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Η “αντίσταση” είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι η
σκληρή εργασία για την εθνική ανασυγκρότηση.
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“αντίσταση” είναι το εύκολο, το δύσκολο είναι η σκληρή εργασία για την εθνική ανασυγκρότηση.
Η μακρά, λαμπρή και ηρωϊκή παράδοση αντίστασης του Γένους των Ελλήνων κατά εισβολέων, κατακτητών και τυράννων, εκφυλίστηκε στην διάρκεια της
Μεταπολίτευσης σε μία μηχανική, αυτοματοποιημένη,
άνευ αντικειμένου και κυρίως άνευ κόστους «αντίσταση» εναντίον του «συστήματος», οιουδήποτε συστήματος.
Πηγή αυτού του τύπου «τζάμπα» αντίστασης υπήρξε η «αντίσταση» των καφενόβιων φοιτητών της Γενιάς του Πολυτεχνείου (όχι όμως των πραγματικών
αγωνιστών ΕΝΤΟΣ του Πολυτεχνείου) στο Παρίσι
επί δικτατορίας. Αυτοί δεν ακολούθησαν την οδό της
έμπρακτης αντίστασης του Παναγούλη, του Βασιλικόπουλου, του Παπαζήση, του Γιώτα, της Δημοκρατικής
Άμυνας και όσων γνωστών ή αφανών διακινδύνευσαν
την ζωή τους για τις ιδέες τους. Κάτι τέτοιο θα ήταν
επικίνδυνο.
Προτίμησαν, αντιθέτως, την «αντίσταση» εκ του
ασφαλούς, από τα καφέ της παρισινής λεωφόρου
Σαιν-Ζερμαίν (καφέ ντε Φλόρε κλπ.), που σήμαινε
τον συνδυασμό της άνετης φοιτητικής διαβίωσης με
μία υπερπαραγωγή «αντιστασιακής» παραφιλολογίας,
φλυαρίας, αρθρογραφία, έκδοσης ανακοινώσεων, συμμετοχής σε ατέρμονες συνεδριάσεις και διαξιφισμούς
μεταξύ γκρουπούσκουλων και υπο-ομάδων, ατελείωτων συζητήσεων επί συζητήσεων για την ορθή διάγνωση της «πραγματικής φύσης» της Δικτατορίας, αν αυτή
ανήκε στην τάδε ή στην δείνα κατηγορία της μαρξιστικής θεωρίας, αν ήταν αυταρχισμός ή βοναπαρτισμός
κλπ. Κατόπιν ακολουθούσε συμφιλιωτική ευωχία σε
κάποιο παρισινό καφέ ή μπιστρό. Συνοδεία «αντισταΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

σιακών» τραγουδιών.
Αυτού του είδους η δήθεν «αντίσταση» επιτελούσε τρεις λειτουργίες: πρώτον, την εκτόνωση. Έστω σε
συμβολικό επίπεδο, γιατί το πραγματικό έχει κόστος.
Δεύτερον, την νομιμοποίηση, δηλαδή την εκ των προτέρων κατασκευή απάντησης στο ερώτημα «τι έκανες στον πόλεμο μπαμπά». Τρίτον, και κυριώτερο, την
προετοιμασία της εξ εφόδου καταλήψεως θέσεων στο
ελληνικό πολιτικό σύστημα και στο ελληνικό πανεπιστήμιο, μετά την πτώση του καθεστώτος των Συνταγματαρχών.
Το κόλπο πέτυχε. Οι αντιστασιακοί των Παρισίων,
μαζί με τους πιο καιροσκόπους της Γενιάς του Πολυτεχνείου, και διάφορους άλλους γενικώς και θεωρητικώς
αντιχουντικούς, συγκρότησαν το μεταδικτατορικό
πανεπιστημιακό και όχι μόνον κατεστημένο, κυριάρχησαν στον χώρο της Ανανεωτικής Αριστεράς, διείσδυσαν στο ΠΑΣΟΚ, ορισμένοι και στην ΝΔ, αναδείχθηκαν στον τύπο και στα ΜΜΕ, έγιναν οργανικοί
διανοούμενοι και βαρύγδουποι διαμορφωτές της κοινής γνώμης.
Δημιούργησαν ένα σκληρό, κλειστό ψευδοαριστερό κατεστημένο με σκληρά ολιγαρχικά χαρακτηριστικά, αλλά ποιοτικά και επιστημονικά πολύ κατώτερο
από αυτό που ανέτρεψαν. Γιατί τουλάχιστον οι παλαιοί
υπερσυντηρητικοί και κομμουνιστοφάγοι καθηγητάδες της πανεπιστημιακής έδρας και οι μουχλιασμένοι
στις βιβλιοθήκες τους αυστηροί φιλόλογοι των εξαταξίων γυμνασίων, που έγραφαν στον μαυροπίνακα φορώντας γραββάτα, ήξεραν γράμματα και δίδασκαν επιστήμη.
Αντιθέτως το ψευδοαριστερό (διότι για να είσαι
αριστερός δεν αρκεί να λες ότι είσαι αριστερός αλλά
να καταβροχθίζεις κοινοτικά προγράμματα ή μίζες και
3
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να έχεις μετοχές χρηματοπιστωτικών οίκων) μεταπολιτευτικό κατεστημένο δεν παρήγαγε ούτε ένα θεωρητικό έργο με διαχρονική αξία, δεν αφήνει ούτε μία
σημαντική ανάλυση της ελληνικής κοινωνίας με αξιώσεις, δεν ανέδειξε ούτε μισό Κανελλόπουλο, ούτε έναν
Καλλιτσουνάκι, έναν Δασκαλάκη, έναν Θεοδωρακόπουλο, έναν Τσάτσο, έναν Ζολώτα (στις εξαιρέσεις
που επιβεβαιώνουν τον κανόνα συγκαταλέγονται ο
Μουζέλης, ο Κονδύλης και ο Καραμπελιάς, τους οποίους το ελληνικό πανεπιστήμιο, φοβικό και έντρομο,
κράτησε μακρυά με χυδαίο τρόπο, και που η πολιτική τάξη φρόντισε να περιθωριοποιήσει ή και να λοιδωρήσει).
Αντιθέτως, το ψευδοαριστερό μεταπολιτευτικό κατεστημένο υπήρξε πολύ αποτελεσματικώτερο από το
προηγούμενο στην προάσπιση της ιδεολογικής και πολιτικής κυριαρχίας του και κατώρθωσε να την διασφαλίσει με εξαιρετικά δόλιες και μακκιαβελικές μεθόδους,
που μπροστά τους ο αυταρχισμός των παλαιότερων
δεξιών ήταν παιδαριώδης.
Και, μαζί με αυτά, ανέδειξε και ενεφύσησε στην ελληνική κοινωνία την λογική της ανέξοδης αντίστασης,
που διαπέρασε ολόκληρο τo κοινωνικό σώμα και ιδίως
την ελληνική νεολαία με το ιδεολόγημα μίας χαοτικής,
ανεξέλεγκτης «αντίστασης» εναντίον των πάντων, υπό
μορφήν σχολικών καταλήψεων, άνευ αντικειμένου διαδηλώσεων, εξωπραγματικών απαιτήσεων, άνευ λόγου
διαμαρτυριών, μηδενιστικών πράξεων βίας, γενικευμένης καταστροφής της δημόσιας περιουσίας, προπηλακισμών, παρανομίας και ανομίας.
Αυτή η λογική τελικώς προσδιόρισε, όπως ήταν

αναμενόμενο, τον τρόπο σκέψης του πολιτικού συστήματος, αφού οι νεώτερες γενιές πολιτευτών διαμορφώθηκαν σε αυτό το περιβάλλον ανορθολογισμού
και υστερίας. Με αποτέλεσμα σήμερα το κοινοβούλιο
να παρουσιάζει εικόνα φοιτητικού αμφιθεάτρου κακής
ποιότητας.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ από την ίδρυσή της ασκεί μεν
τεκμηριωμένη και σοβαρή κριτική στο σύστημα, με επιχειρήματα και όχι με κραυγές που τελικά το νομιμοποιούν και το ενδυναμώνουν. Αλλά, εκτός της προσπάθειάς μας να καταδείξουμε ότι με το σημερινό πολιτικό
σύστημα δεν υπάρχει απολύτως καμμία περίπτωση η
Ελλάδα να μεταμορφωθεί από failed state σε πραγματικό κράτος, ταυτόχρονα καταθέτουμε προτάσεις και
εργαζόμαστε για να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο σκέψης
και ένα πλέγμα ιδεών για την Εθνική Ανασυγκρότηση
σε όλα τα επίπεδα.
Ασφαλώς για να εφαρμοσθούν αυτά, απαιτείται μία
νέα μεταπολίτευση, ένα νέο 1974, που δεν θα αποτελεί όπως εκείνο μία ακόμα μεταμφίεση του παλαιοκομματισμού, αλλά μία γνήσια, αυθεντική ριζική πολιτική
και θεσμική μεταρρύθμιση. Που θα απαλείψει τις μεγάλες παθογένειες που ακολουθούν την Ελλάδα από
την δολοφονία του Καποδίστρια, και θα την καταστήσει πραγματικό κράτος.
Και ασφαλώς αυτό δεν είναι μόνον ζήτημα θεσμικού εκσυγχρονισμού, αλλά οντολογικού μετασχηματισμού του Υποκειμένου της Ιστορίας, δηλαδή του Ανθρώπου, στην προκειμένη περίπτωση του Έλληνα.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λόγω του διορισμού του σε θέση Λυκειάρχου και του εξ αυτής ασυμβίβαστου που υφίσταται, ο μέχρι σήμερα
Διευθυντής της ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Μελέτης Μελετόπουλος θα αναπληρώνεται στο έξής από των έως τώρα Αρχισυντάκτη Γιάννη Χατζόπουλο.
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Ο Αργός Θάνατος

*

του Κωνσταντίνου Κόλμερ

Η

πρώτη «συμφωνία» με τους «πιστωτές», που καλείται σήμερα να εφαρμόσει η δεύτερη κυβέρνησις ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επετεύχθη μετά από πολλές
παλινωδίες και εκβιαστικά παζάρια. Η «γιά πρώτη φορά αριστερή διακυβέρνηση» είχε να επιλέξει μεταξύ ενός
βραδέως θανάτου της Ελληνικής οικονομίας μέσα στην
ευρωζώνη και ενός αιφνιδίου. Επέλεξε τον πρώτον. Οι
Ευρωπαίοι εταίροι «μας» απεδέχθησαν την μεταμόρφωσι του ΟΧΙ εις ΝΑΙ εφ’όλης της εκβιαστικής ύλης των
Γιούνγκερ-Σόϊμπλε όχι εκ φιλευσπλαχνίας αλλά εξ ιδιοτελείας.
Διότι, εάν επέλεγαν το χρεωστάσιο της πτωχευμένης δημοσίας οικονομίας μας, θα έπρεπε να μεταφέρουν από το ενεργητικό της ευρωζώνης 540 δις. ευρώ
στο παθητικό – όσα της οφείλει το Ελληνικόν κράτος
του ευρώ, της μεταπολιτευτικής κραιπάλης και της κακοδιοικήσεως.
Η ευρω-ζημία θα ήταν τότε ανυπέρβλητος. Το Ταμείον Ασταθείας (ΕFSF) θα έχανε όλα του τα κεφάλαια
και θα έπρεπε ν’ ανακεφαλαιωθή (με αμφίβολη την ψήφο των 18 κοινοβουλίων της ευρωζώνης), η ΕΚΤ θα
υφίστατο ισχυρόν πλήγμα αξιοπιστίας και πολλές Ευρωπαϊκές τράπεζες θα έπρεπε να μην μοιράσουν μέρισμα επί σειράν ετών, γιά την διαγραφή απληρώτων
χρεών 67 δις. ευρώ του ΤΑΡΓΚΕΤ 2.
Ούτως η «ηνωμένη» νομισματικώς Ευρώπη θα έχανε το 3% του Ακαθαρίστου Ηνωμένου Προϊόντος εφέτος (περίπου 10 τρισ. ευρώ), χωρίς να υπολογίσωμε
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

την τυχόν υπάρχουσα μόχλευσι του Ελληνικού χρέους
και τα Ασφαλιστήρια πτωχεύσεως (CDS).
Ο εντεύθεν κλονισμός θα διεχέετο ενδεχομένως
και στην διεθνή οικονομία, με υφεσιακά αποτελέσματα
χειρότερα της πτωχεύσεως Λήμμαν Μπράδερς- εξ ού
και η μεγάλη ανησυχία της Αμερικανικής κυβερνήσεως
με τις φιλελληνικές παρεμβάσεις του Νταίηβιντ Πήρς,
Αμερικανού πρεσβευτού εν Αθήναις.
Η «για πρώτη φορά αριστερά» Ελληνική κυβέρνησις απεμακρύνθη από την προεκλογική «υπόσχεσι»
της Θεσσαλονίκης έτη φωτός και απεδέχθη ουσιαστικώς τους όρους των πιστωτών, με την παράτασι του
υφεσιακού προγράμματος του ΔΝΤ και χωρίς να κάμη
ουσιαστική συζήτησι διά την περικοπή του αδιατηρήτου δημοσίου χρέους, που είχεν επιτύχει η προηγουμένη «μνημονιακή» κυβέρνησις.
Αντ’ αυτών των υπαναχωρήσεων, έλαβεν υπόσχεσιν καταβολής οφειλομένων από το 2014 ταμειακών
διευκολύνσεων (δηλ.7,5 και 10,9 δις. ευρώ του ΤΧΣ )
διά την αποπληρωμήν οφειλών προς το ΔΝΤ και «επισήμων» πιστωτών, με παράλληλη αύξησιν του ELA
στα 90 δις. ευρώ.
Ο κ. Τσίπρας δεν αντελήφθη το πραγματικόν κόστος της Ελληνικής πτωχεύσεως διά την «ηνωμένη»
Ευρώπη και δεν επεχείρησε να καρπωθή το όφελος
ουσιαστικής βοηθείας διά την οικονομική ανάπτυξι
και την μείωσι της ανεργίας στην Ελλάδα. Δηλαδή η
Αριστερά υπέστη ήττα άνευ προηγουμένου (εξαιρέσει
της «συμφωνίας της Βάρκιζας», για να ομιλήσωμε με
όρους μπολσεβικισμού).
Διά μίαν εισέτι φοράν, η αριστερά ιδεοληψία δεν
αντιμετώπισεν ρεαλιστικώς την οδυνηρά πραγματικότητα, ως την παρουσίασαν παραπειστικώς οι πιστωτές
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της Ελλάδος και τα ενταύθα τηλεφερέφωνά της.
Εν τούτοις, η θετική ζημία εκ της συμφωνίας της
13ης Ιουλίου 2015 υπερβαίνει κατά πολύ το διαφυγόν
κέρδος. Διότι, με την επιβολή νέων φορολογιών 10
δις. ευρώ και την διατήρησιν του σοσιαλιστικού κράτους εις όλον το καταθλιπτικό του μέγεθος, η περαιτέρω συρρίκνωσις της Ελληνικής οικονομίας είναι …
εξησφαλισμένη!
΄Ηδη, το τρέχον έτος εχάθη από πλευράς αναπτύξεως, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ επέφερε επιπλέον ζημία των
110 δις. ευρώ στην ιδιωτική οικονομία, από την πτώσιν της κεφαλαιακής, χρηματιστηριακής και πιστωτικής εγχωρίου αξίας και την απώλεια του Τουριστικού
εισοδήματος.
Η εντεύθεν έλλειψις ρευστότητος στην Ελληνική
οικονομία θα συνεχισθή και θα ενταθή, ενώ οι εμπορικές τράπεζες δεν θα μπορέσουν να διατηρήσουν την
χρηματοδότησιν της ιδιωτικής οικονομίας ούτε στα

προηγούμενα ισχνά επίπεδα, ακόμη και αν ανακεφαλαιωθούν με 10 δις.ευρώ. Κατ’ επέκτασιν, η ανεργία
από του φθινοπώρου θ’αυξηθή και η δυσημερία του
λαού θα ενταθή. Το δε έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών επανέρχεται εις αδιατήρητα ύψη,
επαναλαμβάνοντας την Συσσίφειον εξάρτησιν της Ελληνικής οικονομίας απ’ τα δανεικά.
Εν τούτοις, η ευθύνη των συνεχιζομένων ελλειμμάτων έπαυσε να είναι αποκλειστικώς Ελληνική και κατέστη ευρωπαϊκή. Δεν διακυβεύεται μόνον το μέλλον
της Ελλάδος, αλλά και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής
Ενώσεως, με τις χρηματοπιστωτικές «φούσκες» της
Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ιρλανδίας και τελευταίως της
Μάλτας.
Κατόπιν τούτου, οι Ευρωπαίοι εταίροι «μας» δικαίως θ’ αποκαλούνται του λοιπού ως …Δυσρωπαίοι με
την υφεσιακή πολιτική των.

(*) Η επίσημος έκθεσις της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκήν Νομισματικήν ΄Ενωσιν (Απρ.2015), εις δις. ευρώ:
1. Διακρατικός δανεισμός……….52,9
2.Ταμείον Ασταθείας (ΕFSF)….141,9
3. SMP…………………………………. 27,7
4.Ενδοευρωπαϊκό συσ/μα… 110,0
Σύνολον ……………………………..332,5

Η Nέα Πολιτική
ΔΙΜΗΝΙΑΊΟ ΠΟΛΙΤΙΚΌ ΠΕΡΙΟΔΙΚΌ

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

www.neapolitiki.gr
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Πρώτα συμπεράσματα από την επτάμηνη
διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ
του Μελέτη Μελετόπουλου

Η

η αδύνατη διαπραγμάτευση

αντιφατική και ανεφάρμοστη εντολή (μέσα
στο ευρώ αλλά χωρίς μνημόνιο)που πήρε η
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ από το εκλογικό
σώμα στις εκλογές του Ιανουαρίου, ήταν εξ αρχής αδύνατον να εφαρμοστεί. Είτε υπέγραφε νέο μνημόνιο είτε
οδηγούσε την Ελλάδα εκτός ευρωζώνης, και στις δύο
περιπτώσεις θα παραβίαζε την λαϊκή εντολή. Ασφαλώς
το βαθύτερο πρόβλημα βρίσκεται στο ενδιάθετο της
ελληνικής κοινωνίας, που επεδίωξε μία λύση που να
συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του ευρώ αλλά όχι και το
αντίστοιχο κόστος.
Αλλά και η διαπραγμάτευση ήταν τραγελαφική.
Και ο πρωτοετής φοιτητής διεθνών σχέσεων γνωρίζει
ότι, όταν κάποιος διαπραγματεύεται, πρέπει να είναι
προετοιμασμένος για το ενδεχόμενο ρήξης και να διαθέτει εναλλακτική λύση. Αυτά δεν συνέβαιναν, διότι η ελληνική κυβέρνηση δεν είχε επεξεργασθεί τεχνικά, ούτε κάν διανοητικά, έστω ως διαπραγματευτικό
όπλο, σχέδιο επιστροφής στην δραχμή. Απ’ εναντίας, οι κυβερνητικοί αντιδρούσαν ενοχικά σε κάθε νύξη περί δραχμής. Εξ άλλου, και πέραν της ανυπαρξίας
εναλλακτικού σχεδίου, στην διαπραγμάτευση με τους
εταίρους δεν διατυπώθηκαν ούτε κάν σοβαρά επιχειρήματα με τεχνική τεκμηρίωση.
Έτσι, όμως, διαπραγμάτευση δεν γίνεται. Και δεν
έγινε. Υπήρξαν απειλές, διαμαρτυρίες, υπονοούμενα,
εκκλήσεις, θεατρινισμοί, αλλά όχι διαπραγμάτευση. Η
ελληνική διαπραγματευτική τακτική, όπως ήταν φυΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

σικό, πολτοποιήθηκε, και στην τραγική δεκαεπτάωρη
συνεδρίαση ο πρωθυπουργός υποχρεώθηκε να υπογράψει την αναίρεση ολόκληρου του πλέγματος δεσμεύσεων βάσει του οποίου κέρδισε τις εκλογές.
Ακόμη χειρότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εξ αρχής δύο
κόμματα: ένα (συγκεκαλυμμένα, αλλά μη σοβαρά,
όχι με τεκμηριωμένο σχέδιο) υπέρ της δραχμής, και
ένα (καιροσκοπικά και λόγω φόβου έναντι του grexit)
υπέρ του ευρώ. Και γενικώτερα δεν ήταν ενιαίο κόμμα, αλλά συνονθύλευμα αντιμαχόμενων φιλοδοξιών,
ιδεολογιών, προσώπων, σκοπιμοτήτων, και στην μέση ένας συμπαθής, ρητορικά άνετος, με εντυπωσιακή
φραστική και εκφραστική (και μόνον) ομοιότητα προς
τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά άπειρος από την διεθνή πραγματικότητα πρωθυπουργός.
Αυτά όλα παρέλυσαν την ίδια την πολιτική βάση
και την κομματική στήριξη της διαπραγμάτευσης.

στο βάθος του προβλήματος η «μέθοδος
Σημίτη»
Ασφαλώς θα ήταν αστείο να κατηγορήσουμε την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ως αποκλειστικά υπεύθυνη για την χρεωκοπία και την κατάρρευση. Το failed
state της Μεταπολίτευσης δεν το δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά η δικομματική φαυλοκρατία. Ο ΣΥΡΙΖΑ,
ένα κόμμα που ποτέ δεν κυβέρνησε και που κατά βάθος ποτέ δεν επεδίωξε να κυβερνήσει, ένα μικρό κόμμα
του 3% που ήταν ικανοποιημένο με τον ρόλο του ιδεολογικού καθοδηγητή της Μεταπολίτευσης και που τα
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Ελλάδα

πράγματα τον έφεραν απροσδόκητα στην εξουσία, είναι απλώς αυτός που το κληρονόμησε και που αδυνατεί να το αντιμετωπίσει.
Η βεβιασμένη, με βάση «πειραγμένα» στοιχεία,
ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ το 2002 από τον τότε
πρωθυπουργό Κώστα Σημίτη, είναι στην πραγματικότητα η γενεσιουργός αιτία όσων συμβαίνουν αυτές τις
μέρες.
Ας δούμε κατ’ αρχάς ποιά ήταν τα κίνητρα του Σημίτη: ο Σημίτης ήταν ένας άνθρωπος που περιφρονούσε βαθύτατα την ελληνική κοινωνία. Το είχε διατυπώσει και στην Βουλή: «Αυτή είναι η Ελλάδα».
Ποιός ήταν ο βαθύτερος ψυχολογικός λόγος που ο
Σημίτης επειγόταν να βάλει άρον-άρον και απροετοίμαστη την Ελλάδα στην ΟΝΕ; προφανώς πίστευε ότι,
με αυτόν τον τρόπο, η χώρα μας θα μετατρεπόταν σε
ένα είδος προτεσταντικής κοινωνίας γερμανικού τύπου. Και η ελληνική ιδιοπροσωπία, που τόσο απεχθανόταν ο τότε πρωθυπουργός, θα απαλειφόταν.
Αλλά, περιέργως, ο Σημίτης δεν ασχολήθηκε με το
βασικό πρόβλημα της ένταξης της χώρας στην ΟΝΕ:
πώς ήταν δυνατόν μία χώρα μεσογειακή, χωρίς ισχυρή
βιομηχανία, μία χώρα με κρατικιστικές και πελατειακές
δομές, με διεφθαρμένη και ανίκανη δημόσια διοίκηση
και φαύλο πολιτικό σύστημα, να ενταχθεί σε μία νομισματική ένωση ισχυρών βιομηχανικών κρατών;
Ο Σημίτης, σε αυτό το πεδίο, δεν έκανε απολύτως τίποτα. Άφησε άθικτη την διαπλοκή, το πελατειακό σύστημα, τις τριτοκοσμικές δομές, τον σοβιετικών διαστάσεων δημόσιο τομέα, την διαφθορά, την αναξιοκρατία.
Όχι μόνον δεν τα έθιξε, αλλά τα ενίσχυσε. Απέβαλε από
την κυβέρνηση ακέραιες προσωπικότητες με ευρωπαϊκή
παιδεία σαν τον Αναστάσιο Πεπονή, και ανέδειξε φαύλους, που τώρα διώκονται ποινικά. Δηλαδή έβαλε την
Ελλάδα στον σκληρό οικονομικό πυρήνα της Ευρώπης
εντελώς απροετοίμαστη. Οπότε η αποτυχία του γάμου
και το δραματικό διαζύγιο, που τώρα ζούμε σε διαδοχικά
στάδια, ήταν θέμα χρόνου.
Εκτός αν εξ αρχής πρόθεση του Σημίτη δεν ήταν η
Ελλάδα να καταστεί ισότιμος εταίρος, αλλά έρμαιο και
αποικία των ισχυρών της Ευρωζώνης. Αλλά, αν το πιστέψουμε, εισερχόμεθα στην σφαίρα της συνωμοσιολογίας….

οι καταλυτικές ευθύνες των Παπανδρέου
και Σαμαρά
Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου (ΓΑΠ) κέρδισε τις
εκλογές του Οκτωβρίου 2009 με το σύνθημα «λεφτά
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υπάρχουν». Όταν, όμως, ανέλαβε την πρωθυπουργία,
έντρομος μπροστά στο «μπούλλινγκ» που του έκαναν
οι διεθνείς οίκοι αξιολόγησης και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα (με τα spreads κλπ.), υποχώρησε
άτακτα και προσέφυγε στο ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωζώνη για δανεικά.
Προκύπτει, όμως, από ενδελεχέστερη μελέτη των
δεδομένων, και από την σχετική μελέτη του δημοσιογράφου Μιχάλη Ιγνατίου, ότι η προσφυγή σε εξωτερικό δανεισμό, υπό σκληρούς μάλιστα όρους, ήταν
δυνατόν να αποφευχθεί, εάν γίνονταν οι κατάλληλες
κινήσεις.
Αντιθέτως η κυβέρνηση ΓΑΠ δέχθηκε τους όρους
που έθεσαν οι δανειστές, δηλαδή την πλήρη παράδοση της εθνικής κυριαρχίας στους υπαλλήλους των δανειστών, την διαβόητη τρόϊκα. Η τρόϊκα υπαγόρευε
στους υπουργούς ακόμη και αποφάσεις δευτερεύοντος χαρακτήρα, π.χ. τον αριθμό των….δόσεων αποπληρωμής των φόρων, θέματα δηλαδή για τα οποία
αποφασίζει κανονικά ο αρμόδιος τμηματάρχης του
υπουργείου Οικονομικών, και δεν ενοχλεί κάν τον
υπουργό για ένα τόσο δευτερεύον ζήτημα. Η τρόϊκα
ουσιαστικά διοικούσε την χώρα, κάτι αντίθετο όχι μόνον προς το Σύνταγμα της Ελλάδος αλλά και προς το
Διεθνές Δίκαιο.
Μείζον ζήτημα αποτελεί εάν η κυβέρνηση ΓΑΠ διαπραγματεύθηκε στοιχειωδώς τους όρους με τους οποίους οι δανειστές δάνεισαν χρήματα στη χώρα μας. Δηλαδή το διαβόητο «μνημόνιο». Η όλη σύλληψη του
μνημονίου εξ αρχής ήταν φανερό ότι ήταν εντελώς
λανθασμένη και ότι θα οδηγούσε σε βαρειά ύφεση.
βοούσε η διεθνής επιστημονική κοινότητα των οικονομολόγων ότι οι προβλέψεις του μνημονίου δεν θα
οδηγούσαν σε θεραπεία της νοσούσης ελληνικής οικονομίας αλλά στην πλήρη εκθεμελίωσή της. Με τόσους
διάσημους οικονομολόγους δίπλα του, ο ΓΑΠ δεν κατάλαβε τίποτα;
Ας δούμε και τις ευθύνες του Α. Σαμαρά. Ο πρώην
πρωθυπουργός ξεκίνησε από μία σκληρή αντιμνημονιακή θέση, πείθοντας και την ελληνική κοινωνία ότι το
μνημόνιο είναι κάτι χειρότερο από έγκλημα (όπως είπε
και ο Ταλλεϋράνδος): είναι λάθος. Ο ελληνικός λαός
τον ακολουθούσε σε αυτήν του την γραμμή. Αν ο Σαμαράς είχε επιμείνει, στις εκλογές του 2012 θα είχε πάρει 60% και θα είχε επαναδιαπραγματευθεί το μνημόνιο από θέσεως ισχύος. Δεν το έκανε, υπέκυψε εύκολα
στις πιέσεις, συνετρίβη στις εκλογές και παρά ταύτα
σχημάτισε κυβέρνηση συνεργασίας με τα υπολείμματα του ΠΑΣΟΚ και την αλήστου μνήμης ΔΗΜΑΡ, με
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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εντολή, όχι του ελληνικού λαού αλλά των δανειστών,
να εφαρμόσει το μνημόνιο.
Στον κ. Σαμαρά τίθενται λοιπόν εύλογα και χωρίς
εμπάθεια τα εξής ερωτήματα:
Πρώτο ερώτημα: αφού είχε πεισθεί ότι το μνημόνιο
ήταν λάθος και το είχε καταγγείλει, τι ήταν αυτό που
τον έκανε να αλλάξει γνώμη και να πραγματοποιήσει
στροφή 180 μοιρών; Πολύ σοβαρό ερώτημα, που θέλει
και σοβαρή απάντηση.
Δεύτερο ερώτημα προς τον κ. Σαμαρά: πώς δέχθηκε να παραδώσει αποφασιστικές αρμοδιότητες της διακυβέρνησης της χώρας σε μη αιρετούς, χαμηλόβαθμους υπαλλήλους, υπηκόους άλλων κρατών; Δηλαδή
πώς εκχώρησε μέρος της εθνικής κυριαρχίας, κάτι που
απαγορεύεται ρητά από το σύνταγμα;
Τρίτο ερώτημα, ουσιώδες και αυτό: γιατί δεν πραγματοποίησε καμμία σοβαρή μεταρρύθμιση ώστε να καταστήσει το ελληνικό κράτος δημοσιονομικά βιώσιμο
και διοικητικά λειτουργικό; Γιατί διατήρησε άθικτους
τους εκατοντάδες συμβούλους, τους χιλιάδες άχρηστους οργανισμούς, τα εκτροφεία κομματικών στελεχών με τους εκτός πραγματικότητος μισθούς και επιδόματα; Γιατί δεν εξορθολόγισε τις δημόσιες δαπάνες,
γιατί δεν κατάργησε τα προνόμια των πολιτικών και
των παρατρεχάμενών τους; Συναφές ερώτημα, γιατί δεν δρομολόγησε την παραγωγική ανασυγκρότηση
της χρεωκοπημένης χώρας μας, που είναι ο μόνος τρόπος να κλείσει η ψαλίδα του ελλείμματος και να αυξηθούν τα έσοδα;
Τέταρτο ερώτημα: γιατί εξαπέλυσε την πιο άγρια
φοροεπιδρομή από συστάσεως ελληνικού κράτους, με
αποτέλεσμα την τεράστια ύφεση και την ανεργία του
30%; Ως οικονομολόγος, γνώριζε ότι η μετατόπιση της
καμπύλης ζήτησης στα αριστερά δημιουργεί αυτομάτως ανεργία. Μα και κορυφαίοι αμερικανοί και άλλοι
οικονομολόγοι τον είχαν προειδοποιήσει.
Πέμπτο ερώτημα: η πολιτική πλήρους υποτέλειας
προς την Γερμανία, δεν αντελήφθη ο κ. Σαμαράς ότι
μεταβάλλει την Ελλάδα σε προτεκτοράτο αποικιακού
τύπου; οι συμφωνίες για την εξαγορά βασικών υποδομών της χώρας (αεροδρόμια π.χ.) δεν γνώριζε ότι παράγουν γεωπολιτικά το ίδιο αποτέλεσμα με μία νέα
γερμανική κατοχή; Επίσης η άνευ αντιστάσεων υποδούλωση στο Βερολίνο δεν συνειδητοποίησε ότι συνέβαλε στην μετατροπή της Ευρώπης σε ζωτικό χώρο
του γερμανικού ηγεμονισμού;
Σε αυτά τα ερωτήματα, ο κ. Σαμαράς θα πρέπει να
δώσει πειστικές απαντήσεις.
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η Γερμανία είναι αθώα για το ελληνικό δράμα;
Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση Siemens, αναφέρθηκε ότι τα κόμματα συγκαλύπτουν την διερεύνηση των
ποινικών ευθυνών για διεφθαρμένους πολιτικούς, που
χρηματίζονταν με «προμήθεια» 10% για όλα τα έργα
και τις συμβάσεις που ανέθετε το ελληνικό Δημόσιο
στον γερμανικό επιχειρηματικό κολοσσό. Αναμένουμε
περαιτέρω τεκμηρίωση.
Αυτά επαναφέρουν στο προσκήνιο τις αποκαλύψεις και καταγγελίες που συγκλόνισαν το πανελλήνιο
το καλοκαίρι του 2008, με την εμπλοκή ονομάτων κορυφαίων πολιτικών προσώπων και οικογενειών.
Αλλά, παράλληλα, αν τεκμηριωθούν και διασταυρωθούν οι καταγγελίες περί διαφθοράς Ελλήνων αξιωματούχων από παράγοντες που συνδέονταν με
γερμανικά επιχειρηματικά συμφέροντα, τότε στοιχειοθετείται η ύπαρξη παντοδύναμου κυκλώματος, που
άλωσε το ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Αν γερμανικά παρασκηνιακά κυκλώματα πράγματι
χρησιμοποίησαν «ανορθόδοξες» μεθόδους για να προωθήσουν τα συμφέροντά τους στην Ελλάδα, και αν διέφθειραν συνειδήσεις (κάτι που ασφαλώς δεν απαλλάσσει τους εγχώριους διεφθαρμένους), τότε είναι
συνυπεύθυνα για τις συνθήκες που οδήγησαν στην διαιώνιση μίας διεφθαρμένης φαυλοκρατίας, που προκάλεσε με την ανηθικότητά της την χρεωκοπία της χώρας.
Επ’ αυτού το Βερολίνο θα πρέπει να δώσει τις δικιές
του εξηγήσεις, να διευκολύνει την έρευνα και κυρίως
να πάψει να κουνάει συνεχώς το δάχτυλο στους «τεμπέληδες και διεφθαρμένους Έλληνες», τουλάχιστον
πριν αποσαφηνιστεί πλήρως η υπόθεση.
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Αλλά οι γερμανικές και ευρωπαϊκές ευθύνες είναι ευρύτερες. H Eλλάδα υιοθέτησε το ευρώ το 2002, αν και οι
κυβερνήσεις των ισχυρών κρατών της ευρωζώνης γνώριζαν πολύ καλά και τις διαρθρωτικές αδυναμίες και τις
ιδιαιτερότητες της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τις
σοβαρές αποκλίσεις της από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Αν οι εταίροι μας ήθελαν να προλάβουν την αναπότρεπτη εμφάνιση μείζονος δυσαρμονίας στην σχέση της
Ελλάδας με τους συνεταίρους της στην Ευρωζώνη, τότε
θα είχαν απαιτήσει πρώτα να γίνουν οι μεταρρυθμίσεις
και ύστερα να ενταχθεί η χώρα στην ευρωζώνη. Αλλά
δεν το έκαναν. Γιατί άραγε;
Ασφαλώς οι εταίροι μας είχαν υπ’ όψη τους ότι τα
δημοσιονομικά στοιχεία που υπέβαλε η κυβέρνηση του
κ.Σημίτη ήταν λίγο υπερβολικά, για να το πούμε κομψά. Αλλά δεν έθεσαν θέμα αξιοπιστίας και διασταύρωσης των στατιστικών στοιχείων που τους παρέσχε η
ελληνική κυβέρνηση. Γιατί άραγε;
Επίσης οι Ευρωπαίοι ηγέτες είχαν πλήρη εικόνα
της διαφθοράς, της ανικανότητας και του τριτοκοσμικού χαρακτήρα του δικομματικού πολιτικού συστήματος της Μεταπολίτευσης, και μάλιστα από πρώτο χέρι,
αφού δικιές τους εταιρείες «συνεργάζονταν» επ’αμοιβαία ωφελεία με τους διάφορους εγχώριους αξιωματούχους. Κάποιες ευρωπαϊκές εταιρείες (όνομα και
μη χωριό) εξακολουθούσαν -σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που δημοσιεύθηκαν και αναμένουν δικαστική επιβεβαίωση- να τροφοδοτούν με ζεστό «μαύρο χρήμα»
ή και οικιακές συσκευές διεφθαρμένα πολιτικά πρόσωπα, ώστε αυτά να μπορούν να επανεκλέγονται με
πανάκριβες προεκλογικές εκστρατείες και αγορά τηλεοπτικού χρόνου, αποκλείοντας την ανανέωση και
εξυγίανση του πολιτικούς συστήματος. Και φαντάζονταν οι Ευρωπαίοι συνεταίροι μας ότι αυτά τα υποκείμενα θα ήταν σε θέση να εκσυγχρονίσουν το ελληνικό
κράτος και να το εναρμονίσουν με τον «ευρωπαϊκό πολιτικό πολιτισμό»; Ή να μετατρέψουν τις οθωμανικές
δομές της διαπλοκής σε ελεύθερη οικονομία δυτικού
τύπου;

σε ποιούς ανετέθη να διαχειρισθούν την
ελληνική κρίση: ο κ. Ντάϊσελμπλουμ και το
ηθικό έλλειμμα της Ευρώπης
Ποιος είναι ο Γερούν Ντάϊσελμπλουμ, που προεδρεύει του Eurogroup, του οργάνου που διαδραματίζει
αποφασιστικό ρόλο στο ελληνικό πρόβλημα;
Ο Ολλανδός Ντάϊσελμπλουμ ελέγχθηκε πρόσφατα
στην πατρίδα του για αδικαιολόγητες αυξήσεις μισθών
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σε υψηλόβαθμα τραπεζικά στελέχη, μετά από καταγγελίες βουλευτών της αντιπολίτευσης για αυξήσεις
στις αποδοχές υπαλλήλων της ABN Amro.
Υπενθυμίζουμε ότι ο πολύς Ντάϊσελμπλουμ έχει
στο παρελθόν αντιμετωπίσει και κατηγορίες για ψευδή δήλωση σπουδών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιρλανδικού Independent, στο βιογραφικό του ο Ντάϊσελμπλουμ είχε δηλώσει ότι διαθέτει
πτυχίο από το University College Cork. Ωστόσο, αυτό το πανεπιστήμιο ανακοίνωσε το 2013 ότι ουδέποτε
έδωσε πτυχίο στον συγκεκριμένο αξιωματούχο. Έτσι, ο
Ντάϊσελμπλουμ, σύμφωνα πάντα με αυτό το έντυπο,
αναγκάστηκε να αλλάξει το βιογραφικό του, και τώρα στην επίσημη ιστοσελίδα της κυβέρνησης αναγράφεται ότι το 1991 «απλώς παρακολούθησε Business
economics research σε επίπεδο μεταπτυχιακού», χωρίς
να διευκρινίζει αν έλαβε κάποιον τυπικό τίτλο σπουδών (πτυχίο ή master).
Σε αυτό το πρόσωπο, η Ενωμένη Ευρώπη ανέθεσε
τον συντονισμό του Eurogroup, του μεγαλύτερου, πολυπλοκώτερου και πιο παρακινδυνευμένου πολιτικού
εγχειρήματος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Είναι γνωστό, όμως, ότι η ακεραιότητα είναι βασικός
όρος ομαλής λειτουργίας των πολιτικών συστημάτων,
διότι η ιδιοτέλεια οδηγεί σε λήψη λανθασμένων αποφάσεων. Και η εξάρτηση από συμφέροντα αλλοιώνει
την δημοκρατία και δημιουργεί ολιγαρχικές και φαυλοκρατικές δομές. Η ανάδειξη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
πολιτικών που διατηρούν στενές σχέσεις με το χρηματοπιστωτικό σύστημα, απλώς μεταφέρει την λογική των μεγάλων κερδοσκοπικών funds στο εσωτερικό των δημοκρατικών θεσμών, εις βάρος των λαϊκών
συμφερόντων και της γνήσιας εκπροσώπησης της κοινωνίας.
Η Ευρώπη του 2015 πάσχει από την νόσο της
φαυλότητας και της αναξιοκρατίας, σύνηθες δείγμα
πολιτισμών σε παρακμή. Ανέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε θέσεις κλειδιά, πρόσωπα αναξιόπιστα
και ανυπόληπτα, εκεί που κάποτε ηγείτο ένας Ζακ
Ντελόρ και γύρω του μία ολόκληρη ομάδα προσωπικοτήτων που συνεδύαζαν τις ικανότητες του τεχνοκράτη, το ήθος του οραματιστή και την ακεραιότητα του ευπατρίδη. Αυτά όλα παρασύρθηκαν από
την αβάσταχτη ελαφρότητα των σημερινών Ευρωπαίων ηγετίσκων, που συνδυάζουν την μίζερη ψυχοσύνθεση του λογιστή με την ιδιοτέλεια του μεταπράτη.
Όσον αφορά τον κ. Ντάϊσελμπλουμ, με τι κύρος
και τι αξιοπιστία μπορεί ο άνθρωπος αυτός να κουνήΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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σει το δάχτυλο στην ελληνική κυβέρνηση και να την
επιπλήξει ή να την μεμφθεί για οποιοδήποτε ζήτημα,
όταν είναι τόσο βαρειά εκτεθειμένος ο ίδιος; Ας αναλογισθούν οι «εταίροι» μας τις δικιές τους ευθύνες και
ας διερωτηθούν μήπως, ακόμη κι αν εμείς αρμενίζουμε στραβά, είναι στραβός κι ο δικός τους ευρωπαϊκός
γυαλός.

και η αποτυχημένη στην πράξη οικονομική
φιλοσοφία του ΔΝΤ
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ιδρύθηκε στις 27
Δεκεμβρίου του 1945, με κοινή απόφαση 29 κρατών,
που συνεισέφεραν και το αρχικό κεφάλαιο. Η δημιουργία του ΔΝΤ είχε αποφασιστεί στην περίφημη
Διάσκεψη του Μπρέτον Γουντς στις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 1944, όπου προήδρευσε η μεγαλύτερη οικονομική φυσιογνωμία του
Εικοστού Αιώνα, ο John Meynard Keynes. Έδρα του
Ταμείου ορίσθηκε η Ουάσινγκτων, ως πρωτεύουσα
της χώρας με το μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής.
Σύμφωνα με το καταστατικό του, βασική αποστολή
του ΔΝΤ είναι να παρέχει τεχνική και οικονομική βοήθεια σε χώρες που βρίσκονται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση.
Ο Keynes οραματίστηκε την ίδρυση διεθνών οικονομικών θεσμών, που θα προλάμβαναν τις κρίσεις και
θα απέτρεπαν την φτώχεια και την αποσταθεροποίηση. Γενικώτερα, ο ιδρυτής του κεϋνσιανισμού πίστευε
ακράδαντα ότι η ύφεση αντιμετωπίζεται με αύξηση της
ζήτησης και όχι περικοπές και φόρους. Πώς το ΔΝΤ
έφτασε να θεωρείται σήμερα μηχανισμός που επιβάλλει μέτρα που προκαλούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση
και καταστρέφει κοινωνικά τις χώρες που καλείται να
διασώσει;
Ο βασικός λόγος είναι ότι, σταδιακά, το ΔΝΤ περιήλθε υπό τον ιδεολογικό έλεγχο οικονομολόγων που
θεωρούν ότι το βασικό πρόβλημα στις οικονομίες είναι
οι δημόσιες δαπάνες και η υψηλή ζήτηση, που οδηγούν
σε πληθωρισμό και ελλείμματα. Αντιθέτως ο Κέϋνς πίστευε ότι το βασικό πρόβλημα είναι η ανεργία, και η
υψηλή ζήτηση είναι το μέσον για την καταπολέμησή
της, ακόμη και με τίμημα κάποιον πληθωρισμό και ελλείμματα.
Οι οικονομολόγοι που επέβαλαν την λογική τους
στο ΔΝΤ εις βάρος της κεϋνσιανής προσέγγισης κατά
την δεκαετία του ’70, είχαν αισθανθεί δικαιωμένοι από
την εκτίναξη των ελλειμμάτων σε πολλές χώρες, όπου
εφαρμόστηκε η κεϋνσιανή οικονομική πολιτική. ΠιθαΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

νώς να είχαν δίκιο στο πλαίσιο ισχυρών και ανεπτυγμένων βιομηχανικών οικονομιών, άλλωστε και ο ίδιος
ο Κeynes είχε προβλέψει μηχανισμούς περιστολής της
κυκλοφορίας του χρήματος.
Αλλά όταν οι θεωρίες αυτές δοκιμάστηκαν σε χώρες του Τρίτου Κόσμου, το αποτέλεσμα ήταν η επιδείνωση της ύφεσης και η κοινωνική αποσταθεροποίηση.
Το ΔΝΤ επιβάλλει την πολιτική του δίνοντας την
βοήθεια σε δόσεις, που δίδονται υπό προϋποθέσεις
και με την προηγούμενη εκπλήρωση συγκεκριμένων
στόχων. Τα προγράμματα λιτότητας που επιβάλλει,
πιέζοντας για αυξήσεις φόρων, μείωση εισοδημάτων,
συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους και κατάργηση
των συλλογικών συμβάσεων, έχουν οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα χώρες όπως η Αργεντινή και το
Μεξικό.
Χαρακτηριστικό των διαφόρων ιδεοληψιών είναι
ότι δεν επηρεάζονται από τα πραγματικά δεδομένα
ούτε διδάσκονται από την αποτυχία της πολιτικής
που ασκείται εν ονόματί τους. Π.χ., η κατάρρευση του
ανύπαρκτου σοσιαλισμού δεν δίδαξε τίποτα στους
απανταχού κομμουνιστές. Έτσι και η οικτρή αποτυχία της πολιτικής του ΔΝΤ στην Ελλάδα θα έπρεπε
να έχει προβληματίσει τους ιθύνοντες. Αλλά, αντιθέτως, αυτοί εμμένουν στις θέσεις τους, ίσως γιατί η
παραδοχή της αποτυχίας θα οδηγούσε σε αναθεωρήσεις του κυρίαρχου οικονομικού δόγματος, καθόλου
ευπρόσδεκτη για το διεθνές χρηματοπιστωτικό κατεστημένο.

και τώρα οι ευθύνες του ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση επί έξη μήνες διαπραγματεύθηκε αλλά
δεν κυβέρνησε
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κληρονόμησε από
τους προκατόχους της ένα τεράστιο πρόβλημα, και
εγκλωβίστηκε ολοκληρωτικά σε αυτό. Όλη η ενέργεια
και η προσοχή της κυβέρνησης απορροφήθηκε από
την ατέρμονη διαπραγμάτευση με την Μέρκελ, τον
Σόϊμπλε και τον Ντράγκι. Ο,τιδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία, αδράνησε.
Και δεν μιλάμε για μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της μείωσης της γραφειοκρατίας και του πελατειακού κράτους, που στο κάτω-κάτω της γραφής
αντιβαίνουν στην μαρξιστική φιλοσοφία του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά η κυβέρνηση αυτή είχε την ευκαιρία να
προωθήσει ρηξικέλευθες πολιτειακές μεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της αμεσότερης δημοκρατίας,
όπως την Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, την κατάρ11
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γηση του Νόμου περί Ευθύνης Υπουργών, την μείωση των βουλευτικών εδρών, την θέσπιση αναλογικού
εκλογικού συστήματος, το Πόθεν Έσχες των πολιτικών προσώπων κλπ. Από τον Ιανουάριο που εξελέγη δεν έκανε ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ στην κατεύθυνση της εξυγίανσης και του εκσυγχρονισμού του
πολιτικού συστήματος. Κάτι που δίνει το δικαίωμα
σε όσους περίμεναν κάτι νέο, να την χαρακτηρίζουν
ως το Τελευταίο Χαρτί του Κατεστημένου της Μεταπολίτευσης.
Επίσης, κάτι ακόμα πιο ουσιώδες, όσο διεξαγόταν
η διαπραγμάτευση, και ασχέτως της τελικής της έκβασης (νέο μνημόνιο ή δραχμή), η κυβέρνηση θα έπρεπε
επειγόντως να δρομολογήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση θα απαιτούσε πιθανώς μέτρα με τα οποία θα διαφωνούσαν οι «εταίροι», και επίσης κάποιες αποκλίσεις
από τις κοινοτικές ρυθμίσεις (θα μπορούσε πάντως,
χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία, να ζητηθεί κάποια προσωρινή εξαίρεση σε ορισμένους τομείς, π.χ. γεωργία και
βιοτεχνία). Δεν έγινε όμως απολύτως τίποτα, όπως δεν
είχε γίνει απολύτως τίποτα και από για κυβερνήσεις
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Γιατί το πολιτικό σύστημα γνωρίζει ότι η ανάπτυξη θα μεταμορφώσει την Ελλάδα σε σύγχρονη χώρα,
στην οποία δεν θα έχουν θέση οι φαυλοκράτες και οι
τριτοκοσμικοί πολιτευτές που το απαρτίζουν.

το (απολύτως αναμενόμενο) ναυάγιο των
«εναλλακτικών» γεωπολιτικών επιλογών
Για όσους (κυρίως τους «ενδιαφερομένους» Γερμανούς) ανησύχησαν ότι επίκειται γεωπολιτική μετατόπιση της Ελλάδας στην ρωσσική σφαίρα επιρροής, απάντησε η ίδια η Ρωσσία. Οι πρώτες συζητήσεις
κορυφής μεταξύ του Έλληνα πρωθυπουργού και του
Ρώσσου προέδρου έγιναν σε μία αίθουσα με αναρτημένες τρεις σημαίες, την Ρωσσική, την Ελληνική και,
ανάμεσά τους, την σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η σημειολογία ήταν σαφής: η Ρωσσία υποδέχεται
την Ελλάδα ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας
και όχι ως αυτόνομη χώρα που αναζητά νέους κηδεμόνες.
Οι σφαίρες επιρροής των Μεγάλων Δυνάμεων είναι το βασικό θεμέλιο της παγκόσμιας πολιτικής και
διπλωματίας. Οι ίδιες οι ισχυρές χώρες σέβονται και
τηρούν τις συμφωνίες και τις διαχωριστικές γραμμές.
ΟΙ ΗΠΑ, για παράδειγμα, αρνήθηκαν σθεναρά να
αναμειχθούν στην ουκρανική κρίση, όταν οι Ευρωπαί12

οι (Γερμανοί κλπ.) τους καλούσαν να παρέμβουν. Όλοι
οι σοβαροί Αμερικανοί αναλυτές (του Μπρεζίνσκυ συμπεριλαμβανομένου), αποθάρρυναν την αμερικανική
κυβέρνηση να εμπλακεί σε περιοχή ιστορικά ρωσσικού
ενδιαφέροντος. Σε αυτήν ακριβώς την γραμμή κινήθηκε ο Ομπάμα.
Οι ΗΠΑ και η Ρωσσία υπήρξαν σύμμαχοι σε δύο
παγκοσμίους πολέμους εναντίον του γερμανικού απολυταρχισμού και ολοκληρωτισμού. Ας μην υποτιμήσει
κανείς την στενή σχέση των δύο χωρών. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, απέφυγαν να έρθουν σε
μετωπική αντιπαράθεση, και προτίμησαν να λειτουργήσουν ως συγκυρίαρχοι του πλανήτη. Η ισχύς του
ενός εξασφάλιζε την ισχύ του άλλου και εν τέλει την
παγκόσμια ισορροπία.
Όταν στην Ελλάδα ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος, ο
Στάλιν αρνήθηκε να ενισχύσει το ΚΚΕ, διότι δεν ήθελε να «σπάσει» την Συμφωνία της Μόσχας και της
Γιάλτας και να ανατρέψει τις συμπεφωνημένες σφαίρες επιρροής. Γιατί γνώριζε ότι κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανατροπές και στην δική του σφαίρα επιρροής,
δηλαδή την Ανατολική Ευρώπη και τα βόρεια Βαλκάνια. Το ίδιο ακριβώς έπραξαν και οι ΗΠΑ στις περιπτώσεις των αντικαθεστωτικών-αντικομμουνιστικών επαναστάσεων της Βουδαπέστης (1956) και της Πράγας
(1968). Άφησαν ανενόχλητη την Σοβιετική Ένωση να
ρυθμίσει τα του «οίκου» της.
Ο Πούτιν, που έχει εξελιχθεί σε πολιτική φυσιογνωμία μείζονος διαμετρήματος, γνωρίζει πολύ καλά και
σέβεται τις ισορροπίες. Δεν πρόκειται να υπερβεί τα
όρια της ρωσσικής επιρροής στην Ελλάδα. Η βελτίωση και η ανάπτυξη των ελληνορωσσικών σχέσεων θα
φθάσει μέχρι το σημείο που δεν θα ανατραπούν οι παγιωμένες γεωπολιτικές ισορροπίες.
Τελικά, ο πρόεδρος της Ρωσσίας έκλεισε στις 24
Μαίου την πόρτα οριστικά στην Ελληνική κυβέρνηση, αφού επί μήνες απαντούσε με έμμεσα αρνητικό τρόπο στις ελληνικές εκκλήσεις για βοήθεια,
όπως προηγουμένως είχε αποφύγει να αναμειχθεί
και στην Κύπρο, όταν ο τότε υπουργός Οικονομικών Μ. Σαρρής είχε μεταβεί στην Μόσχα για να
αναζητήσει αρωγή.
Το πρόβλημα της ελληνικής αριστεράς είναι ο γεωπολιτικός της αναλφαβητισμός. Η ελληνική κυβέρνηση
αναζήτησε άστοχα εναλλακτικές, γιατί ο πνιγμένος από
τα μαλλιά του πιάνεται. Ο Κινέζος πρόεδρος είπε μία
καλή κουβέντα στην Μέρκελ το 2012, όταν η έξοδος
της Ελλάδας φαινόταν επικείμενη. Αλλά μέχρις εκεί. Οι
Κινέζοι έχουν τεράστια συμφέροντα με την Γερμανία,
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την Γαλλία, την Μεγάλη Βρεταννία, τις ΗΠΑ, για να τα
διακυβεύσουν χάριν της Ελλάδας. Η Ρωσσία ξεκαθάρισε κι αυτή την θέση της.
Αυτά ίσως λειτουργήσουν θετικά, γιατί θα αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το μέλλον μας με τις δικιές μας δυνάμεις, χωρίς Σχέδια Μάρσαλ, Πακέτα Ντελόρ, κηδεμόνες και σωτήρες. Για όσους πιστεύουν στην δύναμη
του Ελληνικού λαού, αυτό είναι το πρώτο βήμα προς
την σωστή κατεύθυνση.

