνικές ανάγκες, τότε η αξία της μηδενίζεται.
Το κλασσικό αυτό μιούζικαλ, σε μουσική Τζέρι
Μποκ, στίχους Σέλντον Χάρνικ και σε πρωτότυπη
χορογραφία Ζερόμ Ρόμπινς, έκανε πρεμιέρα το 1964
στο Μπρόντγουεϊ. Παραστάθηκε για οκτώ χρόνια
και έγινε το πρώτο μιούζικαλ στην ιστορία του θεάτρου που κατάφερε να ξεπεράσει τις 3.000 παραστάσεις. Απέσπασε εννέα βραβεία Τόνι, με ορισμένα από
τα τραγούδια του να θεωρούνται από τα πιο γνωστά
των τελευταίων 50 χρόνων: «If I Were a Rich Man»,
«Sunrise, Sunset», «Tradition», «Matchmaker». Το
1971 μεταφέρθηκε στην μεγάλη οθόνη σε σκηνοθεσία
Νόρμαν Τζούισον και κέρδισε οκτώ υποψηφιότητες
για Όσκαρ. Στην χώρα μας παρουσιάζεται τρίτη φορά,
με τον Γρηγόρη Βαλτινό να υποδύεται πάλι τον Τέβιε,
σε μια υπερπαραγωγή τριάντα ηθοποιών.
Η παράσταση, αν και προορισμένη να κόψει εισιτήρια, πολλά εισιτήρια, δεν εκβιάζει πουθενά το γέ-
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λιο ή την συγκίνηση, παρ’όλο που αμφότερα υπάρχουν
σε χορταστικές ποσότητες σε αυτήν. Πρόκειται για
ένα έργο συνόλου, και παρ’όλο που συμμετέχουν πολλά ονόματα χαρακτηρισμένα ως εμπορικά από την μεγάλη πορεία τους στην μικρή οθόνη, κανένα από αυτά δεν υπερπροβάλλει τον ήρωά του, όπως δυστυχώς
πολλές φορές συμβαίνει σε αντίστοιχες περιπτώσεις,
πράμα που δείχνει το θεατρικό ήθος των συγκεκριμένων πρωταγωνιστών. Έτσι προκύπτει μια εμπορική παράσταση, που βάζει τα γυαλιά σε πολλές ‘’ποιοτικές’’
και αμφιλεγόμενες παραστάσεις που κατά καιρούς
ανεβαίνουν στους εγχώριους «ναούς» της υψηλής
θεατρικής τέχνης, όπως είναι το Εθνικό και η Στέγη
Γραμμάτων και Τεχνών. Βαλτινός και Λοϊζίδου ξεχωρίζουν, καταφέρνοντας να δώσουν ένα βάθος στις ερμηνείες τους, τόσο όσο ακριβώς έπρεπε, αφού μη μας
διαφεύγει ότι η παράσταση δεν είναι Τσέχωφ. Θέατρο,
όμως, δεν είναι μόνον ο Τσέχωφ, είναι και το μιούζικαλ, ένα είδος άγνωστο στον τόπο μας, το οποίο με
την συγκεκριμένη παράσταση μας δείχνει πόσο σημαντικό είδος είναι και σε τι αισθητικά και καλλιτεχνικά αποτελέσματα μπορεί να φτάσει, όταν δουλευτεί με
κόπο και μεράκι από ανθρώπους που το γνωρίζουν.
Άξιο αναφοράς το ότι η παράσταση εισάγει τον όρο
του φραντσάϊζ και στο θέατρο, αφού, πληρώνοντας τα
δικαιώματα, μαζί με το κείμενο και τον τίτλο αγοράζεις την σκηνοθεσία, τα σκηνικά και τις χορογραφίες.
Τώρα πώς μια παράσταση – φραντσάϊζ καταφέρνει να
σερβίρει πιό νόστιμα πιάτα από αυτά που συχνά μας
σερβίρουν τα ντόπια γκουρμέ εστιατόρια, είναι θέμα
που σηκώνει μεγάλη κουβέντα.

Γιάννης Δρακόπουλος
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015

Κώστας Μ. Σταματόπουλος

Περί της Βασιλείας
στην Νεώτερη Ελλάδα
εκδόσεις Καπόν, Αθήνα 2015, 352 σελ.

Τ

ο ως άνω, εκ 352 σελίδων, ογκώδες έργον-, το
οποίον επί αρίστου χάρτου σε καλαίσθητη έκδοση εκδόθηκε από τον ρέκτη εκδοτικό οίκο
των Ραχήλ και Μωϋσή Καπόν, βραβευμένου από την
Ακαδημία Αθηνών-, προήλθεν εκ του καλάμου του
ιστορικού Κώστα Μ. Σταματοπούλου. Ο ευφήμως
γνωστός συγγραφεύς, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου
της Σορβόννης, με γνωστικό αντικείμενο στην Βυζαντινή Ιστορία, έχει αναδείξει με τις εμπεριστατωμένες
έρευνές του και τα πολυφρόντιδα δημοσιεύματά του
την Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη, και την ιστορία του Ελληνισμού στις αλησμόνητες πατρίδες. Είναι
βραβευμένος δύο φορές για την συμβολή του αυτήν
από την Ακαδημία Αθηνών.
Ο Σταματόπουλος έχει στρέψει την έρευνά του
στον θεσμό της Βασιλείας στην Νεώτερη Ελλάδα. Ως
ο πλέον έγκριτος ιστορικός του βασιλικού κτήματος
του Τατοΐου, με το δίτομον έργον του1, και ως επιμελητής και σχολιαστής του προσωπικού Ημερολογίου του