μαθήματα γεωπολιτικής για την ελληνική
αριστερά
Η δίνη στην οποία βρέθηκε η Ελλάδα αυτό το διάστημα υπήρξε πάντως πολύ διδακτική, όσον αφορά
την εξωτερική μας πολιτική. Από την στάση, τις αντιδράσεις και τον βαθμό ενδιαφέροντος και εμπλοκής
των μεγάλων και μεσαίων δυνάμεων στην ελληνική
κρίση, εξάγονται πολύτιμα για το μέλλον συμπεράσματα.
Χωρίς να έχουμε ψευδαισθήσεις για τα κίνητρα που
διέπουν την εξωτερική πολιτική των διαφόρων κρατών
(ο μέγας Βρεταννός πολιτικός Πάλμερστον είχε πει
κάποτε ότι «η Μεγάλη Βρεταννία δεν έχει μόνιμους φίλους αλλά μόνιμα συμφέροντα»), ζυγίστηκε πόσο αξίζει η Ελλάδα στην σκέψη των διαφόρων δυνάμεων.
Οι τρεις προστάτιδες δυνάμεις του Ναυαρίνου, η
Μεγάλη Βρεταννία, η Γαλλία και η Ρωσσία, εκφράσθηκαν με θέρμη υπέρ της επίλυσης της ελληνικής κρίσης.
Η Γαλλία ενεπλάκη περισσότερο, ως εκ της θέσεώς της
ως παραπληρωματικού εταίρου της Γερμανίας στον
πυρήνα της Ευρωζώνης. Αλλά δεν μπόρεσε να επιβάλει μία αντι-υφεσιακή πολιτική, όχι μόνον στην Ελλάδα, αλλά ούτε καν στην Ευρώπη, ούτε κάν στον εαυτό της. Δεν διάγει η Γαλλία περίοδο ακμής και ισχύος,
αλλά πάντως πρέπει κανείς να της αναγνωρίσει θετική προδιάθεση έναντι της χώρας μας, και διάθεση διαμόρφωσης ευνοϊκού κλίματος υπέρ μας, που δεν είναι
και λίγο.
Η Μεγάλη Βρεταννία, αν και μη μέλος της Ευρωζώνης, εκδηλώθηκε παρά ταύτα θετικά για την χώρα μας. Βέβαια η βρεταννική πολιτική ήταν πιο συγκρατημένη και αποστασιοποιημένη, διότι αυτήν την
στιγμή το Λονδίνο βρίσκεται μπροστά στην προοπτική «βελούδινου διαζυγίου» με την Ευρώπη γενικώτερα.
Η Ρωσσία υπήρξε πολύ θερμή υπέρ της Ελλάδας,
αλλά η δυνατότητα πρωτοβουλιών που διαθέτει είναι περιορισμένη, τόσο λόγω της δικής της οικονομιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

κής στενότητας όσο και-κυρίως- διότι γνωρίζει πολύ
καλά ότι η Ελλάδα δεν ανήκει στην σφαίρα επιρροής
της. Επομένως δεν έχει την διάθεση να εμπλακεί σε
κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, όπως ακριβώς
και οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν στην ουκρανική κρίση
και στην ενσωμάτωση της Κριμαίας. Η Συμφωνία της
Γιάλτας ισχύει, και την σέβονται και οι δύο μεγάλες
δυνάμεις του Ψυχρού Πολέμου. Αυτά φρόντισε να τα
υπενθυμίσει δημοσίως ο Πούτιν στον Έλληνα πρωθυπουργό, περισσότερες από μία φορές το τελευταίο
πεντάμηνο.
Η Κίνα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την Ελλάδα, διότι βλέπει σε αυτήν έναν γεω-οικονομικό (αλλά όχι
γεωστρατηγικό) εταίρο στην διαμόρφωση ενός νέου
εμπορικού «δρόμου του μεταξιού» προς την Δύση. Γι’
αυτό και παρενέβη υπέρ της Ελλάδας σε κρίσιμες στιγμές.
Οι ΗΠΑ υπήρξαν εξαιρετικά θερμές και παρεμβατικές, πιέζοντας ταυτόχρονα και την ελληνική και
την γερμανική κυβέρνηση να βρουν μία λύση. Το συνεχές προσωπικό ενδιαφέρον και οι αλλεπάλληλες
δηλώσεις του Ομπάμα ήταν πρωτοφανείς. Η αμερικανική πολιτική ενδιαφέρεται αυτήν την στιγμή
να μην υπάρχουν αναταράξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, η δε Ελλάδα αποτελεί κομβικό κρίκο στην
νατοϊκή και δυτική γεωστρατηγική αλυσσίδα στην
περιοχή. Παρά ταύτα, είναι αξιοσημείωτο ότι ένα
μέρος της αμερικανικής διανόησης (Γκαλμπραίηθ,
Κρούγκμαν κ.ά) θεωρεί ότι η ένταξη της Ελλάδας
στην ευρωζώνη ήταν λάθος και ότι η χώρα μας πρέπει να επιστρέψει στην δραχμή για να ανασυγκροτηθεί οικονομικά.
Τέλος, για την Γερμανία, θα επαναλάβουμε την
κρίση του γερμανομαθούς, γερμανοσπουδαγμένου και επί δεκαετίες διαβιώσαντος στην Γερμανία
κορυφαίου γεωστρατηγικού αναλυτή Παναγιώτη
Κονδύλη (1943-1998): η χώρα αυτή προσπαθεί συνεχώς να καταστεί υπερδύναμη χωρίς να διαθέτει
την εμπειρία, την τεχνογνωσία και την επιτηδειότητα των παλαιών αυτοκρατοριών, με αποτέλεσμα
κάθε φορά να ανατινάζει μόνη της την επιρροή που
αποκτά.

τι ακριβώς μήνυμα έστειλαν οι ψηφοφόροι
στο δημοψήφισμα
Τελικώς, οδηγηθήκαμε στο δημοψήφισμα της 5ης
Ιουλίου. Το αποτέλεσμα απέβη συντριπτικό κατά του
μνημονίου, με το πρωτοφανές ποσοστό 62%. Ωστό13
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σο, στο δημοψήφισμα δεν ηττήθηκε η Ευρώπη, αλλά
η τριτοκοσμική φαυλοκρατία που την καπηλεύθηκε.
Ο Ελληνικός λαός δεν ψήφισε εναντίον της Ευρώπης, αλλά εναντίον όσων εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές και εκφραστές της. Καταψήφισε τον
χρεωκοπημένο φαύλο δικομματισμό της Μεταπολίτευσης, που επεδίωξε φραστικά να στηρίξει την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, που όμως ακύρωσε έμπρακτα
με τις τριτοκοσμικές του πρακτικές όσο κυβερνούσε.
Αλλά να δικαιωθεί ο ίδιος και η πολιτική του μέσα από
το ΝΑΙ. Ηττήθηκαν ο Κ. Σημίτης, ο Κ. Μητσοτάκης, ο
Α. Σαμαράς, ο Ε. Βενιζέλος, ο Στ. Θεοδωράκης, και όχι
η Ευρώπη.

Ο Ελληνικός λαός ψήφισε εναντίον των μνημονίων,
και όχι εναντίον της Ευρώπης, εκτός εάν θεωρήσουμε
ότι τα μνημόνια εκφράζουν την ευρωπαϊκή ιδέα. Αλλά, αντιθέτως, τα μνημόνια ακυρώνουν την ευρωπαϊκή ιδέα, που στηρίζεται στην δημοκρατία, το κοινωνικό κράτος, την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική
αλληλεγγύη.
Επίσης, ο Ελληνικός λαός «μαύρισε» αυτούς που
ύψωσαν τα ψευδεπίγραφα λάβαρα του «ευρωπαϊκού
προσανατολισμού» της χώρας, δηλαδή τις πολιτικές
εκείνες δυνάμεις οι οποίες:
α. κατάργησαν την κληρονομική μοναρχία για να
αντικαταστήσουν την δυναστεία των Γλύξμπουργκ
με τα σόγια των Παπανδρέου, Καραμανλή, Μητσοτά14

κη κλπ., και μάλιστα με πολλαπλάσια εκπροσώπηση,
αφού στην Βουλή και στην κυβέρνηση συνυπάρχουν
ταυτόχρονα πολλοί Καραμανλήδες, πολλοί Μητσοτάκηδες, πολλοί Παπανδρέου, μαζί με γαμπρούς, ανίψια και συμπεθέρους. Αν κάποιος βλέπει κάτι το ευρωπαϊκό σε όλα αυτά, καλείται να το δηλώσει. Μάλλον,
όμως, πολιτικά ήθη κεντρώας Αφρικής θυμίζουν αυτά.
Στην Ευρώπη, δεν υπάρχει ούτε ένας, μα ούτε ένας πολιτικός, που να είναι γόνος ή έστω συγγενής δευτέρου
βαθμού άλλου πολιτικού. Πλην της Λεπέν, που κι αυτή αποκήρυξε τον πατέρα της για να σταθεί μόνη της
στα πόδια της.
β. μετέβαλαν την πολλά υποσχόμενη νεαρή δημοκρατία του 1974 σε τριτοκοσμική ολιγαρχία, με
βασικό μηχανισμό στρατολόγησης στελεχών την
αναξιοκρατία και την ευνοιοκρατία. Έτσι αναδείχθηκαν σε ανώτατα αξιώματα ανεπάγγελτοι και ανάξιοι, και παρήλασαν από υπουργικά συμβούλια απίθανα πρόσωπα, που σε μία ευρωπαϊκή χώρα θα ήσαν
περιθωριακοί και πάντως δεν θα υπήρχε απολύτως
καμμία περίπτωση να αναλάβουν υπεύθυνες πολιτικές θέσεις.
γ. μετέβαλαν τον κρατικό μηχανισμό σε όργανο
εξυπηρέτησης κομματικών σκοπιμοτήτων, διορισμού
ψηφοφόρων, διαπλοκής και πελατειακών συμφερόντων. Σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες το κράτος είναι
ένας αμερόληπτος, αποτελεσματικός και αδέκαστος
μηχανισμός, που λειτουργεί με μοναδικό γνώμονα το
δημόσιο συμφέρον.
δ. υπερχρέωσαν το κράτος με συνεχή δανεισμό, ο
οποίος κάλυπτε τις τεράστιες, κυρίως πελατειακές δαπάνες, παροχές, διορισμούς, και τα διάφορα προνόμια
των ίδιων των πολιτικών. Αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά στην Ευρώπη.
ε. κατέστρεψαν την παραγωγική δομή της χώρας,
δημιουργώντας ανυπέρβλητα γραφειοκρατικά εμπόδια στις εγχώριες και ξένες επενδύσεις, και επιδεικνύοντας ασύγγνωστη ανοχή στην διαφθορά. Κάτι που
στην Ευρώπη είναι απλώς αδιανόητο. Ακόμη και στην
Βουλγαρία, η έναρξη μίας επιχείρησης ρυθμίζεται σε 24
ώρες.
ζ. θέσπισαν ένα νομικό πλαίσιο ατιμωρησίας και
προνομίων, που θυμίζει μπανανίες της Λατινικής Αμερικής. Νόμοι περί ευθύνης υπουργών, βουλευτικές
ασυλίες, απαράδεκτα επιδόματα, πολυπληθείς ακολουθίες αστυνομικών, μετακλητοί υπάλληλοι που
στην συνέχεια διορίζονται στο δημόσιο, γραμματείς
και φαρισαίοι. Και κάθε φορά που αλλάζει ο υπουργός αλλάζουν και όλοι οι υπάλληλοι του γραφείου
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του. Στην Γαλλία, στην Αγγλία κλπ., η ιδιαιτέρα γραμματεύς του πρωθυπουργού είναι μόνιμη υπάλληλος,
ασχέτως του προσώπου που ασκεί τα πρωθυπουργικά καθήκοντα.
η. έθεσαν ολόκληρο δίκτυο από ανυπέρβλητα
εμπόδια για κάθε νέα πολιτική κίνηση, με την πολύπλοκη εκλογική νομοθεσία, το κόστος της υποβολής
υποψηφιότητας, τον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων
από τα καθεστωτικά μέσα ενημέρωσης, και κυρίως το
«μαύρο χρήμα» με το οποίο χρηματοδοτούν τις πανάκριβες προεκλογικές τους εκστρατείες, αποκλείοντας
έτσι τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις. Στην Ευρώπη,
που επικαλούνται, όλοι έχουν ίση πρόσβαση στην δημοσιότητα, και το πολιτικό παιχνίδι είναι ανοιχτό και
έντιμο.
θ. δέχθηκαν φαινομενικά τα μνημόνια, προκειμένου να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση και να αποφύγουν την χρεωκοπία, αλλά βραχυκύκλωσαν κάθε
μεταρρύθμιση που απαίτησαν οι δανειστές, ακόμη
και παραπλανώντας τους. Το καλοκαίρι του 2013,
ένας κεντρικός τηλεοπτικός σταθμός αποκάλυψε
ότι οι δημόσιοι οργανισμοί που δήθεν είχαν καταργηθεί το 2011 για λόγους οικονομίας, στην πραγματικότητα λειτουργούσαν βάσει μεταβατικών διατάξεων! Αλλά, για να αντισταθμίσουν την πίεση
για μεταρρυθμίσεις, και για να περιφρουρήσουν το
κομματικό τους κράτος, εφηύραν τα περίφημα «ισοδύναμα μέτρα», δηλαδή την φορολογική εξόντωση
του λαού και την δραματική συρρίκνωση των εισοδημάτων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά λίαν
ευρωπαϊκά.
ι. ας μνημονεύσουμε εδώ την τριτοκοσμική και αηδιαστική συνήθεια να υποχρεώνεται η τροχαία να «διευκολύνει» την μετακίνηση των πρωθυπουργικών αυτοκινήτων, κάτι που θυμόμαστε από την εποχή του
Παπαδόπουλου. Στην Ευρώπη, οι διάφοροι αξιωματούχοι περιμένουν στην στάση του λεωφορείου ή κυκλοφορούν με το ποδήλατο.
Αυτά τα κόμματα εμφανίστηκαν θρασύτατα ως οι
υπερασπιστές του ευρωπαϊκού ιδεώδους, και γι’ αυτό
υπέστησαν συντριπτική ήττα.

ο αντιγερμανισμός δεν είναι αντι-ευρωπαϊσμός, αλλά το αντίθετο
Αλλά και η αντίθεση στον γερμανικό νεο-ηγεμονισμό δεν συνδέεται με αντίθεση στην Ευρώπη, όπως
επίμονα προβάλλει ο φιλομνημονιακός τύπος, αλλά το
ακριβώς αντίθετο.
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Η Ευρώπη του εμμονικού Σόϊμπλε και της «αυτοκράτειρας» Μέρκελ, η Ευρώπη του Ντάϊσελμπλουμ και
του άβουλου και μοιραίου Ολάντ και των τραπεζικών
υπαλλήλων που υποδύονται τους πολιτικούς, η Ευρώπη της ύφεσης και της φτώχειας, της γκρίνιας και της
φαγωμάρας, ασφαλώς δεν είναι η Ευρώπη που φαντάστηκαν οι λαοί της.
Και ασφαλώς δεν είναι η αισιόδοξη και ανερχόμενη Ευρώπη της δεκαετίας του ΄50, η συναρπαστική και
ευημερούσα Ευρώπη της δεκαετίας του ΄60, η στιβαρή Ευρώπη της δεκαετίας του ΄70 και η ενωτική και
ενωμένη σαν σιδερένια γροθιά Ευρώπη της δεκαετίας του ΄80.
Η Ευρώπη των ημερών μας είναι μία ήπειρος όχι πιά
φωτεινή αλλά σκοτεινή. Που στον ζοφερό θρόνο της
κάθεται η αγέλαστη, ψυχρή, άκαμπτη και καταθλιπτική Γερμανία.
Η εκτροπή του ευρωπαϊκού κεκτημένου (ανοιχτή
οικονομία συν κοινωνικό κράτος συν ομοφωνία στην
λήψη των αποφάσεων συν διακρατική αλληλεγγύη), η
κατάργηση του γαλλογερμανικού διπόλου, η υπέρμετρη διεύρυνση προς ανατολάς σε περιοχές που διεκδικούσε από τον Μεσοπόλεμο η τότε Γερμανία ως «ζωτικό της χώρο», οφείλονται στην συστηματική εργασία
του Βερολίνου.
Η Μέρκελ και ο Σόϊμπλε ύφαναν μεθοδικά γύρω
από τα ευρωπαϊκά κράτη έναν περίτεχνο ιστό, μέσα
από πολύπλοκες δημοσιονομικές συμφωνίες, με αιχμή
του δόρατος τον έλεγχο των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και τον πειθαναγκασμό και των ισχυρότερων
και ακμαιότερων ευρωπαϊκών οικονομιών σε πολιτικές
λιτότητας, και μέσω αυτών επέτυχαν την ανάδειξη του
Βερολίνου σε μονοκράτορα της Ευρωζώνης και ρυθμιστή της οικονομικής ζωής..
Το αποτέλεσμα υπήρξε η μακροχρόνια ύφεση. Τελικά, τα Συμβούλια Κορυφής, το Eurogroup, το ίδιο το
Ευρωκοινοβούλιο και η Κομισιόν εκφυλίστηκαν σε διαύλους της γερμανικής βούλησης και εκφραστές των
αποφάσεων του Βερολίνου.
Η Ελλάδα έγινε το πεδίο της ωμότερης γερμανικής
αποικιοκρατικής παρέμβασης, που οδήγησε την χώρα
σε βαρειά ανθρωπιστική κρίση, Οι μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις, που καταποντίστηκαν στις τελευταίες
εκλογές, υπετάγησαν πλήρως στην γερμανική βούληση, εν ονόματι της «ευρωπαϊκής πορείας της χώρας».
Τώρα ασκούν αντιπολίτευση και πάλι εν ονόματι της
«ευρωπαϊκής πορείας της χώρας».
Διερωτάται κανείς, όμως, εάν ο εγκλωβισμός στην
γερμανική σφαίρα επιρροής συνιστά πορεία προς την
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Ευρώπη. Διότι η Ευρώπη είναι κάτι εντελώς διαφορετικό από την οικονομική ειρκτή που οργανώνει σήμερα το Βερολίνο.
Διερωτάται κανείς εάν ο αντιγερμανισμός είναι,
όπως διατείνονται τα φιλομνημονιακά φερέφωνα,
«ευρωπαϊκή πορεία». Ή μήπως, αντιθέτως, η ευρωπαϊκή παράδοση βρίσκεται στην ακριβώς αντίθετη
κατεύθυνση από την πολιτική του Βερολίνου. Και
μήπως πρέπει οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, για να παραμείνουν ευρωπαϊκές, να κάνουν μεταβολή και να
αρχίσουν να βαδίζουν συντεταγμένα όσο πιο μακρυά γίνεται από την γερμανική παράδοση του απολυταρχισμού, που έχει αναβιώσει σήμερα σε επικίνδυνο βαθμό.

το βασικό πολιτικό συμπέρασμα από την
συμφωνία της 12ης Ιουλίου
Επανερχόμενοι στο τρομακτικό crash-test που
υπέστη η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ με την συμφωνία
του Ιουλίου, ασφαλώς αυτό ωρίμασε πολιτικά την
Αριστερά. Η συντριβή της διαπραγματευτικής τακτικής της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έβγαλε την Αριστερά από τον κόσμο της ουτοπίας και των θεωρητικών
συζητήσεων, όπου ζούσε για δεκαετίες. Την έφερε σε
επαφή με την διεθνή πραγματικότητα, τον κυνισμό
των ισχυρών, τα αμείλικτα οικονομικά μεγέθη, την
υπεράσπιση του εθνικού συμφέροντος, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ενός μικρού κράτους με μεγάλη
γεωπολιτική σημασία.
Η κρίση που ζήσαμε έδειξε στην ελληνική αριστερά ότι ο ευρωπαϊκός νότος δεν είναι εύκολα διατεθειμένος να συγκρουσθεί με τον ισχυρό βορρά
χάριν των κοινών μεσογειακών συντεταγμένων του
με την Ελλάδα, αλλά επίσης ότι η Γαλλία παραμένει
ένας μεγάλος, ένας διαχρονικός και πραγματικός
φίλος της χώρας μας. Την δίδαξε ότι οι διεθνείς συσχετισμοί δεν αλλάζουν με μερικές επισκέψεις στην
Μόσχα.
Η Αριστερά έμαθε να διαπραγματεύεται, να πληρώνει πολιτικό κόστος, να διασπάται επί του πραγματικού και όχι επί του φαντασιώδους, να κερδίζει εκλογές, να σχηματίζει συμμαχικές κυβερνήσεις
με μη συγγενείς δυνάμεις, να απευθύνει διαγγέλματα στον ελληνικό λαό, να διεξάγει δημοψηφίσματα,
να αντιμετωπίζει κρίσεις. Συνειδητοποίησε τι σημαίνει δημόσιο χρέος, τοκοχρεωλύσια, ΔΝΤ και διεθνές
χρηματοπιστωτικό σύστημα, να επικοινωνεί με αγέλαστους τραπεζίτες που όμως μπορούν να σώσουν
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την παρτίδα, όπως ο Ντράγκι που ακλόνητος από
τις γερμανικές λοιδωρίες συνέχιζε να τροφοδοτεί με
ELA τις ελληνικές τράπεζες όσο συνεχιζόταν η διαπραγμάτευση.
Όλα αυτά υπήρξαν για την Αριστερά η δύσκολη
αλλά αναγκαία εμπειρία που δεν θέλησε να αποκτήσει
μεταπολεμικά, αποφασίζοντας το 1946 να απόσχει από
τις εκλογές και να ακολουθήσει την οδό της μετωπικής σύγκρουσης. Τότε, είχε την ευκαιρία να αποκτήσει
κοινοβουλευτική υπόσταση και να συμμετάσχει ενδεχομένως και στην διακυβέρνηση, όπως έγινε στην Ιταλία, στην Γαλλία και στην Μεγάλη Βρεταννία. Αλλά τα
«αν» δεν υπάρχουν στην Ιστορία, η ελληνική αριστερά
απομονώθηκε για δεκαετίες και ήρθε το 2015 η στιγμή
που, λόγω της ελληνικής κρίσης βρέθηκε, χωρίς καν να
καταλάβει πώς, στην εξουσία.
Αυτό μεταμόρφωσε την Αριστερά από περιθωριακό
τιμητή του καπιταλισμού σε κεντρικό και εθνικό πολιτικό παίκτη, και αυτό ασφαλώς της προσδίδει και την
ανάλογη ευθύνη για τις πράξεις της, που δεν αφορούν
πιά μόνον την ίδια αλλά το μέλλον της κοινωνίας μας.

η αλλαγή ηγεσίας δεν θα λύσει το βαθύτερο
πρόβλημα της ελληνικής δεξιάς
Είναι απολύτως βέβαιο ότι, όσους νέους αρχηγούς
και να βγάλουν οι «γέροντες» από το παλαιοκομματικό τους καπέλο, η βαθμιαία συρρίκνωση και μελλοντική εξάλειψη της σημερινής αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν θα αντιμετωπισθεί, όσο δεν αντιμετωπίζεται
το πρόβλημα στην ουσία του.
Πάντα υπήρχαν συγκεκριμένες οικογένειες, «βαρώνοι» και κονκλάβια γερόντων, που κινούσαν παρασκηνιακά τα νήματα της συντηρητικής παράταξης
στην Ελλάδα. Αλλά τουλάχιστον υπήρχαν σημαντικές
προσωπικότητες, ιδεολογικό πλαίσιο, αρχές και πρόγραμμα.
Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι οι διαδοχικοί ηγέτες της ελληνικής δεξιάς, ο Γούναρης, ο Παναγής και ο Ντίνος Τσαλδάρης, ο Αλέξανδρος Παπάγος, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ήταν ακέραιοι
πολιτικοί, με υψηλό δείκτη νοημοσύνης και εξαιρετική παιδεία. Επίσης δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι
και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής είχε ηγετικά προσόντα. Όλοι τους προέβαλαν κάποιο συγκροτημένο ιδεολογικό και αξιακό σύστημα, είχαν αρχές, φιλοσοφία
και όραμα, που προσέδιδε συνοχή στο κόμμα τους και
προέβαλε κάποια ολοκληρωμένη πρόταση για το μέλλον της χώρας.
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Μετά την στρατηγική ήττα της δεξιάς το 1981, το
παλαιό δεξιό κατεστημένο περιθωριοποιήθηκε και εμφανίστηκαν νεόκοπα στοιχεία, όπως η οικογένεια Μητσοτάκη κλπ. Από εκείνο το σημείο η δεξιά έπαψε να
εκπέμπει κάποιο ιδεολογικό πλαίσιο, κάποια στάση
ζωής, κάποιο αξιακό σύστημα. Επικράτησε μία διαχειριστική λογική, που στην χειρότερη περίπτωση εκφραζόταν με μία τυφλή αντιπολίτευση προς το ΠΑΣΟΚ
χωρίς όμως ουσιαστική αντιπρόταση, ενώ στην καλύτερη περίπτωση εξωτερικευόταν με μία συνθηματολογία λέξεων χωρίς πραγματικό αντίκρυσμα («ειρηνική
επανάσταση», «επανίδρυση του κράτους» κλπ.). Ταυτόχρονα, από τον δεξιό χώρο εξαφανίστηκαν οι προσωπικότητες και προωθήθηκαν μετριότητες, στην καλύτερη περίπτωση.
Όλα αυτά ήταν μοιραίο να έχουν καταστροφικά
αποτελέσματα τόσο στην πορεία της χώρας (που είναι και το σημαντικώτερο) όσο και στην πορεία της
δεξιάς παράταξης. Η βραχεία πρωθυπουργία Μητσοτάκη (ουσιαστικά μία αναποτελεσματική και
προβληματική παρένθεση στην μακρά διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ) χαρακτηρίστηκε από παντελή αδυναμία παραγωγής κάποιου έργου. Ενώ η πενταετής πρωθυπουργία του Κώστα Καραμανλή κινήθηκε
στην απόλυτη αδράνεια και αδυναμία αντιμετώπισης των δομικών προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας και δημόσιας διοίκησης, που τελικά έγιναν
χιονοστιβάδα και κατέληξαν στην χρεωκοπία. Τόσο η τριετία Μητσοτάκη όσο και η πενταετία Καραμανλή κινήθηκαν στο απόλυτο ιδεολογικό κενό, το οποίο φυσικά δεν καλύπτεται με συνθήματα
και συμβούλους επικοινωνίας. Ακολούθησε η καταστροφική φάση Σαμαρά, που ως «ιδεολογία» της είχε το μνημόνιο και που αποξένωσε με βίαιο τρόπο
την δεξιά από τα κοινωνικά στρώματα που την στήριζαν παραδοσιακά.
Έτσι, η άλλοτε μεγάλη πολυσυλλεκτική παράταξη συρρικνώθηκε σε ένα μικρομεσαίο κόμμα του 1525%, με διαφαινόμενη την σταδιακή εξάλειψή του και
την υποκατάστασή του από λιγώτερο ή περισσότερο
ακραία κόμματα, που όμως εκπέμπουν ισχυρά ιδεολογικά μηνύματα (ΑΝΕΛ, ΧΑ και ό,τι άλλο προκύψει στο
μέλλον).
Άρα, το πραγματικό πρόβλημα της Δεξιάς είναι η
απουσία οράματος, αξιών και ιδεολογίας, καθώς και
συγκροτημένου σχεδίου ανασυγκρότησης της χώρας,
και φυσικά προσωπικοτήτων που μπορούν να τα υπηρετήσουν. Αυτά δεν λύονται με δυό-τρία δείπνα γερόντων, ούτε με μία ακόμα αλλαγή αρχηγού.
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διότι η αλλαγή προσώπων δεν σημαίνει και
αλλαγή ουσίας
Η αλλαγή ηγεσίας δεν σημαίνει και αλλαγή πολιτικής ουσίας, αν τα νέα πρόσωπα είναι φορείς παλαιών και παρωχημένων αντιλήψεων. Ακόμη και στα μικρά κόμματα, όπως το ΠΑΣΟΚ, αναδεικνύονται στην
ηγεσία πρόσωπα που απηχούν προ-περασμένες δεκαετίες.
Η ανάδειξη της κυρίας Φώφης Γεννηματά, γιά
παράδειγμα, παρουσιάζεται ως «ανανέωση», ενώ
πρόκειται γιά μία πεισματική προσκόλληση στο
απώτατο παρελθόν του κόμματος αυτού. Υπενθυμίζουμε ότι η κυρία Γεννηματά υπήρξε υφυπουργός στην κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, που
έβαλε την Ελλάδα στον μηχανισμό στήριξης και στο
Μνημόνιο. Τι έχει, λοιπόν, να μας προτείνει η κυρία
Γεννηματά, πέρα από μια απολογία της αποτυχημένης διακυβέρνησης Παπανδρέου και μία αναμόχλευση των εσωκομματικών ισορροπιών στα υπολείμματα του ΠΑΣΟΚ, που δεν ενδιαφέρουν πιά
κανέναν;
Εξ άλλου, η ανάδειξη της κυρίας Γεννηματά αποτελεί έκφραση οικογενειοκρατίας, δηλαδή ενός
κλασσικού τριτοκοσμικού χαρακτηριστικού της μεταπολιτευτικής ολιγαρχίας. Ας μας δείξουν οι (εναπομείναντες)κύριοι του ΠΑΣΟΚ, που επικαλούνται την
«ευρωπαϊκή πορεία της χώρας», μία ευρωπαϊκή χώρα όπου αναδεικνύονται γόνοι στελεχών στην ηγεσία
έστω και ασήμαντων κομμάτων του περιθωρίου(πλην
της Λεπέν).
Η Ελλάδα έχει εισέλθει σε πολιτική περίοδο με
εντελώς καινοφανή χαρακτηριστικά, που δεν μπορούν να εκφράσουν πλέον τα παρωχημένα στελέχη
της Μεταπολίτευσης, αυτά δηλαδή που αναδείχθηκαν στα κομματικά αμφιθέατρα, τις κομματικές νεολαίες, τις αυλές των κομματικών σουλτάνων και
τα γραφεία των επικοινωνιολόγων. Αυτοί θεωρούν
την πολιτική ως ένα μείγμα από φλυαρία, δημαγωγία, συνθηματολογία και επιχειρηματολογία επιπέδου φοιτητικού αμφιθεάτρου, στείρα κριτική του
αντιπάλου, επικοινωνιακή πολιτική, λαϊκισμό, διαπλοκή, πελατειακά συμφέροντα και συνεχή αναβολή των μεγάλων μεταρρυθμίσεων, ώστε να μην
υπάρξει ποτέ πραγματική ανάπτυξη σε αυτήν την
δύστυχη χώρα και να διαιωνίζεται η υπανάπτυξη,
που αποτελεί την συνθήκη επιβίωση της φαυλοκρατίας.
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Ο Τζίμης Πανούσης
είχε δίκιο
του Γιάννη Ανδρέου

Σ

τις αρχές της δεκαετίας του 1990, ο σατιρικός
Τζίμης Πανούσης είχε περιγράψει τον οικονομικό τρόπο σκέψης των κατοίκων της Ελλάδος
ως εξής: «Από πάνω οι δυτικοευρωπαίοι θα φέρουν τις
επενδύσεις. Από κάτω οι ανατολικοευρωπαίοι θα δουλεύουν εργάτες στις επενδύσεις. Και στην μέση οι Έλληνες θα κάααθονται!».
Πολύ σωστή παρατήρηση, που επιβεβαιώνεται κάθε μέρα. Για παράδειγμα, πολύς λόγος γίνεται περί του
τουρισμού, ο οποίος θα φέρει θέσεις εργασίας και ξένο
συνάλλαγμα. Άραγε, συνειδητοποιούν οι Έλληνες ότι
οι θέσεις εργασίας θα είναι για σερβιτόρους και καθαρίστριες τουαλετών σε δωμάτια πολυτελών ξενοδοχείων; Ποιός είναι έτοιμος να στείλει τα παιδιά του (ή τον
εαυτό του) να κάνουν αυτές τις δουλειές; Ουδείς. Όλοι
περιμένουν τους δυτικούς να έλθουν να κτίσουν τα πολυτελή ξενοδοχεία και τους Αλβανούς να κάνουν τους
σερβιτόρους και τις καθαρίστριες. Και, όπως έλεγε και
ο Τζίμης Πανούσης, οι Έλληνες και τα παιδιά τους προτιμούν να κάθονται και να απολαμβάνουν τον φραπέ
τους με πλαστικά καλαμάκια εισαγωγής από την Κίνα!
Την σχέση των κατοίκων της Ελλάδος με τις ξένες
επενδύσεις την δείχνει με πολύ γλαφυρό τρόπο η ακόλουθη ιστορία. Δυτικοευρωπαίοι επενδυτές αποφασίζουν να επενδύσουν στην Ελλάδα, σε έναν τομέα όπου
έως τότε δεν υπήρχε τίποτα. Πετυχαίνουν την έκδοση
των σχετικών αδειών από τις διοικητικές αρχές, μετά
από προσπάθειες 2-3 ετών. Για να πραγματοποιήσουν
την επένδυση, είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν και
μηνιαίο μπαξίσι για προστασία στον τοπικό μαφιόζο, ο
οποίος λέγεται «Κίτσος». Φέρνουν από το εξωτερικό
νέες μεθόδους εργασίας και εξειδικευμένους εργαζόμενους. Δίνουν δουλειά σε χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι
έως τότε ήταν στην ουσία ανειδίκευτοι και ανεπάγγελτοι. Για την εξυπηρέτηση της επένδυσης πραγματοποιούν και έργα κοινής ωφελείας, που κανονικά έπρεπε να
κάνει το κράτος: κατασκευάζουν μέχρι και ένα μικρό λιμάνι και σιδηρόδρομο! Και αρχίζουν να βγάζουν κέρδη.
Και τότε δημιουργείται μέγα πολιτικό θέμα. Ο αρχηγός ενός από τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι
πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής. Ξεκινά ανένδοτο
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αγώνα εναντίον της επένδυσης και εναντίον των κυβερνήσεων που την ενέκριναν, ή που συνεχίζουν να
την ανέχονται. Μπροστά στην ταραχή που δημιουργείται, η κυβέρνηση προτείνει στην βουλή νόμους
που επιβάλλουν νέες φορολογίες στους ξένους επενδυτές. Όμως, ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής και
οι οπαδοί του δεν ικανοποιούνται. Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν οι ξένοι δικαιώνονται από
τα ελληνικά δικαστήρια. Τα ΜΜΕ μαίνονται και ο λαός βοά. Όλοι ζητούν να αποκατασταθεί η εθνική αξιοπρέπεια και να τιμωρηθούν οι δωροδοκημένοι ντόπιοι
συνεργάτες των ξένων. Η πολιτική ταραχή είναι πολύ μεγάλη και η Ελλάδα γνωρίζει τρεις διαφορετικούς
πρωθυπουργούς μέσα σε τρία χρόνια. Τελικά, ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής γίνεται πρωθυπουργός.
Κάνει κατά μέτωπο επίθεση στους μισητούς ξένους και
περνάει νέους νόμους, που τους απαγορεύουν να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Οι ξένοι ζητούν την προστασία των χωρών προέλευσής τους και οι ξένες πρεσβείες αρχίζουν να ασκούν πιέσεις στην κυβέρνηση. Ο
πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής ορθώνει το ανάστημά του και καταγγέλλει την προσπάθεια των ξένων δυνάμενων να καταπατήσουν την Εθνική Κυριαρχία της
Ελλάδος και την Αξιοπρέπεια των Ελλήνων.
Εάν νομίζετε ότι η ιστορία μας αφορά τον κύριο Τσίπρα και την επένδυση στις Σκουριές της Χαλκιδικής, ή
κάποιο από τα μνημόνια, χάσατε. Ο πρώην φοιτητικός
συνδικαλιστής λεγόταν Επαμεινώνδας Δεληγεώργης. Η
ιστορία μας συνέβη στα τέλη της δεκαετίας του 1860 και
στις αρχές της δεκαετίας του 1870, και η επένδυση αφορούσε τα μεταλλεία του Λαυρίου. Ο μισητός ξένος της
ιστορίας μας δεν λεγόταν Σόϊμπλε, αλλά Σερπιέρης.
Είναι ενδιαφέρον να δούμε τι επιπτώσεις είχε τελικά αυτή η ιστορία στον ελληνικό λαό. Ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής δεν μπορούσε να βρει λύση στο
πρόβλημα που ο ίδιος είχε δημιουργήσει. Είχε φέρει
την Ελλάδα σε διεθνή απομόνωση και οι πρέσβεις της
Γαλλίας και της Ιταλίας απείλησαν ότι οι χώρες τους
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θα επέβαλλαν αντίμετρα στην Ελλάδα, όπως περιορισμούς στην δυνατότητα των πλοίων με ελληνική σημαία να επισκέπτονται τα λιμάνια των χωρών τους. Για
να μην δείξει στον «περήφανο» ελληνικό λαό ότι υποχωρεί, ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής προσπάθησε να διαπραγματευθεί με τους ξένους επενδυτές την
αγορά των μεταλλείων του Λαυρίου από το ελληνικό
κράτος. Εκεί τα βρήκε δύσκολα. Είναι άλλο πράγμα να
ομιλείς για «εθνική κυριαρχία και αξιοπρέπεια» στους
Έλληνες ψηφοφόρους και άλλο πράγμα να πρέπει να
διαπραγματευτείς με ξένους επιχειρηματίες.
Διάφοροι Έλληνες «παράγοντες» βρήκαν μία καλύτερη λύση. Έπεισαν τον Ανδρέα Συγγρό να αγοράσει εκείνος τα μεταλλεία του Λαυρίου. Εδώ ήταν η σειρά του Σερπιέρη να τα βρει δύσκολα. Ο Συγγρός ήταν
διεθνής επιχειρηματίας και τραπεζίτης και ήξερε από
αυτές τις δουλειές. Το ποσόν που δέχθηκε να λάβει ο
Σερπιέρης από τον Συγγρό ήταν μικρότερο από εκείνο
που ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής–πρωθυπουργός ήταν έτοιμος να πληρώσει. Όμως ο Συγγρός ήταν
και πατριώτης και δέχτηκε να δίδει στο ελληνικό κράτος το 50% των εσόδων της εταιρίας που αγόρασε από
τον Σερπιέρη. Ο περήφανος ελληνικός λαός ήταν περιχαρής από τον επιτυχημένο χειρισμό του προβλήματος
από τον πρώην φοιτητικό συνδικαλιστή.
Μόνο που η εταιρία δεν κατάφερε να βγάλει κέρδη
και το ελληνικό κράτος δεν πήρε τελικά τίποτα. Ο Σπ.
Μαρκεζίνης αναφέρει στην Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος ότι ο Συγγρός έγραψε στα απομνημονεύματά του ότι, από την εταιρία αυτή, δεν έβγαλε ούτε εκείνος ποτέ κέρδος. Αντίθετα, έβγαλε πάρα πολλά
κέρδη από μία δεύτερη εταιρία, που ίδρυσε μαζί με τον
Σερπιέρη, για την εκμετάλλευση διαφορετικών μεταλλείων σε άλλη περιοχή του Λαυρίου, και η οποία έμεινε
γνωστή με την επωνυμία «Γαλλική Εταιρία Μεταλλείων Λαυρίου». Όπως είπαμε, ο Συγγρός ήταν διεθνής
επιχειρηματίας και τραπεζίτης και όχι πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής.
Από την ταραχή που δημιούργησε ο πρώην φοιτητικός συνδικαλιστής κέρδισε ο Σερπιέρης, επειδή πήρε
αρκετά μετρητά για την πώληση της παλαιάς εταιρίας
και πολλά κέρδη από την νέα εταιρία που έφτιαξε με
τον Συγγρό. Και ο Συγγρός κέρδισε, επειδή μπήκε σε
ένα νέον επιχειρηματικό τομέα, αυτόν των μεταλλείων,
και αποκόμισε πολλά από τη νέα εταιρία με τον Σερπιέρη συνεταίρο. Ποιός ήταν αυτός που έχασε από τον
ανένδοτο αγώνα για «εθνική αξιοπρέπεια» του πρώην
φοιτητικού συνδικαλιστή; Ο περήφανος ελληνικός λαός που τον εξέλεξε πρωθυπουργό.
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Η μεγάλη φασαρία που είχε γίνει γύρω από το
Λαύριο έπεισε τους Έλληνες ότι υπήρχαν παντού θησαυροί που περίμεναν τους έξυπνους να τους ανακαλύψουν. Ο Ευάγγελος Κωφός αναφέρει στο σχετικό
λήμμα στην Ιστορία του Ελληνικού Έθνους ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατατέθηκαν πάνω από
1000 αιτήσεις για άδειες εξορύξεως σε διάφορα μέρη
της Ελλάδος από φερέλπιδες Έλληνες επιχειρηματίες.
Όμως, λίγα χρόνια αργότερα, λειτουργούσαν λιγώτερα από 10 μεταλλεία. Μία εικόνα της μανίας για εύρεση θαμμένων θησαυρών δίνει και ο Παπαδιαμάντης,
στο διήγημά του με τίτλο «τα Βενέτικα», όπου ο περαστικός γέρος λέει στους νέους και αισιόδοξους εκσκαφείς: «Σκάψτε, κάτι θα βρείτε. Πέτρες, όστρακα ή
κόκαλα.»
Επίσης, οι Έλληνες είχαν πειστεί από τον πρώην
φοιτητικό συνδικαλιστή και τους φίλους του (που οι
Έλληνες τούς ψήφιζαν ανελλιπώς) ότι η παλαιά εταιρία του Σερπιέρη διέθετε πραγματικό θησαυρό στο
Λαύριο. Έτσι, όταν εκδόθηκαν μετοχές της εταιρίας, η
τιμή τους εκτοξεύθηκε στα ύψη.
Μόνο που το θαύμα κράτησε λίγο. Λίγους μήνες
αργότερα, έγινε φανερό ότι η εταιρία δεν είχε θησαυρούς να μοιράσει, και η τιμή των μετοχών κατέρρευσε. Πολλοί Έλληνες ψηφοφόροι έχασαν τα λεφτά
τους. Φυσικά, για αυτήν την οικονομική ζημιά δεν
έφταιγε ο περήφανος και έξυπνος ελληνικός λαός,
αλλά οι κακοί κεφαλαιούχοι με πρώτον τον Συγγρό.
Αυτή είναι η άποψη που κυριαρχεί ακόμα και σήμερα, χάρις το σχετικό βιβλίο του Τάσου Βουρνά, το
οποίο είχε γίνει και τηλεοπτικό σήριαλ την πρώτη
περίοδο της Πασοκικής κυριαρχίας την δεκαετία του
1980. Παρεμπιπτόντως, η προβολή του σήριαλ την
δεκαετία του 1980 ξύπνησε το επαναστατικό πάθος
των περήφανων Ελλήνων, οι οποίοι κατέστρεψαν το
άγαλμα του Σερπιέρη στο Λαύριο. Πριν την προβολή του σήριαλ, το άγαλμα βρισκόταν στην θέση του
για περισσότερο από 90 χρόνια χωρίς κανείς να του
δίνει σημασία.
Πολλές δεν είναι οι ομοιότητες ανάμεσα στο 1873
και στο 2015; Όμως, δεν πρόκειται για επανάληψη της
ιστορίας. Πρόκειται για την συνέχεια της ίδιας ιστορίας. Τόσο ο ελληνικός λαός, όσο και οι Έλληνες πολιτικοί έχουν το 2015 τα ίδια χαρακτηριστικά που είχαν το
1873. Για αυτό οι Έλληνες βρίσκονται στην κατάντια
που βρίσκονται και για αυτό δεν υπάρχει προοπτική
«εξόδου από την κρίση», ή «οικονομικής ανόρθωσης»
της Ελλάδος.

19

Η πορεία προς το ναυάγιο του Τιτανικού
του Γιάννη Μαρίνου

Σ

την ιστοσελίδα “infomarkozanis.gr” προβάλλεται από καιρό ένα άρθρο μου, που είχε δημοσιευθεί στον Οικονομικό Ταχυδρόμο της 22ας
Μαΐου 1986 και το οποίο μου γνωστοποίησε με e-mail
ο αγαπητός φίλος, διευθυντής της Νέας Πολιτικής κ.
Μελέτης Μελετόπουλος.
Πρόκειται για ένα έντονα επικριτικό κείμενο, που
στηλιτεύει την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης
του Ανδρέα Παπανδρέου και του τότε ΠΑΣΟΚ, που
δρομολόγησε την μεθοδική διάλυση του παραγωγικού
τομέα της ελληνικής οικονομίας, υπερχρέωσε την χώρα εξαγοράζοντας τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών με εξωπραγματικές παροχές, κομματικοποίησε την
δημόσια διοίκηση και ενδυνάμωσε το πελατειακό πολιτικό σύστημα, ενεθάρρυνε την διαφθορά και των στελεχών του και της κοινωνίας, διέλυσε την παιδεία, απενοχοποίησε την ατιμωρησία, την απληστία, την λούφα
και παραλλαγή, και πάνω απ’ όλα υπονόμευσε την υγιή
επιχειρηματικότητα, καταδίωξε την εγχώρια βιομηχανική παραγωγή και τις ξένες παραγωγικές επενδύσεις,
κρατικοποίησε τις μεγάλες προβληματικές επιχειρήσεις και τις παρέδωσε στην ανεξέλεγκτη εκμετάλλευσή τους από τους συνδικαλιστές και τους ημέτερους
πριν τις κλείσουν, κομματικοποίησε και αποδυνάμωσε
την δημιουργικότητα των γεωργικών συνεταιρισμών
που τους παρέδωσε κι αυτούς βορά στο πελατειακό
κομματικό σύστημα, υπέθαλψε την μισαλλοδοξία και
την ατιμωρησία, ηρωοποίησε τους καταληψίες, τους
αγώνες των κουκουλοφόρων, ακόμα και κάποιων γνωστών και αγνώστων τρομοκρατών, και ανηθικοποίησε την κοινωνία, που συνήθισε μόνον να απαιτεί αλλά
χωρίς να δέχεται αντίστοιχες υποχρεώσεις.
Κι ακόμα, στην αξιέπαινη πρωτοβουλία του να
απενοχοποιήσει την Αριστερά και να εξασφαλίσει σε
όλους τους πολίτες ισονομία, ανέδειξε τις αποκληθείσες «λοιπές δημοκρατικές δυνάμεις», δηλαδή την κομμουνιστική αριστερά, σε πρωτοπόρο της δημοκρατίας,
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στην μόνη αντιστασιακή παράταξη επί κατοχής, ενώ
εξιδανίκευσε τον αγώνα κατάλυσης της δημοκρατίας
από τον «δημοκρατικό στρατό». Τον τίμησε μάλιστα
και με αντιστασιακές συντάξεις, ενώ ανέδειξε σε βουλευτή τον αρχιστράτηγό του Μάρκο Βαφειάδη. Ενώ
με τον διαβόητο, ακόμα και για τους συντρόφους του,
νόμο-πλαίσιο για την ανώτατη εκπαίδευση, παρέδωσε
τα πανεπιστήμια στην κυριαρχία της αριστεράς, στον
κομματισμό και στον νεποτισμό.
Και, το κυριώτερο όλων, καταχρέωσε την χώρα, προκειμένου να εξαγοράζει την ψήφο των λαϊκών στρωμάτων, των διαπλεκόμενων συμφερόντων
και των προνομιούχων συντεχνιών. Και, ως μαθητευόμενος μάγος, διαπιστώνοντας ότι του είχε ξεφύγει ο
έλεγχος και κινδύνευε πια να διαλύσει τη χώρα, παραδέχθηκε δημόσια, ως δήθεν ανεύθυνος, ότι «αν δεν
αφανίσουμε το χρέος, αυτό θα αφανίσει την Ελλάδα».
Έ, λοιπόν, την αφάνισε. Και ζούμε σήμερα τις συνέπειες. Έχει, πάντως, αυτό ένα καλό. Ότι έφερε την
Αριστερά στην εξουσία, για να αποδειχθεί ότι αυτή όχι
μόνον τροφοδοτούσε την ελληνική κοινωνία με φαντασιώσεις, ανεφάρμοστες υποσχέσεις και ανύπαρκτους παράδεισους, αλλά ήταν και πλήρως ανίκανη
να κυβερνήσει. Διέλυσε την ήδη προβληματική οικονομία μας, ρίχνοντας στην ανεργία, την δυστυχία και
την απελπισία τον λαό που την λάτρεψε και ο οποίος
δεν μπορεί ακόμα να χωνέψει τι του συμβαίνει και τι
πραγματικά σημαίνει η για πρώτη φορά Αριστερά κυβέρνηση.
Και το μόνο που τελικά προέκυψε ήταν ένα τρίτο
μνημόνιο, επαχθέστερο των δυο προηγούμενων, τα
οποία εν πολλοίς απέτυχαν επειδή οι προ του ΣΥΡΙΖΑ κυβερνήσεις που τα υπέγραψαν δεν τα εφάρμοσαν,
κυρίως στο μέρος που απέβλεπε σε σωτήριες μεταρρυθμίσεις που μόνες αυτές θα δρομολογήσουν σε υγιείς βάσεις μια νέα προσπάθεια για την ανάπτυξη και
καλύτερες μέρες και για τους πολλούς.
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Επί ένα εξάμηνο παρίστανε ότι διαπραγματεύεται,
ενώ απλώς εκβίαζε με Grexit τους δανειστές μας, όπως
παραδέχθηκε δημόσια ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Δραγασάκης, οι οποίοι δεν τρόμαξαν. Παράλληλα,
η ‘Αριστερή Πλατφόρμα’ και ο ανεκδιήγητος υπουργός
Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης προετοίμαζαν την έξοδο
από το ευρώ και την επιστροφή στην δραχμή, υπό το
καθεστώς της οποίας θα διαχειρίζονταν τα κοινά, προφανώς με γνώμονα την κομματική ιδιοτέλεια και την
φίμωση κάθε διαφωνίας και διαμαρτυρίας, όπως ισχύει ακόμα και σήμερα στα ελάχιστα απομένοντα κομμουνιστικά καθεστώτα και ιδιαίτερα στην αξιοζήλευτη
κομμουνιστική δικτατορία του αδίστακτου και ανελέητου Κιμ Γιονγκ Ουν, όπου ακόμα και το γέλιο ή το κλάμα αποφασίζονται και διατάσσονται από τον ερυθρό
δικτάτορα και την εγκληματική του οργάνωση, δηλαδή το κομμουνιστικό κόμμα.
Καθώς η μνήμη είναι το χάρισμα που επιτρέπει στον
άνθρωπο να αποφεύγει την διακινδύνευση και να μην
επαναλαμβάνει τα λάθη του, σκέφθηκα να ζητήσω από
την φιλόξενη Νέα Πολιτική να επιτρέψει την αναδημοσίευση του αποσπάσματος από το άρθρο μου, που
επέλεξε η ιστοσελίδα “info@markozanis” να διαδώσει
στον κυβερνοχώρο και με όσα το προλογίζει ο κ. Μαρκοζάνης.