βασιλόπαιδος Νικολάου2, μελετά με τον απαιτούμενο
θεωρητικό οπλισμό την γένεση, την εξέλιξη και την
πορεία του θεσμού και του πολιτεύματος της Βασιλείας στην χώρα μας.
Τα ειδοποιά γνωρίσματα του έργου και της προσφοράς του Σταματοπούλου είναι έκδηλα και στο περί
οὗ ο λόγος έργον του, το οποίον, αναφερόμενο στην
«Βασιλεία στην Νεώτερη Ελλάδα», αποτελεί οργανική
σύνθεση της πολυπτύχου ιστορικής ερεύνης του συγγραφέως.
Τα επί μέρους περιεχόμενα του τόμου είναι ευσυνόπτως τα εξής: ο δισέλιδος Πίνακας Περιεχομένων
(σσ.8-9), απ’ όπου εμφαίνεται η δαψίλεια του μόχθου
του συγγραφέως, οι Ευχαριστίες (σσ.10-11) προς συγγραφείς και εκδότες, που συνέβαλαν επικουρικά αλλά
καίρια στην καλύτερη διαμόρφωση του κειμένου, το
μονοσέλιδο, βραχύ Εισαγωγικό Σημείωμα (σ. 12) του
συγγραφέως, απ’ όπου καθίσταται γνωστόν ότι το
παρόν βιβλίο αποτελεί εισαγωγή σε ένα ζήτημα ανε-

Κ. Μ. Σταματοπούλου, Το Χρονικό του Τατοίου (18002003), 2 τόμοι. Αθήνα, εκδόσεις Καπόν, 2004.

Κ. Μ. Σταματοπούλου, επιμ., Ημερολόγιο πρίγκιπος
Νικολάου (1909-1912). Αθήνα Φερενίκη, 2011.

1
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ξερεύνητο, και ο έπεται ο Πρόλογος (σσ. 13-17) του
διακεκριμένου κοινωνιολόγου και πολιτικού επιστήμονος Μελετίου Η. Μελετοπούλου, ο οποίος επαινεί
την συμβολή του συγγραφέως, αναδεικνύει τις αρετές
του βιβλίου και επισημαίνει την ψυχολογική σχέση του
λαού προς τον θεσμό της βασιλείας.
Αυτό τούτο το γνώρισμα, θεμελιώδες για την κατανόηση του έργου, αποτυπώνει έκδηλα ο συγγραφεύς,
με τις περικοπές τριών συγγραφέων, διαφορετικών
εποχών, του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη και του Ελευθερίου Βενιζέλου
(σσ. 20-21) για την βασιλεία.
Το Πρώτο Μέρος (σσ. 23-137) συνίσταται από έξ
ανισομεγέθη κεφάλαια. Εκκινεί εκ της επιλογής και
του τρόπου αναδείξεως του Δανού πρίγκιπος Γεωργίου,
δευτερότοκου υιού του βασιλέως της Δανίας, ως βασιλέως των Ελλήνων. Συνεχίζει με δύο εξαίρετα κεφάλαια «Διπλή κληρονομιά, βαριά κληρονομιά» (σσ.2842) και «Η σκληρή πραγματικότητα»(σσ.43-57), στα
οποία αναδεικνύεται ο πολιτικο-φιλοσοφικός στοχασμός, η θεολογική εμβρίθεια και η γνώση της ψυχολογίας του συγγραφέως. Εύστοχα διερευνά ο συγγραφεύς την βαθύτερη αναρχική και ατομιστική φύση του
Έλληνος, την λύση την οποίαν έδωσε κάθε εποχή από
την αρχαιότητα έως σήμερα για να τιθασσευθεί αυτή η
κατάσταση και η βαθύτερη έλξη του απλού λαού προς
την βασιλεία, πρώτα, μετά την δολοφονία του Καποδιστρίου (27.9.1831) και την περίοδο της Αναρχίας που
ακολούθησε (1831-1833), και στην συνέχεια, μετά την
έξωση του Ὄθωνος (18.10.1862) και την αναζήτηση
νέου μονάρχη. Το τέταρτο κεφάλαιο «Η ιδρυτική περίοδος»(σσ.58-68) είναι γραμμένο με ευαισθησία και συμπάθεια για τους βασιλείς Ὄθωνα και Αμαλία και στην
συνέχεια αναφέρεται στην μακρά περίοδο της βασιλείας του Γεωργίου του Α’. Το πέμπτο κεφάλαιο «Αστάθειες»(σσ.69-101) διατρέχει όλη την χρονική περίοδο
1863-1973/1975, με διαστήματα εξοριών και απουσιών των βασιλέων από την πολιτική και θεσμική σκηνή. Χαρακτήρα συνταγματικού δοκιμίου έχει το έκτο
κεφάλαιο «Η συνταγματική διάσταση» (σσ.102-123),
όπου μελετάται το Σύνταγμα του 1864, οι βασιλικές
εξουσίες και οι αποκλίσεις που ωδήγησαν σε ανατροπή
της καθεστηκυίας τάξεως. Έπονται οι Σημειώσεις του
κεφαλαίου (σσ.123-137).
Το Δεύτερο Μέρος (σσ.139-285), με τον ευσύνοπτο τίτλο «Τρία Πορτραίτα», εξετάζει τρεις μορφές της
Δυναστείας, τον Γεώργιο Α’ (1845-1913) (σσ.141-152),
τον Κωνσταντίνο Α’ (1868-1923) (σσ.153-228) και την
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Φρειδερίκη (1917-1981) (σσ.228-268). Βασισμένο σε
στέρεη γνώση του περιβάλλοντος, στο οποίο έδρασαν οι βιογραφούμενες προσωπικότητες, διερευνά ο
συγγραφεύς τις αρετές και τα μειονεκτήματα εκάστου,
τα οποία διεμόρφωσαν την μορφή τους. Με περισσή
προσοχή αναλύει την σύγκρουση Κωνσταντίνου-Βενιζέλου, εκθέτοντας τους δύο διαφορετικούς χαρακτήρες, η αντιπαράθεση των οποίων έλαβε οξύτατες και
ανεξέλεγκτες διαστάσεις.
Το Τρίτο Μέρος (σσ.288-331) αποτελείται από δύο
κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο επιγράφεται «Ο
Δρόμος της καρδιάς» (σσ.288-319) και το δεύτερο
«Επιλεγόμενα» (σσ.320-331), ενώ συμπληρώνεται από
Σημειώσεις (σσ.332-338). Ο συγγραφεύς εκθέτει την
κοινωνική και κοινωφελή δράση των μελών της Βασιλικής Οικογενείας καθ’ όλη την διάρκεια των εθνικών
αγώνων, από του 1897 και εξής και κατά τον καιρό της
ειρήνης, την βαθειά κοινωνική σημασία του θεσμού
από ψυχολογικής πλευράς, καθώς και την σύνδεσή
του προς έννοιες με θεολογικό χαρακτήρα και περιεχόμενο, όπως είναι η αγάπη, η ανιδιοτελής προσφορά,
η παραμυθία, η παρηγοριά, η διαφύλαξη της ενότητος.
Εύστοχα αναδεικνύει και επισημαίνει ο συγγραφεύς
ότι οι δύο σύζυγοι των βασιλοπαίδων Νικολάου και
Ανδρέου, η χήρα Ελένη Βλαδιμίροβνα της Ρωσσίας και
η εν διαστάσει Αλίκη του Μπάττενμπεργκ της Γερμανίας αντιστοίχως, παρέμειναν κατά την διάρκεια της
Κατοχής στην Αθήνα, και προβάλλει την αντιστασιακή δραστηριότητα και των δύο γυναικών, ιδιαιτέρως
της Αλίκης, κατά των ομοεθνών της κατακτητών. Στον
Επίλογο, αναλύεται κατά τρόπον βαθυστόχαστα πολιτικό, η διαδικασία, μέσω της οποίας κατά τρόπο μεθοδικό και συστηματικό κατεδαφίσθηκε μετά το 1974
και την Μεταπολίτευση ο θεσμός της βασιλείας και
συνεχίσθηκε να στηλιτεύεται από εκπροσώπους της
ελληνικής πολιτείας ως «ξένο σώμα» επί του κορμού
της ελληνικής κοινωνίας.
Συνοπτικός πίνακας χρονολογιών της περιόδου
1821-1974 (σσ.339-345), τα γενεαλογικά δένδρα των
δυναστειών Δανίας και Ελλάδος (σσ.346-347) και ένα
άριστα συντεθειμένο Ευρετήριο Ονομάτων (σσ.348351) κατακλείουν την περισπούδαστη αυτή μελέτη, η
οποία αναμφίβολα συμβάλλει στην ιστορική μας αυτογνωσία. Επαινείται η πληθύς σπανίων φωτογραφιών .

Χρήστος Π. Μπαλόγλου
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015
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«Βλαστήμια για
την πατρίδα»
Τάσος Κωστόπουλος
Πόλεμος και Εθνοκάθαρση:
η ξεχασμένη πλευρά μίας
δεκαετούς εθνικής εξόρμησης
εκδόσεις Βιβλιόραμα, Αθήνα 2007, 319 σελ.