Το προφητικό κείμενο
«Θα ήταν μεγάλη απαίτηση από μέρους μου να ζητήσω από κάποιους ολίγη δόση ιστορικής μνήμης. Το
είδος αυτό είναι ανύπαρκτο εν Ελλάδι, εκτός και αν
μπορεί να βοηθήσει κάποιους να εξαπατήσουν αφελείς. Σήμερα, κάποιοι μας λένε ότι για την κρίση φταίνε οι κερδοσκόποι, οι Γερμανοί, οι Πυγμαίοι, η CIA, οι
Τούρκοι, οι Εβραίοι, οι μασόνοι και δεν συμμαζεύεται.
Σίγουρα, όμως, δεν φταίμε εμείς ! Για να μην μας θεωρούν κάποιοι εκ γενετής καθυστερημένους, παραθέτουμε το κύριο άρθρο του τότε διευθυντή του Οικονομικού Ταχυδρόμου κ. Γιάννη Μαρίνου, στο τεύχος της
22ας Μαΐου 1986, υπό τον τίτλο: «Προτιμούμε να πνιγούμε χορεύοντας, όπως οι επιβάτες του Τιτανικού;».
Με αφορμή την έκθεση του τότε διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Δημ. Χαλικιά, ο οποίος εν μέσω
ύβρεων από τις «προοδευτικές» δυνάμεις έκρουε τον
κώδωνα του κινδύνου για την ελληνική οικονομία, ο κ.
Γ. Μαρίνος έγραφε:
‘Και ιδού πού φθάσαμε: αντί να δουλεύουμε για να
παράγουμε εισόδημα, να τρώμε από τα έτοιμα και από
τα δανεικά. Αντί να φτιάχνουμε νέα εργοστάσια, να
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κλείνομε κι αυτά που υπάρχουν. Αντί να εκσυγχρονίζουμε τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, να τις αφήνουμε βαθμιαία να καταντούν παλιοσίδερα. Αντί να βελτιώνουμε την παραγωγικότητα μας, να επιβραβεύουμε με
κάθε τρόπο την τεμπελιά και την λούφα. Αντί να προωθούμε τις εξαγωγές μας με καλά και φθηνά προϊόντα,
να υπονομεύουμε την ανταγωνιστικότητά τους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί πια να πουληθεί η ελληνική παραγωγή ούτε μέσα στην ελληνική αγορά. Αντί να ενθαρρύνουμε το κέρδος, ώστε να περισσεύουν λεφτά για
νέες επενδύσεις και καλύτερες αμοιβές των εργαζομένων, το εμποδίζουμε με κάθε τρόπο, με αποτέλεσμα τον
πολλαπλασιασμό των προβληματικών επιχειρήσεων και
την απειλή μαζικών απολύσεων, αφού οι βιομηχανικές
μας επιχειρήσεις δεν μπορούν πια να επιβιώσουν. Αντί
να στηρίζουμε με κάθε τρόπο την εγχώρια παραγωγή,
την καταδιώκουμε με κάθε θεμιτό και αθέμιτο τρόπο, διευκολύνοντας έτσι τις εισαγωγές και την κυριαρχία των
ξένων στην ελληνική αγορά. Αντί οι εργατοϋπάλληλοι
να υπερασπίζονται την εθνική παραγωγή με την εργατικότητα και την συμπαράστασή τους προς τους ομοεθνείς εργοδότες τους, πολλοί από αυτούς υπονομεύουν
με απεργίες, στάσεις εργασίας, καταλήψεις, κοπάνες,
νωθρότητα, τσαπατσουλιά και συνεχείς εκδηλώσεις μίσους τις ντόπιες παραγωγικές μονάδες, ανοίγοντας έτσι
τον δρόμο στα ξένα προϊόντα και στην δική μας μιζέρια
και ανεργία. Αντί το Δημόσιο να διαχειρίζεται με σύνεση
και πόνο τα έσοδα από την φορολογία, τα διασπαθίζει
σε καταναλωτικές δαπάνες, σε έργα βιτρίνας, σε αθρόες
προσλήψεις υποαπασχολούμενων, σε επιδοτήσεις, χαρισμούς οφειλών, σε δανεικά και αγύριστα και σε διαιώνιση της αντιπαραγωγικής δομής της δημοσίας διοίκησης
και της χρονοβόρας και δαπανηρότατης γραφειοκρατίας. Αντί να αναπτύσσουμε την παραγωγή και να ενισχύουμε την αυτοδυναμία της οικονομίας μας, το’ χουμε ρίξει στον δανεισμό από το εσωτερικό και κυρίως από το
εξωτερικό, με αποτέλεσμα να έχουμε φθάσει στο τραγικό σημείο να δανειζόμαστε πια κάθε χρόνο 2-3 δισεκατομμύρια δολλάρια από τους ξένους για να εξοφλούμε
τα προηγούμενα δανεικά. Αντί να διευκολύνεται η εισαγωγή νέας τεχνολογίας και η ευελιξία των επιχειρήσεων ώστε να αποφεύγουν τα οικονομικά αδιέξοδα και το
μοιραίο κλείσιμό τους και αντί να ενθαρρύνεται η υλική
επιβράβευση των προκομμένων και ευσυνείδητων, επιβάλλεται με κάθε τρόπο το αντίθετο».
Αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας’.
Αυτά το 1986….
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Casus Belli

Νέο Λεξικό
της Ελληνικής Γλώσσας
του Νίκου Σ. Λιναρδάτου

Έ

να νέο λεξικό της Ελληνικής Γλώσσας δημιουργείται εδώ και λίγο χρονικό διάστημα – και συγκεκριμένα
από την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις Εθνικές Εκλογές του Ιανουαρίου 2015. Ένα λεξικό, στο οποίο ο καθένας
– σχετικός ή άσχετος – έχει το δικαίωμα να προσθέτει, να αφαιρεί, να διατυπώνει, να εκφράζει την όποια
δική του γλωσσολογική/ερμηνευτική άποψη.
Πώς αλλιώς θα μπορούσαν άλλωστε να διατυπωθούν οι νέες ονοματοδοσίες, ερμηνείες, φράσεις, προτάσεις
και παραφράσεις λέξεων ή εκφράσεων της ελληνικής γλώσσας…
Για να γίνουμε πιο σαφείς, «υποκλέψαμε» και σας παρουσιάζουμε σε… παγκόσμια αποκλειστικότητα, μερικά
από τα λήμματα του νέου, υπό δημιουργία λεξικού της Ελληνικής Γλώσσας:
Μνημόνιο= Συμφωνία της 20ής Φεβρουαρίου...
Τρόϊκα= Θεσμοί...
Αποφυλάκιση= Κράτηση υπό άλλες συνθήκες...
Καταλήψεις= Γεγονότα περιθωρίου…
Καταληψίας= Αντιεξουσιαστής...
Ληστεία Τράπεζας= Απαλλοτρίωση...
Παράνομοι μετανάστες= Παράτυποι μετανάστες ή πρόσφυγες…
Διαπραγματευτές = Brussels’ Group (κοινώς, λαχανάκια Βρυξελλών)…
Συμβιβασμός= Εθνική υπερηφάνεια...
Συμφωνία με σκληρά μέτρα = Έντιμος συμβιβασμός…
Πτώχευση= Εθνική Αξιοπρέπεια…
Κρίση= Μεταδοτική ασθένεια (π.χ., Γ. Βαρουφάκης: η κρίση θα μεταδοθεί αν η Ελλάδα βγει από την ευρωζώνη)…
Οικονομικές υποχρεώσεις= Δεν βαριέσαι αδερφέ…
Χρεωκοπία= Απλώς, ατύχημα… (Ούτε καν δυστύχημα!)
Μεταρρυθμίσεις= Επαναπροσλήψεις – διορισμοί στο Δημόσιο...
Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου= Πατριωτική πράξη. (Πώς λέμε, «Αποφασίζομεν και Διατάσσομεν»)…
Κόκκινες γραμμές= Κάτι σαν «πράττειν ή πράσσειν άλογα», κοινώς, πράσινα άλογα...
Κατάληψη (Α.Ε.Ι. κλπ)= Συνταγματικό δικαίωμα...
E.L.A.= Το «έλα να δεις»…
Αναβολή στην Αναβολή (λήψης απόφασης)= Γέφυρα…
Καθαίρεση = Ανακατάταξη… και πολλά πολλά ακόμη…
Αλήθεια, πιστεύετε ότι αλλάζοντας την διατύπωση σε μερικές λέξεις ή στα μικρά ονόματα υπουργών (Μήτσος,
Αλέκος, Γιάνης κ.λπ.), γίνεστε πιο «οικείοι», πιο «δικοί μας άνθρωποι»; Μέχρι στιγμής, αυτό που ζούμε καθημερινά είναι η παντελής έλλειψη ενημέρωσης (μόνο για διαρροές ακούμε), η ανασφάλεια για το τι μας ξημερώνει, το
πάγωμα της αγοράς και του χαμόγελού μας…
Θα ασχοληθεί επιτέλους και κάποιος στα σοβαρά με την πανάρχαια λέξη που ακούει στο όνομα «ΕΛΛΑΔΑ»;
Ή μήπως και αυτή είναι στο πρόγραμμά σας να αλλάξει;
22

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ

Υβριδικός Πόλεμος

Ο υβριδικός πόλεμος προκαλεί δέος

Η

κρίση της Ουκρανίας του 2014 επανέφερε στο
προσκήνιο την έννοια των «υβριδικών πολέμων». Αναλυτές, στρατιωτικοί και δημοσιογράφοι αναφέρονται με δέος στην νέα αυτή μορφή πολέμου.
Ο Ρώσσος πρόεδρος Πούτιν, η οργάνωση Hezbollah
και ο ηγέτης του επονομαζόμενου «Ισλαμικού Κράτους» Αλ Μπαγκντάντι εμφανίζονται ως οι αριστοτέχνες χειριστές των «υβριδικών πολέμων».
Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι
τους στο ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για την αντιμετώπιση των «υβριδικών απειλών».
Για άλλη μια φορά, η επιφανειακή προσέγγιση των
θεμάτων, μαζί με την ενδόμυχη τάση μυθοποίησης και
υπερβολής, συσκοτίζουν την νηφάλια και συστηματική εξέταση των αιτίων και των αποτελεσμάτων. Σήμερα, οποιαδήποτε διαφοροποίηση της μορφής μιας
σύγκρουσης, ως αποτέλεσμα πλήθους παραγόντων,
εμφανίζεται ως ο επαναστατικός επαναπροσδιορισμός
της φύσεως του πολέμου, μεγαλοποιείται και υπερπροβάλλεται μέχρι σύντομα να ξεπεραστεί από μια νέα
«επαναστατική» μορφή.
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του Ιπποκράτους Δασκαλάκη
υποστρατήγου ε.α., διεθνολόγου
Τελικά, όμως, οι βασικές αρχές του πολέμου παραμένουν διαχρονικά αναλλοίωτες σε πείσμα όλων των
«νέων επαναστατικών» και περιορισμένης χρονικής διάρκειας εννοιών και μορφών. Επιπλέον, η συστηματική ανάλυση αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των πολλά
υποσχόμενων σημερινών δήθεν επαναστατικών αλλαγών χρονολογούνται από εκατοντάδες έτη πριν. Ας
επανέλθουμε όμως εξετάζοντας παραδείγματα επικαλούμενων «υβριδικών πολέμων».

ετυμολογία της έννοιας του «υβριδικού
πολέμου»
Η ετυμολογική ερμηνεία της λέξεως «υβριδικός»
αναφέρεται σε αυτόν ο οποίος αποτελείται από δύο
στοιχεία διαφορετικής φύσεως και τα οποία είναι ενωμένα μεταξύ τους συνήθως με αντικανονικό (αφύσικο) ή ασυνήθιστο τρόπο. Γνώριμη σε εμάς η αναφορά
σε υβριδικά αγροτικά προϊόντα (προερχόμενα από την
αφύσικη συνένωση δύο διαφορετικών καλλιεργειών) ή
των υβριδικών αυτοκινήτων (ταυτόχρονη συνύπαρξη
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δύο διαφορετικών μηχανισμών προώθησης: ηλεκτροκινητήρας και βενζινοκινητήρας).
Αντίστοιχα, λοιπόν, αναμένουμε και την ύπαρξη
δύο τουλάχιστον διαφορετικών μορφών (πιθανόν μη
συμβατών μεταξύ τους) πολέμου στις επικαλούμενες
υβριδικές συγκρούσεις. Πράγματι, η ακολουθούσα παράθεση παραδειγμάτων, αναφερομένων ως «υβριδικών
πολέμων», μας οδηγεί αβίαστα στο πρώτο και κύριο
γνώρισμα τους, δηλαδή την συνύπαρξη στοιχείων, μεθόδων και χαρακτηριστικών συμβατικού) και μη συμβατικού πολέμου/σύγκρουσης.

αναφορές σε υβριδικούς πολέμους-συγκρούσεις-απειλές
Η εμφάνιση του όρου «υβριδικοί πόλεμοι», «υβριδικές απειλές» και «υβριδικές συγκρούσεις» χρονολογείται στα μέσα της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας.
Πρώτη ευρέως γνωστή αναφορά τους, στην σύγκρουση του Ισραήλ με την οργάνωση Hezbollah (1) στον
Λίβανο (2006).
Η σύγκρουση αυτή χαρακτηρίστηκε από τις συμβατικού τύπου εχθροπραξίες μεσαίας κλίμακος, σε
συνδυασμό με στοιχεία ανταρτοπολέμου μεταξύ μιας
κρατικής οντότητας (Ισραήλ) και μιας βαρέως εξοπλισμένης και πολλαπλώς υποστηριζόμενης από το Ιράν
και Συρία παραστρατιωτικής οργάνωσης (Hezbollah),
με ουσιαστική εδαφική κυριαρχία και στοιχεία κρατικής υπόστασης στον χώρο ενός ανεξάρτητου κράτους
(Λίβανος).
Οι 34 ημέρες των συγκρούσεων συμπεριελάμβαναν
εχθροπραξίες μεταξύ τακτικών μονάδων αμφοτέρων των
πλευρών, με χρήση συμβατικών τακτικών και όπλων.
Παράλληλα, όμως, η Hezbollah χρησιμοποίησε τακτικές ανταρτοπολέμου και επιθέσεις εναντίον ισραηλινών μη στρατιωτικών στόχων, για να υπάρξει άμεση
και γενικευμένη αντίστοιχη ισραηλινή απάντηση. Στην
σύγκρουση, δηλαδή, προστέθηκε και το στοιχείο της
ασύμμετρης απειλής, με τρομοκρατικές επιθέσεις και
εκατέρωθεν προσβολές μη στρατιωτικών στόχων.
Συγχρόνως, αμφότεροι οι αντίπαλοι δραστηριοποιήθηκαν στον πληροφοριακό πόλεμο (information
warfare) και σε κυβερνοεπιθέσεις χαμηλής κλίμακος
(cyber warfare), στοχεύοντας τις βασικές υποδομές και
τα επικοινωνιακά συστήματα του αντιπάλου.
Κατά συνέπεια, ο επονομασθείς δεύτερος πόλεμος του Λιβάνου περιείχε στοιχεία και χαρακτηριστικά
συμβατικής αλλά και μη συμβατικής σύγκρουσης. Παρά τα στοιχεία ασύμμετρης σύγκρουσης και την προ24

σβολή μη στρατιωτικών στόχων, δεν υπήρξε προσφυγή
σε χημικά, βιολογικά και πυρηνικά όπλα.
Οι ισραηλινοί αντικειμενικοί στόχοι της στρατιωτικής συντριβής της Hezbollah, με την παράλληλη πολιτική της απομόνωση και αποδιοργάνωση των υποδομών της στο Λίβανο, δεν επετεύχθησαν. Αντίθετα, η
Hezbollah, παρά τις σημαντικές απώλειες που υπέστη,
ενίσχυσε το γόητρό της με την αποτελεσματική αντίσταση που προέβαλε έναντι του πανίσχυρου Ισραήλ
στο προνομιούχο για το τελευταίο, πεδίο μιας κλασσικής συμβατικής σύγκρουσης.
Αντίστοιχη αναφορά σε «υβριδικό πόλεμο» (2)
υπήρξε και κατά την διάρκεια των συγκρούσεων της
Γάζας μεταξύ του Ισραήλ και της Hamas το 2008-2009
(αλλά και το 2012 και 2014). Στις περιπτώσεις αυτές, η
στρατιωτική αδυναμία της Hamas και το εδαφικό περιβάλλον δεν επέτρεψαν την εμφάνιση συμβατικών συγκρούσεων. Οι εχθροπραξίες περιορίστηκαν σε ανταρτοπόλεμο εντός κατοικημένων περιοχών, με συνδυασμό
στοιχείων ασύμμετρων προσβολών (τρομοκρατικών
επιθέσεων και επιθέσεων με ρουκέτες) από τη Hamas
εναντίον αμάχων στις πόλεις του Ισραήλ.
Η ισραηλινή απάντηση περιελάμβανε στρατιωτική εισβολή και εκτεταμένους βομβαρδισμούς της Γάζας που επέφεραν σημαντικές απώλειες αμάχων. Στην
περίπτωση της Γάζας, η συμβατική μορφή του πολέμου
μάλλον απουσιάζει, ενώ έντονος είναι ο μη συμβατικός χαρακτήρας των εχθροπραξιών. Παρ’ όλα αυτά η
σύγκρουση, λόγω των χαρακτηριστικών της, περιλαμβάνεται πλέον στις λεγόμενες υβριδικές συγκρούσεις
από ορισμένους αναλυτές.
Εδώ πλέον διακρίνεται καθαρά η σημερινή τάση
του χαρακτηρισμού κάθε μη συμβατικής σύγκρουσης
δύο ή περισσοτέρων αντιπάλων ως υβριδικής. Η τάση αυτή γίνεται έντονη όταν ο μη κρατικός δρων διαθέτει ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία (στοιχεία
κρατικής κυριαρχίας, στρατιωτική οργάνωση και βαρύ εξοπλισμό, εξωτερική αναγνώριση-υποστήριξη) τα
οποία αναβαθμίζουν την μέχρι τώρα γνωστή τακτική του ανταρτοπολέμου ή των απλών τρομοκρατικών
πράξεων.
Το 2008, τα ρωσσικά στρατεύματα, επικαλούμενα
τις διώξεις σε βάρος των ρωσσόφιλων κατοίκων και
την παραβίαση ειρηνευτικών συνθηκών, εισέβαλαν
στην Γεωργία συντρίβοντας τον στρατό της τελευταίας. Η ταχυκίνητη προέλαση των ρωσσικών τεθωρακισμένων συνοδεύτηκε από την συντονισμένη υποβοηθητική δράση των φιλορωσσικών αυτονομιστικών
παραστρατιωτικών οργανώσεων των δύο αυτοανακηΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

εξωτερική πολιτική & άμυνα
ρυχθέντων ανεξαρτήτων περιοχών (Νότιος Οσσετία
και Αμπχαζία). Οι συμβατικές συγκρούσεις συνοδεύτηκαν από έντονο πληροφοριακό πόλεμο και κυβερνοεπιθέσεις αμφοτέρων των πλευρών. Οι συμβατικές
συγκρούσεις σε αστικό περιβάλλον προκάλεσαν παράπλευρες απώλειες αμάχων, ενώ η βίαιη δράση των
παραστρατιωτικών οργανώσεων οδήγησε σε αναγκαστική μετακίνηση πληθυσμών (εθνοκάθαρση).
Ως αποκορύφωμα των αποκαλούμενων «υβριδικών
πολέμων» αναφέρεται η προσάρτηση της Κριμαίας και
οι συγκρούσεις που ακολούθησαν στην Ανατολική Ουκρανία (3). Είναι γεγονός ότι η απόσχιση της Κριμαίας επιτεύχθηκε με την ενεργό εμπλοκή των ρωσσικών
στρατιωτικών μονάδων που στάθμευαν στην περιοχή.
Οι αυτονομιστικές ενέργειες των ρωσσόφιλων κατοίκων
της Κριμαίας (διαμαρτυρίες, ψηφίσματα, κινήσεις υπέρ
της ανεξαρτησίας, διεξαγωγή δημοψηφίσματος, απομάκρυνση ουκρανικών θεσμικών οργάνων κλπ.) δημιούργησαν το περιβάλλον και έδωσαν το έναυσμα για την
προσχεδιασμένη κεκαλυμμένη επέμβαση των ρωσσικών δυνάμεων. Στην περίπτωση της Κριμαίας, οι χαμηλής έντασης μεθοδευμένες ενέργειες των ρωσσόφιλων
δημιούργησαν τις προϋποθέσεις της σχεδόν αναίμακτης
ρωσσικής επέμβασης και εν συνεχεία απόσχισης και
προσάρτησης. Συνυπήρξε δηλαδή η πολιτική κινητοποίηση με την στρατιωτική συγκαλυμμένη εισβολή.
Οι εξελίξεις, όμως, στην Ανατολική Ουκρανία
υπήρξαν δραματικές, καθ’ όσον υπήρξε έντονη ουκρανική αντίσταση στις αντίστοιχες ενέργειες και σχέδια
των αυτονομιστών. Οι συγκρούσεις έλαβαν τον χαρακτήρα τακτικών μαχών χαμηλής-μεσαίας έντασης, με
χρήση βαρέων όπλων, μεταξύ πανσπερμίας δρώντων
(ουκρανικού στρατού, αυτονομιστικών ρωσσόφιλων
παραστρατιωτικών οργανώσεων, ουκρανικών παραστρατιωτικών οργανώσεων εθελοντών και μισθοφόρων, ειδικών τμημάτων του ρωσσικού στρατού).
Παράλληλα, αμφότερες οι πλευρές προβαίνουν σε
πράξεις κατατρομοκράτησης των αμάχων και περιορισμένης εκδίωξής τους από τα διεκδικούμενα εδάφη.
Συγχρόνως, επίκειται ο φόβος της ρωσσικής στρατιωτικής εισβολής, σε περίπτωση που η ουκρανική πλευρά
προσπαθήσει να δράσει πιο δυναμικά. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε σοβαρή κλιμάκωση και πιθανή βαθύτατη διάρρηξη των σχέσεων Ρωσσίας-Δύσεως, ενώ
ήδη η αντιπαράθεση Ρωσσίας-Ουκρανίας έχει επεκταθεί σε όλα τα πεδία.
Υβριδικά μπορούν να χαρακτηρισθούν και τα στοιχεία της εξέγερσης των τζιχαντιστών κατά των καθεστώτων Συρίας και Ιράκ. Οι χαλαρές ανταρτικές ομάΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

δες του ISIS έχουν μετασχηματιστεί σε έναν ελαφρό
και ευκίνητο πολεμικό μηχανισμό, που διεξάγει πλέον
τακτικές επιχειρήσεις στο ενιαίο θέατρο επιχειρήσεων
Ιράκ-Συρίας. Οι τακτικές συγκρούσεις συνοδεύονται
από τρομοκρατικές ενέργειες και προβάλλονται από
έναν ευρείας έκτασης πληροφοριακό μηχανισμό. Η μέχρι πρότινος άγνωστη τρομοκρατική οργάνωση του
ISIS εξελίχθηκε σε κρατική οντότητα με την ονομασία
«Ισλαμικό Κράτος», και διαθέτει και κρατική υποδομή
στον τεράστιο χώρο που εξουσιάζει.
Υβριδική ονομάζουν και αρκετοί αναλυτές την αμερικανική πολύχρονη εμπλοκή κατά των σουννιτών εξτρεμιστών στο Ιράκ (2003-2012) και στο Αφγανιστάν
(2001-2013), άποψη που αποδέχεται και η Αμερικανική Αεροπορία. Αντίθετα, ο Αμερικανικός Στρατός και
Ναυτικό δίνουν τον χαρακτηρισμό των μη συμβατικών
πολέμων.
Συγκρίνοντας τις προαναφερθείσες περιπτώσεις,
αναγνωρίζουμε έντονα τα στοιχεία της συνύπαρξης
των δύο βασικών μορφών συρράξεως (συμβατικός και
μη συμβατικός πόλεμος), παράλληλα και με την εμφάνιση και άλλων μορφών (εμπλοκή μη κρατικών δρώντων, ασύμμετρες απειλές, τρομοκρατία, πληροφοριακός πόλεμος, κυβερνοπόλεμος).
Επιπλέον, το στοιχείο της κλασσικής συμβατικής
σύγκρουσης παραμένει συνήθως σε δευτερεύοντα ρόλο (είτε ένεκα αδυναμίας χρήσεως είτε ως η έσχατη
απειλή) ενώ μη συμβατικές μέθοδοι και τακτικές χρησιμοποιούνται ευρέως από τμήματα που κινούνται στα
όρια του τακτικού στρατού, των ανταρτικών μονάδων
και των τρομοκρατών. Τελικά, μπορούμε να ονομάσουμε όλες αυτές τις σύγχρονες (και όχι μόνον) συρράξεις ως «υβριδικούς πολέμους»;
Μια πρόχειρη εξέταση της ιστορίας ίσως μας έκανε
περισσότερο προσεκτικούς και σκεπτικιστές στην υιοθεσία νέων όρων. Η μακροχρόνια σύγκρουση στο Βιετνάμ εμπεριέχει στοιχεία «υβριδικού πολέμου», καίτοι
ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε ο άγνωστος για την εποχή
εκείνη όρος.
Ας ανατρέξουμε, όμως, στον αγώνα της εθνικής μας
ανεξαρτησίας, το 1821. Διακρίνουμε την τακτική του
ανταρτοπολέμου εκ μέρους των Ελλήνων αγωνιστών
εναντίον του οργανωμένου οθωμανικού στρατού. Επίσης, αμφότερες οι πλευρές καταφεύγουν στην χρήση
παραστρατιωτικού τύπου οργανώσεων. Διακρίνουμε
συστηματικές τουρκικές σφαγές αμάχων ως αντίποινα
και τακτικές τρομοκράτησης και εθνοκάθαρσης. Αντίστοιχες, όμως, μεμονωμένες ενέργειες λαμβάνουν χώρα και από ελληνικής πλευράς.
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Σύντομα, οι Έλληνες οδηγούνται, αν και αναποτελεσματικά, στην οργάνωση τακτικού στρατού, ενώ οι συγκρούσεις εναλλάσσονται μεταξύ τακτικών μαχών και
ανταρτοπολέμου. Στο τέλος του Αγώνα, διακρίνουμε
την εμπλοκή των τακτικών στρατευμάτων των Μεγάλων Δυνάμεων, ως αποτέλεσμα της φιλελληνικής προπαγάνδας αλλά και προώθησης των αντίρροπων συμφερόντων των ξένων πρωτευουσών και την σταδιακή
αναγνώριση της ανεξαρτησίας μας. Με τα σημερινά δεδομένα, ο αγώνας της Εθνικής Παλιγγενεσίας κάλλιστα
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ένας ανταρτοπόλεμος που εξελίχθηκε σε συμβατική σύγκρουση, ενέχοντας όλα τα χαρακτηριστικά ενός «υβριδικού πολέμου».

σύγχρονες αντιλήψεις για τον υβριδικό
πόλεμο
Η διεθνής βιβλιογραφία δεν διαθέτει έναν ευρέως
αποδεκτό ορισμό του «υβριδικού πολέμου». Μάλιστα,
ο όρος αυτός δεν κρίνεται και δόκιμος από τις ένοπλες
δυνάμεις των περισσοτέρων χωρών, παρά την πρόσφατη ευρεία χρήση του. Ο όρος δεν έχει καταχωρηθεί
και πιστοποιηθεί επίσημα από το ΝΑΤΟ ούτε και από
τις Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις (παρά την συνεχή
αναφορά υψηλόβαθμων στελεχών του ΝΑΤΟ και των
ΗΠΑ στις έννοιες του «υβριδικού πολέμου», «υβριδικής σύγκρουσης» και «υβριδικής απειλής», επικαλούμενοι κυρίως τις ρωσσικές ενέργειες).
Οι συνηθέστεροι ορισμοί του «υβριδικού πολέμου» τον περιγράφουν ως σύνθεση συμβατικού και μη
συμβατικού πολέμου με εμπλοκή πληροφοριακού πολέμου και κυβερνοπολέμου. Ο «υβριδικός πόλεμος»,
πλέον από την χρήση των συμβατικών τακτικών και
όπλων και των αντίστοιχων του ανταρτοπολέμου, ενδέχεται να συμπεριλάβει και χρήση (ή απειλή χρήσης)
πυρηνικών, βιολογικών και χημικών όπλων.
Ένας άλλος, λιγώτερο ευρύς αλλά ενδιαφέρων
ορισμός, αναφέρεται σε μια «μεταμοντέρνα» μορφή
ανταρτοπολέμου, με εμπλοκή σύγχρονης τεχνολογίας
και μοντέρνων μεθόδων κινητοποίησης όλων των δυνάμεων. Έτερος ορισμός συνθέτει τις συμβατικές με μη
συμβατικές απειλές με την τρομοκρατία καταστροφικής κλίμακος και τις τεχνολογικές δυνατότητες εξάρθρωσης των υποδομών των συγχρόνων κοινωνιών.
Παρατηρούμε, δηλαδή, σύνδεση μεταξύ των εννοιών
του ασύμμετρου πολέμου και των μορφών και στόχων
των «υβριδικών συγκρούσεων».
Η τρομοκρατία, ο ανταρτοπόλεμος, οι διάφορες
μορφές εξεγέρσεων, οι συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις
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και επεμβάσεις και οι εγκληματικές δραστηριότητες
αποτελούν χαρακτηριστικά των «υβριδικών πολέμων».
Ως εμπλεκόμενοι σε «υβριδικούς πολέμους» αναγνωρίζονται κρατικοί και μη δρώντες, τρομοκράτες και εγκληματικές οργανώσεις. Συνηθέστερη είναι η αντιπαράθεση ενός κρατικού δρώντος με έναν μη κρατικό δρώντα
(ως επί το πλείστον υποστηριζόμενο λιγώτερο ή περισσότερο φανερά από κάποια άλλη κρατική οντότητα).
Επίσης, η διατάραξη της κοινωνικής συνοχής, καθημερινής λειτουργίας και υποδομών ενός κράτους,
θεωρούνται ως βασικοί στόχοι της «υβριδικής απειλής». Συνήθως, βέβαια, οι ορισμοί αντανακλούν τις
προτεραιότητες, εμπλοκές, εμπειρίες, χαρακτηριστικά
και ενδιαφέροντα των παραγωγών τους.
Η προσπάθεια προσδιορισμού του «υβριδικού πολέμου» παρουσιάζεται συνοπτικά από την έκθεση του
US Government Accountability Office (USGAO) του
2010 (4). Στο κείμενο αυτό, ως «υβριδικός πόλεμος»
αναφέρεται η σύνθεση συμβατικών και μη συμβατικών
πολεμικών μεθόδων σε όλο το φάσμα της σύγκρουσης.
Αναφέρεται ευκρινώς ότι το Αμερικανικό υπουργείο
Αμύνης δεν αναγνωρίζει επισήμως τον όρο «υβριδικοί πόλεμοι», ούτε διαθέτει σχέδια για την αντιμετώπισή τους, διότι απλούστατα δεν τους θεωρεί ως μια νέα
μορφή πολέμου.
Απλά παραδέχεται ότι η χρήση του όρου αυτού καταδεικνύει την συνεχώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα
των μελλοντικών συγκρούσεων και των απειλών. Επιπλέον, οι διάφοροι οργανισμοί του υπουργείου Αμύνης
χρησιμοποιούν διαφορετικές περιγραφές για να προσδιορίσουν την έννοια του «υβριδικού πολέμου».
Συχνά ο όρος καλείται για να δηλώσει όλες τις σύγχρονες και μελλοντικές απειλές και χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό (ή πολλάκις υποκαθίσταται) από τον όρο
της «σύγκρουσης/ πολέμου πλήρους φάσματος». Μάλιστα αναγνωρίζεται ότι η προσπάθεια προσδιορισμού
όλων των στοιχείων των συγχρόνων και μελλοντικών
απειλών ενέχει τον κίνδυνο της παράλειψης ή αδυναμίας προσδιορισμού σημαντικών τέτοιων απειλών, που θα
εμφανιστούν απροσδόκητα ακόμη και στο εγγύς μέλλον.
Αντίστοιχος είναι και ο προσδιορισμός του ΝΑΤΟ,
που αναφέρει ως υβριδική απειλή την προερχόμενη
από υπάρχοντα ή μελλοντικό αντίπαλο (κρατικό, μη
κρατικό, τρομοκράτες), με την δυνατότητα επίδειξης ή
ταυτόχρονης χρήσης συμβατικών και μη συμβατικών
μεθόδων για την επίτευξη των στόχων του.
Παρά την πληθώρα δημοσιευμάτων για την χρήση
του «υβριδικού πολέμου» από τις ρωσσικές ένοπλες
δυνάμεις, ο όρος αυτός δεν υφίσταται για τους ΡώσΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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σους. Ο αρχηγός, όμως, του ρωσσικού Γενικού Επιτελείου στρατηγός Valery Gerasimov, περιγράφει πολύ
εμφατικά τα χαρακτηριστικά της νέας γενιάς πολέμων,
ορισμένα εκ των οποίων διακρίνονται στην περίπτωση
της Ουκρανικής κρίσεως (5).
Συγκεκριμένα: στρατιωτική κινητοποίηση εν καιρώ
ειρήνης, συγκρούσεις εξ αποστάσεως με χρήση ειδικών
μονάδων και όπλων, εξουδετέρωση εχθρικής στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος με κτυπήματα ακριβείας
σε καίριες εγκαταστάσεις, μαζική χρήση όπλων ακριβείας, ειδικών δυνάμεων, ρομποτικών συστημάτων και
όπλων υψηλής τεχνολογίας, χρήση οπλισμένων πολιτών, ταυτόχρονα πλήγματα σε όλη την εχθρική επικράτεια σε ξηρά, θάλασσα και αέρα, πληροφοριακές επιχειρήσεις, ασύμμετρες προσβολές, ενάσκηση πλήρους
διοίκησης και ελέγχου στο σύνολο των μονάδων στο
ενοποιημένο θέατρο επιχειρήσεων. Επί της ουσίας, ο
Ρώσσος στρατηγός αναφέρεται σε μια «σύγκρουση/
πόλεμο πλήρους φάσματος» (full spectrum war) έννοια η οποία συγχέεται με τον επικαλούμενο σήμερα
«υβριδικό πόλεμο».
Κατανοούμε, λοιπόν, την ευρύτητα του όρου «υβριδικός πόλεμος», αλλά συγχρόνως αντιλαμβανόμαστε
και την προϊστορία του. Σε τελική ανάλυση, ο όρος δεν
αναφέρεται σε μια πρωτοεμφανιζόμενη μορφή πολέμου, αλλά υποδηλώνει μία σύνθεση χαρακτηριστικών
και γνωρισμάτων που η κλασσική δυτική στρατηγική
σκέψη του 19ου αιώνα, σκόπιμα και εστιασμένη στα
δεδομένα εκείνης της εποχής, διαχώρισε.
Συνοψίζοντας και επιγραμματικά, θα αναφέρω ότι
ο «υβριδικός πόλεμος», η «υβριδική σύγκρουση» και η
«υβριδική απειλή» δεν αποτελούν μια νέα μορφή πολέμου. Απλά με τον όρο αυτό περιγράφεται η πολυπλοκότητα του σημερινού συγκρουσιακού περιβάλλοντος
με χρήση (ή απειλή χρήσεως) όλων των δυνατών μορφών σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης και της πολιτικής και οικονομικής διάστασης, για την επίτευξη των
στόχων, στον ανελέητο ανταγωνισμό κρατικών και μη
κρατικών δρώντων.

η Ελλάδα έχει σχέδιο για την αντιμετώπιση
τυχόν υβριδικού πολέμου;
Είναι πιθανός ένας «υβριδικός πόλεμος» (επί της ουσίας full spectrum war) στην σημερινή και μελλοντική
ελληνική πραγματικότητα; Η προσωπική μου απάντηση
είναι καταφατική, καθώς εκτιμώ την συγκεκριμένη αυτή
μορφή του πολέμου (με την ταυτόχρονη εμπλοκή όλων
των μορφών συγκρούσεων) ως την πλέον πιθανή.
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

Ο εξ ανατολών αντίπαλος δυστυχώς διαθέτει τα
αναγκαία μέσα και τις ικανότητες για την ενορχήστρωση μιας «πλήρους φάσματος» προσβολής. Κατά το παρελθόν, δε, έχει αποδείξει ότι διαθέτει και την υπομονή
για να αδράξει την κατάλληλη ευκαιρία. Οι πρόσφατες
ρωσσικές ενέργειες σε Γεωργία και Ουκρανία σίγουρα
έχουν αποτελέσει πηγή σχεδιασμού, τεχνογνωσίας και
προετοιμασίας για την αντίπαλο χώρα.
Το ερώτημα είναι εάν έχει προκληθεί και εκ μέρους
μας η αντίστοιχη προσοχή και προετοιμασία ή αν απλά
καταναλίσκουμε την ενεργητικότητά μας στις προσπάθειες επαναδιαπραγμάτευσης με τους πιστωτές και
σε ασήμαντες σημειολογικές αντιπαραθέσεις και δεν
διαβλέπουμε τα αποτελέσματα των «υβριδικών πολέμων» και την δημιουργία «υβριδικών οντοτήτων» στο
γειτονικό μας περιβάλλον.
Σχεδιάγραμμα: Αντίληψη έννοιας «υβριδικών
πολέμων» από την αναφορά του US Government
Accountability Office (2010)

Σημειώσεις
1.
2.
3.
4.
5.

“Thoughts on Hybrid Conflict”, Russel W. Glenn, Small War
Journal, 2009.
“Military Capabilities for Hybrid War”, Insights from
the Israel Defense Forces in Lebanon and Gaza, David E.
Johnson, RAND, 2010.
“Hybrid War-A New Security Challenge for Europe”,
Background Notes of Latvian Presidency of the Council of
the European Union, 2015.
“Hybrid Warfare”, USGAO, Report, September 10, 2010.
“A Closer Look at Russia’s Hybrid War”, Michael Kofman
and Matthew Rojansky, Wilson Center at Kennan Institute,
Kennan Cable, N 7 I April 2015.
27

Η επίσημη θέση του ΝΑΤΟ για
τον υβριδικό πόλεμο

Τ

ο κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απόσπασμα
από τις είναι οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, πριν από την
ενημερωτική συνάντηση με τους υπουργούς Άμυνας
των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ρίγα της
Λεττονίας, την 18η Φεβρουαρίου 2015. Το κείμενο στα
αγγλικά μπορεί να βρεθεί στον ακόλουθο σύνδεσμο:
http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_117496.
htm?selectedLocale=en.
Ερώτηση δημοσιογράφου: Είναι το ΝΑΤΟ έτοιμο
να προστατεύσει τους ανατολικούς Συμμάχους του,
όπως την Λετονία; Είναι το ΝΑΤΟ έτοιμο για υβριδικό πόλεμο;
Απάντηση Γενικού Γραμματέα: «Ναι, το ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να προστατεύσει όλους τους Συμμάχους
του ενάντια σε οποιαδήποτε απειλή…… Και από την
στιγμή που το περιβάλλον ασφαλείας αλλάζει, πρέπει
να προσαρμοστούμε. Και είναι αυτό ακριβώς που κάνουμε. Έχουμε ήδη εφαρμόσει μέτρα ασφαλείας. Που
σημαίνει ότι έχουμε περισσότερα αεροπλάνα στον αέρα, περισσότερα πλοία στην θάλασσα και επίσης περισσότερα στρατεύματα στο έδαφος εκ περιτροπής,
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που μας κάνει πιο ικανούς να προστατεύσουμε όλους
τους Συμμάχους. Και επίσης προσαρμοζόμαστε στο
γεγονός ότι έχουμε δει μια αυξημένη χρήση υβριδικού πολέμου. Αυτό αφορά πολλά διαφορετικά στοιχεία. Είμαστε στο στάδιο της εφαρμογής, επίσης και
ανάπτυξης στρατηγικής για να αντιμετωπίσουμε τον
υβριδικό πόλεμο. Εν μέρει, αυτό αφορά καλύτερη
γνώση της κατάστασης. Έτσι, η υπηρεσία πληροφοριών και η αναγνώριση είναι σημαντικές και αποτελούν
μέρος του Σχεδίου Ετοιμότητας, το οποίο τώρα εφαρμόζουμε. Εν μέρει, αφορά το να είμαστε ικανοί να
αναπτύξουμε τις σωστές δυνάμεις, στην σωστή στιγμή και στο καταλληλότερο σημείο μέρος. Και αυτός
είναι ο λόγος που καθιερώνουμε την δύναμη «αιχμή
του δόρατος» και ενεργοποιούμε την δύναμη ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ. Αυτό γίνεται για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση και ετοιμότητα των ενόπλων
δυνάμεών μας. Το τρίτο σημαντικό στοιχείο είναι η
λήψη αποφάσεων. Πρέπει να είμαστε ικανοί να πάρουμε αποφάσεις την σωστή στιγμή για να μπορούμε να απαντήσουμε στον υβριδικό πόλεμο. Αυτό είναι κάτι που ήδη κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το
αναπτύσσουμε, ώστε να κρατήσουμε το ΝΑΤΟ δυνατό και στο μέλλον.
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Ο υβριδικός πόλεμος , όπλο
των αναθεωρητικών δυνάμεων
του Γιάννη Χατζόπουλου
Η γένεση μίας νέας μορφής πολέμου

Η

κρίση στην Ουκρανία, με την προσάρτηση
της Κριμαίας από την Ρωσσία, και η αναζωπύρωση της βίας στην Μέση Ανατολή με την
ανάδυση του Ισλαμικού Κράτους, έδειξαν πως η παραδοσιακή μορφή πολέμου, με την αποκλειστική σύγκρουση εθνικών ενόπλων δυνάμεων, ανήκει πλέον
στο παρελθόν. Πλέον ο πόλεμος έχει εξελιχθεί σε μια
πιο πολύπλοκη και πολυσύνθετη διαδικασία, που είναι αποτέλεσμα της αλλαγής στα μέσα διεξαγωγής
του, με τρομοκρατικά κτυπήματα, χρήση μικρότερων
μονάδων «άτακτου» πολέμου, αξιοποίηση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία προπαγάνδας, και
την ενεργειακή και την οικονομική διπλωματία ως
όπλο της εξωτερικής πολιτικής, καθώς και την ανάδειξη πολεμάρχων/ηγετών μικρών παρα-στρατιωτικών μονάδων ως σημαντικών παικτών στην θέση των
στρατηγών.
Η νέα αυτή μορφή πολέμου, που ονομάζεται υβριδικός πόλεμος(Hybrid Warfare), δεν αναγνωρίζει τα
συμβατικά όρια μεταξύ ειρήνης και πολέμου, και ενοποιεί τον πόλεμο και τον μη πόλεμο σε ενιαία και αδιαίρετη γκρίζα ζώνη. Το σημαντικώτερο στοιχείο του
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υβριδικού πολέμου είναι η σύζευξη συνδυαστικών
συμβατικών και μη συμβατικών μεθόδων προβολής
ισχύος σ’ ένα ενιαίο σχήμα.
O Wess Mitchell, πρόεδρος του Aμερικανικού Κέντρου Ανάλυσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής(CEPA), σε
συνέντευξή του στο Defence Matters, μιλώντας για τη
φύση του υβριδικού πολέμου τόνισε πως ‘ο περιορισμένος( υβριδικός) πόλεμος είναι η μέθοδος χαμηλού κόστους, χαμηλού κινδύνου με την οποία οι ρεβιζιονιστικές δυνάμεις μπορεί να επιταχύνουν τις γεωπολιτικές
αλλαγές προς όφελός τους. Αυξάνει τα βάρη της εξουσιάζουσας δυνάμεως για να διεξαγάγει μια αποτελεσματική άμυνα του συστήματος. Ένας περιορισμένος
πόλεμος δοκιμάζει την ικανότητα ή την βούληση του
ηγεμόνα να συνεχίσει να προβάλει την αποτροπή πάνω στην οποία βασίζονται τα συστήματα της συμμαχίας και η ηγετική της θέση. Η ουσία του περιορισμένου
πολέμου είναι να χρησιμοποιήσει έναν επαρκή βαθμό
ισχύος για να επιτύχει μια σημαντική πολιτική ή εδαφική κατάκτηση, από την οπτική γωνία του ρεβιζιονιστή,
αλλά να παραμένει κάτω από το όριο της στρατιωτικής πρόκλησης που απαιτείται για την ενεργοποίηση
των παρατεταμένων μηχανισμών αποτροπής ή πολέμου της Μεγάλης Δυνάμεως’.
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η περίπτωση της Ουκρανίας
Η σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία είναι
μια νέα μορφή πολέμου η οποία χαρακτηρίζεται
από την αξιοποίηση Ρώσσων πρώην στρατιωτικών
των ειδικών δυνάμεων στις εξεγερμένες περιοχές,
σε συνδυασμό με την υποστήριξη ρωσσικών στρατευμάτων. Οι ρωσσόφωνοι αυτονομιστές μπορούν
να απολαμβάνουν την πλήρη υποστήριξη της Μόσχας, ενώ ο μικρός αριθμός σύγχρονων ρωσσικών
οπλικών συστημάτων επιβεβαιώνει την παρέμβαση
των ρωσσικών ενόπλων δυνάμεων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Επίσης, τα κρατικά-ιδίως-ρωσσικά ΜΜΕ προωθούν τις θέσεις της Μόσχας στην διεθνή κοινότητα.
Η Ρωσσία χρησιμοποιεί τον κυβερνοχώρο και τα κοινωνικά δίκτυα για να επηρεάσει την κοινή γνώμη στο
εσωτερικό της χώρας και στο εξωτερικό, καλύπτοντας τις στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Ο βασικός σκοπός τακτικής υβριδικού πολέμου από
μέρους της Μόσχας είναι να δημιουργηθεί ασάφεια,
και αυτή η τακτική χρησιμοποιείται από την Ρωσσία
για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είτε με παραπληροφόρηση και παραπλάνηση, είτε με τοποθέτηση
φιλορώσσων σε νευραλγικές θέσεις στις πληθυσμιακές ομάδες, με στόχο την πτώση των εθνικών κυβερνήσεων.
Όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες υπόκεινται σε
μια οργανωμένη απόπειρα της Μόσχας να διασφαλίσει
την χερσαία διασύνδεση της Κριμαίας με την Ρωσσία
μέσω της δημιουργίας μια ζώνης ασφαλείας στα σύνορα με την Ουκρανία, έχοντας παράλληλα βλέψεις στις
βαλτικές δημοκρατίες όπου κατοικούν ρωσσικές μειονότητες.
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η αντιμετώπιση του Υβριδικού Πολέμου από
την Δύση
Η Δύση καλείται να εκπονήσει, προκειμένου να
παρακολουθήσει την ρωσσική στρατιωτική μετάλλαξη αλλά κυρίως για να αντιμετωπίσει καινοφανή
φαινόμενα όπως το ISIS στην Μέση Ανατολή, ένα
στρατηγικό σχέδιο με άξονες την διπλωματία, την
οικονομία, τα δίκτυα πληροφοριών και τον στρατό.
Κάθε κράτος του ΝΑΤΟ πρέπει να επενδύσει σε καλά εκπαιδευμένο στρατό, που να είναι διαλειτουργικός με τους άλλους στρατούς των κρατών-μελών του
ΝΑΤΟ, αλλά και να αναπτύξει την διπλωματική του
ικανότητα.
Για να ανταποκριθεί επαρκώς στις νέες προκλήσεις, ο σύγχρονος στρατός καλείται να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες μάχης με διαφορετικούς τρόπους και να είναι άρτια εκπαιδευμένος. Ο πόλεμος
στην υβριδική του διάσταση είναι απρόβλεπτος και
πολύπλοκος και, ως εκ τούτου, ο στρατός πρέπει να
αναπτύξει ολιγάριθμες ταχυκίνητες μονάδες πεζικού,
που θα μπορούν το συντομώτερο δυνατόν, να λάβουν
μέρος σε οποιοδήποτε σημείο χρειαστεί. Στο πολιτικό σκέλος, είναι απαραίτητη η συνδρομή και η διεθνής συνεργασία μεταξύ διπλωματών, αξιωματούχων
των διεθνών οργανισμών και η διυπουργική συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας,
με στόχο την λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της
υβριδικής επίθεσης.
Ο υβριδικός πόλεμος είναι η πιο πολύπλοκη και
απρόβλεπτη μορφή πολέμου λόγω των ιδιαίτερων
χαρακτηριστικών του. Η τρομοκρατία, ο κυβερνοπόλεμος, η χρήση των κοινωνικών δικτύων ως μέσων
προπαγάνδας, η αποκοπή από τους ενεργειακούς πόρους αποτελούν στοιχεία του υβριδικού πολέμου στα
οποία η Δύση καλείται να αντιπαρατάξει ένα οργανωμένο σχέδιο δράσης σε πολιτικό και στρατιωτικό
επίπεδο.
Η Δύση είναι πλέον υποχρεωμένη να αναδιοργανώσει τον αμυντικό σχεδιασμό της πάνω στο υβριδικό μοντέλο πολέμου, με την ανάλογη εκπαίδευση των
εθνικών στρατών και την διεύρυνση των διεθνών συνεργασιών. Η Ελλάδα βρίσκεται και εκείνη υπό τη δίνη μιας ραγδαίας υβριδικής πολεμικής απειλής. Η μόνη λύση είναι η διαλειτουργική συνεργασία με τα άλλα
κράτη στα πλαίσια της ευρω-ατλαντικής συμμαχίας και η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την
προάσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και γενικώτερα
του δυτικού πολιτισμού.
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εξωτερική πολιτική & άμυνα

Η Ελλάδα αντιμέτωπη με άγνωστα σενάρια
υβριδικής επίθεσης

Τ

ρεις αναθεωρητικοί εθνικισμοί περιβάλλουν
την χώρα μας: ο τουρκικός, ο αλβανικός και ο
σκοπιανός. Εσχάτως, με την τερατογένεση του
ΙSIS, μία μείζων απειλή προβάλλει σε όλη την Ευρώπη και σε όλη τον δυτικό κόσμο, ανατολικό όριο του
οποίου και μεθόριο προς την βαρβαρότητα αποτελεί
η Ελλάδα.
Ο αλβανικός εθνικισμός και ψευδο-αλυτρωτισμός εστιάζει την προσοχή του στην ελληνική
Ήπειρο. Πιθανή ενεργοποίησή του δεν θα εμπλέξει
το επίσημο αλβανικό κράτος, αλλά θα εκδηλωθεί με
την μορφή υβριδικής επίθεσης, δηλαδή τρομοκρατικής δραστηριότητας και ανταρτοπολέμου, με μηχανισμούς τύπου UCK, στο πρότυπο του Κοσυφοπεδίου.
Ο σκοπιανός εθνικισμός και ψευδοαλυτρωτισμός
παραλύει μεν από την εσωτερική πολιτική αποσύνθεση της FYROM, αλλά ακριβώς αυτή η αποσύνθεση
μπορεί να βρει διέξοδο σε μία επιθετική κίνηση προς
την Ελλάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι στον
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του Μελέτη Μελετόπουλου
στες με φόντο έναν χάρτη της «Μακεδονίας του Αιγαίου», όπου τα όρια του κρατιδίου του έφταναν μέχρι
τον….Όλυμπο.
Ο τουρκικός εθνικισμός, επεκτατισμός και αναθεωρητισμός και η πιθανή εκδήλωση τουρκικής προέλευσης υβριδικών ανθελληνικών ενεργειών στην
Θράκη ή στο Αιγαίο, εκπορεύονται από τους παρακρατικούς μηχανισμούς του τουρκικού κράτους. Μην
ξεχνάμε ότι στέλεχος των «Γκρίζων Λύκων» είχε δηλώσει προ ετών ότι «Εμείς βάλαμε τις φωτιές στα ελληνικά δάση» (οι δηλώσεις αναδημοσιεύθηκαν σε ελληνικές εφημερίδες).
Αλλά η μεγάλη, ανεξέλεγκτη και μη διαχειρίσιμη
με τον συμβατικό τρόπο σκέψης ασύμμετρη υβριδική
απειλή, είναι η μαζική μετανάστευση προσφύγων από
την Εγγύς Ανατολή στην Ελλάδα, στο μέτρο που ένα
μέρος αυτών των προσφύγων συνδέονται με εξτρεμιστικούς και τρομοκρατικούς μηχανισμούς.
Απέναντι σε αυτά τα πρωτοφανή δεδομένα, που
όμοιό τους έχουν μόνον την Μεγάλη Μετανάστευ31

ση των Λαών που κατέλυσε το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος τον 5ο αιώνα μ.Χ. και παρά λίγο να διαλύσει και
το Ανατολικό, η Ελλάδα συνοπτικά οφείλει να κινηθεί
στους εξής άξονες:
Πλήρης αξιοποίηση και ενσωμάτωση και συνεργασία με το δυτικό σύστημα ασφαλείας, τον ΟΗΕ, το
ΝΑΤΟ, την ΕΕ, τις ΗΠΑ, Μ.Βρεταννία, Γαλλία,κλπ.
Ανασυγκρότηση των απαραίτητων μηχανισμών
ασφαλείας που τα τελευταία χρόνια το φαυλοκρατικό πολιτικό σύστημα αποδόμησε για πελατειακούς
ή λαϊκιστικούς λόγους: Χωροφυλακή, Δασοφυλακή,
Συνοριοφυλακή, Αγροφυλακή, να επανιδρυθούν ως
σώματα αμιγώς στρατιωτικά, με υψηλή τεχνολογική
επένδυση και αξιοκρατική στελέχωση. Εδώ μπορούν
να συμβάλουν οι απόστρατοι, που έφυγαν και παραμένουν σε παραγωγική ηλικία (έως 60 ετών). Επίσης
να επανιδρυθούν η Ογδόη Μεραρχία στα Ιωάννινα
και όλοι οι μεγάλοι σχηματισμοί στον βορρά και στα
ανατολικά της χώρας. Η δομή του Στρατού Ξηράς να
μεταβληθεί σε καταδρομική, η στρατιωτική εκπαίδευση να αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα, η θητεία να
ξαναγίνει διετής.
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Εγκατάλειψη της ιδεαλιστικής προσέγγισης της
διεθνούς πραγματικότητας τύπου Χριστοδουλοπούλου κλπ. Το να επικεντρώνονται τα ΜΜΕ στο χαστούκι που έδωσε ένας αστυνομικός σε λαθρομετανάστη
αντί να αναλύουν την μαζική είσοδο 150.000 λαθρομεταναστών στην ελληνική επικράτεια, αποτελεί νοοτροπία (αν είναι νοοτροπία και όχι επιλογή) που οδηγεί την ελληνική κοινωνία στην αυτοκτονία. Ασφαλώς
η τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων θα συνεχίσει να αποτελεί τον έναν πυλώνα της αντιμετώπισης
των προσφύγων, αλλά παράλληλος πυλώνας θα είναι
η εθνική ασφάλεια, ο ρεαλισμός και η φύλαξη της ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας.
Πλήρης εξοπλισμός των κρατικών υπηρεσιών με
σύγχρονα μέσα διάσωσης, ανίχνευσης, επικοινωνίας.
Δημιουργία Διακλαδικών Κέντρων Επιχειρήσεων που
θα κατοπτεύουν άμεσα το σύνολο της επικράτειας και
Μονάδων Διαδικτυακής Δράσης που θα επιτηρούν το
Διαδίκτυο. Επαναλαμβάνουμε εδώ την πρόταση που
εις μάτην καταθέτουμε ξανά και ξανά από το 2007: την
δημιουργία Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας κατά τα
αμερικανικά πρότυπα.
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O αριστερός λαϊκισμός κερδίζει τις εκλογές
στην Ευρώπη και στον κόσμο, αλλά δεν μπορεί
να κυβερνήσει
του Γεωργίου Κ. Οικονόμου

Μ

ια οπτασία πλανάται στην Ευρώπη και τις
Ην. Πολιτείες. Έχει επιβάλει τον νυν πρόεδρο της Γαλλίας καθώς και τον νυν δήμαρχο
της Νέας Υόρκης. Έχει επιφέρει μια συντριπτική νίκη
της λαϊκιστικής αριστεράς στην Ελλάδα, δημιουργεί
συνθήκες ακυβερνησίας στην Ισπανία και παρ’ ολίγον
να διαμελίσει την Μεγάλη Βρεταννία, με το κόμμα της
ανεξαρτησίας να είναι ο απόλυτος άρχων στην Σκωτία.
Η ιδέα, η οποία κερδίζει συνεχώς έδαφος, ο αριστερός λαϊκισμός, είναι μια ριζοσπαστική και ευλογοφανής απάντηση στην οικονομική κρίση και στις στερήσεις που έχει υποφέρει η κοινωνία. Στην Ελλάδα, έχει
επιτυχώς τιθασσευθεί από τον Σύριζα, ο οποίος «παίζει» σήμερα χωρίς αντίπαλο. Το πρόγραμμα του Σύριζα, καθώς και οι θέσεις της Θεσσαλονίκης, είναι η επιτυχής απάντηση στην διάθεση της κοινωνίας. Θάβει
την πραγματιστική περίοδο της Νέας Δημοκρατίας/
Πασόκ, η οποία απευθύνετο τόσο στους νέους εργοδότες όσο και στους εργαζομένους. Στην θέση της πολιτικής αυτής, αναδεικνύει την πολιτική της διασπάσεως. Μια Ελλάδα φτωχών κατά των πλουσίων, μη
προνομιούχων κατά προνομιούχων, μη εχόντων κατά
εχόντων.
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Το πρόγραμμα του Σύριζα, όπως έχει δημοσιευθεί,
είναι οι αλλαγές τις οποίες θα επιφέρει στο σύστημα
και στην οικονομία η καταστροφή του ιδιωτικού τομέα, η γιγάντωση του κρατικισμού και της κρατικής
μηχανής, η κρατικοποίηση των τραπεζών, ο έλεγχος
στους μισθούς, η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και του ασύδοτου και ανεξέλεγκτου δικαιώματος
της απεργίας, η επαναφορά του ασύλου όπως έχει καταντήσει, η επαναφορά των αιώνιων φοιτητών και παρόμοια. Επαγγέλλεται την συνοπτική απόρριψη του
«κατεστημένου» αλλά και της Ευρώπης όπως είναι σήμερα.
Πριν από μερικά χρόνια, οι πολιτικές αυτές θα
εκλαμβάνονταν ως μια δονκιχωτική αναβίωση του σοσιαλισμού της δεκαετίας του 1970, και ως ένας τρόπος
πολιτικής αυτοκτονίας. Είναι φανερό, όμως, ότι τώρα
το δόγμα δεν είναι μόνον λαϊκιστικό αλλά και δημοφιλές και ότι κερδίζει εκλογές.
Το κόμμα του τσαγιού/ Tea Party των Ηνωμένων
Πολιτειών είναι τώρα σε παρακμή. Η ανερχόμενη δύναμη στις δυτικές χώρες είναι η λαϊκιστική αριστερά, η
οποία διαχειρίζεται την «πολιτική του θυμού» αλλά όχι
την «πολιτική των απαντήσεων». Η ανερχόμενη δύνα33

κόσμος

μη είναι οι «αγανακτισμένοι», οι καταληψίες, το «κίνημα των πλατειών».
Ο Bill de Blasio εξελέγη δήμαρχος της Νέας Υόρκης χάριν ενός λαϊκιστικού προγράμματος. Επετέθη κατά της ανισότητας, η οποία, όπως ισχυρίσθηκε,
ανεπτύχθη διότι οι πολιτικοί φρόντιζαν τα συμφέροντα της ελίτ παρά εκείνα των πτωχότερων τάξεων, και
παρέθεσε κατάλογο των «κακών» που απετελείτο από
μεγάλες εταιρείες μέχρι και ανήθικους ιδιοκτήτες ακινήτων.
Για τους Δημοκρατικούς του Clinton αυτό ήταν ένα
μεγάλο βήμα προς τα πίσω, αλλά ο de Blasio απέδειξε
ότι αυτή η πολιτική είναι το μέλλον: κέρδισε τις εκλογές με 73% των ψήφων, και εμφανίζεται ως παράδειγμα
ότι ο λαϊκισμός σήμερα κερδίζει τις εκλογές, όπως άλλωστε απεδείχθη περιτράνως και στην Ελλάδα.
Ποιά πολιτική ακολουθείται στις περιπτώσεις αυτές;
Κατονομάζονται οι «κακοί» και «διεφθαρμένοι», οι
μεγάλες εταιρείες, οι πλοιοκτήτες, οι κατασκευαστές,
οι καναλάρχες, τα συγκροτήματα του τύπου, οι φοροφυγάδες, γενικώς οι «έχοντες και κατέχοντες». Είναι ο
νέος πόλεμος των τάξεων. Δεν ενδιαφέρουν τόσο τα
μέτρα που θα ληφθούν για να επέλθει ανάκαμψη, αλλά
ενδιαφέρει κυρίως η ταυτοποίηση των «κακών» και η
τιμωρία τους. Το γεγονός ότι δεν δημιουργούνται σήμερα θέσεις εργασίας λόγω της στασιμότητος της οικονομίας και της μη λήψεως των αναγκαίων μέτρων
δεν απασχολεί, ούτε και ενοχλεί τόσο πολύ τους πολίτες όσο τους ευχαριστεί η διαπίστωση ότι η κυβέρνηση
«κυνηγά» μέχρι εξοντώσεως τους ταλαίπωρους εκείνους που έχουν ακόμη μια κάποια περιουσία.
Το ίδιο ισχύει γενικώς στην Ευρωζώνη. Για να χρησιμοποιήσουμε ένα παράδειγμα εκτός Ελλάδος, όταν η
Ισπανία είχε οικονομικά προβλήματα, η πεσέτα υπετιμάτο και η κοινωνία μπορούσε να βοηθήσει την ανάκαμψη με το να αγοράζει περισσότερα προϊόντα ή με
την αύξηση του τουρισμού. Τώρα, με το Ευρώ, η Ισπανία αναγκάζεται να προχωρήσει σε «εσωτερική υποτίμηση» με μειώσεις μισθών, αύξηση της ανεργίας, κ.λπ.,
με αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα και με γεωμετρική πρόοδο η απαίτηση για αλλαγή.
Στις αρχές του περασμένου έτους, ο Pablo Iglesias
ίδρυσε ένα κίνημα κατά της λιτότητος. Μέσα σε δύο
ημέρες συγκέντρωσε 50.000 υπογραφές, οι οποίες
απαιτούντο για να λάβει μέρος στις εκλογές για την
Ευρωβουλή. Μετά από τέσσερις μήνες είχε 5 Ευρωβουλευτές, τώρα είναι από τους πιο υπολογίσιμους παί34

κτες στην Ισπανία. Σήμερα ο Iglesias έχει εκλέξει την
Δήμαρχο της Μαδρίτης, είναι από τους κύριους παίκτες στις μελλοντικές εκλογές και το παιχνίδι έπαυσε
να ελέγχεται από δύο κόμματα.
Ο Iglesias, όπως και ο de Blasio, αποδίδουν την επιτυχία τους στην «απελευθέρωση» της παραδοσιακής
αριστεράς από την παγίδα της κεντροαριστεράς, και
αυτό άνοιξε το πεδίο για να εφαρμοσθούν νέα πολιτικά πειράματα.
Ακόμη και στην Σκωτία, όπου το εργατικό κόμμα
πάντοτε εκυριαρχούσε, στις τελευταίες εκλογές έχει
σχεδόν εξαφανισθεί. Από 59 έδρες έχει μένει με μία!
Εδώ πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση. Όπως έχει
αποδειχθεί αρχικώς στην Γαλλία, ο αριστερός λαϊκισμός μπορεί να κερδίζει τις εκλογές, αλλά δεν
μπορεί να κυβερνήσει αποτελεσματικά. O Francois
Hollande πρώτα επέβαλε 75% φορολογία και μετά την κατήργησε γιατί απέτυχε παταγωδώς. Η γενική αντι-επιχειρηματική του πολιτική επάγωσε την
ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας και
αναγκάστηκε να την αλλάξει. Εν αντιθέσει με τον
Francois Hollande, ο de Blasio αθέτησε τις πιο ακραίες υποσχέσεις του, αλλά, όπως αποδεικνύεται, οι ψηφοφόροι σφυρίζουν αδιάφορα και η επανεκλογή του
είναι σχεδόν βεβαία.
Το μεγαλύτερο, όμως, success story του λαϊκισμού
είναι η περίπτωση Σύριζα. Εξήγγειλε ένα δημοψήφισμα που κανείς δεν είχε καταλάβει όχι απλώς γιατί έγινε αλλά και τι αντιπροσώπευε, αλήθεια τι εκαλείτο ο
λαός να ψηφίσει; Απόδειξη ότι ο πρωθυπουργός το
ΟΧΙ το επαρουσίασε ως ΝΑΙ και με αυτό επροχώρησε
στις διαπραγματεύσεις με τους Ευρωπαίους εταίρους.
Το δημοψήφισμα επαρουσιάσθη τεχνηέντως στον λαό
ως το πολεμογενές αντιστασιακό πνεύμα της ελληνικής ιστορίας στην σημερινή εποχή. Η Ελλάς υπέστη
και κατάπιε την πιο μεγάλη ήττα και ταπείνωση, οι
περισσότεροι βουλευτές της συμπολιτεύσεως εστηλίτευσαν τις διαπραγματεύσεις αλλά παρ ’όλα αυτά
στηρίζουν την κυβέρνηση και βαφτίζουν την νέα επαίσχυντη συμφωνία ως νίκη των αριστερών δυνάμεων.
Ήμαρτον!
Έχουν φθάσει στο σημείο οι βουλευτές του Σύριζα
να καθυβρίζουν την πρόσφατη συμφωνία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, αλλά να ψηφίζουν «ΝΑΙ» στα
πολύ επώδυνα μέτρα ακόμα και υπουργοί που εκφράζονται δημοσίως κατά των μέτρων που έχουν επιβληθεί
να παραμένουν σε θέσεις – κλειδιά για να τα υλοποιήσουν! Καμμία αντιστοιχία μεταξύ λόγων και πράξεων.
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Και το χειρότερο είναι ότι, αν γίνουν εκλογές τώρα, ο
Σύριζα θα είναι πάλι ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, όπως
δείχνουν οι δημοσκοπήσεις.
Είναι φανερό ότι η ανισότητα στην κοινωνία είναι
σήμερα η μεγάλη κοινωνική και πολιτική πρόκληση
της εποχής μας. Το γεγονός είναι ότι οι διαρκώς αυξανόμενες διαφορές μεταξύ του μεγάλου πλούτου και
της υπόλοιπης κοινωνίας συνηγορούν υπέρ της ανόδου της λαϊκιστικής αριστεράς, ανεξαρτήτως αν οι πολιτικές της είναι αποτελεσματικές ή το μόνο που επιτυγχάνουν είναι να πτωχοποιήσουν περισσότερους
κλάδους και άτομα. Αρκεί η στοχοποίηση του πλούτου και των πλουσίων, η διαπόμπευση και ο διασυρμός, τα μεγάλα πρόστιμα και η στέρηση της προσωπικής ελευθερίας. Αυτή είναι η σημερινή ρωμαϊκή αρένα,
που προσφέρει στον λαό την διασκέδαση και την ψυχαγωγία του.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το κεντρώο Δημοκρατικό Κόμμα, το οποίο ο Bill Clinton επροικοδότησε στον
Barack Obama, δεν είναι το ίδιο που θα παραλάβει σύντομα o διάδοχός του. Από πάσης απόψεως είναι πιο
αριστερό και πιο λαϊκιστικό, τόσο στο πνεύμα όσο και
σε ιδεολογική σύνθεση.
Αυτό καταδεικνύεται από την μέθοδο που επέλεξε
για να διεξαγάγει την προεκλογική της εκστρατεία η
υποψήφια πρόεδρος Hillary Clinton. Από πέρυσι, όταν
εκυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματά της ως υπουργού Εξωτερικών, είχε αρχίσει να προσαρμόζεται στο
πνεύμα των καιρών. «Το έθνος…» είχε πει τότε, «…
πρέπει να αντιμετωπίσει το καρκίνωμα της ανισότητος». Και προειδοποίησε ότι η χώρα αντίκριζε μια νέα
«Χρυσή Εποχή των βαρώνων ληστών».
Η Clinton είναι αναγκασμένη να αναμασά αυτές τις
γενικότητες, γιατί η διάθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες,
τουλάχιστον της αριστεράς του Δημοκρατικού Κόμματος, έχει αλλάξει από την εποχή της προεδρίας του
Clinton. Ο δυναμικός φιλελευθερισμός, που εβομβάρδισε τον Saddam Hussein και τον Slobodan Milosevic,
έχει πλέον ατονήσει.
Σήμερα, η γραμμή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής είναι περισυλλογή, περιστολή και πύρινος λόγος κατά των πλουσίων.
Η «νέα» πολιτική που ακολουθεί σήμερα η Hillary
Clinton αντιμετωπίζεται με δυσπιστία, επειδή είναι
γνωστό ότι, όταν εγκατέλειψε το υπουργείο Εξωτερικών, εισέπραττε για κάθε εμφάνιση και ομιλία της
$200.000 και ότι, ενώ ήταν υπουργός, πολλές ξένες
κυβερνήσεις είχαν «συνεισφέρει» στο Ίδρυμα Clinton
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εκατομμύρια δολλάρια. Εξεκίνησε την εκστρατεία της
να γνωρίσει την «πραγματική» Αμερική ταξιδεύοντας
με ένα λεωφορειάκι, σεμνή και ταπεινή, μέχρις ότου
εγευμάτισε σε ένα φαστφουντάδικο και εξέχασε να
αφήσει φιλοδώρημα!
Παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειές της, όμως, η
Hillary Clinton θεωρείται ξένο σώμα για τους προοδευτικούς λαϊκιστές των Ηνωμένων Πολιτειών, ακριβώς γιατί δεν είναι αυθεντική. Πάντως, οι Ηνωμένες
Πολιτείες δεν έχουν διαβρωθεί ακόμη στον βαθμό που
έχει διαβρωθεί η Ευρώπη. Και, βεβαίως, οι χρηματικές
συνεισφορές στον προεκλογικό αγώνα έχουν καθοριστική σημασία. Έχει υπολογισθεί ότι ο νικητής των
αμερικανικών εκλογών θα δαπανήσει περί τα $2,5 δις,
ποσό διόλου ευκαταφρόνητο!
Επί άλλου επιπέδου, οι πιθανότητες της Clinton να
κερδίσει την προεδρία είναι μεγάλες, κυρίως διότι έχει
ωριμάσει η ιδέα ότι είναι καιρός να ανέλθει στο ύπατο αξίωμα γυναίκα, για να σπάσει και το τελευταίο ταμπού για την ισότητα των φύλων, των φυλών και των
«διαφορετικών»/ deviants. Το μονοπώλιο των straight
λευκών ανδρών έχει φθάσει στο τέλος του. Τώρα είναι
η ώρα του θριάμβου της ταυτότητoς ως περιεχομένου.
Ο Obama προηγουμένως και η Hillary τώρα, αντιπροσωπεύουν ο μεν πρώτος το χρώμα, η δε δεύτερη το φύλο ως αφηρημένη έννοια, που προκαλεί συναισθήματα
ευχάριστα αποκομμένα από την ιστορία και τις κοινωνικές σχέσεις. Η απάντηση του Δημοκρατικού Κόμματος στον νεοφιλελευθερισμό των Ρεπουμπλικάνων είναι το αφήγημα για απαλλοτρίωση και εκμετάλλευση,
χρησιμοποιώντας γλώσσα παραστατική αλλά πολιτικά
άγονη περί της ανισότητoς και διαφοροποιήσεως από
την πεπατημένη, χρησιμοποιώντας τεχνοκρατικά συνθήματα και χειρονομίες προς οργανώσεις ειδικών συμφερόντων (γάμοι ομοφυλοφίλων, δικαίωμα στην άμβλωση, ελευθεροποίηση της μεταναστεύσεως κ.λπ.).
Δυστυχώς το φαινόμενο του λαϊκισμού ριζώνει παντού στην Δύση, η οποία διολισθαίνει προς την τραγική εικόνα της παρακμής την οποία παρουσιάζει ο
Oswald Spengler στο διάσημο έργο του Η Παρακμή
της Δύσεως, που εκυκλοφόρησε στην δεύτερη δεκαετία του Εικοστού Αιώνος και εμφανίζει την Δύση να
καταδυναστεύεται από την ισχύ του χρήματος, την
επικυριαρχία της πλουτοκρατίας και των δημαγωγών
και να προχωρεί ακάθεκτη η διάλυση της κοινωνίας.
Επακολούθησαν ο Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος
Πόλεμος, ο Κομμουνισμός και ο Ναζισμός με τα εκατομμύρια θύματα.
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H υπόθεση Wallström και η Υποκρισία στην
σύγχρονη Ευρώπη

Α

ν οι κραυγές “je suis Charlie” ήσαν ειλικρινείς,
η Ευρώπη θα γινόταν άνω κάτω από την υπόθεση Wallström.
Η υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας Margot
Wallström κατήγγειλε την καταπίεση των γυναικών
στην Σαουδική Αραβία. Το βασίλειο απαγορεύει στις
γυναίκες να ταξιδεύουν, να είναι επιχειρηματίες και να
παντρεύονται χωρίς πρώτα να εξασφαλίζουν την άδεια
του άρρενα κηδεμόνα τους, και ως ανήλικες τους επιβάλλεται να παντρεύονται πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία άνδρες χωρίς την θέλησή τους, στην πραγματικότητα επιτρέπεται ο βιασμός τους.
Η Σουηδή υπουργός κατηγόρησε τα δικαστήρια
της Σαουδικής Αραβίας για την απόφασή τους να καταδικάσουν σε δεκαετή κάθειρξη και 1.000 μαστιγώματα τον Raif Badawi, επειδή εδημιούργησε ιστοσελίδα
που προωθούσε το κοσμικό κράτος και την ελευθερία
του λόγου.
Λόγω των δηλώσεων και καταγγελιών της
Wallström, η Σαουδική Αραβία απέσυρε τον πρεσβευτή της από την Σουηδία και εσταμάτησε την χορήγηση
βίζας σε Σουηδούς επιχειρηματίες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολούθησαν το παράδειγμα ή το πρόσταγμα της Σαουδικής Αραβίας.
Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας, ο οποίος
και αντιπροσωπεύει 56 μουσουλμανικές χώρες, κατηγόρησε την Σουηδία ότι δεν σέβεται «τα πλούσια και
διαφορετικά ήθη και έθιμα» των κρατών, τόσο πλού-
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του Γεωργίου Κ. Οικονόμου
σια και διαφορετικά που περιλαμβάνουν το μαστίγωμα των bloggers και τον λιθοβολισμό της μοιχαλίδας.
Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου κατεδίκασε
την «απαράδεκτη επέμβαση στα εσωτερικά της Σαουδικής Αραβίας».
Όλα αυτά συνέβησαν πριν από μερικές εβδομάδες.
Πλην Σουηδίας, τα δυτικά μέσα ενημερώσεως, εκτός
ελαχίστων εξαιρέσεων, αγνόησαν την είδηση και το
όλο θέμα, και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Σουηδίας δεν
έδειξαν καμμία διάθεση να της συμπαρασταθούν. Ένα
μικρό κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως αντιμετωπίζει κυρώσεις, κατηγορείται για ισλαμοφοβία
και όλοι σιωπούν. Το σκάνδαλο είναι ότι δεν υπάρχει
σκάνδαλο.
Είναι ένα δείγμα του πόσο έχουν έλθει τα πάνω–κάτω στην σημερινή άσκηση της πολιτικής. Θα περίμενε
κανείς ότι, ένας πολιτικός που υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου και τα δικαιώματα των γυναικών στον
Αραβικό κόσμο, θα είναι κάποιος φιλελεύθερος ή νεοφιλελεύθερος, ή ένας οπαδός των λαϊκίστικων νεοπαρουσιασθέντων δεξιών κομμάτων, των οποίων η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι απλώς
κάλυψη για το αντι-Ισλαμικό τους μένος.
Αλλά η Margot Wallström είναι μια αριστερή πολιτικός με αρχές. Είναι υπουργός των Εξωτερικών στην
κυβέρνηση συνασπισμού της Σουηδίας, που αποτελείται από Σοσιαλ-δημοκράτες και πράσινους, και, όταν
ανέλαβε, υπεσχέθη ότι θα εφαρμόσει φεμινιστική εξωΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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τερική πολιτική. Ανεγνώρισε το Παλαιστινιακό κράτος
τον περασμένο Οκτώβριο και, βεβαίως, ο Αραβικός
Σύνδεσμος και ο Οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας καθώς και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, δεν κατεδίκασαν την «απαράδεκτη ανάμειξή της
στα εσωτερικά του Ισραήλ». Φαίνεται ότι η υποκρισία
και το συμφέρον κυβερνούν και στην σημερινή «πεφωτισμένη» εποχή.
Μετά την αντιπαράθεση με τον Netanyahu για την
αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, η Σουηδή
υπουργός «τα έβαλε» με την Σαουδαραβική εκδοχή
της Sharia. Η κριτική της εβασίζετο στην ηθική. Δήλωσε ότι ήταν ανήθικο για την Σουηδία να συνεχίσει την
στρατιωτική της συνεργασία με την Σαουδική Αραβία.
Βεβαίως με τις δηλώσεις της απείλησε τα συμφέροντα
των εταιρειών πολεμικού υλικού, και η άρνηση χορηγήσεως βίζας σε επιχειρηματίες της Σουηδίας θέτει σε
κίνδυνο τα κέρδη άλλων εταιρειών μη συνδεδεμένων
με εξοπλισμούς. Μπορεί κανείς να θαυμάζει τους Σουηδούς ότι πράττουν συνήθως το σωστό/ηθικό, αλλά
αυτό δεν αληθεύει πάντοτε όταν διακυβεύονται οικονομικά συμφέροντα.
Η Σουηδία είναι η 12η μεγαλύτερη εξαγωγέας πολεμικού υλικού – σπουδαίο επίτευγμα για μια χώρα με
μόλις εννέα εκατομμύρια πληθυσμό. Οι εξαγωγές της
Σουηδίας στην Σαουδική Αραβία ανέρχονται σε $1.3
δις. Υπάρχει δε πάντοτε ο φόβος ότι και άλλες μουσουλμανικές χώρες είναι πιθανόν να ακολουθήσουν το
παράδειγμα της Σαουδικής Αραβίας.
Ας θυμηθούμε ότι, την περίοδο της κρίσεως των
κινουμένων σχεδίων (cartoon crisis), οι Δανικές εταιρείες αντίκρισαν παγκόσμιες επιθέσεις και η Γαλλική
Carrefour απέσυρε από τα ράφια της αγαθά προερχόμενα από την Δανία για να εξευμενίσει τους μουσουλμάνους πελάτες της. Μια συντεταγμένη διπλωματική και εμπορική εκστρατεία από μουσουλμανικά
κράτη εναντίον της Σουηδίας δεν είναι εξωπραγματική. Εκτός των άλλων, η Σουηδία κινδυνεύει να χάσει
την ευκαιρία να εξασφαλίσει μια θέση στο Συμβούλιο
Ασφαλείας το 2017 χάριν της Wallström.
Το Σουηδικό κατεστημένο έχει αγριέψει. Τριάντα διοικητές μεγάλων εταιρειών απέστειλαν επιστολή με την
οποία δηλώνουν ότι η διάρρηξη της εμπορικής συμφωνίας για τα εξοπλιστικά «θα θέσει υπό αμφισβήτηση την
φήμη της Σουηδίας ως εμπορικού εταίρου». Ο βασιλεύς
Κάρολος Γουσταύος ο XVI εκάλεσε την Wallström για
να της δηλώσει ότι επιθυμεί συμβιβασμό!
Είναι φανερό ότι η Σαουδική Αραβία έχει αντιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 .ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

στρέψει επιτυχώς την κριτική κατά του εξτρεμιστικού
Ισλάμ σε άδικη επίθεση κατά όλων των Μωαμεθανών,
ανεξαρτήτως αν είναι οπαδοί του Ουαχαμπισμού, και
η Wallström και οι ακόλουθοί της έχουν αποδιοργανωθεί από τις κατηγορίες για ισλαμοφοβία. Τα σημάδια δείχνουν ότι θα υποχωρήσει στην πίεση, εν όψει
και του γεγονότος ότι η υπόλοιπη φιλελεύθερη Ευρώπη δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να την υποστηρίξει.
Ας θυμηθούμε ότι, πριν αρκετά χρόνια, όταν οι Εργατικοί έγιναν κυβέρνηση στην Μεγάλη Βρεταννία, ο
τότε υπουργός Εξωτερικών Robin Cook είχε δηλώσει
ότι εφ’ εξής η Βρετανία θα ακολουθούσε «ηθική» εξωτερική πολιτική. Τότε δημοσιεύθηκε η πληροφορία ότι
ένας από τους πρίγκιπες της Σαουδικής Αραβίας θα
ελάμβανε προμήθεια για εξοπλιστικά–μαμούθ ύψους
£2.0 δις., και αμέσως το θέμα ετέθη στο ψυγείο. Έκτοτε
κανείς δεν άκουσε την συνέχεια, εάν υπήρξε.
Αμαρτήματα γίνονται όχι μόνο με πράξεις αλλά
και με παραλείψεις. Η υπόθεση Wallström υποδηλώνει τρία πράγματα. Είναι ευκολώτερο να υποδείξει κανείς σε μικρές χώρες όπως η Σουηδία «τι δικαιούται»
και τι όχι, και να τις υποχρεώσει να ακολουθήσουν «τις
υποδείξεις», αλλά όχι σε μεγάλες χώρες όπως οι Ην.
Πολιτείες ή η Κίνα ή η Σαουδική Αραβία, η οποία είναι εις θέση να καλέσει σε παγκόσμιο προσκλητήριο
τους απανταχού μουσουλμάνους όταν και όποτε κατηγορείται.
Μια Ευρώπη που γηράσκει και που γίνεται ολοένα
και πιο πτωχή, αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι η «ηθική» στις διακρατικές σχέσεις είναι πολυτέλεια, η οποία
δεν συνάδει με την ρεαλιστική πολιτική. Η Σαουδική
Αραβία ήταν πάντοτε σίγουρη ότι η Σουηδία χρειάζεται τα χρήματα περισσότερο από ό,τι η ίδια χρειάζεται
τα Σουηδικά προϊόντα.
Τελικώς, και για να επικεντρωθούμε στις ιδιαίτερες
πράξεις που δημιούργησαν το πρόβλημα, η περίπτωση
καταδεικνύει ότι τα δικαιώματα των γυναικών ακόμη
θεωρούνται δευτερεύοντα…..
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κόσμος

Ο Ακιντζί θέλει, αλλά μπορεί;

Ο

νέος «πρόεδρος» του κατεχόμενου ψευδοκράτους Ακιντζί είναι ασφαλώς ένας συμπαθής άνθρωπος, ευπροσήγορος, επικοινωνιακός, έχει μεσογειακό ταμπεραμέντο και καλή διάθεση.
Άρχισε την θητεία του ανταποκρινόμενος θετικά στην
επίθεση φιλίας που δέχθηκε από τον νόμιμο πρόεδρο
της Κύπρου Αναστασιάδη, αντιπροτείνοντας μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Επικρατεί συγκρατημένο
κλίμα αισιοδοξίας.
Ο Ακιντζί προσεφέρθη να προχωρήσει σε άνοιγμα της Αμμοχώστου υπό την εποπτεία των Ηνωμένων
Εθνών, και μάλιστα άφησε αιχμές για αυτονόμηση των Κατεχομένων από την
Άγκυρα. Πρότεινε βέβαια και την
διανομή του ορυκτού πλούτου και την μεταφορά του
στην Ευρώπη μέσω Τουρκίας, πρόταση που αποκλείει η Κύπρος. Αλλά,
εν πάση περιπτώσει, το
όλο πνεύμα του Ακιντζί
δείχνει διάθεση συνεργασίας.
Σε αυτό το σκηνικό, η
ελληνική (ελλαδική και κυπριακή) κοινή γνώμη, κουρασμένη από δεκαετίες επαναλαμβανομένων αδιεξόδων, είναι εύκολο
να σχηματίσει εσφαλμένες εντυπώσεις. Διότι τα πραγματικά δεδομένα παραμένουν αμετακίνητα και αποτυπώνονται στην ψυχρή, ηγεμονική δήλωση
του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Τσαβούσογλου,
ότι «η Τουρκία είναι εγγυήτρια δύναμη στην Κύπρο».
Που υπενθυμίζει, όχι μόνον στην Ελληνική, αλλά και
στην Τουρκοκυπριακή πλευρά, τον πραγματικό συσχετισμό ισχύος στην περιοχή. Δηλαδή ποιός στηρίζει στρατιωτικά, ποιός χρηματοδοτεί, και ποιός είναι
το αφεντικό στην βόρεια κατεχόμενη Κύπρο.
Η Τουρκία είναι ένας γεωπολιτικός όγκος που ίσταται ακριβώς πάνω από την Κύπρο. Το ψευδοκράτος
της βόρειας Κύπρου είναι δημιούργημα της τουρκικής
στρατιωτικής εισβολής του 1974. Στα εδάφη των Κα-
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τεχομένων εδρεύουν τουρκικά στρατεύματα, ενώ μεγάλο μέρος του πληθυσμού είναι Τούρκοι έποικοι, που
έχουν μεταφερθεί από την τουρκική Ανατολία και αναφέρονται στην Άγκυρα και όχι στην Λευκωσία. Όσο
καλές προθέσεις και να έχει ο Ακιντζί, είναι απολύτως
δέσμιος της τουρκικής κυβέρνησης και του τουρκικού
γενικού επιτελείου.
Οι Τούρκοι πασάδες της Άγκυρας θεωρούν την κατεχόμενη βόρεια Κύπρο μέρος της γεωπολιτικής ασπίδας προστασίας τους. Η συρρίκνωση της ελληνοκυπριακής επικράτειας νοτίως της Λευκωσίας
απομακρύνει το ελληνικό στοιχείο από
τις ακτές της Μικράς Ασίας. Οι
Τούρκοι δεν έχουν ξεχάσει ότι ο
Ελληνικός στρατός έφτασε
λίγα χιλιόμετρα έξω από
την Άγκυρα το καλοκαίρι του 1921. Θεωρούν
τον Ελληνισμό ως την
μεγαλύτερη απειλή για
το ετερογενές και κατά βάθος εύθραστο κράτος τους. Μπορεί αυτά να
μην ανταποκρίνονται στην
πραγματικότητα, αλλά αυτή
είναι η γεωπολιτική αντίληψη
και οι βαθύτερες ανασφάλειες των
τουρκικών κέντρων λήψης αποφάσεων.
Ο Ακιντζί θα βαδίσει μέχρις εκεί που θα του
επιτρέψει η «μητέρα-πατρίδα». Ας μην περιμένουμε εκ
μέρους του αυτόνομες πρωτοβουλίες και υπερβάσεις
των τουρκικών «κόκκινων γραμμών». Λόγια μπορεί να
λέγονται, αλλά η σκληρή πραγματικότητα προσδιορίζεται από τους κατόχους της ισχύος, και αυτοί είναι οι
Τούρκοι και όχι ο Ακιντζί. Η Αθήνα και η Λευκωσία
δεν πρέπει να νομίζουν ότι συνομιλούν με έναν εκλεγμένο πρόεδρο, που εκπροσωπεί ένα κυρίαρχο κράτος.
Πρέπει, αντιθέτως, να μην ξεχνούν ούτε στιγμή ότι ο
πραγματικός τους συνομιλητής είναι η Τουρκία.

ΝΠ
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Μπορεί το failed-state
να γίνει κράτος;
Η συνολική αποτυχία επιτάσσει συνολική ανασυγκρότηση

“Ο

λόκληρη η νεοελληνική ζωή υπήρξε ένα
ασυγχώρητο λάθος”, έγραψε το 1961 ένας
κορυφαίος διανοούμενος. Πολύ πρόωρα,
ίσως, αλλά φαίνεται ότι είχε από τότε διαβλέψει την
πορεία αυτού που σήμερα αποκαλούμε failed state.
Στην ουσία, η αποτυχία συγκρότησης κράτους στην
Ελλάδα, στην θέση των αλληλοσυγκρουόμενων καπετανάτων και τσιφλικιών, ανάγεται στην δολοφονία του
Καποδίστρια. Αυτή ήταν η βασική, αφετηριακή ευκαιρία, και χάθηκε.
Από εκεί και πέρα, έγιναν προσπάθειες, αλλά ηττήθηκαν. Την περίοδο 1909-1940 έγινε η σοβαρότερη,
από τον Ελευθέριο Βενιζέλο και την γενιά του. Η προσπάθεια αυτή πέρασε από πολλές φάσεις, επιχειρήθηκε
πάντως να υπάρξει σε αυτήν την χώρα συγκροτημένο
και λειτουργικό κράτος.
Και πράγματι υπήρξε, την περίοδο 1909-1940, στην
Ελλάδα εύρυθμο κράτος, με εξαιρετική δημόσια διοίκηση, εξαιρετική εκπαίδευση και ένοπλες δυνάμεις.
Αλλά εκπλήσσει πόσο εύκολα όλα αυτά διαλύθηκαν
μεταπολεμικά, και σε λίγες δεκαετίες επιστρέψαμε στο
οικείο κλίμα του 19ου αιώνα, των Μαυρογυαλούρων,
των πελατειακών αλληλεξαρτήσεων, της διαπλοκής,
της φαυλότητας, της καφκικής γραφειοκρατίας, της
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απαιδείας, της υπανάπτυξης, του κίτς, της διαφθοράς,
της παρακμής. Ήρκεσαν ένας εμφύλιος πόλεμος και μία
δικτατορία, και μερικοί ηγέτες κατώτεροι των περιστάσεων, ώστε η βαδίζουσα την οδό του εξευρωπαϊσμού της
Ελλάδα να αναβιώσει την πολιτική των Τζουμπέδων.
Η ολοκλήρωση του ναυαγίου της σύγχρονης Ελλάδας έλαβε χώρα κατά την Μεταπολίτευση. Οι διάφοροι απολογητές των τριών μακροβιώτερων πρωθυπουργών της Μεταπολίτευσης, του Κωνσταντίνου
Καραμανλή, του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κωνσταντίνου Σημίτη, δεν μας εξηγούν πώς αφού οι ηγέτες
αυτοί ήταν τόσο σπουδαίοι, διορατικοί κλπ., κατά την
περίοδο της διακυβέρνησής τους η Ελληνική κοινωνία
υπέστη σε μερικές δεκαετίες πρωτοφανή αποδόμηση,
πολύ βαθύτερη και συνολικώτερη από αυτήν που επέφερε η μακραίωνη τουρκοκρατία. Σε όλα ανεξαιρέτως
τα επίπεδα, με τραγική κατάληξη την μετάλλαξη του
ίδιου του κυρίαρχου ανθρώπινου τύπου του Έλληνα.
Η αποτυχία του κράτους συνδέθηκε και με την αποτυχία ολόκληρης της κοινωνίας. Η ελληνική κοινωνία,
που κάποτε εξέπλησσε τον κόσμο με την γενναιότητά
της, την προσαρμοστικότητά της, την διεθνή της παρουσία, την παραγωγικότητά της, την πνευματική και
καλλιτεχνική της επίδοση, την αξιοπρέπειά της, εκφυ39

λίστηκε σε ένα μόρφωμα που προκαλεί διεθνώς οίκτο
και περιφρόνηση.
Έγινε μία κοινωνία που έμαθε να θηλάζει τον μαστό
του πελατειακού της κράτους, του τελευταίου σοβιετικού τύπου κράτους στην Ευρώπη. Που έμαθε να επιβιώνει αναξιοπρεπώς με ξένα δάνεια, χωρίς κάν να προβλέπει, όπως κάνει διεθνώς και ο τελευταίος μισθωτός,
την δυνατότητα και τον τρόπο αποπληρωμής τους.
Ασφαλώς η ελληνική κοινωνία έχει τις δικιές της τεράστιες ευθύνες. Το 1974 ο ελληνικός λαός ήταν ελεύθερος, χωρίς πιά πολιτειακούς κηδεμόνες, να επιλέξει
μία νέα γενιά πολιτικών.
Αντ’ αυτού ανέδειξε, στα σαράντα χρόνια της Μεταπολίτευσης, ό,τι πιο φαύλο κυβέρνησε αυτήν την
χώρα από την εποχή της Απελευθέρωσης. Λαϊκιστές,
δημαγωγούς, ηλιθίους με καθησυχαστικόν ύφος, ανικάνους με αλαζονική συμπεριφορά, ανάξιους γόνους
και ευνοουμένους, αστράτευτους, αμόρφωτους, κατασκεύασε με την ψήφο του πολιτικές δυναστείες τύπου
μεσανατολικών φυλάρχων και σειρά ολόκληρη ανεπάγγελτων πρωθυπουργών. Οι ψηφοφόροι ψήφιζαν
ιδιοτελώς και με πελατειακά ανταλλάγματα, μη κατανοώντας ότι το τίμημα για την ανάδειξη φαύλων (που
όμως ήταν διατεθειμένοι να υπηρετήσουν τα νόμιμα,
οριακά ή και παράνομα συμφέροντα των ψηφοφόρων
τους) ήταν ακριβώς αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή η
συνολική εθνική χρεωκοπία.
Ασφαλώς η φαυλοκρατία διέθετε μηχανισμούς πολιτικού μονοπωλίου (μαύρο χρήμα, κρατικά πανεπιστήμια-εκτροφεία πολιτικών στελεχών, ΔΕΚΟ κλπ.), αλλά

ο ελληνικός λαός έχει παρά ταύτα τεράστιες ευθύνες,
που αν δεν τις αναγνωρίσει, η κάθαρση δεν θα έρθει.
Το χειρότερο, όμως, απ’ όλα είναι ότι όλη αυτή η
ραγδαία εκφυλιστική πορεία προκάλεσε έναν βαθύ
κοινωνικό μετασχηματισμό: οι Έλληνες μεταλλάχθηκαν σε έναν λαό που δεν γεννά, δεν παράγει και δεν
πολεμά. Το πρώτο δείχνει ο αυτοκτονικά χαμηλός δείκτης γεννητικότητας 0,8. Το δεύτερο τεκμηριώνουν η
τραγικά χαμηλή παραγωγικότητα και όλοι οι δείκτες
βιομηχανίας, γεωργίας κλπ, ο αρρωστημένα μεγάλος
αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων, ανέργων, αέργων,
πρόωρων συνταξιούχων, κανονικών συνταξιούχων,
η ακαλλιέργητη γη στην ύπαιθρο κλπ. Το τρίτο δείχνει όχι τόσο το κυρίαρχο δόγμα του μη πολέμου αλλά ακόμα περισσσότερο η συνεχής μείωση της θητείας,
η μη συμμετοχή ελληνικών μονάδων σε νατοϊκές αποστολές και η ανάδειξη της σύγκρουσης σε αδιανόητο,
όχι μόνον σε διακρατικό επίπεδο αλλά και στην κοινωνική, καθημερινή πραγματικότητα.
Τώρα η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε ένα σκληρό
δίλημμα: ή θα δεχθεί (και θα αναθέσει στα κατάλληλα πρόσωπα, που υπάρχουν αλλά ασφαλώς εκτός των
σχημάτων της φαυλοκρατίας) την συνολική, ριζική, εκ
του μηδενός ανασυγκρότηση του κράτους και της κοινωνίας, ή θα αφεθεί μοιραία να συρθεί από τον θανατηφόρο ρου της ιστορίας των Ελλήνων.
Δυστυχώς τρίτος δρόμος δεν υπάρχει.

Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αφιέρωμα

Έχουν ατροφήσει τα αισθητήρια που θα μας
επέτρεπαν να αντιληφθούμε τους βαθύτερους
λόγους της κρίσης

Ε

ίναι η δεύτερη φορά που η ηγεσία της Αριστεράς,
αρνούμενη να δεχθεί ρεαλιστικά την κατάσταση των πραγμάτων και εκλαμβάνοντας την φαντασίωσή της ως πραγματικότητα, οδήγησε και οδηγεί
επιπόλαια και εγκληματικά τον λαό της σε σκληρές περιπέτειες και μαζί του την χώρα ολόκληρη. Τότε μεν σε
έναν αιματηρότατο εμφύλιο πόλεμο, σήμερα δε στην
ταπείνωση μιας άνευ όρων συνθηκολόγησης και στην
αποδοχή καθεστώτος συλλογικής ευρωπαϊκής αποικίας, που λίγο διαφέρει από εκείνο της πνέουσας τα λοίσθια Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μετά την πτώχευσή
της το 1875/1881.
Παρ’ ότι στην δική μας εν εξελίξει τραγωδία τα μεγέθη - αρχίζοντας από τους πρωταγωνιστές- είναι συγκριτικά λιλιπούτεια, η πολύωρη ευρωπαϊκή σύνοδος
την επομένη του παλαβού ελληνικού δημοψηφίσματος
–διότι πώς αλλοιώς να το χαρακτηρίσει κανείς;- φέρνει
στον νου, ένα από τα μείζονα επεισόδια της μακράς σύγκρουσης του παπισμού με τον αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους,
στην καρδιά του δυτικού Μεσαίωνα: τον ικέτη Ερρίκο
Δ΄, ντυμένο με έναν απλό ποδήρη χιτώνα και με την
θηλιά του καταδίκου περασμένη στον λαιμό, όρθιο μέσα στο χιόνι, μπροστά στις κλειστές πύλες του κάστρου
της Κανόσα, εντός του οποίου ο πάπας Γρηγόριος Ζ΄
απολάμβανε, ύστερα από τόσους αγώνες ανάμεσα
στους οπαδούς των δύο κοσμοθεωριών, την συντριβή
της αυτοκρατορικής αξίωσης περί παγκοσμίου καισαροπαπισμού και τον θρίαμβο του παποκαισαρισμού,
που ήταν τότε η ιδεολογία της Ρώμης. Ύστερα από δύο
μερόνυκτα οι πύλες άνοιξαν, κι ο ξυλιασμένος και ταπεινωμένος αυτοκράτορας είχε την τιμή να προσκυνήσει την άκρη του κεντημένου παπικού υποδήματος.
Όπως και τότε, που καμμιά σημασία δεν είχε η κατά πολύ μεταγενέστερη εξασθένηση του παπισμού και
η καταγγελία των ήκιστα πνευματικών κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία η Ρώμη επί αιώνες ασκούσε στην
Δυτική Χριστιανοσύνη την ύπατη αρχή, όπως και ο
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του Κώστα Σταματόπουλου
(υποτιθέμενος) θρίαμβος των Φώτων, με ή χωρίς εισαγωγικά, έτσι και σήμερα, καμμιά σημασία δεν έχει για
μας εδώ στην Ελλάδα μια μελλοντική τυχόν αναδιάρθρωση της λογικής του ευρωπαϊκού οικοδομήματος ή
η σχεδόν μοιραία (με όλες τις σημασίες και από πάσης πλευράς) μετά από τόσες κατρακύλες, παλιές, τωρινές και επερχόμενες, διολίσθηση και επιστροφή μας
στην δραχμή... Ας πούμε επίσης, αναζητώντας αναλογίες του τότε με το σήμερα, πως όση σχέση είχε ο παπισμός με την θρησκεία του Ιησού, άλλη τόση δείχνει να
έχει η σημερινή ευρωπαϊκή ηγεσία και πραγματικότητα
με την ευρωπαϊκότητα, ήτοι με τον ευρωπαϊκό ουμανισμό, κάτι που ασφαλώς έχει να κάνει με την μετάλλαξη
επί το αγριώτερο, απολυταρχικώτερο και πιο ολοκληρωτικό του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος.
Αλλά και αυτή η επισήμανση, παρ’ όλη την τεράστια
και τραγική σημασία της, μικρή απήχηση έχει, για μύριους λόγους, μεταξύ των οποίων κυρίαρχο μέρος αποτελούν το μέγα πλήθος των καθαρά δικών μας αμαρτιών
και η αβυσσαλέα μας ανεπάρκεια στα κρείττονα… Έτσι
ουδείς, ούτε εμείς, ούτε οι Ευρωπαίοι, μπορεί μονομε-
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ρώς να διεκδικήσει για λογαριασμό του το δίκαιο, με
αποτέλεσμα τα πάντα να είναι εκτεθειμένα στην αμείλικτη πάλη συμφερόντων, δεινώς εξαρτώμενα από τον
συσχετισμό δυνάμεως ανάμεσα στις εμπλεκόμενες μερίδες. Και τούτος είναι καθαρά εις βάρος μας.
Άλλωστε στην ιστορία/πολιτική, το δίκαιο σπανίως
είναι κάτι το αφηρημένο και η πραγμάτωση και απόδοσή του είναι κατά κανόνα στενά συναρτημένες από μια
συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, δεμένες με μια απτή
συγκυρία. Αλλιώς η επίκλησή του παραμένει κραυγή
αδυνάτου. Κι ουδέποτε ο οίκτος υπήρξε στα χειμαζόμενα κράτη αξιόπιστος σύμμαχος.
Πού πορευόμεθα έτσι ανερμάτιστοι και ακυβέρνητοι; Πόσο ακόμη το σαθρό ελληνικό σκάφος θα κτυπιέται στα κύματα χωρίς να βυθιστεί; Όσοι απαντήσουν ότι το γνωρίζουν ψεύδονται, κι όσοι ευελπιστούν
ότι κάτι καλό θα συμβεί και ότι κάποιος από μηχανής
θεός επεμβαίνοντας θα σώσει την Ελλάδα, είναι απλώς
ανόητοι. Διότι αφ’ ενός μοιάζομε να έχομε εγκατασταθεί στην κρίση, την οποία δεχόμεθα μοιρολατρικά ως
ανήμπορα μέλη ενός μόνιμα πια εκπεσόντος και παρηκμασμένου λαού ή με δίψυχα ξεσπάσματα οργής,
τύπου δημοψηφίσματος, όπου παιδαριωδώς ψηφίσαμε
«όχι», είτε ενδομύχως ευχόμενοι να βγει το «ναι», είτε έχοντας λάβει μέτρα για την προσωπική προστασία
μας σε περίπτωση επικρατήσεως της ελαφρόμυαλης κι
αβέβαιης στιγμιαίας συναισθηματικής μας επιλογής.
(Χωρίς βέβαια τούτο να σημαίνει ότι δεν υπήρξε εκ μέ-

ρους ορισμένων, πλήρως ανεπιφύλακτη, ακέραιη και
συνειδητή υποστήριξη του «όχι».)
Η ουσιωδέστερη, όμως, δυσκολία μας οφείλεται
στο ότι έχουν ατροφήσει παρ’ ημίν τα αισθητήρια που
θα μας επέτρεπαν να αντιληφθούμε τους βαθύτερους
λόγους της κρίσης, την πραγματική της υπόσταση, την
πολυπλοκότητα και την καθολικότητά της. Εσφαλμένη διάγνωση οδηγεί σε αναποτελεσματική θεραπεία.
Αλλά και στην περίπτωση που η διάγνωση θα ήταν ορθή, η εύρεση και η πρόσκληση θεραπευτή δεν είναι εύκολη υπόθεση. Όπως και δεν θα ήταν η καθ’ αυτό κατόπιν θεραπεία, καθώς η ασθένεια είναι βαριά και το
δηλητήριο έχει παντού εισχωρήσει.
Χωρίς ορθή διάγνωση, χωρίς ικανό θεραπευτή, χωρίς δυνατότητες οποιασδήποτε αποτελεσματικής θεραπείας, ζώντας αποκομμένοι από τον υπόλοιπο κόσμο το παραλήρημα των φαντασιώσεών μας, και την
άνευ νοήματος στείρα καθημερινότητά μας, όπου για
την δυστυχία μας οι άλλοι είναι σταθερά υπεύθυνοι
(οπότε το πάθημα αδυνατεί να γίνει μάθημα), βαδίζομε παραπατώντας στο σκοτάδι αξημέρωτης νύχτας. Η
κρίση μοιάζει με ωκεανό, στον οποίο, πιστεύοντας ότι
άλλοι μας έριξαν, καλούμεθα να διανύσομε χωρίς να
ξέρομε κολύμπι.
Μήπως και αυτή η Δημοκρατία αποκτά αδιέξοδα
όταν εκλείψουν οι ποιότητες που αποτελούν την προϋπόθεσή της; Όλα τα άλλα λόγια είναι λαϊκισμός, της
Δεξιάς ή της Αριστεράς αδιάφορο!