Ο

άλλοτε συνεργάτης του «Ιού» της Ελευθεροτυπίας Τάσος Κωστόπουλος εξέδωσε το 2007
το βιβλίο Πόλεμος και Εθνοκάθαρση: η ξεχασμένη πλευρά μίας δεκαετούς εθνικής εξόρμησης (Εκδόσεις Βιβλιόραμα). Το βιβλίο μάλλον πέρασε σχετικά
απαρατήρητο, παρά το ότι πραγματεύεται ιστορικά ζητήματα που δημιουργούν μεγάλο ενδιαφέρον στο αναγνωστικό κοινό.
Το βιβλίο προβάλλει δύο βασικές ιδέες. Η πρώτη είναι ότι το Ελληνικό Κράτος και ο Ελληνικός Στρατός
διέπραξαν επανειλημμένες «εθνοκαθάρσεις» την περίοδο 1912-1922 εις βάρος, διαδοχικά, των «μουσουλμάνων των Βαλκανίων», των Βουλγάρων, των Αλβανών
και των Τούρκων. Η δεύτερη βασική ιδέα είναι ότι οι
Έλληνες έχουν υποστεί λιγώτερα από όσα οι ίδιοι έχουν
διαπράξει. Για παράδειγμα, οι Έλληνες του Πόντου δεν
υπέστησαν ποτέ «γενοκτονία». Αντίθετα, ήταν οι Τούρκοι της Μικράς Ασίας που έπεσαν θύματα της ελληνικής «εθνοκάθαρσης» την περίοδο 1919-1921 και για
αυτό πλήρωσαν στους Έλληνες το αντίτιμο το καλοκαίρι του 1922.
Υπάρχουν πολλά βιβλία που εξετάζουν κριτικά τις
ελληνικές πολεμικές προσπάθειες την περίοδο 19121922. Ωστόσο, αυτό που κάνει τούτο το βιβλίο να ξεχωρίζει, είναι η ερευνητική μεθοδολογία του. Ο συγγραφέας δεν αρκείται στην έρευνα των πηγών της επίση-
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μης ιστορίας, όπως είναι τα κρατικά αρχεία ή τα αρχεία
των πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών της εποχής.
Αντίθετα, προκειμένου να μελετήσει το τόσο σύνθετο
ζήτημα της βίας εις βάρος αμάχων, αναζητά τις εμπειρίες των απλών στρατιωτών και των απλών πολιτών της
εποχής μέσω της έρευνας των απομνημονευμάτων τους
και του συνδυασμού των πληροφοριών που αυτά περιλαμβάνουν με τις επίσημες ιστορικές καταγραφές.
Έτσι, η ερευνητική μεθοδολογία του βιβλίου εντάσσεται στην σχολή που έχει αναπτύξει ο Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικών επιστημών και διευθυντής
του Κέντρου για την Μελέτη των Εμφυλίων Συγκρούσεων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Yale. Η μεθοδολογία αυτή έχει ήδη δώσει λαμπρά αποτελέσματα στην
μελέτη των επιπτώσεων που είχε για τους αμάχους η
Γερμανική Κατοχή στην Ελλάδα.
Όμως, παρά την αξιοσημείωτη ερευνητική προσπάθεια και τον εξαίρετο χειρισμό του λόγου από τον
συγγραφέα, το βιβλίο Πόλεμος και Εθνοκάθαρση υποκύπτει σε μία σειρά ανακολουθιών, που οδηγούν συχνά
στην αυτοαναίρεση των συμπερασμάτων του.