Κράτος ή μήπως Πολιτεία;
του Αντώνη Δ. Παπαγιαννίδη

Γ

ίνεται από μία κατάσταση failed state να προκύψει κράτος; Προσέρχομαι σε μια συζήτηση που
δεν την πολυπιστεύω -θα εξηγήσω στην συνέχεια το γιατί, ή πάντως θαρρώ πως θα προκύψει- διότι πρόκειται για μια συζήτηση που τώρα «ανεβαίνει»
όσον αφορά την ωραία μας χώρα όπου ανθεί φαιδρά
πορτοκαλέα κοκ.
(Να δώσω ένα παράδειγμα του γιατί φρονώ/βλέπω/διαπιστώνω ότι μια τέτοια συζήτηση ανεβαίνει:
όταν ο καλός εκείνος Βόλφγκανγκ Σόϊμπλε πρότεινε
να δοθεί leave of absence ή time-out στην Ελλάδα από
την Ευρωζώνη, προσέφερε εν ταυτώ και την δική του
εκδοχή «ανθρωπιστικής βοήθειας», η οποία θα’ πρε-
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πε να παρασχεθεί για την κατάσταση που θα ακολουθούσε.
Όπως αναμενόταν, η εν λόγω βοήθεια θα περιελάμβανε τα χρειώδη: για εφοδιασμό σε πραγματικά στοιχειώδη, για στήριξη σε καύσιμα και σε φάρμακα, για
αντιμετώπιση των αναγκών των πλέον περιθωριοποιημένων -οι δικοί μας οπαδοί του Grexit, δια της αξιοπρέπειας και δια της ονειροφαντασίας, με τα «ντου»
στο Νομισματοκοπείο και την Τράπεζα της Ελλάδος,
με τα χαβανέζικα και λαχούρια πουκάμισα και με τις
Επιτροπές Αλήθειας που θα ξόρκιζαν το επαχθές, παράνομο, επονείδιστο, απεχθές και ό,τι άλλο χρέος, δεν
είχαν πολυασχοληθεί με παρόμοιες λεπτομέρειες!
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Αφιέρωμα
Όμως περιελάμβανε και κάτι που δεν προσέχθηκε
απ› όσους θα’πρεπε. Περιελάμβανε και τεχνική βοήθεια
για την τήρηση της εσωτερικής ασφάλειας. Με άλλα
λόγια, οι «εταίροι» μας θεωρούσαν ότι μια Ελλάδα σε
διαδικασία εξόδου θα είχε γνήσιο πρόβλημα εσωτερικής ασφάλειας/υπόστασης. Οπότε, ανάγκη για crowd
control, για riot policing και άλλα σχετικά χρειώδη -κατά την δική τους ανάγνωση, βέβαια! Αν αυτή δεν είναι
περιγραφή εκείνου που οι «εταίροι» φοβούνταν/ανέμεναν/διέβλεπαν ως failed state, τότε τι θα ήταν;).
Πάμε όμως στο κέντρο, στον πυρήνα της συζήτησης. Πότε μιλούν για failed state; Όταν ένα κράτος,
μία χώρα, εμφανιζόμενη ως κρατική οντότητα, δεν
ανταποκρίνεται σε βασικές, ουσιαστικές ή/και εμβληματικές λειτουργίες και ευθύνες της εθνικής κυριαρχίας.
Δηλαδή; Δηλαδή προβλήματα με την πλήρη και
αποκλειστική άσκηση κυριαρχίας στην επικράτεια.
Δηλαδή αδυναμία παροχής βασικών κοινωνικών
υπηρεσιών (σε επίπεδο σύμμετρο με την ανάπτυξη
της κάθε κοινωνίας, εννοείται: άλλη στέγαση στο
Μαλί, άλλη στην Νορβηγία, άλλη υγεία στην Βολιβία, άλλη στην Ιαπωνία). Δηλαδή αβεβαιότητα περί την μονοδιάστατη δυνατότητα άσκησης εξουσίας, λήψης και εφαρμογής αποφάσεων στο εσωτερικό,
αλλά και περί την αξιοπιστία της λειτουργίας στο διεθνές σύστημα.
Ωραία έως εδώ. Σε μια χώρα όπως η Ελλάδα μας,
όπου π.χ. το Αιγαίο βρίσκεται σε κατάσταση γκριζαρίσματος (με «ευχαριστούμε τις ΗΠΑ» άμα σκουρήνει το πράγμα), σε μια χώρα όπου η άσκηση εξουσίας
στο εσωτερικό έχει αυξανόμενο στοιχείο «στο περίπου» (θυμηθείτε μόνον την θεσμοποιημένη αρνησιδικία) και όπου οι εξωτερικές σχέσεις κινούνται με μια
σταθερά: τα μάτια στις εσωτερικές και δη εσωκομματικές ανάγκες, δεν είναι δύσκολο να μπει κανείς σε συζήτηση περί failed state. (Ευλόγως ο αναγνώστης θα
παρατήρησε ότι παρακάμψαμε την ύφαλο της παροχής βασικών κοινωνικών υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται
στο ότι η ιώβεια, εγγενής και επαναλαμβανόμενη ανοχή/υπομονή του Έλληνος - του οποίου «ο τράχηλος ζυγόν δεν υπομένει», πλην στην ουρά των ΑΤΜ αποδεικνύεται εξόχως ανθεκτικός -δημιουργεί, ή θα’πρεπε να
δημιουργεί ερωτηματικά για το ποιά επίπεδα υπηρεσιών θεωρούνται αληθινά ανεκτά από τους δικαιούχους/
χρήστες τους. Ο συμβιβασμός μας με την κατάσταση
Υγείας, Παιδείας, Πολεοδομίας, Εφορίας και των άλλων πληγών του Φαραώ είναι ευρύτατος, πηγάζει από
ραγιαδικά βάθη μεγάλα).
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Όμως, το ερώτημα/το θέμα από το οποίο ξεκινήσαμε ήταν αν και κατά πόσον από μια τέτοια εκδοχή
failed state - που την ζούμε, που μάλιστα την συνηθίσαμε σε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση μιθριδατισμού
(παλιά ιστορία, αυτή! ), σε συνδυασμό με ραγιαδισμό
(πιο πρόσφατη ιστορία, ετούτη...) -μπορεί να προκύψει Κράτος. Έ, εδώ βρίσκεται ο πυρήνας της διαφωνίας μας.

Όσο το ζήτημα για την Ελλάδα, η οποία προέκυψε πριν κάπου δυο αιώνες, από μια εξεγερτική διαδικασία (αφήστε λίγο κατά μέρος τι ακριβώς ήταν το ΄21,
τι το Ναυαρίνο, τι το Πρωτόκολλο της Πετρούπολης,
τι η Διάσκεψη και τι το Πρωτόκολλο του Λονδίνου),
ήταν αν και πώς θα δημιουργηθεί Κράτος - δηλαδή μια
οντότητα στηριγμένη στην δύναμη, στην ισχύ, στην
άσκηση εξουσίας, στην κυριάρχηση - και όχι Πολιτεία
- δηλαδή κάτι που να αντιστοιχεί στην οργάνωση της
πόλεως, στην προσέλευση των πολιτών στην εξουσία
-το παιχνίδι είχε χαθεί. Γι αυτό και το εν λόγω παιχνίδι
παραμένει, φρονώ, χαμένο.
Και να φανταστεί κανείς ότι η αγωνιώδης αναζήτηση ανεξαρτησίας, είτε του Ρήγα είτε και του Κοραή,
είχε αναγωγή σε ιστορικές ρίζες -όπου στην Πολιτεία
του Πλάτωνος (που ετιτλοφορείτο επίσης «Περί δικαίου») αντιστοιχίζει η Αθηναίων Πολιτεία του Αριστοτέλη - πλην όμως αγκάλιασε νωρίς-νωρίς το Κράτος.
Εκεί μένουμε, εκεί θα γιορτάσουμε την 200η επέτειό
«μας. Γι αυτό, η συζήτηση περί δημιουργίας ή αναδημιουργίας Κράτους δεν μας σαγηνεύει. Αν ήταν να αποκτήσουμε - κάπως, κάποτε.... - Πολιτεία, η συζήτηση
θα αποκτούσε νόημα.
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Το θεμελιώδες και μη παρακάμψιμο
ανθρωπολογικό πρόβλημα
του Μελέτη Μελετόπουλου
η ρίζα του προβλήματος ανάγεται στο 1974

Ο

ι μεγαλύτεροι θυμούνται την Μεταπολίτευση του 1974 και τις δραματικές συνθήκες υπό
τις οποίες αυτή πραγματοποιήθηκε.
Την εγκληματική απόπειρα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που οργάνωσε η χούντα του Ιωαννίδη, που έδωσε το πρόσχημα στην Τουρκία να
εισβάλει και να καταλάβει το βόρειο τμήμα της Κύπρου.
Την ανανδρία που επέδειξε το στρατιωτικό καθεστώς της Αθήνας, που δεν αντιστάθηκε στους εισβολείς και άφησε την Κύπρο ανυπεράσπιστη στις βαρβαρικές ορδές.
Την εγκαθίδρυση της αβασίλευτης κοινοβουλευτικής δημοκρατίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή.
Το ερώτημα που τίθεται, όμως, είναι εάν κατά την
Μεταπολίτευση έγιναν λάθη και παραλείψεις, που οι
συνέπειές τους φτάνουν μέχρι την σημερινή χρεωκοπία της χώρας μας. Αν, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο
εγκαθιδρύθηκε η δημοκρατία του 1974 ευθύνεται για
την σημερινή συνολική κατάρρευση.
Η στρατιωτική χούντα, λοιπόν, η ίδια που ανέτρεψε τους πολιτικούς το 1967, τους κάλεσε πίσω έντρομη, μόλις ο Αττίλας εισέβαλε στην Κύπρο στις 20 Ιουλίου του 1974. Μετά από μακρά σύσκεψη υπό την
προεδρία του στρατηγού Γκιζίκη, διορισμένου προέδρου του στρατιωτικού καθεστώτος, εκλήθη ο Κ. Καραμανλής από το Παρίσι.
Στις 24 Ιουλίου την νύχτα, ο Καραμανλής σχημάτισε την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με υπουργούς βασικά πολιτευτές της προδικτατορικής ΕΡΕ
(Ράλλης, Αβέρωφ, Στράτος, Παπακωνσταντίνου,
Γκίκας, Τσάτσος, Λάσκαρης κλπ.) και κάποιους της
Ενώσεως Κέντρου (Μαύρος, Πεσματζόγλου, Αθ. Κανελλόπουλος, Κουλουμπής), μαζί με λίγους αντιστασιακούς (Πρωτόπαππας, Μαγκάκης) και τεχνοκράτες (Ζολώτας).
Στην συνέχεια, στις εκλογές που ακολούθησαν,
τα δύο τότε μεγάλα κόμματα, η ΝΔ και η Ένωση Κέντρου, στελεχώθηκαν από το προ-απριλιανό στελεχιακό δυναμικό τους. Ήταν μία νεκρανάσταση του
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προδικτατορικού καθεστώτος, και όχι η ριζική πολιτική ανανέωση που απαιτούσε η συγκυρία.
Πίσω από τον Καραμανλή στοιχήθηκε έτσι όλος ο
παλαιός πολιτικός κόσμος, που επανήλθε μαζικά στο
προσκήνιο. Υπήρχαν ασφαλώς έντιμοι και ικανοί,
αλλά μαζί τους επανέκαμψε και ο εσμός των παλαιοκομματικών και των φαύλων, όλων όσων ευθύνονταν
για την παρακμή και την εκτροπή του κοινοβουλευτισμού κατά την δεκαετία του ΄60, και που τώρα αισθάνονταν «δικαιωμένοι» λόγω της εθνικής τραγωδίας
που προκάλεσαν οι συνταγματάρχες.
Ασφαλώς το 1974 η χώρα απαλλάχθηκε από μία
δικτατορία, ασφαλώς εγκαθιδρύθηκαν δημοκρατικοί
θεσμοί, ασφαλώς στο δημοψήφισμα ο λαός αποφάσισε κυρίαρχα για το πολιτειακό του μέλλον, ασφαλώς
εγκαθιδρύθηκε ένα πλαίσιο ελευθερίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφαλώς δρομολογήθηκε η ένταξη της Ελλάδας την ευρωπαϊκή οικογένεια. Αλλά οι
θεσμοί χωρίς τα κατάλληλα πρόσωπα γρήγορα αχρηστεύονται. Και τα πρόσωπα που εκλήθησαν να υπηρετήσουν όλα αυτά, είχαν άλλες προδιαγραφές και
άλλες σκοπιμότητες.
Διότι οι πολιτικοί που επανήλθαν στην εξουσία το
1974, ενώ είχαν την ευκαιρία να κάνουν αυτοκριτική, να αλλάξουν νοοτροπία και να εκσυγχρονισθούν,
αντιθέτως (και όπως πολύ χαρακτηριστικά γράφει
για την παλινόρθωση των Βουρβώνων στην Γαλλία
ο Αντρέ Μωρουά) «δεν διδάχθηκαν τίποτα, δεν μετανόησαν για τίποτα».
Γεμάτοι αλαζονεία και αυταρχισμό, πολιτεύθηκαν
ξανά με τις γνωστές μεθόδους τους, ανάστησαν τα
πελατειακά τους δίκτυα και τις παλαιοκομματικές
τους μεθόδους, επανέφεραν την οικογενειοκρατία
και την ευνοιοκρατία, και βεβαίως την βαθειά τους
απέχθεια για τον εκσυγχρονισμό του κράτους και της
οικονομίας.
Ούτε ίχνος αυτοκριτικής δεν ακούστηκε από κανέναν τους, για την πολιτεία τους κατά την δεκαετία του
΄60, για το γεγονός ότι οδήγησαν τότε την δημοκρατία
σε αποσύνθεση και παρέδωσαν την χώρα στην στρατιωτική χούντα. Ούτε ίχνος αλλαγής στον τριτοκοσμικό
τρόπο με τον οποίον πολιτεύονταν και κυβερνούσαν.
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Αφιέρωμα
Το βασικό τους μέλημα υπήρξε και πάλι, όπως
και στο παρελθόν, η διασφάλιση της τοπικής πολιτικής τους βάσης, η εξυπηρέτηση των πελατειακών
τους δικτύων, οι διορισμοί, τα ρουσφέτια, η προώθηση των συγγενών και ευνοουμένων τους, ο αποκλεισμός των ικανών και ευφυών ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός και να μην γίνονται δυσάρεστες
συγκρίσεις.
Η μοναρχία καταργήθηκε, αλλά την θέση της πήραν οι κληρονομικές δυναστείες πολιτευτών, οι γόνοι των οποίων κατέρχονται στο στημένο παιχνίδι του κοινοβουλευτισμού με πλήθος πόρων, ώστε ο
απλός υποψήφιος να είναι αδύνατον να τους ανταγωνισθεί. Η διαφθορά, η διαπλοκή, η αναξιοκρατία, η
βαλκανικού τύπου αντίληψη της πολιτικής διαδικασίας, έδωσαν τελικά το στίγμα.

η θεμελιώδης αντίφαση
Δηλαδή, οι δομές της δημοκρατίας του 1974
εγκαθιδρύθηκαν με τέτοιον τρόπο, ώστε υπονόμευσαν τελικά και την ίδια την ένταξη της χώρας στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, που το κατεστημένο της μεταπολίτευσης έθεσε ως κύριο στόχο του. Η ένταξη
της Ελλάδας στην ΕΟΚ το 1979 και στην Ευρωζώνη
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το 2002 απαιτούσε βαθειές διοικητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που η φαυλοκρατική ολιγαρχία
της μεταπολίτευσης δεν ήταν διατεθειμένη να κάνει,
γιατί θα έπρεπε να σταματήσει να διορίζει, να διακινεί
«μαύρο χρήμα», να ελέγχει την δικαιοσύνη, να συντηρεί εικονικά πανεπιστήμια. Δηλαδή το ίδιο το πολιτικό
σύστημα δεν ήταν και δεν είναι διατεθειμένο να υπηρετήσει τον κεντρικό του στόχο, την θέση της Ελλάδας στην ΕΕ.
Τότε, όμως, γιατί επελέγη και διακομματικά στηρίχθηκε από την φαυλοκρατία της Μεταπολίτευσης
η «ευρωπαϊκή προοπτική»; Γιατί, όπως έλεγε ο αξέχαστος Παναγιώτης Κονδύλης, το ανίκανο πολιτικό
σύστημα ήθελε «άλλοι να μας τρέφουν και άλλοι να
υπερασπίζονται τα σύνορά μας», δηλαδή ήθελε έναν
εξωτερικό κηδεμόνα και προστάτη, που να διασφαλίζει την απρόσκοπτη εσωτερική κυριαρχία του με ξένα χρήματα.
Επομένως, αυτό που δεν έγινε τον Ιούλιο του
1974, ήταν η ίδρυση ενός σύγχρονου πολιτικού καθεστώτος και η ανάδειξη ενός ικανού και ακέραιου
ανθρώπινου δυναμικού που θα πραγματοποιούσε
τον πολιτικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό της χώρας και θα εγγυάτο την πραγματική και όχι εικονική
ένταξή μας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.
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Ασφαλώς έχει τεράστιες ευθύνες ένα σημαντικό
μέρος του ελληνικού λαού, που «βολεύτηκε» σε ένα
πλαίσιο προσοδοφόρας κρατικοδίαιτης ανευθυνότητας (διορισμοί, ποικίλες επιδοτήσεις και «προγράμματα», παροχές και μηδενική παραγωγικότητα και
πρωτοβουλία) και επί δεκαετίες ανεδείκνυε τα «κατάλληλα» πρόσωπα που συντηρούσαν και αναπαρήγαγαν αυτήν την δομή.
Ακόμα χειρότερα, οι ψηφοφόροι επέδειξαν τυφλή
εμπιστοσύνη σε πρόσωπα εμφανώς ακατάλληλα,
πλην κληρονόμους πολιτικών δυναστειών. Για τους
οποίους ισχύει το βασικό επιχείρημα εναντίον της μοναρχίας: ότι τα επιτυχημένα γονίδια δεν κληρονομούνται πάντοτε.

ένα παράδειγμα
Κορυφαίο παράδειγμα: οι Έλληνες ψηφοφόροι
άκουσαν, τον Οκτώβριο του 2009, την φράση «Λεφτά υπάρχουν» από τον Γιώργο Παπανδρέου, τον πίστεψαν, και έσπευσαν μαζικά να τον εκλέξουν πρωθυπουργό.
Και ιδού το αποτέλεσμα: με το τελευταίο του βιβλίο: Τρόϊκα- ο δρόμος προς την καταστροφή, εκδόσεις Νέα Σύνορα], ο Μιχάλης Ιγνατίου αποκαλύπτει
ότι στις 21 Νοεμβρίου του 2009, λίγο μετά τις εκλογές,
προσεφέρθη στον τότε (νεοεκλεγέντα με μεγάλη πλειοψηφία) πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου από τον
τότε πρόεδρο του Eurogroup Γιουνκέρ και τον επίτροπο Αλμούνια, σχέδιο σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας χωρίς προσφυγή στο ΔΝΤ! Μάλιστα, ο Ντομινίκ
Στρώς Καν, τότε επικεφαλής του ΔΝΤ, ενεθάρρυνε τον
Παπανδρέου να δεχθεί το σχέδιο και να αποφύγει τον
ΔΝΤ, γνωρίζοντας τι θα ακολουθούσε.
Σύμφωνα με τον Ιγνατίου, ο Παπανδρέου ούτε κάν
απάντησε στην πρόταση των Γιουνκέρ-ΑλμούνιαΤρισέ, που του μετέφεραν με θετική εισήγηση ο τότε
υπουργός Οικονομικών και ο διοικητής της Τραπέζης
Ελλάδος, και προχώρησε στην επιλογή της προσφυγής
στο ΔΝΤ και στο μνημόνιο. Μάλιστα, σύμφωνα με το
παραπάνω σενάριο, διογκώθηκε το έλλειμμα για να δικαιολογηθεί το επείγον του πράγματος. Ακολούθησε
η ανακοίνωση του Καστελλόριζου και τα υπόλοιπα τα
ξέρουμε.
Τι θα ήταν ο Γιώργος Ανδρέα Παπανδρέου, αν ο
ίδιος ακριβώς άνθρωπος, με τα χαρακτηριστικά και τα
ατομικά προσόντα που θα διαθέτει, ονομαζόταν φερ’
ειπείν Γιώργος Ανδρέα Παπαγεωργίου; Ή Παπαδημητρίου; Ο αναγνώστης καλείται με την φαντασία του να
σκεφθεί ποιό επάγγελμα θα του ταίριαζε αν δεν ήταν
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γυιός του Ανδρέα Παπανδρέου και εγγονός του Γεωργίου Παπανδρέου. Καθώς έχει σπουδάσει Κοινωνιολογία, εγώ προσωπικά νομίζω ότι θα ήταν ένας συμπαθής
ερευνητής κάποιου ινστιτούτου μεταναστευτικής πολιτικής. Οπότε: ο μεν Γιώργος θα ήταν ευτυχής περιοριζόμενος σε κάποιο επάγγελμα που θα του ταίριαζε περισσότερο, ενώ εμείς θα είχαμε γλυτώσει το Μνημόνιο,
την Ύφεση και την Ανεργία.
Οι Έλληνες πολίτες πρέπει να κάνουν αυτοκριτική
και να ξανασκεφθούν τις τραγικές συνέπειες που έχει
το κληρονομικό κριτήριο στην επιλογή των κυβερνητών αυτής της χώρας.

οι συνέπειες στην ποιότητα του πολιτικού
προσωπικού των κομμάτων
Ηγέτες ανεπαρκείς μοιραίο είναι να περιστοιχίζονται από συνεργάτες ανεπαρκέστερους. Και πράγματι,
οι περισσότεροι πρωθυπουργοί της Μεταπολίτευσης
απεχθάνονταν τις προσωπικότητες και επέλεγαν συστηματικά αυλοκόλακες. Οπότε γενικεύθηκε ο τύπος
του Μαυρογυαλούρου, που υπήρξε μοιραίος για την
διακυβέρνηση αυτού του τόπου και τελικά τον οδήγησε στην χρεωκοπία.
Πράγματι, τα τελευταία σαράντα χρόνια, οι περισσότεροι βουλευτές περνούσαν το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας και της νύχτας τους ασχολούμενοι με
ρουσφέτια, ενώ οι υπουργοί δεν έβρισκαν τον χρόνο
να συνεργαστούν με τα στελέχη του υπουργείου τους
και τους συμβούλους τους, γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσουν τους ψηφοφόρους τους.
Ρουσφέτια στα όρια ή και εκτός νομιμότητας, δημαγωγικός λαϊκισμός, κολακεία των πάντων, αναντιστοιχία λόγων και έργων, πρόταξη του προσωπικού
και κομματικού συμφέροντος, ακατάσχετη φλυαρία
στα τηλεπαράθυρα των ΜΜΕ, προχειρότητα στην
διεκπεραίωση των κοινοβουλευτικών και υπουργικών καθηκόντων, αποφυγή της κουραστικής μελέτης
των νομοσχεδίων και των υπηρεσιακών εγγράφων,
λογιστική αδιαφάνεια και προεκλογικές εκστρατείες με αδήλωτους πόρους, αύξηση των περιουσιακών
στοιχείων κατά την διάρκεια της πολιτικής σταδιοδρομίας, απροκάλυπτη οικογενειοκρατία και ευνοιοκρατία άρα εξ ορισμού αναξιοκρατία, τακτοποίηση
συγγενών και φίλων στο δημόσιο, διορισμός συζύγων και θυγατέρων σε βουλευτικά και υπουργικά
γραφεία, στενές σχέσεις με επιχειρηματίες, και πλήρης άγνοια των κανόνων λειτουργίας ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.
Το δε πιο εξοργιστικό είναι ότι κορυφαίοι εκπρόΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

Αφιέρωμα
σωποι αυτού του μοντέλου υπήρξαν πανεπιστημιακοί καθηγητές, αλλά και διάφοροι διαπρύσιοι ευρωπαϊστές και δήθεν εκσυγχρονιστές.
Αυτό που δεν υπήρξε, τα τελευταία τριάντα ή σαράντα χρόνια, ήταν σοβαροί, ανιδιοτελείς και ακέραιοι, σκληρά εργαζόμενοι υπηρέτες του δημοσίου συμφέροντος, που να είναι σε θέση να επιλύσουν τα μεγάλα
προβλήματα της χώρας, να προλάβουν δυσάρεστες
καταστάσεις, να διαχειριστούν έντιμα και αποτελεσματικά την δημόσια περιουσία, να στηρίξουν την κοινωνική συνοχή και να προστατεύσουν το εθνικό συμφέρον. Τέτοιοι άνθρωποι θεωρήθηκαν επικίνδυνοι για
τις ισορροπίες της φαυλοκρατίας και λοιδωρήθηκαν
ως «παρωχημένοι», «εξωπραγματικοί», «γραφικοί»,
ενώ τα λαμόγια με τις αστραφτερές γραββάτες της
μόδας, οι «τσάτσοι», οι ελεγχόμενοι, οι γαμπροί, οι
κληρονόμοι και οι παρακοιμώμενοι της φαυλοκρατίας ήταν οι ενδεδειγμένοι για να ασκούν την διακυβέρνηση. Με τα γνωστά αποτελέσματα.
Τώρα που η χώρα πρέπει να ξαναστηθεί από την
αρχή, οι διαφόρων αποχρώσεων εκπρόσωποι της
φαυλοκρατίας, γηραιότεροι και νεώτεροι, καλούνται
να σιωπήσουν οριστικά και να αποχωρήσουν από το
προσκήνιο. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας απαιτεί άλλο, εντελώς διαφορετικό είδος πολιτικών, εντελώς διαφορετικό είδος ανθρώπων.

ποιός είναι ο νέος τύπος πολιτικού που χρειάζεται η Ελλάδα για να αναγεννηθεί;
Βρισκόμαστε αναμφίβολα σε μία μεταβατική φάση προς μία νέα περίοδο, με ακόμα ασαφή χαρακτηριστικά. Και εν τω μεταξύ έχει συμβεί, χωρίς να το
έχουμε καλά-καλά συνειδητοποιήσει, ένας μεγάλος κοινωνιολογικός μετασχηματισμός. Ολόκληρη
η παλαιά κοινωνικοπολιτική και η συναφής ιδεολογική δομή έχει καταρρεύσει, το μοντέλο του τεράστιου,
πελατειακού, γραφειοκρατικά δομημένου και διεφθαρμένου κράτους, που δεν παρήγαγε τίποτε και ζούσε με
δανεικά τρώγοντας τις σάρκες του και υποθηκεύοντας
το μέλλον του, χρεωκόπησε. Και μαζί του κατέρρευσαν
και οι πολιτικές δυνάμεις που το χρησιμοποιούσαν ως
εργαλείο πολιτικής κυριαρχίας και οικονομικής ισχύος, διορίζοντας τους ψηφοφόρους τους και διαπλεκόμενες με τους χρηματοδότες τους.
Με το μνημόνιο καταστράφηκε η μεσαία τάξη, οι
επιχειρηματίες, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι μισθωτοί. Ενώ τα ασθενέστερα στρώματα βρίσκονται ήδη
κάτω από το όριο της φτώχειας. Τα υπολείμματα της
βιοτεχνίας και της βιομηχανίας έχουν ήδη εξαλειφθεί
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ή έχουν μεταφέρει την έδρα τους σε χώρες με χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή, ενώ η μετανάστευση έχει προσλάβει μαζικές διαστάσεις, αντίστοιχες
με αυτές που είχε στα τέλη του 19ου αιώνα και στην
περίοδο μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο.
Η ανόρθωση της κατεστραμμένης χώρας είναι το
κυριώτερο καθήκον της γενιάς μας. Αλλά δεν συζητάμε γιά παλινόρθωση του οικτρού μοντέλου της
Μεταπολίτευσης, με μερικές επιφανειακές παραλλαγές. Η σωτηρία της χώρας μας απαιτεί εντελώς άλλου είδους πολιτική ηγεσία, με ριζικά διαφορετικά
αντανακλαστικά, νοοτροπία, συμπεριφορά.
Οι τριτοκοσμικές οικογενειακές «δυναστείες», οι
διαπλεκόμενοι με ύποπτα συμφέροντα πολιτευτές, οι
αλαζόνες που περιφρονούσαν επιδεικτικά τον νόμο,
οι αυταρχικοί και υπερσυγκεντρωτικοί σατραπίσκοι,
οι «αυλές» κολάκων και ευνοουμένων, οι «επικοινωνιολόγοι» που βάφτιζαν το ψάρι κρέας, οι ημιμαθείς, οι κομματάρχες και Μαυρογυαλούροι που υπόσχονταν «γιοφύρια και ποτάμια», οι «σοβαροί» που
κατηγορούσαν με γελοίο καθησυχαστικόν ύφος ως
«υπερβολικούς» όσους έβλεπαν ότι έρχεται η κρίση,
οι δωρολήπτες οικιακών συσκευών, οι φιλοξενούμενοι στα pay-roll πολυεθνικών, οι δογματικοί ξερόλες,
οι τηλεοπτικές γλάστρες, τα λαμόγια και τα προϊόντα κομματικών σωλήνων, όλοι αυτοί έχουν έναν και
μόνον προορισμό: τον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.
Οι άνθρωποι που θα ανορθώσουν την χώρα από
τα ερείπια, θα πρέπει να έχουν παιδεία, όραμα, ηθική ακεραιότητα, εμπειρία από την πραγματική ζωή,
εποπτεία του διεθνούς περιβάλλοντος, θα λαμβάνουν αποφάσεις μετά από συλλογικές διαδικασίες
δημιουργικού διαλόγου, θα έχουν επίγνωση των αδυναμιών τους και των γνωστικών τους κενών, θα συμβουλεύονται ειδικούς, θα διακρίνονται από πατριωτισμό, ανθρωπισμό, έμπρακτη δημοκρατικότητα και
κοινωνική ευαισθησία, θα μιλούν λίγο, θα εργάζονται σκληρά και θα διαβιούν σεμνά για να μην προκαλούν. Και δεν θα μπερδεύουν τον ιδιωτικό τους βίο
με τον δημόσιο.

Ριζική Πολιτική Μεταρρύθμιση
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ έχει πολλάκις δημοσιεύσει
συνολική πρόταση για μία μείζονα πολιτειακή ανασύνταξη, μέσω Συντακτικής Συνέλευσης και νέου Συντάγματος. Πολλά από τα μέτρα που προτείνονται
μπορούν να εφαρμοσθούν και με απλούς νόμους. Αλλά μία τέτοια σχετικά απλή διαδικασία εγκυμονεί
έναν σοβαρό κίνδυνο ακύρωσής της και παλινδρόμη47

σης, διότι οι απλοί νόμοι όσο εύκολα ψηφίζονται άλλο τόσο εύκολα ανατρέπονται με σχετική πλειοψηφία
βουλευτών μέσα στην βουλή, εν απουσία του λαού.
Αντιθέτως, η κατοχύρωση της Ριζικής Πολιτικής
Μεταρρύθμισης με άμεση προσφυγή στην λαϊκή κυριαρχία, δηλαδή Συντακτική Συνέλευση και νέο Σύνταγμα είναι απαραίτητη διαδικασία ώστε το failedstate να γίνει πραγματικό κράτος. Πέρασε η εποχή
των μπαλωμάτων, τώρα η χώρα βρίσκεται σε οριακό
σημείο με κίνδυνο διάλυσης, και η λογική της οβίδειας μεταμόρφωσης (αλλάζουμε το εξωτερικό και διατηρούμε την ουσία), που θα μπορούσε ενδεχομένως
να λειτουργήσει προ δεκαετίας, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί.
Κάθε λαός έχει το απαράγραπτο δικαίωμα να ανασυνταχθεί πολιτειακά εκ του μηδενός. Η πρόβλεψη περί «μη αναθεωρητέων» διατάξεων του Συντάγματος,
οχυρό των συντηρητικών δυνάμεων που απεχθάνονται
την λαϊκή κυριαρχία, είναι βαθειά αντιδημοκρατική
και απουσίαζε εντελώς από την μόνη πλήρη και πραγματική δημοκρατία, την αρχαιοελληνική. Εκεί υπήρχε
μόνον η φράση «έδοξε τη Βουλή και τω Δήμω».
Αλλά ακόμα και αν εισακουσθούν οι «φόβοι» των
τυπολατρών, υπάρχει τρόπος απολύτως συνταγματικός να πραγματοποιηθεί Συντακτική Διαδικασία.
Εφ’ όσον το παρόν Σύνταγμα προβλέπει την δυνατότητα διενέργειας δημοψηφίσματος επί κρισίμου εθνικού θέματος, να τεθεί σε δημοψήφισμα η σύγκληση
συντακτικής συνελεύσεως. Εκτός αν το πολιτικό σύστημα θεωρεί ότι υπάρχουν όρια στο περιεχόμενο
των δημοψηφισμάτων, οπότε η συζήτηση μετατίθεται
σε διαφορετικό πεδίο.
Η Δημοκρατία της Μεταπολίτευσης έχει σήμερα
εκφυλισθεί σε μία κληρονομική ολιγαρχία με τριτοκοσμικά χαρακτηριστικά, που οδήγησε την χώρα στην
συνολική χρεωκοπία. Η έξοδος από την κρίση και η
ανασυγκρότηση του Ελληνικού κράτους προϋποθέτει
θεσμικές ανατροπές και εγγυήσεις ότι δεν θα υπάρξει
ξανά εκτροπή της δημοκρατίας σε ολιγαρχικά, κληρονομικά και φαυλοκρατικά φαινόμενα. Θεσμική βάση
της ανασυγκρότησης αποτελεί η εκπόνηση νέου συντάγματος στην βάση της ριζικής διάκρισης των εξουσιών και του άμεσου ελέγχου και ανάδειξης της εξουσίας από τον λαό. Τα κυριώτερα στοιχεία ενός νέου,
πραγματικά δημοκρατικού συντάγματος πρέπει να είναι τα ακόλουθα:
-άμεση εκλογή προέδρου με εκτελεστικές εξουσίες
από τον λαό, με πενταετή, με προεδρική θητεία άπαξ
ανανεώσιμη-.
-ο πρόεδρος θα διορίζει τον πρωθυπουργό και τους
υπουργούς, που θα είναι διακεκριμένες προσωπικό48

τητες της ελληνικής κοινωνίας και της ομογένειας-οι
υπουργοί θα ασχολούνται αποκλειστικά με την επίλυση των προβλημάτων και όχι με την επανεκλογή τους.
-ασυμβίβαστο των ιδιοτήτων βουλευτού-υπουργού, και μετά την λήξη της υπουργικής θητείας, διότι οι βουλευτές που, σύμφωνα με το σημερινό καθεστώς, υπουργοποιούνται, μεταβάλλουν τα υπουργεία
σε ρουσφετολογικά κέντρα και δεν ασχολούνται με τα
προβλήματα του κράτους.
-η Βουλή θα ασχολείται αποκλειστικά με νομοθετικές αρμοδιότητες και δεν θα αποτελεί λόχο κομματικών στελεχών με κομματική πειθαρχία, αλλά σώμα
ανεξάρτητων και αδιάφθορων διακεκριμένων προσωπικοτήτων, που θα νομοθετούν ελεύθερα με γνώμονα
τον ορθό λόγο και το δημόσιο συμφέρον.
-θα καταργηθούν τα απαράδεκτα βουλευτικά προνόμια, η ασυλία για ποινικές υποθέσεις και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών-ο αριθμός τους θα μειωθεί στους
200 και θα εκλέγονται με μεικτό σύστημα στενής περιφέρειας-εθνικής λίστας επικρατείας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι εκλογικές δαπάνες άρα η διαπλοκή.
-θα θεσπιστούν προϋποθέσεις εκλογιμότητας των
βουλευτών: λευκό ποινικό μητρώο, εκπλήρωση στρατιωτικής θητείας ή νόμιμη απαλλαγή, υποχρεωτική
αναφορά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και περιουσιακής κατάστασης υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο-κλιμάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα εγκατασταθούν σε
όλα τα υπουργεία και την Βουλή και θα ελέγχουν τα
πόθεν έσχες των βουλευτών.
-η ηγεσία της Δικαιοσύνης θα εκλέγεται από τους
ίδιους τους δικαστές.
-επίσης απαιτούνται μέτρα γενικώτερης ανασυγκρότησης του κράτους, με τον συνταγματικό προσδιορισμό του αριθμού των δημοσίων υπαλλήλων ως
σταθερού ποσοστοού επί του πληθυσμού (π.χ. 2%),
την συγκρότηση Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, την
ίδρυση πρότυπων σχολείων σε κάθε νομό της χώρας,
την επαναφορά της διετούς στρατιωτικής θητείας σε
όλα τα όπλα και την ριζική μεταβολή του περιεχομένου της, βασικά κίνητρα για την υπογεννητικότητα,
και άμεση υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας για την
μετανάστευση, που προσδιορίζει συγκεκριμένο αριθμό
εισακτέων μεταναστών κατ’ έτος και απαγόρευση της
λαθρομετανάστευσης.
Ασφαλώς αυτά τα μέτρα αποτελούν ένα πρώτο αλλά αποφασιστικό βήμα, που θα διαρρήξει τον γόρδιο
δεσμό του ολιγαρχικού και φαυλοκρατικού παλαιοκομματισμού, του διεφθαρμένου και ανίκανου εσμού,
που δημιούργησε αυτό το έκτρωμα, αυτό που ο Κοσμάς Αιτωλός περιέγραψε προφητικά, χωρίς να το έχει
αντικρύσει, «ψευτο-ρωμέϊκο».
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Η Ελληνική Ναυτιλία είναι το πρότυπο της
ανάπτυξης που χρειαζόμαστε

Τ

του Γεωργίου Κ. Μπήτρου1
Ομότιμου Καθηγητού Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ηρουμένων των αναλογιών, οι καταστροφές που υπέστη η Γερμανία κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο
ήταν σαφώς μεγαλύτερες από εκείνες της Ελλάδας. Αλλά δεν την εμπόδισαν να ανασυγκροτήσει την οικονομία της στη βάση ενός μεγάλου και δυναμικού ιδιωτικού τομέα, σε συνδυασμό με ένα σχετικά μικρό
και αποτελεσματικό κράτος.
Αυτή η διαπίστωση αποτελεί την πλέον πειστική ανταπόδειξη στον συνήθη ισχυρισμό ότι, στην Ελλάδα, το
κράτος θα έπρεπε να αναμειχθεί βαθιά στην οικονομία για να ξεκινήσει η οικονομική ανάπτυξη. Ακόμα χειρότερο, πρόκειται για έναν παραπλανητικό ισχυρισμό, αφού αποσκοπεί να απαλλάξει από τις ιστορικές ευθύνες τους
όλους όσοι, με τις ιδέες τους και τις επιλογές τους από τις ηγετικές θέσεις που κατέλαβαν στον κρατικό μηχανισμό, διέβρωσαν συστηματικά τις θεμελιώδεις αρχές στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία των αγορών και η ευρωστία και η διατηρησιμότητα των αποτελεσμάτων που παράγουν.
Η ειδοποιός διαφορά στους δρόμους της οικονομικής ανασυγκρότησης πρώτα, και της οικονομικής ανάπτυξης
στην συνέχεια, που επέλεξαν μεταπολεμικά η Γερμανία και η Ελλάδα, δεν βρίσκεται ούτε στο μέγεθος, ούτε στους
φυσικούς πόρους, ούτε στο κλίμα, ούτε σε οποιεσδήποτε άλλες φυσικές παραμέτρους. Βρίσκεται στο γεγονός ότι
εκεί πρωταγωνίστησαν πολιτικοί και οικονομολόγοι που πίστευαν στις αρετές της δημοκρατίας και της ελεύθερης
οικονομίας, ενώ στην χώρα μας είχαμε την ατυχία να κυριαρχήσουν οι ιδέες και οι πολιτικές των μελών και των συνοδοιπόρων της Σοσιαλιστικής Ένωσης Ελλάδος [σ.σ.: επρόκειτο για σοσιαλίζοντα όμιλο συζητήσεων επί Κατοχής,
στον οποίον συμμετείχαν μεταξύ άλλων οι Άγγελος Αγγελόπουλος, Ξ. Ζολώτας, διοικητές τραπεζών, ο μετέπειτα
πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής κ.ά. Γενικός Γραμματεύς ο μετέπειτα πρόεδρος της Δημοκρατίας Κ.Τσάτσος.].
Σήμερα όλοι συμφωνούν ότι το παραγωγικό πρότυπο της χώρας πρέπει να αλλάξει. Αλλά, όπως επιβεβαίωσαν
οι πρόσφατες εκλογές, οι πολίτες στην μεγάλη πλειοψηφία τους συνεχίζουν να έλκονται απ’ ό,τι πιο λαϊκίστικο
και αναχρονιστικό ανέσυραν οι κρατικιστές του ΣΥΡΙΖΑ από τα ντουλάπια της οπισθοδρομικής αριστεράς. Δυστυχώς, η κατάσταση θα χειροτερέψει πριν εμφανιστούν κάποια σημάδια που να βεβαιώνουν ότι οι πολίτες έχουν
πειστεί οριστικά και αμετάκλητα, πρώτον, ότι το νόθο πρότυπο της κεντρικά διευθυνόμενης οικονομίας που κληρονομήσαμε απέτυχε οικτρά και, δεύτερον, ότι πρέπει να αντικατασταθεί με ένα άλλο, το οποίο να βασίζεται στην
ευελιξία των ανταγωνιστικών αγορών και στην εξωστρέφεια της επιχειρηματικότητας.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω τους Εμμανουήλ Καβουσσανό και Κυριάκο Ρεβέλα για τις πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις και
σχόλια που έκαναν σε προηγούμενη εκδοχή του παρόντος άρθρου.
1
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Όταν συμβεί αυτό, και ελπίζω να συμβεί ενωρίτερα παρά αργότερα, για να αποτραπεί η περιθωριοποίηση της
χώρας, τότε η απάντηση στο ερώτημα ποιό πρότυπο ανάπτυξης χρειαζόμαστε θα προκύψει από μόνη της και θα
εκπλαγούμε. Διότι, ενώ κάποιοι δυναμικοί Έλληνες δείχνουν συστηματικά τον δρόμο του πρωταθλητισμού στις
παγκόσμιες αγορές, οργανωμένες πολιτικές και οικονομικές συντεχνίες στο εσωτερικό κάνουν ό,τι μπορούν για
να κρατούν την χώρα σε κατάσταση παγκόσμιου ζήτουλα, χωρίς εθνική κυριαρχία και χωρίς υπερηφάνεια. Ο στόχος μου στο παρόν είναι να τεκμηριώσω ότι, το αναπτυξιακό πρότυπο που μας ταιριάζει, είναι αυτό που κυριαρχεί
από αιώνες στον κλάδο της ποντοπόρου ναυτιλίας.
Πόσο μεγάλος είναι και πόσα προσφέρει στην χώρα ο κλάδος αυτός, δεν χρειάζονται πολλά στατιστικά στοιχεία για να διαπιστωθεί. Μερικά ενδεικτικά είναι τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με την εφημερίδα Ναυτεμπορική, στο τέλος του Απριλίου του 2014, η κατάταξη των πέντε πρώτων
παγκόσμιων δυνάμεων στην ποντοπόρο ναυτιλία με κριτήριο την μεταφορική ικανότητα ήταν η εξής:

Χώρα

Πλοία

Dwt

Ελλάδα

4,894

291,735,318

Ιαπωνία

8,357

242,640,509

Κίνα

6,427

190,601,765

Γερμανία

4,197

126,550,373

Νότια Κορέα

2,651

83,534,652

Παρατηρούμε ότι ο Ελληνόκτητος στόλος κατέχει την πρώτη θέση στον κόσμο. Με βάση δε την ίδια πηγή, η
μεταφορική ικανότητα των 291,7 εκατ. τόνων αντιστοιχούσε σε κάτι παραπάνω από 15% της παγκόσμιας χωρητικότητας.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να τονιστεί ότι η Ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία κατέχει τα σκήπτρα στην παγκόσμια κατάταξη, ενώ για αρκετά χρόνια τώρα:
Η χωρητικότητα του παγκόσμιου στόλου αυξάνεται δυναμικά.
Το παγκόσμιο εμπόριο επιβραδύνεται.
Οι ναύλοι έχουν σταθεροποιηθεί σε ένα εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο σε σύγκριση με τους ναύλους που επικρατούσαν πριν την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008.
Εκ του συνδυασμού αυτών των δεδομένων συνάγεται ότι οι Ελληνικές εφοπλιστικές επιχειρήσεις διαθέτουν
την ευελιξία να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της διεθνούς οικονομίας και, όχι μόνον να επιβιώνουν, αλλά και να προσθέτουν συνεχώς καινούργια πλοία, μειώνοντας την μέση ηλικία των στόλων τους και
του λειτουργικού τους κόστους.
Η συμβολή του κλάδου στο ισοζύγιο πληρωμών της χώρας είναι διαχρονικά θετική. Για παράδειγμα, το 2012,
το πλεόνασμα ήταν 7,34 δις Ευρώ. Αυτό ισοδυναμούσε με το 33.3% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου και
αντιπροσώπευε περίπου το μισό ισοζύγιο πληρωμών.
Το 2009 ο κλάδος απασχολούσε άμεσα 34 χιλ. εργαζόμενους. Αν σ’ αυτούς προστεθούν και οι απασχολούμενοι
έμμεσα, το σύνολο των εργαζομένων ανερχόταν σε 192 χιλ. Στους άμεσα εργαζόμενους καταβλήθηκαν μισθοί 926
εκατ. Ευρώ, ενώ συμπεριλαμβανόμενων και των έμμεσων δραστηριοτήτων η συμβολή της ποντοπόρου ναυτιλίας
στην συνολική προστιθέμενη αξία έφθανε τα 13,3 δις. Ευρώ ή 6.4% του ΑΕΠ.
Οι εκτιμήσεις για τις εν δυνάμει δυνατότητες του κλάδου συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
50
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Αφιέρωμα
Εκτιμώμενη δυνητική επίδραση της ποντοπόρου ναυτιλίας
Επίδραση
Άμεση
Συνολική

Απασχόληση
(Χιλ. άτομα)

Προστιθέμενη αξία
(Δισεκ. €)

Αμοιβές
(Δισεκ. €)

Φόροι
(Δισεκ. €)

75

8,6

3,5

1,2

552

25,9

10,0

1,9

Αναμφίβολα οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιώνουν ότι η ποντοπόρος ναυτιλία διαθέτει τεράστιο δυναμικό συμβολής στην απασχόληση, στα εισοδήματα, στο ΑΕΠ και στα δημόσια οικονομικά.
Εν όψει των ανωτέρω δεδομένων, προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Μερικά που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον
για περαιτέρω ανάλυση είναι τα εξής: α) πώς μπορεί να εξηγηθεί ότι πολίτες μιας μικρής Ευρωπαϊκής χώρας 11
εκατομμυρίων κατοίκων λειτουργούν τον μεγαλύτερο στόλο ποντοπόρων πλοίων στον κόσμο, ξεπερνώντας οικονομικούς γίγαντες όπως η Ιαπωνία και η Κίνα; β) Στις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές δεν υπάρχει ούτε Υπερεθνικό Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ούτε Υπερεθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ούτε άλλος Υπερεθνικός
θεσμός ο οποίος να θέτει τους κανόνες του ανταγωνισμού, να επιβλέπει την εφαρμογή τους και να επιβάλλει
ποινές σε όσους τους παραβαίνουν. Πώς λειτουργούν αυτές οι αγορές, και μάλιστα τόσο αποτελεσματικά, χωρίς την εποπτεία κάποιας υπερεθνικής κρατικής οντότητας; γ) Σε αντίθεση με την ελληνόκτητη ποντοπόρο
ναυτιλία, η οποία μεγαλουργεί κάτω από όλες τις συνθήκες των παγκόσμιων ναυτιλιακών αγορών, η ελληνική
ακτοπλοΐα είναι ανέκαθεν προβληματική. Τι φταίει; Γιατί άνθρωποι από τον ίδιο κλάδο, όταν επιχειρούν στις
μεγάλες θάλασσες δοξάζουν την Ελλάδα, ενώ όταν καταπιαστούν με την ακτοπλοΐα τα θαλασσώνουν; δ) Τι
μπορούμε να μάθουμε από την εκπληκτική επιτυχία της ελληνόκτητης ποντοπόρου επιχειρηματικότητας, το
οποίο θα βοηθούσε στην κινητοποίηση και στην εξωστρέφεια της εγχώριας επιχειρηματικότητας; Οι απαντήσεις ακολουθούν με την ίδια σειρά.
Μικρή χώρα με μεγάλη εφοπλιστική παράδοση.
Το να γνωρίζει κάποιος καλά την ναυτική τέχνη δεν αποτελεί επαρκή συνθήκη για να γίνει εφοπλιστής και
να επιτύχει στις διεθνείς ναυτιλιακές αγορές. Από τεχνική άποψη, το ελληνικό πρότυπο λειτουργίας ενός στόλου
πλοίων σε παγκόσμια κλίμακα σίγουρα μπορεί να προσομοιωθεί και από άλλους ναυτικούς λαούς. Επομένως, μόνον με την «ναυτοσύνη» ως γνώση και τεχνική ικανότητα δεν μπορεί να εξηγηθεί πώς πολίτες από μια χώρα 11
εκατομμυρίων ανθρώπων ελέγχουν τον μεγαλύτερο στόλο πλοίων στον κόσμο. Γι’ αυτό το αποτέλεσμα, η ναυτοσύνη πρέπει να συνοδεύεται και από άλλες μοναδικές ιδιότητες.
Στην περίπτωση της ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας, τα δεδομένα τεκμηριώνουν πέρα από κάθε
αμφιβολία ότι οι σύγχρονοι Έλληνες εφοπλιστές απολαμβάνουν της εμπιστοσύνης του παγκόσμιου τραπεζικού
συστήματος και των ασφαλιστικών εταιρειών. Αυτή η διαπίστωση σημαίνει ότι διαθέτουν εξαιρετικά υψηλούς
δείκτες αξιοπιστίας. Αλλά η αξιοπιστία γνωρίζουμε ότι δεν αποκτάται εύκολα. Χτίζεται σιγά-σιγά στο πέρασμα
πολλών δεκαετιών, δοκιμάζεται και επιβεβαιώνεται καθημερινά, κυρίως σε περιόδους κρίσεων, και χάνεται πολύ
εύκολα. Γιατί οι παγκόσμιες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες περιβάλλουν τους Έλληνες εφοπλιστές με τόσο
μεγάλη εμπιστοσύνη; Μια εύλογη απάντηση είναι ότι οι ίδιοι και οι επιχειρήσεις τους, εκτός του ότι πληρούν όλα
τα απαιτητικά τραπεζικά κριτήρια από την άποψη της πιστοληπτικής ικανότητας, επιπλέον διαθέτουν και κάποιες
μοναδικές ιδιότητες που πηγάζουν από την παράδοση.
Με άλλα λόγια, οι παγκόσμιες τράπεζες τους βλέπουν ως άξιους συνεχιστές των μεγάλων «Εμπορικών Οίκων»
της Ελληνική Διασποράς. Στον βαθμό που ισχύει αυτή η ερμηνεία, οι παγκόσμιες τράπεζες πρέπει να αναγνωρίζουν στους σύγχρονους Έλληνες εφοπλιστές και στις επιχειρήσεις τους ότι διαθέτουν: α) υψηλό ήθος στις συναλλαγές που κάνουν μαζί τους, β) ιδιαίτερες γνώσεις αναφορικά με τις «ιδιοτροπίες» ή τα «χούγια». των παγκόσμιων ναυτιλιακών αγορών, γ)επιχειρηματική εγρήγορση ώστε να οσφραίνονται τις επιχειρηματικές ευκαιρίες πριν
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από τους ανταγωνιστές τους και να τολμούν, δ) απαράμιλλες ηγετικές ικανότητες για διοίκηση και συντονισμό
μεγάλων στόλων πλοίων κινούμενων σε όλα τα πλάτη και μήκη της γης, και ε)την σιγουριά της σταθερότητας και
της συνέχειας που εξασφαλίζει η διαδικασία της διαδοχής στο Ελληνικό πρότυπο οργάνωσης και διοίκησης των
ναυτιλιακών επιχειρήσεων.
Προσωπικά, με βάση τις γνώσεις που αποκόμισα από την ερευνητική μου ενασχόληση με την περίπτωση της
ελληνόκτητης ποντοπόρου ναυτιλίας τους δύο τελευταίους αιώνες, θεωρώ ότι αυτή η ερμηνεία εξηγεί πολύ καλά
τις απώτερες και τις πιο πρόσφατες εξελίξεις σ’ αυτόν τον ηγετικό κλάδο για την ελληνική οικονομία.