Τεκμηριώνεται ο ισχυρισμός
της «ελληνικής εθνοκάθαρσης»;
Το σημαντικώτερο μειονέκτημα του βιβλίου είναι
83
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ότι το περιεχόμενο του δεν καταφέρνει να τεκμηριώσει την βασική ιδέα που το ίδιο προβάλλει, δηλαδή
το ότι η Ελληνική Πολιτεία και ο Ελληνικός Στρατός
διέπραξαν αυτό που ο συγγραφέας ορίζει ως «εθνοκάθαρση» εναντίον των γειτονικών λαών.
Ο συγγραφέας ορίζει ως «εθνοκάθαρση» το «ενδιάμεσο στάδιο μεταξύ αντί-ανταρτοπολέμου και γενοκτονίας το οποίο συνίσταται στη βίαιη (και συνήθως προσχεδιασμένη) εκδίωξη ενός αλλοεθνούς πληθυσμού από
τις πατρογονικές του εστίες χωρίς καθολικό λουτρό αίματος». Το βιβλίο χαρακτηρίζει ως «κεντρική ιδέα» του
την «διαπίστωση ότι ένα μεγάλο μέρος της βίας σε βάρος
‘αλλοεθνών’ αμάχων» την περίοδο 1912-1922 «δεν προέκυψε σαν ‘παράπλευρες απώλειες’, ούτε οφειλόταν σε
εγγενή κτηνωδία των εμπολέμων. Αποτελούσε αντίθετα
συστατικό στοιχείο των εκατέρωθεν ‘απελευθερωτικών
εξορμήσεων’ προκειμένου η επέκταση της εθνικής επικράτειας να συνοδεύεται από την επιθυμητή πληθυσμιακή ομοιογένεια». Με βάση αυτόν τον ορισμό, το βιβλίο
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν έχουμε το ξέσπασμα μίας αχαλίνωτης βίας ενάντια στους ‘προαιώνιους’
εχθρούς αλλά την εφαρμογή μίας συστηματικής εθνοκάθαρσης. Και, τούτη τη φορά, πρωταγωνιστής δεν ήταν
άλλος από τον ελληνικό στρατό».
Ωστόσο, το περιεχόμενο του βιβλίου δεν καταφέρνει να τεκμηριώσει αυτό το συμπέρασμα. Η μεθοδική
και λεπτομερής έρευνα του συγγραφέα δεν κατάφερε
να ανακαλύψει κάποια Ελληνική κυβερνητική απόφαση, Ελληνική στρατιωτική εντολή ή Ελληνικό συνωμοτικό έγγραφο που να σχεδιάζει, να οργανώνει ή
να δίδει εντολή για την πραγματοποίηση οργανωμένης και προσχεδιασμένης «βίαιης εκδίωξης του αλλοεθνούς πληθυσμού» από τις περιοχές που κατελάμβανε
ή επρόκειτο να καταλάβει ο Ελληνικός Στρατός.
Ο συγγραφέας προσπαθεί να αναπληρώσει αυτό
το κενό με αναφορές στις εντολές αντιποίνων που είχε
δώσει ο τότε Βασιλιάς Κωνσταντίνος κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913), καθώς και
στην φήμη που κυκλοφορούσε μεταξύ των φαντάρων
της Μικράς Ασίας (1920-1921) ότι ο «Κώτσος» είχε
δώσει εντολή να «μην αφήσουν τίποτα ορθό στο διάβα
τους».
Σε ό,τι αφορά το πρώτο ζήτημα, το βιβλίο δεν εξηγεί
για ποιόν λόγο οι συγκεκριμένες εντολές αντιποίνων
αποτελούσαν «εθνοκάθαρση» και όχι απλώς «αντιανταρτοπόλεμο», που ο ίδιος ο συγγραφέας ορίζει ως
ένα διαφορετικό είδος βίας εις βάρος αμάχων.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο ζήτημα, το βιβλίο δεν παραθέτει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η φή84
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μη ήταν αληθινή. Παρά την εξονυχιστική έρευνά του, ο
συγγραφέας δεν κατάφερε να φέρει στο φως την υποτιθέμενη (και, τελικά, μάλλον ανύπαρκτη) «εντολή» του
«Κώτσου».
Παραδόξως, το περιεχόμενο του βιβλίου οδηγεί
ακριβώς στο αντίθετο συμπέρασμα από αυτό που
προβάλλει ο συγγραφέας. Τα στοιχεία που παραθέτει
ο Κωστόπουλος δείχνουν ότι, αντίθετα με τα συμπεράσματα του συγγραφέα, η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θεωρούσε την βία εις βάρος αλλοεθνών αμάχων ως επιζήμια για την ελληνική πολεμική
προσπάθεια και προσπαθούσε να την περιορίσει.
Για παράδειγμα, ο συγγραφέας αναφέρει την καταγεγραμμένη έκπληξη και αποστροφή τόσο του Αρχιστράτηγου Κωνσταντίνου όσο και του Στρατηγού Λεωνίδα Παρασκευόπουλου για την βιαιότητα εις βάρος
αμάχων που διαπιστώνουν στον «πόλεμο αυτόν το φρικώδη» κατά την διάρκεια των Βαλκανικών Πολέμων.
Ο συγγραφέας αναφέρει επίσης τις ημερήσιες διαταγές
που «διαβάζονταν επί δύο μέρες συνέχεια» στην Μικρά
Ασία και στιγμάτιζαν τις βίαιες πράξεις των «κοινωνικών αποβρασμάτων, χασισοποτών και κακοποιών» που
βρίσκονταν στις τάξεις του Ελληνικού Στρατού, καθώς
και τα διαβήματα του Ύπατου Αρμοστή Στεργιάδη προς
τους Έλληνες στρατηγούς να φροντίσουν να «μαζέψουν τους στρατιώτες», γιατί η Ελλάδα «θα αποτύχει
στις εξετάσεις και θα χάσει τη Σμύρνη».
Το βιβλίο δεν εξηγεί πώς συμβιβάζεται αυτή η τεκμηριωμένη στάση της ελληνικής πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας με το συμπέρασμα του συγγραφέα περί
εσκεμμένης ή προσχεδιασμένης «εθνοκάθαρσης» εκ
μέρους της Ελλάδος, τόσο στα Βαλκάνια όσο και στην
Μικρά Ασία.
Περαιτέρω, τα περιστατικά βίας που περιγράφονται
στο βιβλίο δείχνουν πως τα εγκλήματα διαπράττονταν από μεμονωμένους στρατιώτες ή από απείθαρχες ομάδες στρατιωτών, χωρίς κεντρικό σχεδιασμό.
Εγκλήματα εις βάρος αμάχων συμβαίνουν ιδιαίτερα
όπου παρατηρείται έλλειψη πειθαρχίας και υπακοής
στην στρατιωτική διοίκηση: χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περιγραφή της σκηνής όπου ένας βαθμοφόρος προσπαθεί να σταματήσει τον βιασμό μίας
Τουρκάλας και οι επίδοξοι βιαστές τον απειλούν με την
ξιφολόγχη και τον καθυβρίζουν. Ο συγγραφέας επίσης
αναφέρει ότι συχνά οι εγκληματίες είναι λιποτάκτες
του Ελληνικού Στρατού, τους οποίους οι ξένοι ανταποκριτές βλέπουν να πωλούν τα κλοπιμαία μακριά από
την εμπόλεμη ζώνη. Άλλο παράδειγμα είναι η αναφορά
στον αξιωματικό, που δηλώνει στους Έλληνες κατοίΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 15 . ΜΑΪ-ΙΟΥΝ 2015
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κους μίας Μικρασιατικής πόλης με μεικτό πληθυσμό
ότι δεν ελέγχει τους στρατιώτες που πυρπολούν τα πάντα, καθώς υποχωρούν πανικόβλητοι το 1922. Το βιβλίο δεν εξηγεί για ποιόν λόγο αυτά τα περιστατικά
βίας θα πρέπει να χαρακτηρισθούν ως «εθνοκάθαρση» και όχι ως αυτό που ο συγγραφέας χαρακτηρίζει
«παράπλευρες απώλειες», προϊόντα της «εγγενούς
κτηνωδίας» του πολέμου.
Το ίδιο πρόβλημα προκύπτει και από τον χαρακτηρισμό ως «εθνοκάθαρσης» των καταστροφών που
προκάλεσαν οι επιζώντες του Ελληνικού Στρατού κατά
την προσπάθειά τους να φτάσουν στην θάλασσα, μαζί με τα πλήθη των χριστιανών προσφύγων που τους
ακολουθούσαν τον δραματικό Αύγουστο του 1922. Το
βιβλίο δεν εξηγεί πώς είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι
ο Ελληνικός Στρατός διέπραξε «συστηματική εκδίωξη
των Τούρκων με σκοπό την επίτευξη ελληνικής εθνικής
ομοιογένειας» σε μία περιοχή που ο ελληνικός στρατός
μαζί με τους Έλληνες κατοίκους ήδη εγκατέλειπαν κυνηγημένοι.