Οι ναυλαγορές λειτουργούν αποτελεσματικά και χωρίς εποπτεία γιατί λειτουργούν ανταγωνιστικά.
Οι εγχώριες επιχειρήσεις είναι ευρύτατα αποδεκτό πλέον ότι πρέπει να αποκτήσουν εξωστρεφή προσανατολισμό και οργάνωση ώστε να ελέγχουν την αποτελεσματικότητά τους βάσει μηχανισμών αυτορρύθμισης, όπως
ακριβώς αυτοί που αναφέρθηκαν πιο πάνω. Μπορεί να γίνει αυτό το θαύμα ή μήπως πρέπει να περιμένουμε μερικές δεκαετίες; Όχι, δεν μπορεί, γιατί η αποτελεσματική οργάνωση των επιχειρήσεων εξαρτάται από το πόσο ανταγωνιστικές είναι οι αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται.
Οι εφοπλιστικές επιχειρήσεις στην ποντοπόρο ναυτιλία υιοθέτησαν και εφάρμοσαν τον μηχανισμό της αυτορρύθμισης για πολλά χρόνια, μέχρι που τους έγινε δεύτερη φύση. Αυτό συνέβη γιατί, στις αγορές των διεθνών
θαλάσσιων μεταφορών, επικρατεί ανέκαθεν τόσο οξύς ανταγωνισμός και τέτοιοι κανόνες συμπεριφοράς μεταξύ
των συναλλασσομένων, που δεν αφήνουν περιθώρια επιβίωσης σε όσες επιχειρήσεις λειτουργούν ευκαιριακά. Συνεπώς, για να μεταφερθεί το οργανωτικό πρότυπο της ποντοπόρου ναυτιλίας στις εγχώριες επιχειρήσεις, πρέπει
οπωσδήποτε να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο στις εγχώριες αγορές ώστε να γίνουν ανταγωνιστικές.
Δυστυχώς, οι Ελληνικές κυβερνήσεις και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, αντί να λειτουργούν με μοναδικό στόχο
το άνοιγμα των αγορών στο ανταγωνισμό, με πράξεις και με παραλείψεις συντηρούν ένα γενικευμένο καθεστώς
καταστολής του. Προς πλήρη επιβεβαίωση αυτού του ισχυρισμού, μια πλούσια πηγή αποδεικτικών στοιχείων είναι
η πρόσφατη μελέτη του OECD, η οποία είναι γνωστή ως «Εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ». Σ’ αυτήν καταγράφονται
οι διαρθρωτικές αλλαγές που πρέπει να υιοθετήσουμε ως χώρα, αν επιθυμούμε η οικονομία μας να γίνει διεθνώς
ανταγωνιστική.
Εν τούτοις, παρά τις δεσμεύσεις που αναλάβαμε μέσω των δύο μνημονίων που υπογράψαμε με τους δανειστές
μας, μέχρι σήμερα έγιναν ελάχιστες μεταρρυθμίσεις και οι σπουδαιότερες εξ αυτών κινδυνεύουν να αναστραφούν
από την παρούσα κυβέρνηση, αφού, σύμφωνα με τις προεκλογικές και τις μετεκλογικές διακηρύξεις υπουργών
και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, οι θεσμοί της ελεύθερης οικονομίας και των ανταγωνιστικών αγορών αντιφάσκουν
με την δημοκρατία που έχουν υπ’ όψιν τους.
Εν κατακλείδι, για να μεταφερθεί το πρότυπο της ποντοπόρου ναυτιλίας, να παγιωθεί και να αποδώσει
για την χώρα μας αποτελέσματα σύμφωνα με τις μεγάλες δυνατότητες που διαθέτει, οι εγχώριες αγορές εργασίας και κεφαλαίου πρέπει να γίνουν
ανταγωνιστικές. Κάτι τέτοιο φαντάζει
απίθανο για το προβλεπτό μέλλον. Αλλά οψέποτε έλθει το πλήρωμα του χρόνου και οι πολίτες μεταστραφούν ευνοϊκά προς τις απαιτούμενες αλλαγές,
το άνοιγμα των αγορών στον ανταγωνισμό θα πρέπει ακολουθηθεί χωρίς
ενδοιασμούς, πολιτικάντικους συμβιβασμούς, και πελατειακές υπαναχωρήσεις. Τότε, δεν θα υπάρχει κανένας λόγος η εγχώρια επιχειρηματικότητα να
μην αναδειχθεί τόσο επάξια για την χώρα όσο η εφοπλιστική.
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Αφιέρωμα
Η προβληματική κατάσταση της ακτοπλοΐας
Αν οι εργαζόμενοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους ρέπουν στην αδιαφορία, στην ιδιοτέλεια και
στην πονηριά, ίσως να μην ευθύνονται οι ίδιοι. Ο λόγος είναι ότι η καλλιέργεια αυτών των συμπεριφορών υποκινείται και ενθαρρύνεται από το εργασιακό περιβάλλον ή αλλιώς από το σύστημα μέσα στο οποίο οι εργαζόμενοι καλούνται να εκπληρώσουν τις εργασιακές τους υποχρεώσεις. Συνεπώς, για την προβληματική κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της ελληνικής ακτοπλοΐας, μάλλον δεν ευθύνονται ούτε οι ακτοπλόοι εφοπλιστές
ούτε βέβαια τα πληρώματα, αλλά πρωτίστως οι ελληνικές κυβερνήσεις και οι εποπτεύουσες αρχές. Και τούτο γιατί, με το πλέγμα των ρυθμίσεων που έχουν επιβάλλει στον συγκεκριμένο κλάδο, στην πραγματικότητα
έχουν αντικαταστήσει τον ανταγωνισμό με αδιαφανείς μηχανισμούς διαπλοκής, μέσω των οποίων εξυπηρετούνται κυρίως όσοι «επινοούν και εφαρμόζουν τις ρυθμίσεις».
Σήμερα η ακτοπλοΐα συνεχίζει να στενάζει κάτω από τον διοικητικό προσδιορισμό της τιμής των εισιτηρίων,
των δρομολογίων, τους φόρους υπέρ τρίτων, τους επίναυλους, και πλήθος άλλων μεταβλητών από το υπουργείο
Εμπορικής Ναυτιλίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδος Κέρδος, οι διεθνείς δανειστές, μέσω της Τρόϊκας,
ζήτησαν τον Μάϊο του 2013 την απελευθέρωση όλων των γραμμών και των ναύλων, την κατάργηση των υποχρεωτικών δρομολογήσεων, την διαγραφή των περιορισμών στην σύνθεση των πληρωμάτων κλπ. Αυτό που απάντησαν οι τρεις γενικοί γραμματείς του εν λόγω υπουργείου ήταν ότι:
Δεν μπορεί να απελευθερωθεί η ακτοπλοΐα στην Ελλάδα. Όπου χρειάζεται και μπορεί θα γίνουν βελτιώσεις, ωστόσο ο ιδιόμορφος χώρος του Αιγαίου δεν επιτρέπει πλήρη απελευθέρωση της αγοράς στον χώρο της
ακτοπλοΐας.
Μετά απ’ αυτήν την δήλωση, δεν είναι βέβαια ανεξήγητο γιατί η Επιτροπή Ανταγωνισμού αδιαφορεί για την
προφανή ολιγοπωλιακή διάρθρωση των ακτοπλοϊκών γραμμών.
Συμπερασματικά, το κλειδί της απάντησης στο ερώτημα γιατί ο κλάδος της ακτοπλοΐα είναι προβληματικός,
ενώ ο κλάδος της ποντοπόρου ναυτιλίας προοδεύει συνεχώς, με κρίσεις και χωρίς κρίσεις, βρίσκεται στους θεσμούς της συστηματικής και προσχεδιασμένης καταστολής του ανταγωνισμού από την πολιτεία. Αν λοιπόν πρόκειται να γίνει κάποιας μορφής επανεκκίνηση, αυτή θα ήταν σκόπιμο να αρχίσει με την πλήρη απελευθέρωση του
κλάδου, την μετατροπή του υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας σε μια μικρή διεύθυνση σε κάποιο άλλο παραγωγικό υπουργείο ή ακόμη και την πλήρη κατάργησή του, και τον αναπροσανατολισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού
ώστε οι ακτοπλοϊκές γραμμές να ανοίξουν στον ανταγωνισμό.

Μαθήματα επιχειρηματικότητας από την ποντοπόρο ναυτιλία
Οι αγορές στο χώρο της ποντοπόρου ναυτιλίας είναι πλήρως ανταγωνιστικές. Από την φύση τους, λοιπόν, δημιουργούν και επιβάλλουν εγγενώς κανόνες ρύθμισης του ανταγωνισμού, οι οποίοι εν συνεχεία αναγκάζουν τις
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται να πειθαρχήσουν σ’ αυτούς τους κανόνες. Οι Έλληνες εφοπλιστές που επιχειρούν σ’ αυτόν τον χώρο, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τους κανόνες (βλ. το πρώτο πόρισμα στο
Τμήμα 3), έκαναν ότι και οι άλλοι Έλληνες στις ανθηρές κοινότητες του εξωτερικού. Ξεδίπλωσαν τις οργανωτικές και επιχειρηματικές τους δυνατότητες και συνεχίζουν το από αιώνων θαύμα στις μεγάλες θάλασσες. Γιατί περί
θαύματος πρόκειται, αφού προερχόμενοι από μια πολύ μικρή χώρα 11 εκατομμυρίων κατοίκων ελέγχουν τον μεγαλύτερο στόλο ποντοπόρων πλοίων στον κόσμο.
Στο θαύμα αυτό έχουν σύμμαχο το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα, γιατί κέρδισαν και διατηρούν υψηλούς
δείκτες αξιοπιστίας. Τι σημαίνει αυτό; Εκ του αποτελέσματος σημαίνει ότι το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα
μας δείχνει τον δρόμο και μας διαβεβαιώνει ότι, κάτω από συνθήκες οξύτατου ανταγωνισμού, οι Έλληνες μπορούμε να κάνουμε ακόμη και θαύματα παγκόσμιας εμβέλειας. Να κερδίσουμε αξιοπιστία και να αποσπάσουμε
την διεθνή επιβράβευση με όρους συσσώρευσης πλούτου και δύναμης. Να στήσουμε και να λειτουργήσουμε μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Να ανιχνεύσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες εκεί που άλλοι δεν τις βλέπουν κλπ.
Οι δυνατότητες των ικανών μεταξύ μας δεν περιορίζονται στους εφοπλιστές της ποντοπόρου ναυτιλίας. Πολύ
ικανοί επιχειρηματίες υπάρχουν στην ακτοπλοΐα, στην βιομηχανία, στις υπηρεσίες και γενικά σε όλους τους κλάΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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δους της οικονομίας. Εν τούτοις, λόγω του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν και να
χάσουν τον προσανατολισμό τους.
Συνεπώς, σ’ αυτήν την κρίσιμη ώρα για την χώρα, το ζητούμενο δεν είναι άλλο από την απελευθέρωση της δύναμης της επιχειρηματικότητας μέσα από βαθιές μεταρρυθμίσεις στο θεσμικό πλαίσιο της πολιτείας και της οικονομίας. Ειδικώτερα, το Σύνταγμα του 1975 πρέπει να αντικατασταθεί στην κατεύθυνση του συντάγματος για μια ανοικτή
κοινωνία και ελεύθερη οικονομία. Να υλοποιηθούν το συντομώτερο δυνατόν οι διαρθρωτικές αλλαγές που περιγράφονται στην εργαλειοθήκη του ΟΟΣΑ, και όχι μόνον αυτές. Τα θεσμικά όργανα για την ρύθμιση του ανταγωνισμού
σε αγορές που αποδεδειγμένα δεν μπορεί για κάποιους λόγους να λειτουργήσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός, να αφεθούν να λειτουργήσουν ελεύθερα και ανεξάρτητα από πολιτικές και κυρίως κομματικές επιρροές., κλπ.
Μέσα απ’ αυτές τις μεταρρυθμίσεις, η χώρα μας θα γίνει η αναπτυξιακή τίγρις της Νότιας Ευρώπης, όπως παγκόσμια τίγρις είναι ακριβώς και η ελληνόκτητη ποντοπόρος ναυτιλία. Όσο πιο γρήγορα, λοιπόν, κατανοήσουμε
ως πολίτες ότι αυτός είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για ατομική και κοινωνική ασφάλεια και πρόοδο, τόσο λιγώτερες γενεές θα χρειαστεί να περάσουν για να φανούν τα πρώτα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Το πρότυπο ανάπτυξης που αναζητούμε, κάποιοι ικανοί Έλληνες το εφαρμόζουν ήδη με τεράστια επιτυχία.
Συμπέρασμα
Από όσα εκτέθηκαν πιο πάνω, προκύπτει ότι γνωρίζουμε ποιό πρότυπο ανάπτυξης έχει την ικανότητα να μας βγάλει από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει. Είναι το πρότυπο των ανοικτών και ανταγωνιστικών αγορών, το
οποίο εφαρμόζεται στην περίπτωση της ποντοπόρου ναυτιλίας και μπορούμε εύκολα να το υιοθετήσουμε, γιατί πολλοί άξιοι Έλληνες μας δείχνουν τον δρόμο. Όμως, για να υπάρξει πρόοδος προς αυτήν την κατεύθυνση, άμεση προτεραιότητα έχει η προσπάθεια ανατροπής των κεντροαριστερών στερεοτύπων που καλλιεργούνται συστηματικά σε
βάρος του ελληνικού λαού, και έχουν οδηγήσει στην θεώρηση της ελεύθερης οικονομίας ως κοινωνικά ανάλγητης. Το
μεγάλο κράτος προπαγανδίζεται έντεχνα στον λαό ως ο μοναδικός εγγυητής κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης,
ενώ στην ουσία λειτουργεί ως προστατευτική ασπίδα για την γιγάντωση συντεχνιακών πρακτικών.
Αυτός ο μύθος του μεγάλου, άρα κοινωνικά ευαίσθητου κράτους, είναι ώρα να αποκαλυφθεί και να καταρριφθεί. Πρέπει να καταστεί σαφές στους Έλληνες πολίτες ότι η διατήρηση ενός κράτους τεράστιου, επαχθούς και
αναποτελεσματικού, απομυζά κάθε ικμάδα της ελληνικής κοινωνίας, αποτελεί εστία διαφθοράς και ζημιώνει πρωτίστως τις ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες που επαίρεται ότι προστατεύει. Θετικά αποτελεσματικό είναι μόνον
ένα μικρό κράτος, που σέβεται τους κόπους του πολίτη και δεν τους αποστραγγίζει μέσα από την δυσβάσταχτη
φορολογία που απαιτείται για την συντήρηση ενός διογκωμένου κρατικού μορφώματος που ελέγχει και διαχειρίζεται, με οδυνηρές συνέπειες, ορισμένους από τους πιο δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας.
Επί του παρόντος, η πιο πάνω αναστροφή στο αξιακό σύστημα των Ελλήνων δεν μπορεί να αρχίσει να υλοποιείται εν όσω: (α) η παιδεία, κυρίως στην στοιχειώδη και στην μέση εκπαίδευση, είναι κρατικοποιημένη, μέσω
ενός υποχρεωτικού προγράμματος σπουδών και σχολείων που δεν νοιάζονται για το τι διδάσκουν και πώς το διδάσκουν στην νεολαία μας, και (β) τα μέσα εξατομικευμένης και μαζικής ενημέρωσης βρίσκονται, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο, κάτω από τον έλεγχο του κράτους.
Γι’ αυτό, προκειμένου να καταργηθεί η δυνατότητα των αρχών να επηρεάζουν μέσω των επιλογών της κρατικής γραφειοκρατίας τις κοινωνικές και τις επιστημονικές αντιλήψεις των πολιτών, το κράτος πρέπει να αρκεστεί
στην υπόδειξη ενός ελάχιστου προγράμματος μαθημάτων στα πιο πάνω επίπεδα, και να αφήσει την εκπαίδευση
των ελληνοπαίδων στην ευθύνη των γονέων τους.
Κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και με τα μαζικά μέσα ενημέρωσης. Ο τύπος, η τηλεόραση, το διαδίκτυο λειτουργούν εποικοδομητικά για το κοινό και την δημοκρατία, όταν δεν βρίσκονται στην υπηρεσία ομαδοποιημένων οικονομικών συμφερόντων, που στόχο τους έχουν την χειραγώγηση των επιλογών της πολιτικής εξουσίας για
ίδιον όφελος. Κεντρική επιδίωξη αποτελεί, πρώτον, η πλήρης απομόνωση των οικονομικών κέντρων ελέγχου και
διαχείρισης των εν λόγω μέσων από τις επιχειρήσεις, οι οποίες συμμετέχουν στην ανάληψη δημόσιων έργων, δεύτερον, η μεταφορά όλων των κρατικών μέσων ενημέρωσης στον ιδιωτικό τομέα, ώστε να καταργηθεί και η σημαντική επιβάρυνση των φορολογούμενων πολιτών που συντελείται μέσω των λογαριασμών κοινής ωφελείας, και,
τρίτον, μέσω συστηματικής ρύθμισης η δημιουργία συνθηκών προχωρημένου ανταγωνισμού, ώστε να ανέλθει το
επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και να συγκρατηθούν οι τιμές τους σε ανταγωνιστικά επίπεδα.
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Καμμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς
μία στοιχειώδη βιομηχανική βάση

Η

Ελλάς, εκτός από την Ανθρωπιστική κρίσι,
αντιμετωπίζει και βιομηχανική κρίσι. Το καθαρά βιομηχανικό προϊόν της χώρας μειώθηκε κατά 29,3 % την τελευταία 6ετία (2008-14). Μείωσι 16,2%
έδειξε και ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών της μεταποιητικής βιομηχανίας τον Ιανουάριο 2015, έναντι του
ιδίου μηνός του προηγουμένου έτους. Μάλιστα, ο αντίστοιχος δείκτης εξωτερικής αγοράς παρουσίασε συρρίκνωσι 20,2% τον πρώτο μήνα του τρέχοντος έτους.
Εάν αυτό δεν είναι «κρίσις» τότε τι είναι;
Τα αίτια της βιομηχανικής κρίσεως στην χώρα μας
είναι πολλά και όχι δυσδιάκριτα. Εμφανής είναι η δραματική πτώσις του Ακ. Εθ. Εισοδήματος (ΑΕΠ), η μεγάλη υποτίμησις που ήταν αποκλειστικά «εσωτερική»,
η ουσιαστική περικοπή της τραπεζικής χρηματοδοτήσεως και η μείωσις της οικοδομικής δραστηριότητος.
Καθώς το ΑΕΠ μειώνεται ως αποτέλεσμα των μέτρων λιτότητος ( περικοπές μισθών, συντάξεων και
δημοσίων δαπανών), η προσπάθεια αυξήσεως των
φορολογικών εσόδων, από ενός σημείου και πέρα, επιβαρύνει το εγχώριο βιομηχανικό προϊόν. Δεδομένου ότι
η εξωτερική υποτίμησις, λόγω του ευρώ, αποκλείεται, η
βελτίωσις της ανταγωνιστικότητος προέρχεται από την
μείωσι της αμοιβής της εργασίας και των τιμών παραγωγού. Ιδίως η εμμονή του ΔΝΤ για αύξησι του φόρου
προστιθεμένης αξίας (ΦΠΑ) έπληξε την προσπάθεια
βελτιώσεως της ανταγωνιστικότητος, καθώς αύξησε τις
τιμές παραγωγού και καταναλωτή. Η μεγάλη καθυστέρησις της επιστροφής του ΦΠΑ δεν επέτρεψε την πλήρη εκμετάλλευσι της «εξαγωγιμότητος» της Ελληνικής
βιομηχανίας, ενώ η εν γένει αβεβαιότητα κατέστησε
τους πελάτες της στο εξωτερικό διστακτικούς, για την
ανάθεσι μακροπροθέσμων παραγγελιών. Η αναξιοπιστία της οικονομικής πολιτικής κατέστησε την παροχή
πιστώσεων εξαιρετικά φειδωλή.
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του Κωνσταντίνου Κόλμερ
Η διόρθωσις της οικονομίας από πλευράς της προσφοράς (και παραγωγής) απαιτεί χρόνο ν’ απορροφηθή, ενώ η αύξησις των φόρων και η μείωσις της χρηματοδοτήσεως από το τραπεζικό σύστημα γίνεται
αμέσως αισθητή στην βιομηχανία, η οποία εν τούτοις
ελάχιστα περιέκοψε την απασχόλησι των εργαζομένων
της εξ αιτίας της κρίσεως.
Η επίπτωσις επί των κερδών της βιομηχανίας ήταν
άμεση στις τιμές των μετοχών στο Χρηματιστήριο
Αθηνών. Οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ανεστάλησαν και ορισμένοι κλάδοι της ελαφράς βιομηχανίας μετεφέρθησαν στην Κύπρο, την Βουλγαρία και την δημοκρατία των Σκοπίων.
Η προσέλκυσις νέων επενδύσεων και η ενίσχυσις
του επιχειρηματικού κλίματος είναι απαραίτητες για
την έξοδο της βιομηχανίας από την παρούσα κρίσι.
Όσον και αν είναι αυτονόητο –που δεν είναι- καμμία χώρα δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς μία μίνιμουμ
βιομηχανική βάσι. Κρούομε τον κώδωνα του κινδύνου ότι τυχόν παράτασις των μέτρων λιτότητας θέτει
σε κίνδυνο την επιβίωσι της χώρας. Τούτο πρέπει να
γνωρίζουν τόσον οι κυβερνώντες όσο και οι πιστωτές
της Ελλάδος. Η παράτασις της υφέσεως βλάπτει αμφοτέρους, αλλά κυρίως την απασχόλησι, που συνεχώς
μειούται.
Εάν δεν ληφθούν συντόμως φιλικά προς την μεταποίησι μέτρα, η κατάστασις της βιομηχανίας δυνατόν
να καταστή μη αναστρέψιμη. Η συνέχισις της αβεβαιότητος θα έχει μεγαλύτερο κόστος από την λήψι των
μέτρων λιτότητος που απαιτούν οι πιστωτές. Χωρίς
την εκκαθάρισι του οικονομικού ορίζοντος, ουδεμία
επιχείρησις μπορεί να προγραμματίσει, και η βιομηχανία αντιθέτως προς την πολιτική στηρίζεται στον προγραμματισμό.
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Πώς μπορεί
να ξαναγεννηθεί
η Ελληνική Γεωργία
του Πάνου Παναγόπουλου
Γεωπόνου-Οικονομολόγου
Διδάκτορος Πανεπιστημίου Σορβόννης
Μετά από 33 ολόκληρα χρόνια συνεχούς καθοδικής πορείας του Γεωργικού Τομέα, το κείμενο αυτό παρατίθεται περισσότερο ως αντικείμενο συζήτησης, παρά ως προσέγγιση ενός τελικού σχεδίου.

Η

η υφιστάμενη κατάσταση

πασιφανής αποδιοργάνωση της γεωργίας μας αποδεικνύεται με μία και μόνη, έστω διαγώνια, θεώρηση
του πίνακα 1, και για το «τις πταίει» η απάντηση είναι κι αυτή προφανής: Οφείλεται, αφ’ ενός, στην αδιαφορία και στην (τις πιο πολλές φορές) επιπρόσθετη ασχετοσύνη των πολιτικών με το αντικείμενο της
γεωργίας, και αφ’ ετέρου στην ανεπάρκεια και στην τυφλή κομματική προσκόλληση των θεσμικών εκπροσώπων
των γεωργών/αγροτών. Δηλαδή οι γενικώτερες ευθύνες της πολιτικής και οι επιπτώσεις τους στον τομέα της γεωργίας, είναι σαφώς πολύπλευρες και πολυπρόσωπες.
Α. Οριζόντια Αποδιοργάνωση
1. Παντελής Αδυναμία Σxεδιασμού Κατευθυντήριας Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής, με τυπικό αλλά και ουσιαστικό παράδειγμα την εξέλιξη των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Γ.Ε.), δηλαδή των ακρογωνιαίων στοιχείων της
γεωργίας, ως προς το βιώσιμο μέγεθός τους, τον πολυτεμαχισμό τους και τη διαχείρισή τους (management και
τυπολογία, δηλαδή ορθολογική επιλογή των ειδών καλλιέργειας και εκτροφής).
2. Η ανορθολογική αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού και του εθνικού ισοζυγίου χρήσης, που έχουν αφεθεί
περίπου στην τύχη τους.
3. Για την άθλια κατάληξη της Αγροτικής Πίστης, περιττεύουν εξηγήσεις και σχόλια, ή καλύτερα, ας προσέξουμε την τεκμηριωμένη τοποθέτηση του τ. υποδιοικητή της Α.Τ.Ε Δρ. Φ. Παναγιωτόπουλου11
4. Η ελλιπής Οργανωσιακή Αποτελεσματικότητα της αγοράς. Δηλαδή η διακίνηση των γεωργικών προϊόντων
στα διάφορα στάδια χονδρεμπορίου, μεταποίησης, αποθήκευσης και λιανεμπορίου, διακρίνεται από σχετικά μεγάλο αριθμό μεσαζόντων, χωρίς ομαλούς και ικανοποιητικά ταχείς ρυθμούς, αλλά και χωρίς λογικά αποδεκτό συνολικό κόστος διακίνησης.
1

Βλ. Ηλεκτρονικό Περιοδικό Κοινωνική Οικονομία τεύχος 1, Ιούλιος- Σεπτ. 2014 (isemjournal.blogspot.gr)
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5. Η αλλοπρόσαλλη διαδικασία εξισορρόπησης των τιμών και το αδικαιολόγητο τόσο μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας (από τον παραγωγό στον καταναλωτή), συνιστούν σχεδόν ανύπαρκτη Ρυθμιστική Αποτελεσματικότητα.
Από την στιγμή κατά την οποία οι ελεύθερες και διαφανείς συναλλαγές στις κεντρικές Λαχαναγορές και Κρεαταγορές των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης μειώθηκαν τόσο δραματικά, έναντι των συναλλαγών με τις αλυσσίδες
Super Market, όπου κυριαρχούν τα χαρακτηριστικά των ολιγοπωλίων, που ούτε ελεύθερα είναι, ούτε διαφανή, η
πληροφόρηση, για τις νεφελώδεις έστω τιμές, ισχύει μόνον για τους λίγους που έχουν εξασφαλισμένες προσβάσεις.
6. Αντί της αξιοποίησης του Συνεταιριστικού κινήματος στην άμβλυνση της Οργανωσιακής και της Ρυθμιστικής αβελτηρίας της αγοράς, βιώσαμε την ανάλωσή του, υπέρ της «ανάπτυξης» συγκεκριμένου πολιτικού κόμματος, με «φινάλε» (μετά από 30 χρόνια), τον νόμο Σκάνδαλο (Ν. 4015/ 2011), προκειμένου να επιβιώσουν τα
υπολείμματα των αγροτικών στελεχών του αναπτυχθέντος και στη συνέχεια δικαίως καταβαραθρωθέντος ίδιου
αυτού κόμματος.
7. Η, διά της θυσίας στο βωμό του πλέον ακραίου λαϊκισμού, δηλαδή του ακρωτηριασμού του ίδιου του υπουργείου Γεωργίας (σήμερα Υπ.Α.Α.Τ.), με μόνη δικαιολόγηση την άστοχη (καθ’ ημάς επιλεκτικά και απόλυτα στοχευμένη) περιφερειακή αποσυγκέντρωση, με φυσική συνέπεια την στρέβλωση και τον μαρασμό κάθε εποπτευόμενης υπηρεσίας και οργανισμού από το υπουργείο αυτό.
8. Η «Γεωργική Έρευνα», ακόμα και στις περιπτώσεις που γίνεται σοβαρή δουλειά, σπάνια απαντά κατά προτεραιότητα στα πραγματικά προβλήματα των συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής. Αξιοσημείωτη είναι και η απώλεια ελληνικού γενετικού, πολλαπλασιαστικού υλικού κλπ., λόγω υπολειτουργίας των σχετικών ινστιτούτων. Από
την στιγμή δε που εξέλιπε η Υπηρεσία των Γεωργικών Εφαρμογών, η διάχυση των πληροφοριών από την Γεωργική Έρευνα και από την λοιπή νέα Τεχνολογία, εκτός από βραδύτητα, χαρακτηρίζεται και από την ατελή εφαρμογή
της, και πολλές φορές και από την ανακρίβεια των πληροφοριών.
9. Σε όλον τον Ελλαδικό Αγροτικό Κόσμο, είναι γνωστό ότι οι πολύ λίγες μεγάλες Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις
(Γ.Ε.), ήδη από 20ετίας και πλέον, τηρούν κανονικά βιβλία εσόδων-εξόδων. Αυτές οι Γ.Ε., έχοντας την ευχέρεια
να διατηρούν μόνιμο προσωπικό, προγενέστερες απογραφές, εκτιμήσεις για τις αποσβέσεις και τεκμήρια για όλα
γενικώς τα έξοδα, επιδεικνύουν, ασήμαντη φοροδοτική ικανότητα ή και καθόλου, όπως ήταν αναμενόμενο, λόγω έλλειψης υποδομών και κυρίως αυτών της οργανωσιακής και ρυθμιστικής αποτελεσματικότητας στην αγορά
των γεωργικών προϊόντων. Συνεπώς, το να επιχειρείται υπερφορολόγηση του Γεωργικού Τομέα, (επί των σχεδόν
ακαθαρίστων εσόδων!), είναι τουλάχιστον άηθες. Εξ άλλου, από τους πίνακες των Εθνικών Λογαριασμών συνάγεται πως ο μέσος όρος του καθαρού οικογενειακού γεωργικού εισοδήματος, εάν συμπεριληφθούν οι μειωμένες
καινούργιες επιδοτήσεις και τα λογιστικά νέα έξοδα, ανέρχεται σε περίπου €6.500 (εξυπακούεται με κέρδη ούτε
καν ΜΗΔΕΝΙΚΑ). Ενώ, δε, για τους αγρεργάτες το αφορολόγητο είναι €9.500, το ποσό επί του οποίου θα φορολογηθεί ο αγρότης από το πρώτο ευρώ με 13% ή με 26%, θα είναι αυξημένο (τουλάχιστον κατά 65%) πάνω από
το άνευ κέρδους οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή, κατά μέσο όρο, μεγαλύτερο από €10.000, λόγω των στοχευμένων παραλείψεων του υπ. Οικονομικών που δεν δικαιολογούνται με κανέναν τρόπο. Συγκεκριμένα δεν ελήφθησαν υπ’ όψιν:
α) Όχι μόνον τα τεκμαρτά ημερομίσθια του αγρότη και της οικογένειάς του, αλλά δεν υπολογίζεται ούτε το
τεκμαρτό ενοίκιο της ιδιόκτητης γης και πολύ περισσότερο οι τόκοι των ιδίων κεφαλαίων.
β) Η μη αναγνώριση όλων των αποσβέσεων, και ειδικά της απόσβεσης της υπολειμματικής αξίας, του δηλαδή
περίπου 80%, των επενδύσεων των Γ.Ε.
γ) Η μη δυνατότητα συλλογής εργόσημων από το τουλάχιστον 50% των αγρεργατών. Εδώ προφανώς έχει ανατεθεί στους αγρότες να επιλύσουν το μεγαλύτερο κομμάτι του μεταναστευτικού.
δ) Το αδιευκρίνιστο των χωρίς επίσημες αποδείξεις εξόδων (χρήση της γεώτρησης τρίτων, χρήση μη ιδιόκτητων μηχανημάτων κ.ά., που δεν αριθμούνται).
ε) ΤΟ ΜΝΗΜΕΙΩΔΕΣ της μη αναγνώρισης, των κυλιόμενων μέσων όρων για τα ετήσια έσοδα, και της παράλληλης αδυναμίας μεταφοράς του παθητικού από το ένα έτος στο άλλο, ενώ είναι παγκοσμίως παραδεκτό ότι
στην γεωργία, και μάλιστα στην Μεσογειακή, δεν υπάρχει απολύτως καμμία κανονικότητα στα ετήσια εισοδήματα. Συνεπώς, μόνη η απειλή της αυστηρής φορολόγησης επί του «ακαθαρίστου!», σε έναν παραγωγικό τομέα που
δεν έχει καθόλου περιθώρια, είναι αρκετή για να τον διαλύσει. Κι αυτό χωρίς να λαμβάνεται υπ’όψιν τουλάχιστον
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η διατροφική ασφάλεια ενός ολόκληρου λαού. Πρέπει δε να μας προβληματίσουν και οι περίεργα υπερβολικές και
ίσως απροκάλυπτα ιδιοτελείς ενέργειες του υπ. Οικονομικών, υπέρ όχι μόνον μιας συγκεκριμένης συντεχνίας περιορισμένων δυνατοτήτων, νεόκοπης στον τομέα της Γεωργίας. Σαφώς ύποπτες είναι και οι δύο προς ώρας «επιτυχημένες» απόπειρες μετάλλαξης των Γεωργών/ Αγροτών από επιχειρηματίες σε ελεύθερους επαγγελματίες και
στην συνέχεια σε επιτηδευματίες.
10. Τα κριτήρια με τα οποία καταμερίσθηκαν οι γεωργικές ενισχύσεις της Ε.Ε. δεν αποφασίσθηκαν μόνον χωρίς σοβαρή ειδική μελέτη, αλλά εν πολλοίς και με ελληνικού τύπου λαϊκίστικα κριτήρια, με τις ών ουκ έστιν αριθμός συνέπειες, όπως λ.χ. την συνεχή μείωση στην Βιολογική Γεωργία, και εκτάσεων, και αριθμού καλλιεργητών.
Όμως, θα πρέπει να μην μας διαφεύγει πως παλαιότερα στην Ε.Ε. (στην τότε Ε.Ο.Κ.) επιδοτούσαν/ επιδοτούσαμε την γεωργία, για να πλησιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο την αυτάρκεια της Ευρώπης και να επιτύχουμε αντίστοιχη απεξάρτησή της, κυρίως από τις Η.Π.Α. Σήμερα ο μοναδικός στόχος των ενισχύσεων/επιδοτήσεων
στην γεωργία τείνει να είναι η κατοχύρωση απέναντι στην παγκοσμιοποίηση, ώστε να αντεπεξέλθουν οι αγρότες
στις άδικες πιέσεις που δέχονται γενικώς και ιδιαίτερα σε κάποια προϊόντα. Στα εσπεριδοειδή, λ.χ., οι Ευρωπαίοι αγρότες του Νότου αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από χώρες στις οποίες τα ημερομίσθια είναι μέχρι και 8 (!!)
φορές χαμηλότερα. Αυτές, λοιπόν, οι επιδοτήσεις δεν αποτελούν πλέον ένα γενναίο φιλοδώρημα προς τους Ευρωπαίους αγρότες, ουδέ καν κίνητρο όπως κατά το παρελθόν, αλλά ένα απαραίτητο αντιστάθμισμα απέναντι στα
δεινά από τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης.
Β. Τα κατά κλάδο της κύριας γεωργικής παραγωγής, σοβαρότερα προβλήματα, παρατίθενται στον Πίνακα 1.
Δηλαδή στον πίνακα αυτόν προσεγγίζεται το πόσο αρνητικά επηρεάζουν οι παράγοντες της στήλης ‘Π’ την κάθε
παραπλεύρως καλλιέργεια/ εκτροφή (στήλες 1 έως 24). Αρχίζοντας από μηδενικό (0) επηρεασμό και καταλήγοντας προοδευτικά από το I(#),II(#),III(#),IV(#),στο V(#) όπου το # σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος λόγος (παράγων της στήλης ‘Π’) καθιστά παθητική την καλλιέργεια / εκτροφή που αντιστοιχεί σε μία ή περισσότερες από τις
στήλες 1 έως 24.
1) Φυτική Παραγωγή:
α) Φυτά Αροτραίας (μεγάλης) καλλιεργείας: Δημητριακά (1), Αραβόσιτος (2), Βαμβάκι (3), Καπνός (4) , Ζαχαρότευτλα (5), Κτηνοτροφικά Φυτά (6), (μηδική και λοιπά ψυχανθή, τεύλα, σόργο / αραβόσιτος χλωράς νομής κ.ά)
(6). β)Αμπελουργία: Ποικιλίες Οινοποιήσιμες (7), Νωπής κατανάλωσης (8), Αποξηραινόμενης (σταφίδες ) (9) γ)
Δενδροκομία: Ελαιοκομία (10), Εσπεριδοειδή (11), Πυρηνόκαρπα (12), Μηλοειδή και άλλες οπώρες (13), Ξηροί
καρποί (14). δ) Λαχανοκομία (Κηπευτικά) : Θερμοκηπίων (15), Ασκεπούς παραγωγής (16). ε) Ισορροπημένες Γεωργοκτηνο- πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (17).
2. Ζωϊκή Παραγωγή:
α) Βοοτροφία: Αγελαδοτροφία γαλακτοπαραγωγός (18), Πάχυνση μόσχων (για κρέας) (19). β)Αιγοπροβατοτροφία : Για παραγωγή γάλακτος (20), Για πάχυνση αμνοεριφίων (21) γ) Χοιροτροφία (22). δ)Πτηνοτροφία : Για
παραγωγή αυγών (23), Για παραγωγή κρέατος (24).
Οι ενδεικτικές προσεγγίσεις του ΠΙΝΑΚΑ 1 στηρίχθηκαν μεν σε εμπειρίες ειδικών ως επί το πλείστον επιστημόνων, όχι όμως και σε μελέτες, που μόνον από αυτές μπορούμε να συνάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Υπ΄όψιν
ότι οι παράγοντες της στήλης ‘Π’ τελικά μπορεί να είναι και υπερδιπλάσιοι, δηλαδή ίσως και 20, οι δε επί μέρους
κλάδοι παραγωγής να φθάνουν συνολικά όχι τους 24 αλλά και τους 50, τουτέστιν χίλιες (20 × 50) τέτοιες περιπτώσεις και υποπεριπτώσεις, κι’ αυτά μόνον και μόνον για να διαπιστώσουμε με περισσότερη αξιοπιστία «τα χάλια
μας», χώρια δηλαδή από την πολύ πιο δύσκολη, συνθετική δουλειά, που αφορά «το δέον γενέσθαι».
Η πλέον καθοριστική, γενικώτερη παρατήρηση, είναι το γιατί δεν αξιοποιούνται τουλάχιστον οι υφιστάμενοι
θεσμοί, έτσι ώστε να καμφθεί η αντιεπιστημονική αυθαιρεσία του κάθε «επίορκου και ανάξιου επιστήμονα- σαλτιμπάγκου», που είναι έτοιμος να υπογράψει το ο,τιδήποτε «αντί πινακίου φακής», εις βάρος ακόμα και της διατροφικής μας ασφάλειας και όλων εκείνων που μας την εξασφαλίζουν. Εν προκειμένω, τι παριστάνουν π.χ. τα
επιστημονικά επιμελητήρια; Γιατί δεν τους αφαιρούν τις άδειες άσκησης επαγγέλματος; Μήπως είμαστε ήδη από
καιρό ένα «Failed State»;
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(Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 1)
ΠΙΝΑΚΑΣ 1 Αρνητικός επηρεασμός των καλλιεργειών/ εκτροφών (στήλες 1-24),από τους παράγοντες της στήλης
«Π» και κλιμακούμενος από το μηδέν (0), I(#),II(#),III(#),IV(#), έως V(#). [βλέπε ΙΒ]
ΣΤΗΛΗ «Π»
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––Το μικρό μέγεθος των Γ.Ε.
––Ο πολυτεμαχισμός τους
Και τα δύο μαζί

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

#
#
#

––Σπάταλη μέθοδος άρδευσης
––Άστοχη κατανομή χρήσης αρδευτικού
νερού κατά καλλιέργεια
––Και τα δύο μαζί
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––Δυσχέρεια πρόσβασης στην Αγροτική πίστη
––Υψηλά επιτόκια
Και τα δύο μαζί
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––Η υπολειπομένη των προσδοκιών
αναγκαία εφαρμοσμένη ΕΡΕΥΝΑ
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––Η δυσκολία διάχυσης των αποτελεσμάτων της έρευνας κλπ. νέων τεχνολογιών

#

#

#

0

0

#

––Κατά πόσον οι νέες φορολογικές
επιβαρύνσεις αποθαρρύνουν
και καθιστούν την συγκεκριμένη
καλλιέργεια/ εκτροφή μη επιθυμητή.
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––Κατά πόσον η κατανομή των
ενισχύσεων αποθαρρύνει
επιθυμητές καλλιέργειες/ εκτροφές
σύμφωνα με τα αναφερόμενα
στην παραγρ. II.B 1 έως 4
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––Οργανωσιακή Αναποτελεσματικότητα
––Πληθώρα ενδιάμεσων εμπόρων
––Απομακρυσμένα σημεία πρωτογενούς
και δευτερογενούς επεξεργασίας (από
τους
τόπους παραγωγής και κατανάλωσης)
––Η απουσία αποτελεσματικού Συνεταιριστικού κινήματος για την άμβλυνση της
άνω αβελτηρίας
––Ρυθμιστική αναποτελεσματικότητα
στην εξισορρόπηση των τιμών
και στη μείωση της ψαλίδας.
––Η παγκοσμιοποίηση, η αύξηση του ρόλου
των Super Market και
η αντίστοιχη μείωση του ρόλου των
Κεντρικών Αγορών/Λαχαναγορών
––Η απουσία αξιόπιστων Συνεταιρισμών
αλλά και των ομάδων παραγωγών για
την άμβλυνση του προβλήματος.
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Θεραπεία: πάγια διακομματική κατεύθυνση Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής
Η κατάσταση και η δομή της Γεωργίας μας δεν αφήνουν περιθώρια ουσιαστικής κομματικής διαφοροποίησης
για κατευθυντήριες γραμμές Αγροτικής Πολιτικής, ακόμα και αν δεν είχαμε τους περιορισμούς της Κ.Α.Π. (Κοινή
Αγροτική Πολιτική), που σε ορισμένα σημεία είναι απαραίτητο να αρθούν, με κοινή συναίνεση, έστω προσωρινά,
λόγω των ειδικών συνθηκών στις οποίες έχει περιέλθει η Ελληνική Γεωργία και η Οικονομία της χώρας γενικώτερα.
Προς τούτοις προτείνονται περίπου 300 ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ 2ετείς προσλήψεις ή επαναπροσλήψεις κορυφαίων
(μάχιμων ακόμα) γεωτεχνικών μας, ανεξάρτητα από ηλικία και προέλευση (από τον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα), με περιορισμένο, επίσης, τιμητικό επίδομα, και με παράλληλη προσκόλληση σ’ αυτούς, τριπλάσιου αριθμού
νεο-προσλαμβανόμενων και εν ενεργεία μεταπτυχιακών γεωτεχνικών, με σαφείς εμπειρίες στο γνωστικό αντικείμενό τους, για την εξ υπαρχής αναδιοργάνωση και στελέχωση του υπουργείου Γεωργίας, του υπουργείου που
αποτέλεσε με επιτυχία το κεντρικό νευρικό σύστημα της γεωργίας μας. Δηλαδή έτσι ώστε το υπουργείο αυτό να
πορευθεί με δική του περιφερειακή δομή και προσθήκη αρμοδιοτήτων από το υπουργείο Ανάπτυξης, στον Τομέα των Τροφίμων και Διάθεσης Γεωργικών Προϊόντων, αλλά και με τα Δάση να επανέρχονται στην φυσιολογική βάση τους.
Α. Οριζόντια ενιαία περιφερικοποιημένη υπηρεσία του υπουργείου Γεωργίας, που να περιλαμβάνει όλα όσα
αφορούν τις Γεωργικές Εκμεταλλεύσεις (Γ.Ε.), με βασική επιδίωξη την αναβίωση, εξυγίανση και συγκρότηση των
παρακάτω στόχων:
1. Την βιωσιμότητα των Γ.Ε.: Έγγειος αναδιάρθρωση με στόχο μεγέθους 2 έως 3 ΜΑΕ (Μονάδες Ανθρώπινης
Εργασίας) τουλάχιστον για ένα 15% των Γ.Ε. και με τυπολογία που να εξασφαλίζει όσο το δυνατόν περισσότερη
συνεχόμενη εργασία στον επί κεφαλής, αφού το πραγματικό εισόδημά του ταυτίζεται πρακτικά με την τεκμαρτή
εργασία του και όχι να καταφεύγει σε εκτεταμένη μονοκαλλιέργεια.
Στην προκειμένη περίπτωση, το μέγιστο ποσοστό της μεγέθυνσης των Γ.Ε. σε βιώσιμες, με το μικρότερο δυνατό κόστος και με σχετική διαδικαστική ευχέρεια, μπορεί να επιτευχθεί μόνον ΚΑΤΑ την διαδικασία του ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ, βάσει του νόμου 674/1977, ο οποίος δεν στοχεύει πλέον αποκλειστικά στην συγκέντρωση της ιδιοκτησίας, αλλά αφήνει την πόρτα διάπλατη στην μεγέθυνση των Γ.Ε., δηλαδή είτε με ιδιόκτητα αγροτεμάχια, είτε
με δημόσια (άρθρα 25 και 29).
Ακριβώς πριν από την φάση της αναδιανομής, προτού δηλαδή από τον νέο σχεδιασμό και την χάραξη επί του
εδάφους της νέας τελικής μορφής των ιδιοκτησιών, δίνεται η ανεπανάληπτη ευκαιρία ριζικής Εγγείου Αναδιαρθρώσεως. Αυτό σημαίνει ότι, εν όσω οι ιδιοκτησίες αποτελούν «ιδανικά μερίδια», ο μελετητής μπορεί να τοποθετήσει τα ιδανικά αυτά μερίδια (τα δικαιώματα σε έκταση γης) συγκεντρωμένα (μαζί), ανάλογα με τις επιθυμίες
και τις συμφωνίες των εκμισθωτών/ ενοικιαστών, των πωλητών/ αγοραστών, αυτών που σκοπεύουν να συνεργασθούν με διάφορους εταιρικούς τύπους κ.ο.κ., αλλά και ανάλογα με την τυπολογία παραγωγής της περιοχής και
με τη μεγιστοποίηση του δημόσιου οφέλους, όπως επιτάσσει η συνταγματική διάσταση επί της οποίας ερείδεται ο
ΑΝΑΔΑΣΜΟΣ (βλ. Σχετικό Διάγραμμα).
2. Την, για πρακτικούς λόγους, κατά κατηγορία, χορήγηση επαγγελματικών ταυτοτήτων στους Γεωργούς/
Αγρότες: α) Με αποκλειστική απασχόληση, β) Με ουσιαστικά κύρια απασχόληση, γ) Με μερική απασχόληση, δ)
Αγρεργάτες με μόνιμη εγκατάσταση, ε) Αγρεργάτες χωρίς μόνιμη εγκατάσταση. Οι κατηγορίες γ) και ε), χωρίς
υποχρέωση ασφάλισης στον Ο.Γ.Α. (μόνον εργόσημα).
3. Τους Συνεταιρισμούς (νομοθετικά), με την γενικώτερη νομοθεσία, προσαρμοσμένη στην διεθνή εμπειρία
και σε πλαίσια κατάλληλα για Ευρωπαϊκή χώρα. Παράλληλα, όμως, με τον επαγγελματισμό, να επικρατήσει και ο
ρεαλισμός, θεσμοθετώντας έτσι, ώστε να «απογαλακτισθούν» επιτέλους οι Συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών, από το κομματικό «Κέρας της Αμάλθειας».
4. Την επανασύσταση της Υπηρεσίας Εγγείων Βελτιώσεων σε νέες βάσεις και στόχους, προκειμένου να αξιοποιηθεί ορθολογικά το υδάτινο δυναμικό της χώρας.
5. Την Αγροτική Πίστη: για επιδοτούμενες επενδύσεις, καθώς και για συνήθη καλλιεργητικά και μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια, το ύψος της πίστωσης για την κάθε Γ.Ε. και για συγκεκριμένο σκοπό, να καθορίζεται από αρ60
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Αφιέρωμα
μόδια περιφερειακή υπηρεσία του υπ. Γεωργίας. Όλες οι τράπεζες θα δανείζουν υποχρεωτικά ένα ποσοστό του
τζίρου τους, με την ρήτρα του πιο χαμηλού επιτοκίου που διαθέτει η κάθε μία τους, στους λοιπούς πιστούχους
της, αλλά και αυτό μειωμένο κατά ένα σημαντικό ποσοστό. Τουτέστιν όλα αυτά θα παρακολουθούνται/υλοποιούνται από την σημερινή Ειδική Γραμματεία του υπ. Γεωργίας (Υπ. Α.Α.Τ.), που θα αποκτήσει και αυτή περιφερειακά τμήματα για την πληρέστερη εξυπηρέτηση των Γ.Ε., μαζί με το σχεδόν ταυτόσημο αντικείμενο το οποίο είχε
ήδη αναλάβει.
(ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ της Τελευταίας Φάσης του Αναδασμού)

6. Την φορολογία των Γ.Ε. για την μεθόδευση της διαδικασίας και την παρακολούθηση της όλης εξέλιξής της,
που είναι απαραίτητο να ανατεθεί στο υπ. Γεωργίας, λόγω της δεδομένης επικίνδυνης ασχετοσύνης (αναφορικά
με την Γεωργία) του υπ. Οικονομικών, στο οποίο είναι λογικό να παραμείνουν η μηχανογραφική, η ελεγκτική και
η εισπρακτική αρμοδιότητα.
7. Γεωργικές Εφαρμογές1 και Συνεταιρισμοί, Επιμελητήρια, Επιστημονικές Οργανώσεις, και Αγροτικοί Σύλλογοι, όλα αυτά επικεντρωμένα στην υποβοήθηση και την συνεχή αναθεώρηση των στόχων II, Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ και
Ζ. Δηλαδή αυτή η αναδιοργάνωση της Γεωργίας και η αποτελεσματικότητά της, να κρίνονται κατά την εφαρμογή τους και από τους αρμόδιους φορείς των ουσιαστικών Γεωργών και όχι των «Δήθεν» Αγροτών, και, επίσης, όχι
αποκλειστικά από κρατικούς επιστήμονες2.
Ολιγάριθμη, δομημένη και περιφερικοποιημένη υπηρεσία Γεωργικών Εφαρμογών, που να διαθέτει όμως πολυάριθμους
γεωτεχνικούς με ένα επίδομα που θα αντιστοιχεί στο σχεδόν μισό των αποδοχών των συναδέλφων τους δημόσιων λειτουργών
και για το άλλο μισό θα εργάζονται ως σύμβουλοι μερικής απασχόλησης, είτε Γεωργικών Συνεταιρισμών είτε Γεωργικών
Εκμεταλλεύσεων. Οι σύμβουλοι αυτοί θα έχουν κατά προτεραιότητα πρόσβαση στην έρευνα και σε όλες τις υπηρεσίες του
υπουργείου, για την εξυπηρέτηση των Γ.Ε. και των Συνεταιρισμών.
1

2
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8. Τις αγροτικές ενισχύσεις, που
θα πρέπει να είναι μελετημένα κατανεμημένες, με όλα τα κατά κλάδο κριτήρια και με πλέον βασικό την
ανταγωνιστικότητα του καθέκαστα
κλάδου, δηλαδή με βάση τα παρακάτω II B 1 έως 4, κριτήρια. Συνεπώς
όχι ως αποτέλεσμα πολιτικής κατά
περιφέρεια και κατά κλάδο μαγειρεύματα, και ο αρμόδιος οργανισμός
«ΟΠΕΚΕΠΕ», να είναι ολιγαριθμότερος και με πολύ πιο απλουστευμένες
διαδικασίες.
Β. Τα κριτήρια κατά κλάδους παραγωγής, που θα συνεπάγονται
αναγκαίες εντατικοποιήσεις/εκτατικοποιήσεις και αυξομειώσεις, με
παρεπόμενη εφαρμογή προηγμένης
τεχνολογίας και γενικώτερο στόχο την μεγιστοποίηση του εθνικού οφέλους, είναι:
1. Τα ανταγωνιστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα έναντι της παραγωγής , μεταποίησης και διακίνησης αντίστοιχων προϊόντων, αφ’ενός της Ε.Ε. και αφ’ετέρου τρίτων χωρών, και συνεπώς
η συνολική ανταγωνιστικότητα (ποιότητα και κόστος παραγωγής, καθώς και διακίνησης των καθέκαστα
προϊόντων).
2. Το ισοζύγιο εγχώριας κατανάλωσης και οι υφιστάμενες εισαγωγές/εξαγωγές.
3. Οι προστιθέμενες αξίες κατά περίπτωση.
4. Η τυπολογία των Γ.Ε., ως περιοριστικός παράγων, διότι πολλές φορές είναι απαραίτητη η προσθήκη στις
Γ.Ε. κάποιου συμπληρωματικού κλάδου, π.χ. προκειμένης της αύξησης των τεκμαρτών ημερομισθίων, και ας μην
προβλέπεται κερδοφόρος.
Γ. Έρευνα. Κατά 90% και πλέον εφαρμοσμένη και ανταποκρινόμενη στις κατά κλάδο ανάγκες της Ελληνικής
Γεωργίας.
Δ. Την αποτελεσματικώτερη δυνατή υπηρεσιακή δομή του υπουργείου Γεωργίας κατά κλάδους παραγωγής, με
στόχο/επιδίωξη την συντονισμένη λειτουργία της έρευνας, σε συνδυασμό με την προσαρμογή (στην βελτιωμένη
τυπολογία) των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.
Ε. Βελτίωση του επιπέδου του ανθρώπινου δυναμικού, κυρίως σε ό,τι αφορά τους επικεφαλής των Γ.Ε., που
όμως, αν δεν υπάρξει το κίνητρο βιωσιμότητας των μονάδων τους, είναι πολύ δύσκολο να αποδώσει η οποιαδήποτε προσπάθεια.
ΣΤ. Ως Ευρωπαϊκή Μεσογειακή Χώρα, οφείλουμε αυξημένο σεβασμό στο περιβάλλον, και για τα όσα αφορούν
στην Γεωργία, αλλά και για λόγους «οικονομίστικους». Δηλαδή δεν πρέπει να ξεχνάμε την βαρειά μας βιομηχανία,
που ακούει στο όνομα «Τουρισμός».
Ζ. Επίλυση των προβλημάτων των οποίων γίνεται μνεία στους επί μέρους κλάδους παραγωγής (βλ. πίνακα
1 και ΙΙ Β 1 έως 4), όπου ελάχιστες πρωτοβουλίες έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα, αλλά κι’ αυτές χωρίς ποτέ να
έχουν ολοκληρωθεί .
Τα 33 χρόνια συνεχούς οπισθοδρόμησης, σε έναν κόσμο που προχωρά με ταχείς ρυθμούς και δεν μας περιμένει,
αποτελούν μια πραγματικότητα, και όσο και αν προσωπικά αντιτίθεμαι σε τέτοιους ρυθμούς «ανάπτυξης» (όπως
ευελπιστώ και πολλοί άλλοι), τα χρόνια αυτά της αδράνειάς μας είναι πάρα πολλά και πρέπει να αντιδράσουμε,
τουλάχιστον με την Κοινή Λογική.
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Ανάπτυξη χωρίς άλλα δάνεια