δες, οποιοςδήποτε μπορούσε να τις βιάσει και μετά να
τις τουφεκίσει. Αυτό εθεωρείτο σχεδόν πράξη ηρωϊσμού.»
Θα ήταν ενδιαφέρον να συγκριθούν οι εμπειρίες των
ελληνικών πολεμικών εξορμήσεων της περιόδου 19121922 με τις εμπειρίες των αμάχων (και κυρίως των γυναικών) της Ουκρανίας, της Κριμαίας, των Βαλτικών
χωρών, της Πολωνίας και τέλος της ίδιας της Γερμανίας
κατά την προώθηση του Κόκκινου Στρατού την περίοδο 1944-1945.
Η απουσία συγκριτικής μελέτης δεν επιτρέπει στο
βιβλίο να δώσει απάντηση σε μερικά καίρια ερωτήματα,
όπως τα ακόλουθα: είναι οι βιαιότητες που περιγράφει
κοινό γνώρισμα κάθε πολεμικής σύρραξης, ιδιαίτερα
όταν αυτή έχει «απελευθερωτικό» χαρακτήρα; Εάν ναι,
τότε ποιά πρόσθετα στοιχεία πρέπει να υπάρξουν προκειμένου να πληρωθεί ο ορισμός της «εθνοκάθαρσης»;
Και υπήρξαν πράγματι αυτά τα στοιχεία κατά την περίοδο 1912-1922, έτσι ώστε να δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός των σχετικών βιαιοτήτων Ελλήνων στρατιωτών
ως δήθεν ελληνική «εθνοκάθαρση»;

Ανάγκη συγκριτικής μελέτης
Το δεύτερο σοβαρό μειονέκτημα του βιβλίου είναι
η απουσία συγκριτικής μελέτης των γεγονότων που
περιγράφονται, με τις βιαιότητες εις βάρος αμάχων
που παρατηρούνται σε άλλες ανάλογου τύπου πολεμικές συρράξεις. Μία τέτοια συγκριτική μελέτη θα
επέτρεπε να διαπιστωθεί το όριο μεταξύ αφ’ενός της
«εθνοκάθαρσης» και αφ’ετέρου, των βιαιοτήτων εις βάρος αμάχων, που συνήθως διαπράττονται από περιθωριακά στοιχεία όταν καταλύεται η τάξη και επικρατεί η
αυθαιρεσία.
Για παράδειγμα, μεγάλο μέρος της ανάλυσης του
βιβλίου στηρίζεται στις εντυπώσεις του Λέοντος
Τρότσκυ από τους Βαλκανικούς Πολέμους. Θα ήταν
πολύ ενδιαφέρον να συγκριθούν οι βιαιότητες των
Ελλήνων στρατιωτών με τις μεθόδους που ο στρατός των Μπολσεβίκων υπό την ηγεσία του ίδιου του
Τρότσκι εφήρμοσε κατά την διάρκεια της Ρωσσικής
επανάστασης, τόσο εις βάρος των «αντεπαναστατών» όσο και εις βάρος των αμάχων από τις διάφορες
εθνότητες που εντάχθηκαν διαδοχικά στην Σοβιετική
Ένωση.
Πολύ χρήσιμα συμπεράσματα θα μπορούσαν επίσης να προκύψουν και από την συγκριτική μελέτη των
βιαιοτήτων που διέπραξε ο Κόκκινος Στρατός, στις διάφορες περιοχές που απελευθέρωνε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Σολζενίτσιν αναφέρει χαρακτηριστικά στο Αρχιπέλαγος Γκούλαγκ: «Εάν ήταν Γερμανί-

Βία «εθνική» ή βία «κοινωνική»;
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Στην περιγραφή των «εθνοκαθαρτηρίων» βιαιοτήτων που υποτίθεται ότι διέπραξαν οι Έλληνες, το βιβλίο
προσμετρά και τις δολοφονίες μουσουλμάνων τσιφλικάδων από τους Έλληνες κολλίγους τους, καθώς και τις
δολοφονίες και κλοπές που πραγματοποίησαν Έλληνες
χωρικοί εις βάρος γειτονικών τους Αλβανών ή Βούλγαρων χωρικών.
Ωστόσο, το βιβλίο δεν αναλύει την επίδραση που
έχει σε αυτού του τύπου τα περιστατικά βίας η διαφορετική οικονομική και κοινωνική κατάσταση των
εμπλεκομένων (π.χ. κολλίγοι έναντι τσιφλικάδων, που
τυχαίνει μάλιστα να έχουν διαφορετική θρησκεία).
Έτσι, το βιβλίο δεν απαντά σε ένα καίριο ερώτημα:
οι συγκεκριμένες βιαιότητες αποτελούσαν πράγματι
μέρος μιας κεντρικά οργανωμένης επιχείρησης «εκδίωξης των αλλοεθνών με σκοπό την επίτευξη εθνικής
πληθυσμιακής ομοιογένειας» στην περιοχή, ή απλώς
βίαιο ξεκαθάρισμα προσωπικών και οικονομικών διαφορών, σε συνθήκες όπου έχει καταλυθεί η τάξη και
επικρατεί η αυθαιρεσία;

Κρητική «εθνοκάθαρση»;
Σε ειδικό παράρτημα εκτός της κυρίας ροής του
βιβλίου, περιγράφονται τα δεινά που υπέστησαν οι
Μουσουλμάνοι κατακτητές της Κρήτης από τους επαναστατημένους υπόδουλους Έλληνες Κρητικούς τα τελευταία χρόνια του 19ου αιώνα. Για τον συγγραφέα, η
85
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Η «πτωματολογία»
Στο βιβλίο στηλιτεύονται ως «πτωματολογία» τα
έγγραφα και οι αναφορές που είχαν συντάξει οι εκκλησιαστικές αρχές, διάφοροι μελετητές της εποχής και
μεταγενέστεροι ιστορικοί, με σκοπό να καταδείξουν το
μέγεθος της καταστροφής των Ελλήνων του Πόντου
και της Μικράς Ασίας. Ωστόσο, το ίδιο το βιβλίο εμπλέκεται με την σειρά του στην δική του «πτωματολογία»,
με κύριο σκοπό να δείξει ότι ο πληθυσμός των Ελλήνων του Πόντου ήταν πολύ μικρότερος από ό,τι πίστευαν και εξακολουθούν να πιστεύουν όσοι ομιλούν
86

περί Ποντιακής γενοκτονίας.
Το συμπέρασμα της «πτωματολογίας» του συγγραφέα είναι ότι ο αριθμός των θυμάτων του Πόντου
που αναφέρεται στις σχετικές αποφάσεις της Βουλής
των Ελλήνων (353.000) είναι εσφαλμένος και αντικατοπτρίζει μάλλον τον συνολικό αριθμό των Ελλήνων
κατοίκων του Πόντου πριν την καταστροφή. Το βιβλίο
καταλήγει ότι «ως τάξη μεγέθους» ο «περισσότερο πιθανός» συνολικός αριθμός των Ελλήνων Ποντίων που
έχασαν την ζωή τους εξ αιτίας των Τουρκικών διωγμών
πρέπει να είναι «100.000 με 150.000».
Η σχετική «πτωματολογία» δείχνει ότι ο συγγραφέας έχει κάνει μία πολύ προσεκτική μελέτη των διαθέσιμων πηγών γύρω από τον αριθμό των Ελλήνων κατοίκων του Πόντου, τόσο των δολοφονηθέντων όσο και
των διασωθέντων. Πέρα από αυτό, όμως, δεν προσφέρει κάποιο σημαντικό νέο στοιχείο, που να μπορεί να
αμφισβητήσει τα επιχειρήματα όσων υποστηρίζουν
ότι οι Έλληνες Πόντιοι υπέστησαν γενοκτονία.
Και αυτό επειδή το ποσοστό των νεκρών επί του
συνολικού πληθυσμού που προκύπτει από την «πτωματολογία» του συγγραφέα (150.000 νεκροί σε σύνολο
περίπου 353.000 κατοίκων) δεν απέχει και τόσο από το
ποσοστό που προκύπτει από τους επίσημους υπολογισμούς (353.000 νεκροί σε σύνολο περίπου 800.000 κατοίκων). Ο συγγραφέας δεν μας εξηγεί τι ποσοστό του
πληθυσμού ενός λαού πρέπει να εξοντωθεί προκειμένου να γίνει αποδεκτή η ύπαρξη «γενοκτονίας»;

«Βλαστήμια για την πατρίδα»
Ο αναγνώστης ολοκληρώνει την μελέτη του βιβλίου νιώθοντας απογοήτευση: ο συγγραφέας θα μπορούσε να είχε χρησιμοποιήσει τους πολύτιμους καρπούς
της ερευνητικής του προσπάθειας προκειμένου να δείξει την φρίκη των πολέμων της περιόδου 1912-1922 και
την δυστυχία που αυτοί έφεραν τόσο στους Έλληνες
αμάχους όσο και στους αμάχους των άλλων λαών της
περιοχής.
Αντί για αυτό, όμως, προτίμησε να χρησιμοποιήσει
το υλικό του προκειμένου να παρουσιάσει συνολικά
τους Έλληνες ως εγκληματίες και όλους τους άλλους
λαούς της περιοχής ως θύματα των Ελλήνων.
Το αποτέλεσμα αυτής της επιλογής είναι να μετατραπεί το βιβλίο από πόρισμα ιστορικής έρευνας σε
πολιτική δήλωση, που συνοψίζεται στην ακροτελεύτια
φράση του βιβλίου: «μια ατέλειωτη κι ασώπαστη βλαστήμια για την πατρίδα…».

Κοσμάς Αργυρίου
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... και, μάλιστα, για δυνατούς λύτες!