καπιταλισμός των ημερών μας δεν είναι πιά ο
καπιταλισμός του Εικοστού Αιώνα, δηλαδή
ο κόσμος των εργοστασίων, της αστικής τάξης, του προλεταριάτου και της «πάλης των τάξεων».
Αυτός ο κόσμος είχε μία στοιχειώδη συνοχή και τάξη
και, το κυριώτερο, προσέφερε απασχόληση, εισόδημα και σχετική υλική ευημερία στις κοινωνίες. Επίσης
διαπνεόταν και από μία στοιχειώδη αίσθηση κοινωνικής πρόνοιας για τους ασθενέστερους. Τουλάχιστον
στην μεταπολεμική του φάση.
Ο σημερινός μετα-καπιταλισμός είναι συνάρτηση
των μεγάλων κερδοσκοπικών funds, των χρηματοπιστωτικών κολοσσών, των οίκων αξιολόγησης και των διαφόρων επικοινωνιακών μηχανισμών που τους υπηρετούν.
Βασικό χαρακτηριστικό του μετα-καπιταλισμού είναι η μη
παραγωγική αλλά κερδοσκοπική του διάσταση. Δηλαδή
σε πρώτη φάση η διακίνηση κεφαλαίων, σε δεύτερη φάση
παραγώγων και από εκεί και πέρα η συνεχής, σε αλλεπάλληλους διευρυνόμενους κύκλους, κερδοσκοπία, που καταλήγει στο σημείο το εικονικό χρήμα να είναι χιλιάδες
φορές περισσότερο από το πραγματικό.
Αποτέλεσμα είναι η τεράστια χρηματοπιστωτική
φούσκα στην οποία κάθεται σήμερα η ανθρωπότητα,
με την ελπίδα ότι δεν θα εκραγεί λόγω ενός αστάθμητου παράγοντα, που θα προκαλέσει κάποιο είδος
καταστροφικού ντόμινο (όπως π.χ. η ελληνική κρίση χρέους).
Σύμφωνα με την επικρατούσα αντίληψη, που εκπέμπεται ως «αυτονόητη» από αυτόν τον μετα-καπιταλισμό, και που καλλιεργείται συστηματικά από
τους διάφορους οργανικούς διανοουμένους του, οικονομολόγους, αναλυτές κλπ., αναγκαίο εξάρτημα της ζωής κάθε ανθρώπου χωριστά αλλά και κάθε
κράτους είναι ο δανεισμός. Η λήψη δανείου από έναν
μεσοαστό μισθωτό οικογενειάρχη για να πάει διακοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

πές στα νησιά Πουκέ ή για να αγοράσει αυτοκίνητο
μεγάλου κυβισμού, έγινε τόσο αυτονόητη όσο και η
συνεχής πώληση εντόκων γραμματίων από ένα κράτος, προκειμένου να αποπληρώνει τις τακτικές δαπάνες του. Όλοι ζουν με δανεικά, το δε ζήτημα της αποπληρωμής θεωρείται δευτερεύον.
Παλαιότερα, στις οικογένειες, οι δαπάνες προσδιορίζονταν βάσει του δεδομένου εισοδήματος, με πρόνοια να μην το υπερβαίνουν, υπήρχε δε πρόβλεψη και
για κάποια αποταμίευση. Στα δε κράτη υπήρχε ακριβώς η ίδια φιλοσοφία στον κρατικό προϋπολογισμό.
Σήμερα, οι καταναλωτές, πρώτα προσδιορίζουν τις
δαπάνες τους με βάση τις καταναλωτικές τους επιθυμίες. Και στην συνέχεια υπολογίζεται πόσο αυτές υπερβαίνουν το εισόδημα. Το υπολειπόμενο ποσόν καλύπτεται με δανεισμό. Για αποταμίευση ούτε λόγος. Τα
δε κράτη κάνουν περίπου το ίδιο: πρώτα υπολογίζουν
τις δαπάνες βάσει πολιτικών και άλλων κριτηρίων, και
στην συνέχεια προσθέτουν στα προβλεπόμενα έσοδα
όσον δανεισμό χρειάζονται. Και εάν μεν ένα κράτος
έχει ισχυρές οικονομικές δομές, μπορεί να εξυπηρετεί
τον δανεισμό του. Εάν όμως πρόκειται για κράτος οικονομικά αδύναμο, τότε στην γωνία περιμένει η χρεωκοπία και οι τοκογλύφοι που θα το λεηλατήσουν.
Η στοιχειώδης παλαιά λογική των νοικοκυριών,
ότι πρώτα υπολογίζουμε τα έσοδα, μετά καταρτίζουμε τις δαπάνες και προβλέπουμε και κάποια αποταμίευση, τον δε δανεισμό τον χρησιμοποιούμε μόνον
σε έσχατη ανάγκη, πρέπει να ξαναβάλουμε και στην
ιδιωτική και στην πολιτική μας ζωή. Αλλοιώς, όσες
φορές κι αν κηρύξουμε στάση πληρωμών και μονομερή διαγραφή του χρέους, θα ξαναβρεθούμε σύντομα
στην ίδια θέση.
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Το ευρωνόμισμα βλάπτει την υγεία μας

Ό

πως το κάπνισμα, έτσι και το ευρώ βλάπτει
σοβαρώς την υγεία μας. Το πρώτο 7μηνο του
τρέχοντος έτους στην Ελλάδα, οι θάνατοι
(74.060) υπερέβησαν κατά 41% τις γεννήσεις (52.395)
και σχεδόν διπλασιάσθησαν έναντι του 2014 (θάνατοι
114.088 έναντι 93.429 γεννήσεων) .Η οικονομική κατάρρευσις δεν είναι άσχετη με την σοβούσα δημογραφική κρίσι της χώρας μας και δεν θα είχε συμβεί εάν
την τελευταία 6ετία, που το εθνικό εισόδημα υπεχώρησε 29% , το ευρώ δεν ήταν το νόμισμα της.
Πράγματι, το ευρώ υπήρξε το βασικό αίτιο της οικονομικής κρίσεως όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε
πολλές άλλες χώρες της ευρωζώνης, που υπέστησαν
την στασιμότητα και υποχώρησι της οικονομίας των
(Ιρλανδία , Πορτογαλία, Ιταλία, Ισπανία, Μάλτα, Κύπρος κλπ.) την προηγηθείσα 6ετία.
Όταν το ευρωνόμισμα υιοθετήθη το 1999 (και καθελκύσθη το 2002), αποσκοπούσε στην ανάπτυξι της
«Ευρωλάνδης», όπως αυτή ετιτλοφορείτο τότε. Προς
τον σκοπόν αυτό ανελήφθη μία πολιτική χαμηλών (αλ64

του Κωνσταντίνου Κόλμερ
λά διαφορικών) επιτοκίων (σσ: παράδοξη για νομισματική ένωσι) και χαλαρής νομισματικής πολιτικής, ιδίως
κατόπιν της Ελληνικής κρίσεως που κλόνισε τις Ευρωπαϊκές τράπεζες.
Μετά την αρχική ανατίμησι του ευρώ (έφθασε μέχρις 1,56 του δολλαρίου), εφηρμόσθη μία προοδευτική
υποτίμησις στο 1,10 $ , που αντιστοιχεί εις απώλειαν
ισοτιμίας 30% στο διάστημα των δύο τελευταίων ετών.
Παρά την «ανταγωνιστική υποτίμησι» του ευρώ,
που εθεωρείτο ανάθεμα από του δημιουργούς του και
την πρωτοφανή κάμψι της τιμής του πετρελαίου εφέτος (55% στα 45 $/β), η ευρωλάνδη υποφέρει από υψηλή ανεργία (11% του ενεργού πληθυσμού), η οποία
συγκρίνεται με την πολύ χαμηλοτέρα Αμερικανική
ανεργία που έχει πέσει στο 5,3% αντιστοίχως. Στην Ελλάδα του ευρώ, η ανεργία πλησιάζει το 30% και προκαλεί ανθρωπιστική κρίσι στα χαμηλά εισοδηματικά
στρώματα του πληθυσμού.
Η οικονομική αποτελεσματικότης της Ευρωπαϊκής
οικονομίας υστερεί επίσης εκείνης της Βρεταννίας και
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Αφιέρωμα
Ελβετίας, που είναι εκτός ευρωζώνης, της Σουηδίας
και Δανίας που ναι μεν είναι στην Ευρωπαϊκήν ΄Ενωσιν αλλά διατηρούν το εθνικό των νόμισμα, την Κορώνα. Αντιθέτως, η εσωτερική υποτίμησις στην χώρα
μας κατά το 1/3 ουδόλως εβελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της.
Το γεγονός ότι η Βρεταννία, Ιταλία και Ισπανία δεν
έχουν υποτιμήσει την τελευταία 16ετία το νόμισμά των,
αποδυνάμωσε το γενεσιουργό (Γερμανικό) επιχείρημα
υπέρ του ευρώ. Ακόμη και η Γερμανία υποφέρει τελευταίως από το υποτιμημένο ευρώ. Εάν είχε το μάρκο, η
αναπόφευκτη (λόγω συνεχών εμπορικών πλεονασμάτων της) ανατίμησις θα είχε βελτιώσει την θέσιν του
μέσου Γερμανού εργαζομένου. Αδοκήτως, το ευρώ έχει
ανεβάσει το κόστος ζωής εις δυσθεώρητα ύψη, αφ’ής η
Ελληνική κυβέρνησις το απεδέχθη με πλαστά στοιχεία
των ημεδαπών ευρωλάγνων αλλά και των Ευρωπαίων.
Το «λόμπυ του ευρώ» (άνω του 39% επί τη βάσει
του τελευταίου δημοψηφίσματος εν Ελλάδι) πιστεύει
ότι η τυχόν επάνοδος της χώρας στο εθνικό νόμισμα
θα ήταν καταστρεπτική για την οικονομία. Θα προκαλούσε κατάρρευσι του τραπεζικού συστήματος και του
Χρηματιστηρίου, την επιβολή ελέγχων εξαγωγής κεφαλαίων (capital controls), την μαζική απόσυρσι των
καταθέσεων και συνεπώς την επιβολή περιορισμών
στις ημερήσιες αναλήψεις από τα ΑΤΜ. Η αύξησις των
φόρων θα ήταν συνεπακόλουθο της ελλείψεως ρευστότητος, ενώ οι συντάξεις και οι μισθοί θα εξανεμίζοντο. Τελικώς, η αναπόφευκτη απουσία «πρωτογενούς πλεονάσματος» θα καθιστούσε το δημόσιο χρέος
απλήρωτο.
Αλλ΄ ακριβώς πάντα ταύτα συνέβησαν μέσα στο…
ευρώ και όχι εκτός! Οι τράπεζες έκλεισαν επί τρείς
εβδομάδες, το Χρηματιστήριο Αθηνών επί πέντε. Οι
απώλειες του πιστωτικού συστήματος υπολογίζονται
στα 30 δις. ευρώ, λόγω της απόσυρσης καταθέσεων
και στο 50% των υφισταμένων δανείων. Η κεφαλαιοποίησις του ΧΑΑ έχασε 7 δις. ευρώ εις τρείς μόνον ημέρας- όσο το 6% του εθνικού εισοδήματος. Περιουσίες
μετόχων (Μητροπόλεων, ιδρυμάτων και κερδοσκοπικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων) εχάθησαν εν μια νυκτί –
φοβούμαι δια παντός. Οι μισθοί των υπαλλήλων και οι
συντάξεις των απομάχων περιεκόπησαν δραστικά και
οι αξίες των ακινήτων υπεχώρησαν κατά 60% συνολικώς ενώ οι μεταβιβάσεις υπήρξαν ελάχιστες.
Το επιτόκιο των 3ετών Ελληνικών ομολόγων εξετοξεύθη και πάλι στο 20,8%, ενώ η διαφορά των έναντι των Γερμανικών ανήλθε στις 1.115 μονάδες βάσης.
Όσον αφορά, τέλος, στο δημόσιον χρέος, ακόμη και το
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αδυσώπητο Διεθνές Νομισματικό Ταμείον παραδέχεται ότι είναι αδιατήρητο και απαιτεί την περιτομή του.

Για πρώτη φορά «Αριστερό μνημόνιο»
Με το νέο μνημόνιο, το τρίτο κατά σειράν μέσα στο
ευρώ, οι άμεσοι και έμμεσοι φόροι αυξάνονται μέχρις
25% , τα νέα «λουκέτα των επιχειρήσεων αναμένονται στις 150.000 το προσεχές εξάμηνο και ο «αριθμός
τους παραπέμπει στα όσα συνέβησαν στην Ελληνική
οικονομία το 2011-12, την περίοδο της βαθειάς ύφεσης» (ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 9.8.15) .Η διαρροή των επιχειρήσεων (business run) στο εξωτερικό (Βρεταννία,
Λουξεμβούργο, Βουλγαρία, Κύπρο κλπ.) εντείνεται
παραλλήλως με την ανεργία (16.658 θέσεις πλήρους
απασχολήσεως απωλέσθησαν με τους ελέγχους κεφαλαίων μόνον τον Ιούλιο).
Οι σημαντικώτερες Ελληνικές επιχειρήσεις έχουν
ήδη αποχωρήσει και τώρα ετοιμάζονται να φύγουν και
οι ναυτιλιακές από την χώρα, η οποία εν τούτοις παραμένει ανυπερθέτως (;) προσδεδεμένη στο ευρώ.
Το δημόσιον χρέος αυξάνεται με το νέο μνημόνιο
κατά 86 δις. ευρώ στα 411 δις. ευρώ ή στο 234% του
εθνικού προϊόντος, που συνιστά θανάσιμο βρόχο στον
αυχένα της εθνικής οικονομίας, η οποία ασφυκτιά λόγω των τεραστίων τόκων…
-Πού είναι συνεπώς οι ωφέλειες από το ευρώ;
Απλώς το συναίσθημα ορισμένων ότι «γίναμε Ευρωπαίοι», ενώ η πλειονότης δυστυχεί;
Υπόθεσις Εργασίας: εάν το 2010 η Ελλάς είχε επανέλθη στην δραχμή, πολλά από τα δεινά που μαστίζουν σήμερα την χώρα θα είχαν τώρα εκλείψει. Το
εθνικό προϊόν θα είχε ανακάμψει και η ανεργία υποχωρήσει. Η εγκληματικότης θα είχε περιορισθή, όπως
και η εισροή των λαθρομεταναστών, που έλκονται από
το μετατρέψιμο ευρώ. Το δημογραφικό πρόβλημα θα
ήταν διαχειρίσιμο και γενικώς η ζωή θα ήταν ευκολωτέρα, εν σχέσει με τις σημερινές δυσκολίες και τ’ αδιέξοδα. Θα διεφαίνετο μια ελπίς, που σήμερα έχει χαθή
παντελώς απ’ τον χρονικόν ορίζοντα. Υπό την προϋπόθεσι βεβαίως επιλύσεως του πολιτικού προβλήματος, από το οποίον υποφέρει η Ελλάς μετά την κολοβή
μεταπολίτευσι.
Καιρός, λοιπόν, να κόψουμε το «κακό συνήθειο»
του ευρώ και του ακράτου κομματισμού, που ομολογουμένως βλάπτουν την υγεία του έθνους. Ποτέ δεν
είναι αργά για αλλαγή ξενόφερτων συνηθειών.
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Πρέπει να θεσπισθεί και στην Ελλάδα
το ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού;*
του Νέστορα Ε. Κουράκη

Σ

την Ελλάδα οι υπουργοί κατά κανόνα επιλέγονται μέσα από τις τάξεις των βουλευτών και αυτό θεωρείται ως κάτι σχεδόν αυτονόητο. Υποτίθεται ότι έτσι οι υπουργοί, έχοντας υποστεί αυτό το
οποίο ο Κώστας Χρυσόγονος αποκαλεί «βάσανο της
διεκδίκησης της λαϊκής ψήφου»1, έχουν αντίστοιχη
«λαϊκή νομιμοποίηση» και είναι περισσότερο ευαίσθητοι και υπεύθυνοι μπροστά στις ανάγκες των ψηφοφόρων τους και του λαού γενικώτερα.
Και είναι αυτή η αντίληψη τόσο πολύ αυτονόητη,
ώστε κανείς συνταγματολόγος στην Ελλάδα να μην
έχει ασχοληθεί μονογραφικά –εξ όσων γνωρίζω- με
το συγκεκριμένο θέμα, και ιδίως με δύο εύλογα συναφή ερωτήματα: πρώτον, κατά πόσον με την συνύπαρξη των δύο ιδιοτήτων, βουλευτή και υπουργού, δηλαδή
ιδιοτήτων που εντάσσονται ταυτόχρονα στην νομοθετική και την βουλευτική εξουσία, πλήττεται ευθέως η
θεμελιώδης και μη αναθεωρητέα συνταγματική διάταξη του άρθρου 26 για την διάκριση των εξουσιών, που
επιτάσσει να μην αποκτά μια εξουσία ανεξέλεγκτες αρμοδιότητες εις βάρος των άλλων. Και δεύτερον, κατά
πόσον με την συνύπαρξη των δύο αυτών ιδιοτήτων
υποθάλπονται και διευκολύνονται οι πελατειακές σχέσεις μεταξύ βουλευτή-υπουργού και των ψηφοφόρων
του.
Το κρίσιμο αυτό θέμα του ασυμβίβαστου ή μη των
δύο ιδιοτήτων, βουλευτή και υπουργού, είχα την ευκαιρία να εξετάσω σε εισήγησή μου που παρουσιάσθηκε,
έπειτα από πρόσκληση, σε Νομικό Συνέδριο της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας και του Δικηγορικού Συλ-

λόγου Γυθείου (Οίτυλο Μάνης, 26-28.6.2015). Από την
εισήγηση αυτή παρατίθενται κατωτέρω τα κυριώτερα
σημεία:
Ι. Συγκριτικές Παρατηρήσεις και Ελληνικό Δίκαιο
Εν πρώτοις, αξίζει να επισημανθεί ότι στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, πάνω από δέκα χώρες έχουν υιοθετήσει το ασυμβίβαστο. Ειδικώτερα, σε χώρες με προεδρικό ή ημι-προεδρικό πολίτευμα, όπως αντιστοίχως
αφ’ενός οι ΗΠΑ και η Κύπρος, και αφ’ετέρου η Γαλλία,
το ασυμβίβαστο καθιερώνεται πλήρως, με την έννοια
ότι απαγορεύεται ρητά η ταυτόχρονη κατοχή της ιδιότητας του μέλους και της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας (εφ’εξής, μονολεκτικά: ασυμβίβαστο): ά. εδ. 6§2 Συντ. ΗΠΑ, ά. 59§2 κυπρ. Συντ., ά. 23
γαλλ. Συντ. Όμως, και σε σειρά άλλων Ευρωπαϊκών
χωρών, που έχουν μεν κοινοβουλευτικό πολίτευμα αλλά στις οποίες η επίδραση των διδασκαλιών της Γαλλικής Επανάστασης 1789 περί διάκρισης των εξουσιών
υπήρξε καθοριστική (πρβλ. ά. 16 γαλλ. Διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 1789), το ασυμβίβαστο έχει
καθιερωθεί προ πολλού στο Σύνταγμά τους, τουλάχιστον για όσο διάστημα διαρκεί μία υπουργική θητεία:
Ελβετία (ά. 144§1), Βέλγιο (ά. 50), Ολλανδία (ά. 57§2),
Λουξεμβούργο (ά. 54§1), Αυστρία (ά. 70§2), Νορβηγία (ά. 62§2), Πορτογαλία (ά. 154§1), Βουλγαρία (ά.
68§2) κ.λπ.
Στον αντίποδα υπάρχουν χώρες που αναγνωρίζουν
στο Σύνταγμά τους ή ως (άγραφη) συνθήκη του πολιτεύματός τους την υποχρεωτική σύμπτωση των δύο

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται και από την θέση αυτή για την πολύτιμη αρωγή στην σύνταξη του τελικού κειμένου
προς τον πρ. Υπουργό Δικαιοσύνης Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη και προς τους συναδέλφους μου στα Πανεπιστήμια Αθηνών και
Λευκωσίας Συνταγματολόγους Σπύρο Βλαχόπουλο και Κωνσταντίνο Στρατηλάτη.
*
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Αφιέρωμα
ιδιοτήτων, δηλαδή του μέλους νομοθετικού σώματος
και υπουργικού συμβουλίου, μέσα στο πνεύμα μιας ιδιαίτερης έμφασης στην ιδέα του κοινοβουλευτισμού, ο
οποίος προσδίδει στο Κοινοβούλιο, ως φορέα της νομοθετικής εξουσίας, την θεσμική υπεροχή απέναντι
στις άλλες δύο εξουσίες.
Τέλος, στον ενδιάμεσο χώρο κινούνται άλλες Ευρωπαϊκές χώρες όπως και η Ελλάδα, όπου δεν είναι
ανάγκη να έχει εκλεγεί κανείς βουλευτής για να γίνει υπουργός, αλλά, και εάν είναι ήδη βουλευτής, δεν
χρειάζεται να παραιτηθεί από την βουλευτική του ιδιότητα ή να ανασταλεί η εν λόγω ιδιότητα προκειμένου αυτός να ασκήσει τα υπουργικά του καθήκοντα.
Κατά την εφαρμογή πάντως τέτοιων ρυθμίσεων, ως
υπουργοί διορίζονται κατά κανόνα οι βουλευτές και
μόνον κατ’ εξαίρεση οι λεγόμενοι εξωκοινοβουλευτικοί υπουργοί (π.χ. Γερμανία, Ιταλία)2.
Ως προς την Ελλάδα, σε ένα πρώτο στάδιο, υπό την
επίδραση των γαλλικών επαναστατικών Συνταγμάτων
(ιδίως αυτού της 22.8.1795) προβλέφθηκε π.χ. στο Σχέδιο Συντάγματος – «Νέα Πολιτική Διοίκησις» του Ρήγα Βελεστινλή (ά. 62 επ., 75), και στο Σύνταγμα Επιδαύρου 1822 (§κ’), ένα πενταμελές Διευθυντήριο, που
θα ασκούσε καθήκοντα εκτελεστικής εξουσίας και που
θα απαρτιζόταν από μέλη εκλεγόμενα «εκτός των μελών του Βουλευτικού» (κατά την διατύπωση στο Σύνταγμα Επιδαύρου 1822).
Ωστόσο, στην συνέχεια, με το Σύνταγμα 1844, που
διαμορφώθηκε ως επί το πλείστον με βάση την γαλλική συνταγματική Χάρτα της 14.8.1830 και το Βελγικό
Σύνταγμα της 7.2.1831, η κατάσταση άλλαξε καθοριστικά και έτσι παρέμεινε έως σήμερα, με συνήθη δηλαδή πρακτική των Ελλήνων πρωθυπουργών να διορίζουν ως υπουργούς τους βουλευτές, χωρίς όμως να
υπάρχει διάταξη στο Σύνταγμα που να επιβάλλει κάτι
τέτοιο (πρβλ. ά. 81 εδ. α΄ Συντ. 1844, ά. 78 Συντ. 1911,
ά. 90 Συντ. 1927, ά. 78, προτελευταία παράγραφος
Συντ. 1952 και ά. 84§7 ισχύοντος Συντ. 1975 –πρβλ.
όμως και ά. 88§2 των «Συνταγμάτων» 1968 και 1973,
που προέβλεψε (ά.) ότι: «Εξαιρέσει του Πρωθυπουργού και των Αντιπροέδρων της Κυβερνήσεως, ουδείς
βουλευτής δύναται να διορισθεί μέλος της Κυβερνήσεως ή Υφυπουργός και αν ακόμη παραιτηθεί του βουλευτικού αξιώματος».
Ενδιαφέρον είναι, τέλος, να σημειωθεί ότι, κατά την
συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος το
1975, μέσα σε πνεύμα οιονεί παροξυσμού υπέρ της αρχής του κοινοβουλευτισμού, πράγμα εύλογο μετά την
πτώση μιας επτάχρονης δικτατορικής διακυβέρνησης,
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ορισμένα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης (Ένωση
Κέντρου–Νέα Δυνάμεις και ΠΑΣΟΚ) υπέβαλαν χωριστές προτάσεις (που όμως δεν υπερψηφίσθηκαν) για
να υπάρξει συνταγματική διάταξη ώστε κανείς να μην
μπορεί να διορισθεί ή να παραμείνει μέλος της Κυβέρνησης εάν δεν είναι βουλευτής (Πρακτικά Βουλής της
16.4.1975)3.
Πάντως, στις μετέπειτα αναθεωρήσεις του Συντάγματος, το ζήτημα του ασυμβίβαστου των ιδιοτήτων βουλευτή και υπουργού δεν τέθηκε επί τάπητος
ως πρόταση από κάποιον κομματικό σχηματισμό, ούτε και συζητήθηκε, έστω και ακροθιγώς, στις αρμόδιες
επιτροπές και την Βουλή. Το θέμα του ασυμβίβαστου
επανήλθε μόλις στις απαρχές του τρέχοντος αιώνα,
αρχικά τον Ιανουάριο 2000, με θετική απόφαση στο
Προσυνέδριο της «Νέας Δημοκρατίας», και στην συνέχεια τον Ιούλιο 2011 και εκ νέου τον Απρίλιο 2014,
με τις προτάσεις που κατατέθηκαν τότε προς διαβούλευση για την συνταγματική αναθεώρηση από το εν
λόγω κόμμα. Επίσης και ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, διακεκριμένο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, πρώην
υπουργός, βουλευτής και ευρωβουλευτής, ήδη από το
1997, σε βιβλία και συνεντεύξεις του, έχει συμπεριλάβει το υπό συζήτηση θέμα του ασυμβίβαστου στην δέσμη των προσωπικών του προτάσεων για τα συνταγματική αναθεώρηση (π.χ. στο έργο του Συνταγματικοί
Στοχασμοί, 2014)4.
Ας μη νομισθεί, πάντως, ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται θετικά μόνον από την κεντροδεξιά παράταξη. Στο διαδίκτυο μπορεί κανείς εύκολα να εντοπίσει
και δημοσιεύματα διανοητών από την αντίπερα όχθη,
όπως ο Σταύρος Λυγερός5 και ο Βασίλης Ξυδιάς6, οι
οποίοι τάσσονται αναφανδόν υπέρ του ασυμβίβαστου,
με επιχειρήματα που κλιμακώνονται αντίστοιχα από
την ανάγκη «απελευθέρωσης» της νομοθετικής εξουσίας, «ώστε να λειτουργήσει ως πραγματικό αντίβαρο
στην θεσμική παντοδυναμία της εκτελεστικής εξουσίας», έως το πρόταγμα για «πραγματική διάκριση εξουσιών», με μεταρρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν π.χ.
την αυτοδιοίκηση στο δικαστικό σώμα και το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή.
IΙ. Συνταγματική Προσέγγιση
Σκόπιμο είναι στο σημείο αυτό να διερευνηθεί διεξοδικώτερα η σύγχρονη σημασία της αρχής της διάκρισης των εξουσιών στον νομικό μας πολιτισμό και
στην συνέχεια να επιχειρηθεί η ένταξη τού υπό συζήτηση ασυμβίβαστου βουλευτή – υπουργού στο πλαίσιο αυτής της αρχής.
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Η διάκριση των εξουσιών υπήρχε ως ιδέα ήδη στην
αρχαία Ελλάδα (Αριστοτ., Πολιτ. Δ’ – 1297b) και Ρώμη
(Πολυβίου, Ιστορ., VI, 11-18), αλλ΄ η πλήρης ανάπτυξή της κατά την νεώτερη εποχή έγινε, ως γνωστόν, από
τον Montesquieu στο κλασσικό έργο του «Το Πνεύμα
των Νόμων» (1748). Ιδίως στο 11ο βιβλίο, κεφ. VI αυτού του έργου, ο Montesquieu θεωρεί ότι η υπερσυγκέντρωση των εξουσιών σε ένα πρόσωπο ή σε μία αρχή
δημιουργεί πρόσφορες συνθήκες για ανάπτυξη δεσποτικών ή τυραννικών καθεστώτων, λόγω του ανέλεγκτου τρόπου με τον οποίο μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να ασκηθεί η εξουσία. Γι’ αυτό και προτείνει την
διάκριση, τον διαχωρισμό των εξουσιών στην γνωστή
τριμερή μορφή της νομοθετικής, εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίας, ώστε η μία να ελέγχει και να περιορίζει την άλλη.
Υπό την οπτική αυτή γωνία, δικαίως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών (ή, κατά μία άλλη άποψη: αρχή
της διάκρισης των λειτουργιών, σύμφωνα και με την διατύπωση του ά. 26 Συντ., χωρίς όμως να είναι εδώ εφικτό να υπεισέλθει κανείς στην γνωστή συζήτηση περί
του εάν υπάρχουν μία ή περισσότερες κρατικές εξουσίες7) αποτελεί πρωταρχική και μη αναθεωρητέα διάταξη
της συνταγματικής μας έννομης τάξης, συνάμα, δε, θεσμική προϋπόθεση της Δημοκρατίας και του Κράτους
Δικαίου, αλλά και του σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων8 –εν τέλει, δε, ασπίδα προστασίας του πολίτη
από τις κάθε είδους καταχρήσεις και αυθαιρεσίες της
κρατικής εξουσίας.
Μάλιστα, στη βιβλιογραφία του Συνταγματικού Δικαίου, γίνεται συχνά λόγος για «θεσμικά αντίβαρα»,
«νομικούς φραγμούς» ή, κατά τον Αριστόβουλο Μάνεση, για «ανασχέσεις και εξισορροπήσεις» (αγγλικά:
checks and balances, με θεωρητικό πρωτεργάτη τον
Αμερικανό James Madison, γερμανικά: gegenseitige
Kontrolle, γαλλικά: contrepoids)9, έτσι ώστε να περιορίζεται η παντοδυναμία μίας εν τοις πράγμασι ενίοτε
μονολιθικής κρατικής εξουσίας, συνήθως με την μορφή της «ενός κόμματος αρχής».
Βέβαια, κατά την νεώτερη εποχή –λόγω και της πολυπλοκότητας της σύγχρονης κρατικής εξουσίας- παρατηρείται άμβλυνση της αρχής διάκρισης των εξουσιών και μια –έως έναν βαθμό- διασταύρωσή τους, ώστε
να εξασφαλίζεται ισορροπία και ενδεχομένως καλύτερη
συνεργασία των οργάνων του κράτους μεταξύ τους10.
Ωστόσο, στην διασταύρωση εξουσιών, όπως ετόνισε ο
Μάνεσης στο Συνταγματικό του Δίκαιο11 το 1967, «κρατικά όργανα, αρμόδια συνήθως και κυρίως δια πράξεις
αναγομένας εις μίαν συγκεκριμένην εξουσίαν, είναι [μό68

νον] δευτερευόντως αρμόδια και δια πράξεις των οποίων η άσκησις ανήκει κατά κανόνα εις την αρμοδιότητα
των οργάνων άλλης εξουσίας». Τονίζεται εδώ ιδιαίτερα η λέξη «δευτερευόντως», που θεωρώ ότι αποτελεί το
«κλειδί» στην διασταύρωση των εξουσιών, τουλάχιστον
σε κανονιστικό – δεοντολογικό επίπεδο.
Υπό το πρίσμα δηλαδή αυτό, η δεύτερη αρμοδιότητα στην διασταύρωση των εξουσιών πρέπει να είναι δευτερεύουσα και όχι παράλληλη με την άλλη, έτσι
ώστε εν τέλει η διάκριση των εξουσιών να διατηρεί τον
σκληρό πυρήνα της, την βασική της δηλαδή υπόσταση και λειτουργικότητα. Όμως τούτο δεν φαίνεται να
συμβαίνει στην υπό συζήτηση περίπτωση του ασυμβίβαστου.
Πράγματι, μία από τις κομβικές λειτουργίες της
εκτελεστικής εξουσίας αποτελεί η σύνταξη νομοσχεδίων τα οποία προωθούνται στην νομοθετική εξουσία
προς ψήφιση, ενώ, αντίστοιχα, μία από τις πρωταρχικές λειτουργίες της νομοθετικής εξουσίας είναι ο ενδελεχής έλεγχος και η τυχόν έγκριση των υποβαλλομένων από την εκτελεστική εξουσία νομοσχεδίων.
Επομένως, ο υπουργός–βουλευτής που φέρνει ο ίδιος
ή άλλος συνάδελφός του στην Βουλή ένα νομοσχέδιο προς ψήφιση και στην συνέχεια το ελέγχει και το
ψηφίζει, επιτελεί στην ουσία δύο αντιμαχόμενους και
συγκρουόμενους ρόλους, αυτόν του ελεγχόμενου και
αυτόν του ελέγχοντος12, χωρίς βεβαίως να μπορεί να
θεωρηθεί ότι κάποιος από τους δύο αυτούς ρόλους είναι δευτερεύων.
Συνεπώς στην περίπτωση του υπουργού-βουλευτή
δεν φαίνεται να υπάρχει, κατά την γνώμη μου, αρμονία
με την αρχή διάκρισης των εξουσιών. Τουναντίον φαίνεται να ανακύπτει σοβαρή αντίθεση με αυτήν, καθώς
απουσιάζει τελείως το «αντίβαρο» ενός άλλου οργάνου, που θα περιόριζε την συγκέντρωση εκτελεστικής
και νομοθετικής εξουσίας στο ίδιο πρόσωπο, ώστε να
αποτρέπονται οι εκ μέρους του προσώπου αυτού αυθαιρεσίες κατά την άσκηση της κρατικής εξουσίας.
Επίσης, δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι επιτρέπεται
να συμπεριλαμβάνονται στην τυπολογία της «διασταύρωσης» των εξουσιών ορισμένες κρίσιμες πτυχές
της κρατικής δράσης, όπως, οι ελεγκτικές αρμοδιότητες της Βουλής, οι οποίες ωστόσο αποδυναμώνονται
με τις αρμοδιότητες του υπουργού ως βουλευτή.
Εξ άλλου, το ασυμβίβαστο υπουργού–βουλευτή
δεν είναι απαραίτητο γνώρισμα μόνον των προεδρικών ή ημιπροεδρικών πολιτευμάτων, που έχουν υιοθετήσει από ετών τον εν λόγω θεσμό, καθώς, όπως
σημειώθηκε ανωτέρω, υπάρχουν οκτώ τουλάχιστον
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Αφιέρωμα
Ευρωπαϊκές χώρες με κοινοβουλευτικό πολίτευμα, αλλά και με ταυτόχρονη καθιέρωση του ασυμβίβαστου
στο σύνταγμά τους. Την δυνατότητα, άλλωστε, εγκαθίδρυσης ασυμβίβαστου μεταξύ της ιδιότητας του βουλευτή και εκείνης του υπουργού σε κοινοβουλευτικό
πολίτευμα, όπως αυτό που ισχύει στην Ελλάδα, αποδέχεται και ο Ευ. Βενιζέλος στο έργο του Μαθήματα
Συνταγματικού Δικαίου, 200813. Επιπλέον, όπως ορθά
επεσήμανε ο Α. Μανιτάκης σε πρόσφατο κείμενό του14,
η καθιέρωση του ασυμβίβαστου θα έχει θετικές επιπτώσεις στο κοινοβουλευτικό πολίτευμα, καθώς «θα
ενισχύσει τον ρόλο του βουλευτή και θα αναβαθμίσει
το κοινοβούλιο, διότι θα το προσανατολίσει στο κύριο έργο του, στην νομοθετική λειτουργία, και θα του
επιτρέψει να ασκήσει ελεύθερα το ελεγκτικό του έργο.
Παράλληλα [το κοινοβούλιο] θα μπορεί να λειτουργήσει πραγματικά, ως αντισταθμιστική και εξισορροπητική θεσμική δύναμη απέναντι στην εκτελεστική και κυβερνητική εξουσία».
Εδώ θα μπορούσε κανείς να συμπληρώσει και το
επιχείρημα ότι, εφ’ όσον οι υπουργοί δεν θα αποτελούν
πλέον μέλη της Βουλής και θα ασχολούνται αποκλειστικά πλέον με το κυβερνητικό τους έργο, η μειωμένη
ούτως ή άλλως συμμετοχή τους στο έργο της Βουλής
θα αναπληρώνεται από τους επιλαχόντες βουλευτές, οι οποίοι αντιθέτως θα μπορούν έτσι να αφιερώσουν ολόκληρο τον χρόνο και τον ενθουσιασμό τους
στα κοινοβουλευτικά τους καθήκοντα, χωρίς να θεωρούν την βουλευτική τους ιδιότητα ως ένα μεταβατικό
απλώς στάδιο («σκαλοπάτι») για να γίνουν αργότερα
υπουργοί - βουλευτές.
Σημειώνεται, τέλος, ότι το ασυμβίβαστο δεν χρειάζεται συνταγματική ρύθμιση (όπως διαπιστώθηκε
ανωτέρω, το ισχύον σύνταγμα δεν περιέχει ειδική επί
του θέματος διάταξη) και μπορεί, άρα, να θεσπισθεί με
απλό νόμο.
ΙΙΙ. Οι Ελληνικές Ιδιαιτερότητες
Υπάρχει, όμως, και μια άλλη διάσταση του προβλήματος, ιδίως σε σχέση με την Ελληνική πραγματικότητα, που συνηγορεί για την υιοθέτηση του
ασυμβίβαστου. Στο μέτρο, δηλαδή, κατά το οποίο οι
συνταγματικές ρυθμίσεις θα πρέπει, όπως ορθά υποστηρίζεται από τον Ξ. Κοντιάδη15, να ανταποκρίνονται
στην πολιτική πραγματικότητα, αναγκαία καθίσταται
η έρευνα τού κατά πόσον συμβάλλει στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων της χώρας, ή αντιθέτως τα επιδεινώνει, η ακολουθούμενη πρακτική του διορισμού βουλευτών σε θέσεις υπουργών.
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Στο ειδικώτερο αυτό πλαίσιο προβληματισμού, ο
Α. Μανιτάκης, στο προαναφερθέν κείμενό του, επικεντρώνοντας την προσοχή του στον τρόπο με τον οποίο
ασκούνται συνήθως τα υπουργικά καθήκοντα στην
Ελλάδα, υπογραμμίζει και τα ακόλουθα: Η καθιέρωση
του ασυμβίβαστου είναι «πρωταρχικής σημασίας για
μια ουσιαστική αλλαγή στα κοινοβουλευτικά μας ήθη
και για μια σοβαρή ρήξη με το πελατειακό σύστημα,
που είναι η βασική αιτία της βαθιάς κρίσης αξιοπιστίας
που διέρχεται το πολιτικό σύστημα και ειδικά τα κόμματα (…). Θα απαλλάξει ακόμη τους βουλευτές από
το βάρος των προσωπικών εξαρτήσεων και της αναζήτησης της σταυροδοσίας μέσω αποκλειστικά των προσωπικών εξυπηρετήσεων».
Βέβαια, οι προσωπικές αυτές εξυπηρετήσεις είναι
ορισμένες φορές ακόμη και δικαιολογημένες, όταν δηλαδή απαιτείται η επιτάχυνση κάποιων νόμιμων διαδικασιών που προσκρούουν στην ανάλγητη ψυχρότητα
μιας περίπλοκης γραφειοκρατίας. Το πράγμα, όμως,
αλλάζει, όταν με τις πολιτικές παρεμβάσεις του υπουργού – βουλευτή και τις εν γένει πελατειακές σχέσεις
προωθούνται για διορισμό, προαγωγή ή ευμενή μετάθεση άτομα μετρίων ικανοτήτων, που απλώς τυχαίνει
να γνωρίζουν κάποιους ανθρώπους σε θέσεις-κλειδιά.
Είναι προφανές ότι κάτι τέτοιο αποτελεί βάναυση
προσβολή των αρχών της αξιοκρατίας και, κατ’ επέκταση, προσβολή του αισθήματος δικαίου των πολιτών και εν τέλει της κοινωνικής συνοχής, ενώ, από την
άλλη πλευρά, οδηγεί σε κοινωνική νοοτροπία παρασιτισμού, αποδυνάμωση των δημόσιων θεσμών υπέρ
των παρακαμπτηρίων οδών της συναλλαγής και, ακόμη, σε υπερφόρτωση του Δημόσιου Τομέα με μέτριους
και υπεράριθμους υπαλλήλους, που, αντί να παράγουν
αποδοτικό έργο και να εξυπηρετούν τους πολίτες, καταλήγουν να συνιστούν πρόσκομμα στην καλή λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και σοβαρή
οικονομική επιβάρυνση για τον Έλληνα φορολογούμενο16.
Οι οδυνηρές συνέπειες του πελατειακού φαινομένου, που κατά την άποψή μου αποτελεί έναν από τους
σημαντικώτερους λόγους για την σημερινή παρακμιακή κρίση της χώρας, έχουν επισημανθεί εδώ και δεκαετίες από κορυφαίους Έλληνες στοχαστές, όπως π.χ. ο
Αδ. Κοραής στα διεισδυτικά σχόλιά του για το Ελληνικό Προσωρινό Σύνταγμα Επιδαύρου του 182217: «…οι
πολίται, εις δορυφόρους και κόλακας της Κυβερνήσεως, φθειρόμενοι και φθείροντες, πωλούμενοι και πωλούντες ο ένας τον άλλον, έως να πωλήσωσι και την
κοινήν της πολιτείας ελευθερίαν».
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Επίσης και ο Εμμ. Ροΐδης, από την πλευρά του, δίνει τον ακόλουθο ορισμό στη λέξη «κόμμα» κατά την
…ελληνική του όρου αντίληψη: «[Κόμμα είναι] ομάς
ανθρώπων ειδότων [=γνωριζόντων] ν’ αναγιγνώσκωσι και ν’ ανορθογραφώσιν, εχόντων χείρας και πόδας
υγιείς, αλλά μισούντων πάσαν εργασίαν, οίτινες, ενούμενοι υπό έναν οιονδήποτε αρχηγόν, ζητούσι ν’ αναβιβάσωσιν αυτόν δια παντός μέσου εις την έδραν του
πρωθυπουργού, ίνα παράσχη αυτοίς τα μέσα να ζώσιν
χωρίς να σκάπτωσι»18.
Βέβαια, όπως σημειώνει σε δημοσίευμα της Νέας Πολιτικής ο δημοσιογράφος Γιάννης Μαρίνος19,
που παραθέτει επίσης σε κείμενό του αυτό το κλασσικό απόφθεγμα του Ροΐδη περί Ελληνικού κόμματος,
«ίσως η πλειονότητα [των δημοσίων υπαλλήλων], μολονότι αδικούμενοι και ενίοτε χλευαζόμενοι από τους
εκλεκτούς του πελατειακού συστήματος, εργάζονται
σκληρά και ευσυνείδητα». Όμως, όπως παρατηρεί ο
ίδιος αμέσως πριν, «μέσα στο δημόσιο, και ο πιο ενθουσιώδης και φιλότιμος βαθμιαία αποθαρρύνεται και
αδρανοποιείται μέσα στην διαδικασία της αχρηστεύσεως των καλών από τους κακούς, καθώς λειτουργεί
και εκεί σχεδόν χωρίς εξαίρεση ο νόμος του Γκρέσαμ
(το κακό νόμισμα διώχνει το καλό)».
Η διαχρονικότητα του πελατειακού κράτους και η
παντοδύναμη παρουσία του στην Ελληνική ζωή και
σήμερα, όπως και τότε, προκύπτει και από μαρτυρίες
ορισμένων εξεχόντων Ελλήνων στοχαστών, οι οποίοι –συνήθως λόγω και προσωπικής εμπειρίας- γνωρίζουν τα Ελληνικά πολιτικά πράγματα εκ του σύνεγγυς.
Πρόκειται για μαρτυρίες που είναι πράγματι πολύτιμες, καθώς με αυτές γίνονται ακόμη περισσότερο κατανοητά τα ολέθρια αποτελέσματα από τις δοσοληψίες
με ψηφοφόρους στα γραφεία των υπουργών – βουλευτών. Έτσι, ο Στ. Ράμφος σε συνεντεύξεις του το 201420
υπογραμμίζει ότι «Το πολιτικό σύστημα δεν αφήνει
[το κράτος] να διαδραματίσει τον ιδιαίτερο ρόλο του
οπότε αντί παροχής υπηρεσιών στους πολίτες προσφέρει εξυπηρετήσεις στους κομματικούς φίλους. Αν παραβλέψουμε αυτή την κρίσιμη παράμετρο, δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί βρισκόμαστε μονίμως σε κρίσι».
Σε αντίστοιχο μήκος κύματος κινείται και ο Κ. Σκανδαλίδης, ο γνωστός βουλευτής και πρώην υπουργός,
στο ενδιαφέρον βιβλίο του Οι Έλληνες. Τετράδια Πατριδογνωσίας (2012)21: «…Δίδαγμα της συνταγματικής μας ιστορίας είναι ότι (…) όλες οι αλλαγές και οι
μεταρρυθμίσεις, από τις πιο συντηρητικές έως τις πιο
ριζοσπαστικές, ενώ ξεκινούσαν με την δυναμική που
προσέφερε η λαϊκή υποστήριξη, ουδέποτε σχεδόν ολο70

κληρώνονται. Το πελατειακό κράτος υπερνικούσε τους
θεσμούς, ο κρατισμός απορροφούσε τις μεταρρυθμίσεις, τα κόμματα ενσωματώνονταν στις κρατικές και
εξουσιαστικές δομές και το τελικό αποτέλεσμα ήταν
πάντοτε μια ημιτελής και ατελέσφορη δημοκρατία με
ανολοκλήρωτους και ασθενικούς θεσμούς». Τέλος και
ο Αλέκος Παπαδόπουλος, πρώην υπουργός – βουλευτής, που όχι λίγες φορές τόλμησε να πάει κόντρα
στο ρεύμα και να πει με παρρησία την γνώμη του, τονίζει στο έργο του Πολεμώντας τον επόμενο Πόλεμο
(2014)22 και τα εξής: «Το πολιτικό σύστημα είναι αυτό
που, από την εθνική ανεξαρτησία μέχρι σήμερα, θεωρεί την δημόσια διοίκηση ως δεξαμενή ψηφοθηρικής
πελατείας για την αναπαραγωγή του. Είναι αυτό που
καταρρακώνει γενιές ολάκερες ελληνοπαίδων συναλλασσόμενο μαζί τους για μια θέση στο Δημόσιο και
στην συνέχεια για όλες τις δια βίου προαγωγές τους.
Είναι αυτό το οποίο εξοβέλισε κάθε έννοια αξιοκρατίας και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου στην Δημόσια Διοίκηση, την οποία έχει υποκαταστήσει με την
κομματική αξιολόγηση και υποταγή» (οι υπογραμμίσεις από τον ίδιο).
Ωστόσο, η συνύπαρξη υπουργικού αξιώματος και
βουλευτικής ιδιότητας στο ίδιο πρόσωπο, πέρα από
την υπόθαλψη ενός αναξιοκρατικού και αντιθεσμικού
πελατειακού συστήματος, οδηγεί και σε άλλα αρνητικά επακόλουθα, που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ίδια
την καλή λειτουργία του κράτους και περιγράφονται
παραστατικά από τον επίσης πρώην υπουργό – βουλευτή Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη τόσο στα παλαιότερα έργα του Η Ελλάδα μπροστά στο 2000 (1998) και
Η αναγκαία Αναθεώρηση. Για ένα σύγχρονο Σύνταγμα (2006), όσο και στο προαναφερθέν πρόσφατο έργο
του Συνταγματικοί Στοχασμοί (2014). Συγκεκριμένα,
κατά τον συγγραφέα, η σύμπτωση των δύο ιδιοτήτων,
υπουργού και βουλευτή, αναγκάζει εν πρώτοις τον πολιτικό να ασχολείται με επιμέρους ζητήματα των ψηφοφόρων του, αντί να μένει απερίσπαστος στα υπουργικά
του καθήκοντα και να υλοποιεί τους προγραμματικούς
στόχους του υπουργείου του. Επιπλέον, ο υπουργός –
βουλευτής αποφεύγει να λαμβάνει αποφάσεις με πολιτικό κόστος και να προχωρεί στις αναγκαίες για τον
τόπο πραγματικά αναγκαίες μεταρρυθμίσεις, καθώς
θεωρεί ότι αυτό μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις
στην επανεκλογή του ως βουλευτή (σε παρόμοια κατεύθυνση κινούνται και οι απόψεις του Μελέτη Μελετόπουλου, διακεκριμένου πολιτικού αναλυτή και
πολιτικού επιστήμονα23). Βέβαια, ο Βαρβιτσιώτης καταθέτει στα έργα του και την ριζοσπαστική πρόταση
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να καθιερωθεί κώλυμα υποβολής υποψηφιότητας του
υπουργού στην εκλογική περιφέρεια στην οποία είχε
εκλεγεί, προτού γίνει υπουργός. Η πρόταση αυτή είναι
εύστοχη, ως δραστικό μέτρο περιορισμού του πελατειακού κράτους, και κινείται προφανώς στην ίδια κατεύθυνση με τα λεγόμενα κωλύματα εκλογιμότητας του
ά. 56 Συντ. για γενικούς ή ειδικούς γραμματείς υπουργείων κ.λπ. Ωστόσο μια τέτοια πρόταση προϋποθέτει
αναθεώρηση του Συντάγματος, πράγμα το οποίο δεν
φαίνεται εφικτό στο προσεχές μέλλον.
Αλλά, τότε, εύλογα ανακύπτει το ερώτημα: ποιά η
ωφέλεια να καθιερωθεί το ασυμβίβαστο και να αναστέλλεται η βουλευτική ιδιότητα του υπουργού, εάν
κατά τα λοιπά ο υπουργός θα παραμένει ανεμπόδιστος
στο υπουργικό του γραφείο να καλλιεργεί τις πελατειακές του σχέσεις, προκειμένου να εξασφαλίσει την
προσεχή επανεκλογή του ως βουλευτή;
Η απάντηση στο ερώτημα είναι ότι, ήδη, η νομοθετική καθιέρωση του ασυμβίβαστου μπορεί αφ’ εαυτής
να εκπέμψει προς τους πολίτες και τους θεράποντες
του πολιτικού μας συστήματος το ισχυρά συμβολικό μήνυμα ότι κάτι επιτέλους αλλάζει στην αντίληψή
μας περί κράτους και περί πελατειακών σχέσεων, όπως
αντίστοιχα συνέβη έως έναν βαθμό με την καθιέρωση
του ΑΣΕΠ για τις προσλήψεις στο Δημόσιο το 1994.
Θα υπάρχει δηλαδή μια επίσημη καταδίκη του πελατειακού συστήματος από τον ίδιο τον Νομοθέτη, μέσω
των εκπροσώπων τού εθνικού κοινοβουλίου. Και αυτό θα είναι κάτι που δεν θα μπορεί να αγνοήσει πλέον
ο υπουργός, όταν θα θέλει να συναλλάσσεται με τους
ψηφοφόρους του. Ούτε βεβαίως θα μπορεί να επικαλείται ελαφρά τη καρδία ότι μια τέτοια νομική δέσμευση δεν τον δεσμεύει ηθικά και ότι δεν αποτελεί –σε τελευταία ανάλυση- κριτήριο της ίδιας της ηθικής του
υπόστασης ως πολιτικού, ο οποίος ασφαλώς δεν θα
ήθελε να του αποδοθεί το στίγμα του «πολιτικάντη» ή
του «παλαιοπολιτικού».
Πάντως, είναι γεγονός ότι η καθιέρωση του ασυμβίβαστου από μόνη της θα είναι απλώς ένα πρώτο βήμα, το μήνυμα, δηλαδή ότι αποκόπτεται ο ομφάλιος λώρος που συνδέει κατά κανόνα τον βουλευτή με
τους ψηφοφόρους του. Για να υπάρξει, όμως, ουσιαστική αντιμετώπιση του πελατειακού κράτους, είναι αναγκαίο να θεσπισθούν και άλλα συνδυαστικά μέτρα,
που όλα μαζί θα στοχεύσουν στην αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως
π.χ. η μείωση του αριθμού των βουλευτών σε 200 και
η ταυτόχρονη αναδιάταξη των εκλογικών περιφερειών, με το σπάσιμό τους σε ολιγοεδρικές (πρόταση Αντ.
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Μανιτάκη στο προαναφερθέν ανωτέρω, σελ. 9, κείμενό
του). Επίσης, θα μπορούσε στο ίδιο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων να επεκταθεί κάπως και η «λίστα» των προτεινόμενων από ένα κόμμα υποψηφίων βουλευτών, αρκεί
βέβαια τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων βουλευτών να έχουν αξιοκρατική θεμελίωση.
Πιστεύεται ότι με τα μέτρα αυτά, που μπορούν όλα
να περιβληθούν την απλή μορφή νόμου, χωρίς δηλαδή
να χρειάζεται συνταγματική αναθεώρηση, θα γίνει επιτέλους κάποια αρχή. Και ότι θα διαμορφωθεί μια νέα
πολιτική νοοτροπία, στο πλαίσιο της οποίας οι πολιτικοί μας θα προτείνονται πλέον και θα επιλέγονται
πρωτίστως από τον κύκλο εκείνων των προσώπων που
αγνοούν το πολιτικό κόστος, και που αντί να σκέπτονται την επόμενη τετραετία, θα έχουν στο μυαλό τους
την επόμενη γενιά ελληνοπαίδων, αυτήν δηλαδή ακριβώς, της οποίας το μέλλον έχει ήδη σε μεγάλο βαθμό υποθηκευθεί και θυσιασθεί με ευθύνη των γονέων
τους…