συμπεριφορά των Ελλήνων στην Κρήτη αποτελεί ένα
«μοντέλο» εθνοκάθαρσης που οι Έλληνες εφάρμοσαν
και σε άλλες περιοχές αργότερα, όπως για παράδειγμα
στην Κύπρο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ντεκτάς είχε δηλώσει ότι σκοπός του
ήταν να μην επαναληφθεί στην Κύπρο η εκδίωξη των
Τούρκων που οι Έλληνες είχαν επιτύχει στην Κρήτη.
Ωστόσο, το περιεχόμενο του βιβλίου δεν καταφέρνει να τεκμηριώσει ούτε αυτό το συμπέρασμα. Για
παράδειγμα, τις βιαιότητες που περιγράφονται στο βιβλίο διαπράττουν ομάδες επαναστατημένων Κρητικών,
χωρίς κεντρική διοίκηση και χωρίς κεντρικό σχεδιασμό.
Ο συγγραφέας δεν παραθέτει κανένα στοιχείο που
να τεκμηριώνει την ύπαρξη κεντρικής διοίκησης των
επαναστατών, η οποία να σχεδιάζει, να οργανώνει ή
να δίνει εντολή για την «προσχεδιασμένη εκδίωξη
του αλλοεθνούς πληθυσμού» μέσω συγκεκριμένων βίαιων πράξεων εις βάρος αμάχων.
Ακόμα πιο σημαντικό, το βιβλίο δεν εξηγεί πώς
είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι το Ελληνικό Κράτος
διέπραξε «εθνοκάθαρση» στην Κρήτη, σε μία εποχή
όπου η Κρήτη δεν βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Κράτους, στο νησί δεν βρισκόταν ελληνικός
στρατός και οι ομάδες των επαναστατημένων δεν υπάκουαν σε εντολές της Ελληνικής πολιτικής ή στρατιωτικής διοίκησης.
Περαιτέρω, το βιβλίο δεν τεκμηριώνει τον χαρακτηρισμό των Κρητικών γεγονότων ως «μοντέλου», που το
Ελληνικό Κράτος εφήρμοσε σε άλλες περιοχές αργότερα. Για παράδειγμα, ο συγγραφέας δεν παραθέτει κανένα έγγραφο ή άλλο στοιχείο που να δείχνει ότι η ελληνική πολιτική ή στρατιωτική ηγεσία είχαν μελετήσει τα
Κρητικά γεγονότα και με βάση αυτά είχαν καταστρώσει
συγκεκριμένα σχέδια για συγκεκριμένες πράξεις βίας
εναντίον «αλλοεθνών» αμάχων, με σκοπό να πετύχουν
την εκδίωξή τους και την «πληθυσμιακή ομοιογένεια»
συγκεκριμένης περιοχής.

η ζωή είναι ένα σταυρόλεξο...

14
15
16
17

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αλλιώς το ναυπηγείο – Αυτές φαίνονται
2. Αρχαίος ναός αφιερωμένος σε θεά – Από… αυτήν ο Άγιος Βασίλης
3. Η νότα του διαπασών – Συγκοινωνίες πλοίων
4. Προσωπική αντωνυμία – Τα μωρά… στη γλώσσα τους –
Συμπλεκτικό της Αρχαίας – Πρόθεση με απόστροφο
5. Αλλιώς η Πελοπόννησος - … Λάνκα, σήμερα η Κεϋλάνη
– Ταμείο Ασφάλισης
6. Είναι μοναδικός – Μυρωδιά – Διάσημος Γάλλος φιλόσοφος και συγγραφέας
7. Ερωτά – Γυναικείο χαϊδευτικό – Είδος φιδιών
8. Παλαιό Κύπελλο ποδοσφαίρου – Βιβλίο με χάρτες – Είναι νοσηροί
9. Η ανώτατη βαθμολογία – Οργανισμός Δήμων
10. Καθαρευουσιάνα γαρίδα – Ατάιστα
11. Ρήμα περίεργων – Υποθέτει – Ταραχή, αναστάτωση
12. Πολλά των αρχαίων, εδώ ένα – Αδύναμοι, άτονοι (μτφ)
13. Είδος τυριού – Υπνηλία
14. Όχι ίση – Υπόνομος, όρυγμα – Δεν λείπει κανείς
15. Νέα του χωριού - … τσίμα, μόλις και μετά βίας – Λεπτή κλωστή
16. Αριθμός Λουδοβίκου – Αλλιώς ο αστράγαλος – Ο ιδανικός προορισμός (μτφ)
17. Νησί του Αιγαίου – Μεγάλο μας στάδιο – Αίθουσα
υποδοχής
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ΚΑΘΕΤΑ

1. Τα αναφερόμενα στην τηλεμετρία – Ράτσα μικρόσωμων
σκύλων
2. Περιοχή της Ισπανίας – Σταγόνα
3. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων – Μονάδα χρόνου – Η
θαρρετή έκφραση γνώμης
4. Συντροφεύουν εταιρείες – Απόγονοι του Ιούδα – Αρχή…
κόλασης
5. Ακούραστα – Αμόρφωτος, αγράμματος
6. Μάρκα ελβετικών ρολογιών – Τάξη του Δημοτικού
7. Χωρίς τη θέλησή του αυτό – Γνωστό Πανεπιστήμιο των
ΗΠΑ – Όχι όλο
8. Σήψεις – Παθολογική κατάσταση
9. Χαρούμενη – Πρόθεση – Μπαίνει μπροστά για να προστάζει
10. Διπλό ξεπουλά – Βουνό της Σαμοθράκης – Ομάδα της
Σπάρτης – Ανθίζουν στα σταυρόλεξα
11. Ολ … συμφωνεί ξενικά – Ξάφνιασμα – 19 με γράμματα
12. Όχι πάρα πολλές (καθ.) – Δεν ταιριάζει με άλλο – Προτρέπει
13. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος – Μόλις (καθ.) –
Αυτά που περιέχουν αλκάλια
14. Αυτοί που εισάγονται – όμοια φωνήεντα – Διάσημος
ξένος συγγραφέας (δύο λέξεις)
15. Δικά σου – Όχι εφέτος – Η μη λήψη τροφής

επιμέλεια: Νίκος Λιναρδάτος
87
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Λύση σταυρολέξου προηγούμενου τεύχους
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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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