1 Βλ. Κ. Χρυσόγονου, Σχεδίασμα εκδημοκρατισμού: Δώδεκα σκέψεις για μια άλλη αναθεώρηση, στο συλλογικό έργο: Ξ. Κοντιάδη (επιμ.), Δημοκρατία, Σύνταγμα, Ευρώπη
στην εποχή της κρίσης, Αθήνα: Σαββάλας, 2012, σελ. 7491: 79-80.
2 Πρβλ. Constance Grewe & Hélène Ruiz Fabri, Droits
constitutionnels européens, Paris: P.U.F., 1995, ιδίως σελ. 526-527 και Gordana Siljanovska-Dankova
&Tanja Karamisheva-Jovanovska, Report on Democracy,
limitation of mandates and incompatibility of political
functions, Venice Commission, Strasbourg, 31.1.2013,
ιδίως σελ. 14 επ., προσβάσιμο και στο διαδίκτυο. Αξιέπαινη και η προσπάθεια των Κώστα Γ. Μαυριά & Αντ.
Μ. Παντελή, Συνταγματικά Κείμενα, Ελληνικά και Ξένα,
Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, γ’ έκδ. 1996, όπου
παρατίθενται τα κείμενα όλων των συνταγμάτων της Ελλάδας, καθώς και των συνταγμάτων ή συνταγματικών
θεσμίων (εν όλω ή εν μέρει) του Ηνωμένου Βασιλείου,
των ΗΠΑ, της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ελβετίας, της
Γερμανίας, της Ιταλίας της Πορτογαλίας, της Ισπανίας,
της Τουρκίας, της Κίνας, καθώς και των Δημοκρατιών
που δημιουργήθηκαν ή αναδιοργανώθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ το 1999.
Πάντως οι αναφορές των συνταγματικών ρυθμίσεων που
γίνονται στην παρούσα εργασία έχουν ως βάση τα επίσημα κείμενα συνταγμάτων της κάθε χώρας που ανευρίσκονται σήμερα στο διαδίκτυο.
3 Βουλή των Ελλήνων, Πρακτικά των Συνεδριάσεων της
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Ολομελείας της Βουλής των Συζητήσεων επί του Συντάγματος 1975, Εθν. Τυπογραφείον, Αθήναι, Αύγουστος
1975.
Ιωάνν. Μ. Βαρβιτσιώτη, Συνταγματικοί Στοχασμοί, Πρόλογος Αντ. Μανιτάκη, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη, 2014, σελ.
35-40.
Σταύρου Λυγερού, Ένα ασυμβίβαστο που ανοίγει προοπτικές, εφημ. «Καθημερινή» της 27.4.2012, προσβάσιμο
και στο διαδίκτυο.
Βασ. Ξυδιά, Ασυμβίβαστο υπουργών – βουλευτών, εφημ.
Ελευθεροτυπία της 4.2.2013, προσβάσιμο και στο διαδίκτυο.
Πρόκειται, βεβαίως για την γνωστή αντιπαράθεση περί
του εάν υπάρχει μία ενιαία, καθολικώς ενωμένη κρατική
εξουσία με τριπλό πρόσωπο (trias politica κατά τον Kant
στην Θεωρία Δικαίου, §45), οπότε οι κρατικές λειτουργίες
τελούν σε σχέση αλληλοσυμπλήρωσης (πρόκειται για μια
περισσότερο κεντρο-ευρωπαϊκή προσέγγιση), ή εάν αντιθέτως υπάρχουν τρία διακριτά μεταξύ τους συμπλέγματα
εξουσίας, που λειτουργούν μεταξύ τους με σχέση αλληλοελέγχου και αλληλοεξισορρόπησης (περισσότερο βορειοαμερικανική προσέγγιση) –πρβλ. Αντ. Μανιτάκη, Κράτος
Δικαίου και Δικαστικός Ελεγχος της Συνταγματικότητας,
Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 312 επ.
Πρβλ., Αντ. Μανιτάκη, όπ.π., 1994, σελ. 311 επ. και 328 επ.
Ευ. Βενιζέλος, όπ.π., 2008, σελ. 391 και διεξοδικώτερα:
Γιάννη Α. Τασόπουλου, Τα θεσμικά αντίβαρα της εξουσίας και η αναθεώρηση του συντάγματος, Αθήνα/ Θεσσαλονίκη: εκ. Σάκκουλα, 2007, ιδίως σελ. 15 επ., όπου και
ταξινόμηση των θεσμικών αντιβάρων κατά περιεχόμενο,
φορέα, νομικοπολιτική λειτουργία κ.λπ. Με συνοπτικό
τρόπο και σύμφωνα με την φρασεολογία του Madison,
σε συντάγματα όπου τα θεσμικά αντίβαρα λειτουργούν
αποδοτικά, «οι εξουσίες διακυβέρνησης είναι έτσι χωρισμένες και εξισορροπημένες μεταξύ των διαφόρων
σωμάτων, ώστε να μην μπορούν να υπερβούν τα νομικά τους όρια, χωρίς να ελέγχονται και να περιορίζονται
αποτελεσματικά από τις άλλες» (Γιάννης Τασόπουλος,
όπ. π., σελ. 24). Βέβαια, κλασική και πρωτοποριακή διατριβή στο θέμα αυτό θεωρείται το έργο του Αριστ. Μάνεση Αι εγγυήσεις τηρήσεως του Συντάγματος, τ. Ι (1956),
τ. ΙΙα (1961) και τ. ΙΙβ (1965), που επανεκδόθηκε από τις
εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα το 1991.
Αντ. Μανιτάκης, όπ.π., 1994, σελ. 317 και σημ. 62.
Αριστ. Μάνεση, Συνταγματικόν Δίκαιον. Πανεπιστημιακαί Παραδόσεις, Αθήναι/ Θεσσαλονίκη: Σάκκουλας,
1967, σελ. 356, κατά παραπομπή από Αντ. Μανιτάκη,
όπ.π., 1994, σελ. 316.
Ή πατρότητα του επιχειρήματος αυτού ανάγεται στον
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Στρατηγό de Gaulle, σε λόγο που εκφώνησε στην Bayeux
το 1946 –βλ.Ch. Debbasch/ J.-M. Pontier/ J. Bourdon/ J.Cl. Ricci, Droit constitutionnel et Institutions politiques,
Paris: Economica, 19903, σελ. 751.
Σελ. 386.
Πρόκειται για τον Πρόλογο που έγραψε ο Αντ. Μανιτάκης στο έργο του Ιωάννη Μ. Βαρβιτσιώτη Συνταγματικοί
Στοχασμοί, 2014, σελ. VII-XVI: XIII-XIV.
Ξ. Κοντιάδη, Το ανορθολογικό μας Σύνταγμα. Γιατί απέτυχαν οι πολιτικοί θεσμοί, Αθήνα: Παπαζήσης, 2015.
Δεν υπάρχει βέβαια δυνατότητα στον περιορισμένο χώρο
αυτής της μελέτης να επιχειρηθεί η διεξοδική ανάλυση
του προβλήματος των πελατειακών σχέσεων σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο. Χρήσιμη είναι πάντως εδώ η
υπόμνηση μιας διάκρισης, επάνω στην οποία επικεντρώνεται και η νεώτερη επί του θέματος επιστημονική συζήτηση, δηλαδή η διάκριση των σχέσεων των εργαζομένων
με το πολιτικό σύστημα σε σχέσεις «με οριζόντιο τρόπο»
(συνδικάτα κ.λπ.) και σε σχέσεις με «κάθετο τρόπο» (επιλεκτικές, προσωπικές ή οικογενειακές σχέσεις με μέλη
των τοπικών και εθνικών πολιτικών ελίτ). Βλ. ιδίως Νίκου Μουζέλη, Ταξική δομή και σύστημα πολιτικής πελατείας: Η περίπτωση της Ελλάδας, στο συλλογικό έργο:
Γιώργ. Δ. Κοντογιώργη (επιμ.), Κοινωνικές και Πολιτικές Δυνάμεις στην Ελλάδα, Αθήνα: Εξάντας, 1987, σελ.
113-150: ιδίως 146 επ., κατά παραπομπή από την μελέτη
του Δ. Α. Σωτηρόπουλου «Πελατειακές σχέσεις και νέες
μορφές πολιτικής συμμετοχής: Μια δύσκολη συμβίωση»,
2007, σελ. 5, προσβάσιμη στο διαδίκτυο. Στο ίδιο πλαίσιο, σημαντική είναι και η συμβολή του Χρυσάφη Ι. Ιορδάνογλου Κράτος και ομάδες συμφερόντων. Μια κριτική
της παραδεδεγμένης σοφίας, Αθήνα: Πόλις, 2013.
Αδαμ. Κοραή, Σημειώσεις εις το Προσωρινόν Πολίτευμα
της Ελλάδος του 1822 έτους, επιμ. Θεμ. Π. Βολίδου, εν
Αθήναις, 1933, σελ. 52.
Βλ. Άπαντα Εμμ. Ροΐδη με επιμ. Ε.Π. Φωτιάδου, Αθήναι:
εκδ. Βίβλος, τ. Β’ , 1955, σελ. 670-671, αρχικά στην εφημ.
Ασμοδαίος της 8.6.1875.
Γιάννη Μαρίνου, Οι βλαβερές συνέπειες του πελατειακού
κράτους, περ. Νέα Πολιτική, τχ. 12, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2014, σελ. 10-18: 16.
Στέλιου Ράμφου, Η Νίκη σαν Παρηγοριά, Αθήνα: εκδ.
Αρμός (Μούσες) 20153, σελ. 84 και 225.
Αθήνα: εκδ. Καστανιώτη, σελ. 144.
Αθήνα: Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, σελ. 119.
Μελέτη Μελετόπουλου, Να θεσπιστεί ασυμβίβαστο
υπουργού–βουλευτή, εφημ. «Κόντρα» της 22.2.2015.
Αντίστοιχη αρθρογραφία του ιδίου και στον ΕΛΕΥΘΕΡΟ
ΤΥΠΟ, ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ κλπ.
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Η ανατροπή
της φαυλοκρατίας θα
αρχίσει από την έρευνα
του «μαύρου» χρήματος
του Δ. Πολίτη

Η

κυριαρχία του πολιτικού συστήματος της Μεταπολίτευσης, που οδήγησε την χώρα στην
συνολική χρεωκοπία, οργανώθηκε στην βάση
της εξαγοράς συνειδήσεων, του εκμαυλισμού των ψηφοφόρων, της επικοινωνιακής παραπλάνησης και άρα
των τεράστιων επικοινωνιακών δαπανών, και του έμμεσου αποκλεισμού των εναλλακτικών και αντισυστημικών πολιτικών κινήσεων. Οι ακέραιες προσωπικότητες σταδιακά εξοβελίστηκαν από τον δημόσιο βίο, και
αναδείχθηκαν οι φαύλοι, ακριβώς διότι οι φαύλοι διέθεταν αθρόα στήριξη από τα οργανωμένα συμφέροντα
και τα σκοτεινά κυκλώματα.
Και μόνον οι προεκλογικές δαπάνες κατέστησαν
τόσο υψηλές, που μόνον όσοι είχαν αφανείς χρηματοδότες μπορούσαν να τις ανθέξουν. Και οι χρηματοδότες ασφαλώς απαιτούν ανταλλάγματα. Παρεμφερής
πηγή χρηματοδότησης ήταν οι «προμήθειες», δηλαδή
οι μίζες. Τεράστια ποσά προσπορίζονταν αξιωματούχοι, προκειμένου να θέσουν την υπογραφή τους σε κάποιο έγγραφο, σημαντικό γιά την ίδρυση μίας επιχείρησης ή κάποια κρατική παραγγελία.
Ελάχιστες περιπτώσεις αξιωματούχων που χρηματίστηκαν, έφτασαν στο ακροατήριο. Διότι ένα δαιδαλώδες σύστημα τραπεζικών λογαριασμών με εικονικούς δικαιούχους, υπεράκτιων καταθέσεων και
αχυρανθρώπων συγγενών-φίλων, οργανώθηκε γιά να
προστατεύσει τους φαύλους και να παραπλανήσει τις
δικαστικές αρχές.
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Τελικά, διαμορφώθηκε ένα ολόκληρο σύστημα
φαυλοκρατίας, που διεπόταν από ισχυρή συνοχή, λόγω της ανάγκης αλληλοσυγκάλυψης των μελών του.
Και η εναλλαγή στην εξουσία δεν έθιγε τον πυρήνα του προβλήματος, διότι συνένοχοι και συνέταιροι
υπήρχαν σε όλες τις πλευρές.
Η φαυλοκρατία αυτή σταδιακά απώλεσε τα πολιτικά και ιδεολογικά της χαρακτηριστικά και απέκτησε έναν ποινικό χαρακτήρα. Δεν επρόκειτο πλέον περί πολιτικού συστήματος, αλλά ενός είδους ιδιότυπης
Καμόρα.
Οι πελάτες, υποστηρικτές και φίλοι αυτού του κυκλώματος επωφελήθηκαν από την διαφθορά, αποσπώντας τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι
όπου γινόταν το «Μεγάλο Φαγοπότι». Αλλά η υπόλοιπη, πλην των πελατών της φαυλοκρατίας, κοινωνία υπήρξε το κύριο θύμα αυτής της διαδικασίας. Εξαπατήθηκε, διότι πίστεψε την καλή πίστη των κυρίων
με τα καλοραμμένα κοστούμια και το καθησυχαστικόν ύφος. Δεν μπόρεσε να δει ότι πίσω από τις μάσκες κρύβονταν απλοί απατεώνες του κοινού ποινικού δικαίου.
Η χρεωκοπία μίας χώρας έχει υπαίτιους αυτούς που
κυβέρνησαν με κριτήριο το παράνομο, ιδιοτελές τους
συμφέρον. Η κάθαρση απαιτεί την αποκάλυψη και την
τιμωρία τους από την δικαιοσύνη. Η επόμενη ημέρα
δεν θα ξημερώσει εάν δεν υπάρξει Νέμεσις.
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Οι πολίτες δικαιούνται να διαμαρτύρονται
γιά την δύσμοιρη τύχη τους μόνο
σε ολοκληρωτικά καθεστώτα
του Μιχάλη Μελετίου*

Δ

εν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να βλέπεις,
στην πράξη, την επαλήθευση της θεωρίας του
βαρελιού χωρίς πάτο. Δυστυχώς, οφείλουμε να
παραδεχτούμε ότι, στην περίπτωσή μας, ισχύει αυτό
που λέει ο λαός μας: «κάθε πέρυσι και καλύτερα».
Υπάρχει και μια άλλη αλήθεια, όμως. Κανένα βαρέλι δεν στερείται πάτου! Κάποτε, αυτός θα φανεί…
επειδή όμως δεν υπάρχει τίποτα στον ορίζοντα που να
μας υποδεικνύει πού στο καλό είναι αυτός ο πάτος, είμαστε υποχρεωμένοι να τον ορίσουμε εμείς. Όσο γρηγορότερα, τόσο καλύτερα. Θα έχουμε λιγώτερο σκαρφάλωμα μέχρι να βγούμε στην επιφάνεια για να δούμε
το φως του ήλιου.
Στον ορισμό του πάτου, όμως, εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα της Ελλάδος. Οι περπατησιές μας
διαλαλούν ότι η ικανότητα λήψης αποφάσεων ή η ικανότητα σύλληψης υψηλών στρατηγικών σχεδιασμών, έχουν
απολεσθεί. Υπάρχει, μάλιστα, το ενδεχόμενο να μην είμαστε καν σε θέση να κατανοήσουμε ότι χάσαμε τις εν λόγω
αρετές. Ίσως να μας εγκατέλειψε η φρόνηση και η επαφή
με την πραγματικότητα σε τέτοιο βαθμό, που έχουμε χάσει την ικανότητα της σκέψης για πρωτοβουλία.
Αλήθεια, πώς εξηγείται το γεγονός ότι, ενώ εδώ και
δεκαετίες (με αποκορύφωμα τα έτη των μνημονίων)
όλοι οι πολιτικοί μας δείχνουν τόσο αποφασιστικοί και
τόσο πεπεισμένοι για την ορθότητα των αποφάσεών
τους, η πρακτική εφαρμογή των εξαγγελιών τους μοιάζει με τις αφέγγαρες νύχτες τις παγερές και τις υγρές…
Οι πολίτες έχουν ευθύνες. Δεν πρέπει να μας καλύπτει πλέον η χιλιοφορεμένη άποψη ότι ο κόσμος εξαπατάται πάντοτε από τους κακούς πολιτικούς. Ο πολιτικός
αντλεί την δύναμή του (άρα είναι απόλυτα εξαρτημένος
*
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από αυτήν) από τους ψηφοφόρους του. Μοιραία, θα ευχαριστήσει τα αυτιά των εγκεφάλων που ελέγχουν τα
χέρια που ετοιμάζονται να τον ψηφίσουν. Επομένως,
ευθύνες έχουν και οι πολιτικοί, αλλά έχουν επίσης και
οι πολίτες που τους ψήφισαν. Στην δημοκρατία, ο καθένας είναι υπόλογος της ψήφου του και όλοι μας είμαστε
αρωγοί της πλειοψηφίας του εκλογικού σώματος.
Οι πολίτες δικαιούνται να διαμαρτύρονται γιά την
δύσμοιρη τους τύχη μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Τα όποια πολιτικά μας αδιέξοδα έχουν ποικίλες αιτίες. Κάπου αυτο-παγιδευτήκαμε μέσα στις ίδιες
μας τις επιλογές. Όλες οι αιτίες, όμως, έχουν κρυμμένες από πίσω τους την συστηματική ασέλγεια εις βάρος του τόπου και την απύθμενή μας ευθυνοφοβία.
Αυτή η τελευταία, μας ρίχνει σε μια μυωπική και άνευ
προηγουμένου διπλή άγνοια. Κάνουμε τάχα πως δεν
καταλαβαίνουμε, για να μην αναγκαστούμε να παραδεχτούμε τα προσωπικά μας σφάλματα, ενώ στην
πραγματικότητα γνωρίζουμε ότι αυτή μας η επιλογή
κάνει το πλοίο να μπάζει νερά. Όπως έλεγε, εξ άλλου,
και ο Βενιαμίν Φραγκλίνος, αλληγορικά, στους επιτελείς του: «να είστε προσεκτικοί με τις μικρές διαρροές,
διότι εν καιρώ, είναι ικανές να βυθίσουν ακόμα και ένα
μεγάλο καράβι». Κάθε ευθυνόφοβος πολίτης είναι μια
εν δυνάμει μικρή τρύπα στο σκαρί της πατρίδας μας.
Η ευθυνοφοβία μας φέρνει ουσιαστικά στην επιφάνεια τις αντανακλάσεις του φόβου και της ανασφάλειάς μας. Φοβόμαστε να παραδεχτούμε τα λάθη μας,
διότι πιστεύουμε ότι, εάν τα παραδεχτούμε, υποβιβάζουμε την προσωπικότητά μας στα μάτια των άλλων.
«Αφού οι άλλοι δεν το κάνουν, γιατί να το κάνω εγώ;»
προτάσσουμε όλοι, με την δικαιοδοσία που μας παρέχει η εγωιστική μας παρόρμηση.
Παγιδευμένοι για δεκαετίες, όμως, μέσα σε όλον
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Αφιέρωμα
αυτό τον φαύλο κύκλο του στρουθοκαμηλισμού, σιγά–
σιγά διαλύσαμε σχεδόν κάθε ίχνος σύμπνοιας αναμεταξύ μας και ανιδιοτελούς αγάπης προς το μεγάλο μας
κοινό σπίτι, που λέγεται Ελλάδα. Αναλώνοντας τους
εαυτούς μας στην διαρκή αναζήτηση του χρήματος,
καταφέραμε τελικά να μετατρέψουμε το ευλογημένο
κράτος μας φτωχό σε χρήμα αλλά και εμάς τους ίδιους
φτωχούς σε αρετές.
Από την άλλη, όσο τσεπόφρονες κι αν είμαστε, είναι
εξαιρετικά δύσκολο (έως αδύνατο) να κατανοήσουμε
πώς καταφέρνει το κράτος μας, παρ’ όλα τα δισεκατομμύρια που μας χορηγήθηκαν, να εξακολουθεί να είναι
εγκλωβισμένο σε μια τόσο δυσμενή θέση. Η πιο λογική εξήγηση είναι ότι, αυτά τα υπέρογκα ποσά, ποτέ δεν
χορηγήθηκαν εκεί που θα έπρεπε να χορηγηθούν για να
προκύψει η πραγματική ανάκαμψη. Ίσως τα σχέδια διάσωσης να μην ήταν για την Ελλάδα και τον Έλληνα πολίτη, αλλά για την διάσωση των μεγάλων τραπεζών του
εξωτερικού, που μας δάνειζαν τόσα χρόνια.
Επομένως, η κατάσταση για εμάς, τουλάχιστον όσον
αφορά τα οικονομικά μας, δεν πρόκειται να αλλάξει, εφ’
όσον βαδίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Το πιο πάνω ενδεχόμενο, όμως, κρύβει το κλειδί της πραγματικής μας σωτηρίας. Η σωτηρία, ή έστω η αρχή μιας ουσιαστικής προσπάθειας, θα έρθει όταν αντιληφθούμε την μοναχικότητα
κάθε κράτους (ειδικά ενός μικρού και ολιγάνθρωπου,
όπως είναι το δικό μας) σε θέματα διακρατικών σχέσεων. Βέβαια, σύμμαχοι πάντα υπάρχουν και οι ευκαιρίες είναι πάντοτε διαθέσιμες σε αυτόν που είναι έτοιμος
να τις αρπάξει και να τις διαχειριστεί. Κανείς, όμως, δεν
πρόκειται να θυσιάσει το δικό του συμφέρον για τον άλλο και οι περισσότεροι είναι πρόθυμοι να υπονομεύσουν
αλλήλους, προκειμένου να αποκτήσουν οι ίδιοι γεωπολιτικό «αβαντάζ». Το γεωπολιτικό παιχνίδι, που ως γνωστόν περιλαμβάνει όλες τις πτυχές της ύπαρξης ενός
κράτους, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται καλύτερα, όταν
το κάθε κράτος διαχειρίζεται τις υποθέσεις του με γνώμονα την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αυτάρκειας.
Ο μοναδικός τρόπος να αλλάξει προς το καλύτερο η
κατάστασή μας, είναι να συνειδητοποιήσουμε το πόσο κακό μας κάνει η φιλοσοφία της αχαλίνωτης προσήλωσής
μας στην εξεύρεση του χρήματος. Η ζωή δεν είναι μόνον
χρήμα. Χωρίς αμφιβολία, το χρήμα κινεί τον κόσμο και είναι απαραίτητο προαπαιτούμενο ισχύος. Το χρήμα, όμως,
σπάνια καταφέρνει να κινήσει τις καρδιές μας. Όταν ο κόμπος φτάνει στο χτένι, η σωτηρία μέσω των χρημάτων είναι συνήθως απάτη κίβδηλη και ψιλή σαν τρίχα.
Το 1897, μετά την λήξη του ατυχούς πολέμου με
τους Τούρκους και μόλις τέσσερα χρόνια μετά την τότε
χρεωκοπία, η χώρα μας μπήκε κάτω από τη διεθνή επιΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

τήρηση. Τα πράγματα έδειχναν απελπιστικά. Ο Ελληνισμός, όμως, βρήκε την δύναμη να επανέλθει, και, μόλις το 1912, κατάφερε να διπλασιάσει την επικράτειά
του με τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους. Δέκα χρόνια αργότερα, έγινε η μεγαλύτερη καταστροφή
του έθνους μας στα πολύπαθα εδάφη της Μικράς Ασίας. Μέσα στην πλήρη δυστυχία και την φτώχεια, όμως,
καταφέραμε και πάλι να αναγεννηθούμε. Το ίδιο συνέβη και μετά το πέρας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και
του Εμφυλίου. Το ίδιο συνέβη και στην Κύπρο μετά την
τουρκική εισβολή του 1974. Όλες οι πιο πάνω ιστορικές αναφορές, προδιέγραφαν, για την καθημερινότητα
των τότε Ελλήνων, απείρως δυσκολώτερες συνθήκες
διαβίωσης σε σχέση με το σήμερα. Αφού οι παππούδες
μας μπόρεσαν να ανακάμψουν, εμείς γιατί όχι;
Ποιό είναι το δίδαγμα απ΄ όλα αυτά; Ότι τα πάντα κάνουν κύκλους. Τίποτα δεν μένει σταθερό. Πόσο μάλλον η απόκτηση των αγαθών εις χρήμα. Το μόνο που μένει είναι οι άνθρωποι και οι αναμνήσεις των
γεγονότων. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι τα χρήματα δεν
πρέπει να είναι ποιοτικό χαρακτηριστικό της ευτυχίας
και της ευδαιμονίας, διότι ακόμα και οι πιο φαύλοι της
κοινωνίας μπορεί να είναι πάμπλουτοι. Η ευδαιμονία
πρέπει να κρίνεται πάντοτε με το μέτρο των αρετών
που κοσμούν τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων.
Κάποτε ήμασταν με άδειες τσέπες αλλά με ξεχειλισμένη την καρδιά μας από πλούτο ψυχής. Με αυτό τον
πλούτο γίναμε διάσημοι στα πέρατα της οικουμένης. Η
ανάληψη των ευθυνών που μας αναλογούν και η αυστηρή αυτοκριτική, θα μας δείξει τον δρόμο του αύριο.
Ένας γνωστός ιστορικός του τόπου μας, διαλαλεί εδώ
και χρόνια ότι «αφού θαύματα γίνονταν στο παρελθόν,
γιατί να μην γίνουν και στο παρόν και στο μέλλον»;
Έχει δίκιο. Θαύματα μπορούν να γίνουν. Κανείς Θεός,
όμως, δεν βοηθά αυτόν που δεν έχει σθένος ψυχής και
είναι ανέτοιμος να υποτάξει τον εγωισμό του προβαίνοντας σε θυσίες για το κοινό καλό. Και ας μην ξεχνάμε
ποτέ, ότι ο δικός μας ο Θεός, λόγω της απροσμέτρητής
του αγάπης, σκλαβώνεται, μη μπορώντας να αρνηθεί
σε αυτούς που με ταπεινότητα υπομένουν, εργάζονται
και συν-εργάζονται για την ευημερία τους.
Τα τελευταία χρόνια φάνηκε στην χώρα μας η τεράστια έλλειψη των ηγετών. Χρειαζόμαστε απεγνωσμένα έναν ηγέτη άξιο και ικανό. Πέρα από τα μεμονωμένα πρόσωπα, όμως, ο εμπνευσμένος ηγέτης που λείπει
από αυτόν τον τόπο στην παρούσα φάση, είναι ο δίδυμος αδελφός του μέγιστου μας εθνικού ήρωα: του
Άγνωστου Στρατιώτη. Ο αδελφός αυτός, δεν είναι άλλος από όλους εμάς, τους απλούς πολίτες, συμπυκνωμένους στην ομοψυχία του ενός!
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Περί Εθνικής Ομοψυχίας ως ακρογωνιαίου
λίθου της Εθνικής Ανασυγκρότησης

Μ

ιλάμε για την ανάγκη Ανασυγκρότησης της
Ελλάδας και το μυαλό μας πηγαίνει απλώς
στην βελτίωση κάποιων θεσμών ή νομικών διατάξεων. Ωστόσο, ξεχνάμε έτσι το βασικώτερο: τους ανθρώπους-ηγέτες ή και λαό- που θα εφαρμόσουν τέτοιους
θεσμούς, την ψυχοσύνθεση και την νοοτροπία τους.
Στη χώρα μας, η νοοτροπία αυτή έχει συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά, σχεδόν τα ίδια εδώ και αιώνες. Θα μπορούσα να τα συνοψίσω σε τρία βασικά γνωρίσματα, στενά συνδεδεμένα μεταξύ τους:
• Έντονος, σχεδόν ναρκισσιστικός εγωισμός, που μας
εμφορεί με μιαν αίσθηση ανωτερότητας και μας καθιστά
ανίκανους να αναγνωρίζουμε την όποια υπεροχή των άλλων ή ακόμη και την υπεροχή κοινών κανόνων και του
κοινού συμφέροντος που οι κανόνες αυτοί εκφράζουν.
• Έλλειψη εμπιστοσύνης στους άλλους, εκτός εάν αυτοί
αποτελούν μέρος του στενού οικογενειακού μας κύκλου ή
–σε ευρύτερο πολιτικό πεδίο- κολακεύουν δημαγωγικά τις
άμεσες ανάγκες μας˙ συνακόλουθα, αδυναμία επιτυχούς
συμμετοχής σε ομάδες ή κόμματα που προϋποθέτουν αντιδημοφιλές πρόγραμμα, μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και πειθαρχημένο τρόπο ζωής χάριν του κοινού συμφέροντος.
• Ιδιαίτερη ευθιξία (λόγω και του φιλότιμου), διάθεση
για συνεχείς φιλονικίες, αδυσώπητος ανταγωνισμός προς
τους άλλους -ακόμη και με ανέντιμα μέσα (π.χ. λασπολογία)- μέχρι «τελικής πτώσεως», τάσεις αυτοκαταστροφής
«μετά των αλλοφύλων», ρευστότητα πολιτικών αντιλήψεων λόγω ιδιοτέλειας, ευκαιριακή συνεργασία με πρώην
αντιπάλους ή και με εχθρούς της χώρας («οδοιπόροι για
τα Σούσα», σύμφωνα με τον Κ.Π. Καβάφη), ως αποτέλεσμα φιλαρχίας, φθόνου για τους άλλους και διχαστικού
πνεύματος («διχόνοιας»).
Πιθανότατα, τα προαναφερθέντα γνωρίσματα δεν
αποτελούν συστατικό στοιχείο της «βασικής προσωπικότητας» (A. Kardiner) των Ελλήνων, δεν βρίσκονται δηλαδή μέσα στο γενετικό τους υλικό, γι’ αυτό και, όσοι Έλληνες εγκαθίστανται σε ξένες χώρες, λειτουργούν κατά
κανόνα με πειθαρχία στους κανόνες και διαπρέπουν.
Άρα, το πρόβλημα ανάγεται τελικά στο τι ηγεσία και
τι αντίστοιχες κρατικές υποδομές έχουν οι Έλληνες, ώστε
να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους.
Στην Ελλάδα, αποτελεί κοινό τόπο ότι η ψήφος του
λαού, με κάποιες εξαιρέσεις (π.χ. Χαρ. Τρικούπης, Ελ. ΒεΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

του Νέστορα Ε. Κουράκη
νιζέλος), αναδεικνύει κατά κανόνα στην εξουσία πολιτικούς ηγέτες με έντονο το δημαγωγικό στοιχείο. Παλαιότερα, οι ηγέτες αυτοί εφάρμοζαν τυχοδιωκτικές πολιτικές
διεξαγωγής καταστροφικών πολέμων, ενώ και στην σύγχρονη εποχή κύριο μέλημά τους είναι ο λαϊκισμός, οι υποσχέσεις βραχυπρόθεσμης ωφέλειας, η παροχολογία και η
συντήρηση των «κακώς κειμένων», μέσα σε μια κλιμακούμενη ατμόσφαιρα πολιτικής αντιπαράθεσης με ιδεολογικά προκαλύμματα, ατμόσφαιρα που συχνά καταλήγει, λόγω διχόνοιας, σε εθνικές καταστροφές.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα τέτοιων περιπτώσεων μας παρέχει αρκετά η ελληνική ιστορία, η οποία, παρ’
όλες τις διακυμάνσεις της, θεωρώ ότι εμφανίζει σε γενικές γραμμές έναν διαχρονικά ενιαίο χαρακτήρα.
Σύμφωνα, λοιπόν, με ενδιαφέρουσες μαρτυρίες που
κυρίως παραθέτει ο ιστορικός Απόστολος Βακαλόπουλος στο βιβλίο του Ο χαρακτήρας των Ελλήνων. Ανιχνεύοντας την εθνική μας ταυτότητα, Θεσσαλονίκη 1983
(από όπου εφεξής οι παραπομπές), η διχόνοια και η γενικώτερη συγκρουσιακή αντίληψη που κυριαρχεί στα ελληνικά πολιτικά πράγματα απετέλεσε ανέκαθεν την βασική
αιτία των εθνικών μας συμφορών.
Τούτο συνέβη ειδικώτερα με την παρακμή των Ελλήνων μετά τους Περσικούς Πολέμους και τον επακολουθήσαντα αδελφοκτόνο Πελοποννησιακό Πόλεμο (βλ.
π.χ. Πλούταρχο στον Κίμωνα, 19 και στον Φλαμινίνο, 11),
την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, με τελευταία
φάση τις έριδες ενωτικών και ανθενωτικών (Βησσαρίων
ο Τραπεζούντιος, σελ. 143, με παραπομπή στον Migne,
PG, 161, 959), την παρ’ ολίγον συντριβή της Ελληνικής
Επανάστασης λόγω των εμφυλίων πολέμων (Γερμανός
C.F. Bojons και Αμερικανός S. Howe, σελ. 122-123, καθώς
και ο Διονύσιος Σολωμός στον Ύμνο εις την Ελευθερίαν:
«…η διχόνοια που βαστάει ένα σκήπτρο η δολερή…»),
αλλά και τηΝ Μικρασιατική Καταστροφή 1922, ως αποτέλεσμα του ολέθριου διχασμού μετά το 1915.
Τέλος, και ο Winston Churchill, έχοντας βιώσει από
κοντά τα γεγονότα των Δεκεμβριανών 1944, αποφαίνεται
στα Απομνημονεύματά του (σελ. 283, κατά παραπομπή
του Απ. Βακαλόπουλου στον Churchill, WWII, Closing
the Ring, 1951, 5, 203-204), ότι οι Έλληνες και οι Εβραίοι
είναι οι δύο περισσότερο πολιτικόπληκτοι λαοί του κόσμου και πάντοτε διαιρεμένοι σε πολλά κόμματα με πολ77

λούς αρχηγούς, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους μ’ επίμονο πείσμα, ακόμη και όταν τρομερός κίνδυνος απειλεί
την χώρα τους. Πρόκειται για διαπίστωση που δυστυχώς
επιβεβαιώθηκε ακόμη περισσότερο, ως προς τους Έλληνες, τα επόμενα χρόνια, με τον Εμφύλιο Πόλεμο 19461949, και με τα Ιουλιανά 1965.
Σε όλες αυτές τις φάσεις της ιστορίας μας, όπως επιγραμματικά τόνισε ο διαπρεπής εκκλησιαστικός ρήτορας
της τουρκοκρατίας Ηλίας Μηνιάτης, «τόσον μεγαλείον
του Γένους μας, τόση δόξα της βασιλείας μας, ηξεύρετε
πώς αφανίσθη; Διαβάσατε τας ιστορίας μας˙ όχι από την
δύναμιν των Περσών, όχι από το σπαθί των Αγαρηνών,
αλλά από τον φθόνον μας. Ημείς εκαταχαλασθήκαμεν,
διατί ανάμεσόν μας εκαταφαγωθήκαμεν» (σελ. 144).
Για τούτο, άλλωστε, και ο Αδαμάντιος Κοραής, έχοντας
επίγνωση αυτών των δεδομένων, τον Σεπτέμβριο 1821, δηλαδή λίγους μήνες μετά την έναρξη της Επανάστασης, διαισθανόμενος τον εμφύλιο πόλεμο που βρισκόταν επί θύραις, προσπαθεί απεγνωσμένα να τον προλάβει, κάνοντας
έκκληση από τη Γαλλία στους Έλληνες, «να μη μιμηθήτε τας διχονοίας των προγόνων σας, αλλά να συνδεθήτε
σφιγκτά με τον ιερόν δεσμόν της προς αλλήλους αγάπης»
(σελ. 151-152). Αντίστοιχα και ο Γέρος του Μωριά, στον
Λόγο του της Πνύκας μετά την εδραίωση του Ελληνικού
Κράτους, τον Οκτώβριο 1838, κάνει έκκληση, μεταξύ άλλων, για ομόνοια και «φρόνιμον ελευθερίαν».
Όμως οι διχαστικές αντιπαραθέσεις συνεχίζονται και
στις ημέρες μας, από το ξέσπασμα της κρίσης το 2010 και
εφ’ εξής, κυρίως μεταξύ «μνημονιακών» και «αντιμνημονιακών». Ειδικώτερα, κατά την περίοδο αυτή της κρίσης, είναι γνωστό ότι η αντιπολίτευση (αρχικά της Νέας
Δημοκρατίας και μετά του Σύριζα), στοχεύοντας προπάντων σε ψηφοθηρία και μικροκομματικά οφέλη, τήρησε
μια γραμμή κάθετης άρνησης στην από κοινού διαπραγμάτευση και στήριξη ενός μνημονιακού προγράμματος, έστω και αν ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσε να
εμπεριέχει στοιχεία για εξυγίανση της οικονομίας ή και
του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας (αντίστοιχο
πρόγραμμα, το Agenda 2010 https://en.wikipedia.org/
wiki/Agenda_2010- εφαρμόσθηκε από τον καγκελάριο
Schroeder στην Γερμανία και οδήγησε στη σημερινή ηγεμονία της).
Αλλά και η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση (αρχικά το
Πασόκ και αργότερα η Νέα Δημοκρατία με τους εταίρους
της και ο Σύριζα) αντιμετώπισε τα εν λόγω μνημονιακά
προγράμματα με «ψυχρή διάθεση», κάτι σαν αγγαρεία
που μας επιβαλλόταν από τους «κακούς ξένους». Κι έτσι,
ενώ άλλες «μνημονιακές» χώρες με σοβαρά οικονομικά
προβλήματα κατάφεραν, με συνεργασία κυβέρνησης και
αντιπολίτευσης -έστω υπό μορφή moratorium-, να διαβούν τις Συμπληγάδες και να περάσουν σταδιακά στην
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ανάπτυξη, η χώρα μας έμεινε ατυχώς πίσω, κινδυνεύοντας με πλήρη κατάρρευση.
Τι πρέπει λοιπόν να γίνει; Μα να επικρατήσει επιτέλους στην πολιτική ζωή ένα συναινετικό πνεύμα
(consensus!), μια διάθεση συνεργασίας και εθνικής ομοψυχίας «κόντρα στο ρεύμα» του λαϊκισμού, έτσι ώστε η
χώρα να σταθεί στα πόδια της. Πόσο καλύτερα θα είχαν,
αλήθεια, εξελιχθεί τα πράγματα, εάν από την αρχή, τον
Μάρτιο 2009, οι πολιτικοί αρχηγοί είχαν βρει τρόπους να
συνεννοηθούν μεταξύ τους εμπρός στην επικείμενη οικονομική θύελλα και εάν, στην συνέχεια, είχε συγκροτηθεί
μια Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης για τα υπό κατάρτιση μνημόνια, καθώς και μια εθνική ομάδα προετοιμασίας
και υλοποίησης των εφαρμοστικών νόμων.
Όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ιωάννης Καποδίστριας μετά την άφιξή του στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 1828
(Απ. Βακαλόπουλος, όπ.π., σελ. 225),«…Η νίκη θα είναι
δική μας, αν βασιλεύη την καρδίαν μας, θεός ζηλότυπος,
μόνον το αίσθημα το Ελληνικό…».
Υστερόγραφο. Είχε ήδη ολοκληρωθεί η συγγραφή
αυτής της μελέτης, όταν σημειώθηκαν οι ραγδαίες και
ιστορικής σημασίας εξελίξεις με την διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5.7.2015 και τις μετέπειτα πολύωρες
διαπραγματεύσεις του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με
τους Ευρωπαίους εταίρους και θεσμούς στην ευρω-διάσκεψη κορυφής, διαπραγματεύσεις που οδήγησαν σε μια
πρώτη συμφωνία την 12.7.2015. Το ότι εν όψει αυτών των
νέων καταλυτικών δεδομένων και προκειμένου να διασφαλισθεί η σωτηρία της χώρας συγκλήθηκε αρχικά Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών(6.7.2015) όπου επιτεύχθηκε
σχεδόν ομόφωνα (με εξαίρεση του ΚΚΕ και της Χρυσής
Αυγής) συμφωνία τεσσάρων σημείων για την υπέρβαση
της κρίσης και στην συνέχεια ψηφίσθηκαν σε συνεδριάσεις της Βουλής αφ’ ενός την 11.7.2015 η εξουσιοδότηση στον πρωθυπουργό για διαπραγμάτευση (παρασχέθηκε με 251 ψήφους επί 300!) και αφ’ ετέρου την 15.7.2015
και την 22.7.2015 τα νομοσχέδια για τα προαπαιτούμενα σύναψης της νέας δανειακής σύμβασης (έγιναν δεκτά
και πάλι με συντριπτική πλειοψηφία, δηλαδή με 229 ψήφους στην πρώτη περίπτωση και 230 στη δεύτερη), δείχνει πιστεύω ότι κάτι έχει αλλάξει τις τελευταίες εβδομάδες στην νοοτροπία των πολιτικών μας ταγών και ότι
το κλίμα μιας εθνικής συναίνεσης και ομοψυχίας φαίνεται
ότι αρχίζει επιτέλους να επικρατεί στο πολιτικό σκηνικό
της χώρας. Ίδωμεν!

Ο πανεπιστημιακός καθηγητής Νέστωρ Κουράκης
είναι συγγραφέας, μεταξύ άλλων, των βιβλίων Κλασσικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία και Διαχρονικές
Αρχές Βυζαντινής Στρατηγικής και Τακτικής.
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Αν η καθεστηκυία πολιτική τάξη προβεί στις
απαραίτητες θεσμικές τομές, θα εκλείψει.
του Χρήστου Ζιώγα

Έ

λεγε ο Albert Einstein πως, εφ’ όσον προσδιοριστεί ένα πρόβλημα, τότε κατά το ήμισυ είναι
λελυμένο. Βέβαια οι ευθύγραμμες αναγωγές
από τις φυσικές επιστήμες σε κοινωνικά και πολιτικά
προβλήματα, με σκοπό την επίλυσή τους, αποτέλεσαν
μια από τις κυριώτερες φιλοδοξίες της νεωτερικότητας
και της κυρίαρχης θετικιστικής αντίληψης στην επιστήμη και κατ’ επέκτασιν και στην κοινωνία. Σύμφωνα
πάλι με τον κορυφαίο φυσικό, ο ανθρώπινος παράγων
είναι αυτός που εμποδίζει την εφαρμογή των κατακτήσεων της επιστήμης, έτσι ώστε να διευθετηθούν σε μονιμώτερη βάση τα διαχρονικά προβλήματα της ανθρώπινης συνύπαρξης.
Το σύγχρονο ελληνικό κράτος στην παρούσα συγκυρία βρίσκεται εν μέσω μιας πολυσύνθετης και πολυεπίπεδης κρίσης, η οποία επ’ ουδενί λόγω δεν αφορά
αποκλειστικά το οικονομικό γίγνεσθαι. Το σημερινό
αδιέξοδο συνιστά μια μακροχρόνια διαδικασία παλαιοτέρων και νεωτέρων παθογενειών, που συναθροίστηκαν συν τω χρόνω στην ελληνική κοινωνία, υπερφαλαγγίζοντας εν τέλει την συντελεσθείσα πρόοδο σε
διάφορους τομείς. Η δημοσιονομική κατάρρευση της
χώρας, που λόγω της συμμετοχής μας στην ΕΕ και την
νομισματική ζώνη του ευρώ απετράπη η τυπική εκδήλωσή της, φανέρωσε μια σειρά δομικών προβλημάτων,
κάποια από τα οποία αφορούν το ελληνικό κράτος εκ
συστάσεως.
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Ο Ελληνισμός, ως διακριτός τρόπος πραγμάτωσης του ανθρώπινου βίου, άρχισε να συγκροτείται
κατά την ομηρική εποχή και ακολούθησε μια εξελικτική πορεία με χαρακτηριστικές συνέχειες, γλωσσικές και πολιτισμικές, αλλά και έντονες διακυμάνσεις
και διαφοροποιήσεις, πολιτικές και θεολογικές. Διαπιστώνουμε πως το ελληνικό κοσμοσύστημα (Γ.Κοντογιώργης, Το ελληνικό Κοσμοσύστημα, Τόμος Α΄
και Β΄, Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 2006 και 2014.) προϋπήρχε
της εμφάνισης του κράτους ως φορέως πολιτικής οργάνωσης, κατορθώνοντας μάλιστα να επιβιώνει για
μεγάλες χρονικές περιόδους της ιστορίας αν και μη
πολιτικά κυρίαρχο.
Στην νέα εποχή, που ιστορικά ορίζεται με το τέλος
των μέσων χρόνων, το κράτος αποτέλεσε τον τρόπο
που συγκροτήθηκαν πολιτικά οι συλλογικότητες αρχικά στον ευρωπαϊκό χώρο και σταδιακά, με αποκορύφωμα τα μέσα του 20ου αιώνα, σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο Ελληνισμός, διαβιώνοντας σε κοινότητες στον
ευρύτερο χώρο της Μεσογείου, και κατά πλειοψηφία
εντός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αξίωσε στις
αρχές του 19ου αιώνα την πολιτική του ανεξαρτησία. Η
τελική έκβαση της επανάστασης του 1821 δεν επέφερε
την κατάρρευση της Οθωμανικής κυριαρχίας και την
ανάδειξη ενός νέου πολιτικού υποκειμένου που με άξονα τον Ελληνισμό θα αναβίωνε, προσαρμοσμένο στις
συνθήκες της εποχής, την Βυζαντινή Αυτοκρατορία.
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Αντ’ αυτού προέκυψε το σύγχρονο Ελληνικό κράτος, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών πληθυσμών βρισκόταν εκτός των συνόρων του. Για την εγκαθίδρυσή του ακολουθήθηκε το δυτικό πρότυπο, με
σκοπό την οικοδόμηση ενός συγχρόνου ευρωπαϊκού
κράτους. Αλλά για την ευόδωση του εν λόγω σχεδίου
συντελέστηκαν θεσμικές και πολιτικές μεταρρυθμίσεις
που αλλοτρίωσαν ορισμένα από τα διαχρονικά χαρακτηριστικά της ελληνικής ιδιοσυστασίας. Επίσης, εκείνη την περίοδο ,μεταξύ του 1821 και του 1832, όταν εν
τέλει αναγνωρίζεται ανεξάρτητο Ελληνικό κράτος από
την ευρωπαϊκή τάξη, εμφανίστηκαν και οι φορείς εξάρτησης του Ελληνικού κράτους με τις μεγάλες δυνάμεις
της εποχής.
Η αξίωση ενσωμάτωσης των εκτός συνόρων ελληνικών πληθυσμών γέννησε την «Μεγάλη Ιδέα»,
που στην αρχική της φάση κατόρθωσε να διπλασιάσει τα γεωγραφικά όρια του νεοσύστατου κράτους,
με αποκορύφωμα τους Βαλκανικούς Πολέμους του
1912-3, και τερματίστηκε με τραγικό τρόπο το 1922
στην Μικρά Ασία. Η γεωγραφική επέκταση του Ελληνικού κράτους κατά τον πρώτο αιώνα του ελευθέρου βίου του, κάλυψε ορισμένες δομικές αδυναμίες
του, στον βαθμό που διπλασίασε σταδιακά την έκταση και τον πληθυσμό του. Σε καμμία όμως περίπτωση δεν συντελέστηκαν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις
στην ευρύτητα και την ένταση που θα δημιουργούσαν ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό, των αντίστοιχων δυτικών, κράτος.
Είναι γεγονός πως, καθ’ όλη την διάρκεια του 19ου
αιώνα, οι σημαντικώτερες κοινότητες της ελληνικής
αστικής τάξης διαβιούσαν εκτός του ελλαδικού κράτους Κωνσταντινούπολη, Θεσσαλονίκη, Σμύρνη,
Αλεξάνδρεια, Οδησσός, Τραπεζούντα, Βάρνα αποτελούσαν τα κέντρα ισχυρών ελληνικών κοινοτήτων.
Αντιθέτως, η απουσία αντίστοιχης χροιάς αστικών
στρωμάτων στο νεοσύστατο κράτος οδήγησε στην εμφάνιση μιας μεταπρατικής και κρατικοδίαιτης «αστικής» τάξης, που, λόγω υποδεέστερων ποιοτικών χαρακτηριστικών, σε σχέση με τις ακμάζουσες ελληνικές
κοινότητες, χρησιμοποιούσε το κράτος ως μέσον αυτοσυντήρησής της, αποστερούμενη εξ αυτού του γεγονότος των καίριων στοιχείων της αστικής κουλτούρας και ηθικής.
Η έλλειψη της εν λόγω κρίσιμης κοινωνικής τάξης
αποτυπώθηκε ως υστέρηση στην βιομηχανία και γενικά στην οικονομία, στην τέχνη και φυσικά στην πολιτική (Π. Κονδύλης, Η παρακμή του αστικού πολιτι80

σμού, Θεμέλιο, Αθήνα, 1995, Εισαγωγή, σελ.9-48). Συν
τω χρόνω, δημιουργήθηκε μια μεταπρατική Ελλαδική
κοινωνικοπολιτική πραγματικότητα, στην οποία, συν
τοις άλλοις, έβρισκαν πρόσφορο έδαφος οι ιδεολογίες
για να εισχωρήσουν και να αρθρώσουν εν Ελλάδι τις
νομοτέλειές τους.
Ο μεταπρατισμός σταδιακά εξελίχθηκε σε κρατούσα αντίληψη σε όλες τις εκφάνσεις του δημόσιου και
ιδιωτικού βίου, κατάστασησε σχετικά πρωτόγνωρη για
τον ελληνικό κόσμο. Ανέκαθεν ο Ελληνισμός προσελάμβανε στοιχεία από όμορους πολιτισμικούς χώρους,
αλλά κατά κανόνα τα αφομοίωνε γόνιμα και ενεργητικά, και όχι άκριτα και παθητικά. Η πολιτική εξάρτηση
από τις μεγάλες δυνάμεις, αναγκαία ίσως τα πρώτα έτη
του κρατικού μας βίου, έθρεψε και εν συνεχεία ανατροφοδοτήθηκε από το μεταπρατισμό, οποίος έκτοτε συνιστά βασικό χαρακτηριστικό του κοινωνικού και πολιτικού μας βίου.
Η παρούσα κρίση αναμφίβολα συνιστά αποτέλεσμα μιας μακρόσυρτης διαδικασίας παρακμής του
Ελληνισμού ως φορέα ενός σημαντικώτατου τρισχιλιετούς πολιτισμού. Αντιθέτως, με όρους αξίωσης πολιτικής κυριαρχίας, μέσω της κρατικότητας επιδιώξαμε και κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε την ιστορική
μας συνέχεια, αποστερούμενοι όμως βασικά χαρακτηριστικά της ιδιαιτερότητάς μας και όντες κυρίως στο
περιθώριο και όχι στην πρωτοπορία της ιστορικής διαδικασίας.
Η διαρκώς αυξανόμενη ένταση της κρίσης και ο
τρόπος διαχείρισής της καταδεικνύει ότι ως κράτος
φιλοδοξούσαμε να επιτύχουμε διασφαλίσεις οι οποίες
αντικειμενικά δεν δύνανται να παρασχεθούν, σε μόνιμη βάση, σε υπερεθνικό επίπεδο, δηλαδή κάποιος τρίτος να μας προστατεύει και να μας συντηρεί.
Η προσέγγιση του σύγχρονου ελληνικού δράματος έχει αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή το ελληνικό πολιτικό-κομματικό σύστημα, τόσο στην απρόσωπη απεικόνισή του όσο μερικές φορές και στην
προσωποποιημένη εκδοχή του. Ο κομματικός μηχανισμός έγινε το μέσον πραγμάτωσης της ανάρμοστης και κοινωνικά επιζήμιας σχέσης μεταξύ λαού
και πολιτικής εξουσίας. Αναντίρρητα, ένα διαρκώς
διευρυνόμενο ποσοστό του πολιτικού προσωπικού, κατά την μεταπολιτευτική περίοδο, λειτούργησε ως ο «συλλογικός εκμαυλιστής» της κοινωνίας,
που με την σειρά της επιζητούσε ακόμη περισσότερο εξαχρείωση. Η σταδιακή μετάλλαξη του Έλληνα πολίτη ουσιαστικά υποστασίωνε ένα πολιτικό ον
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Αφιέρωμα
που αξίωνε ολοένα και περισσότερα δικαιώματα και
ταυτοχρόνως φθίνουσες υποχρεώσεις στο κοινωνικό γίγνεσθαι.
Ασφαλώς το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι μόνον
οντολογικό αλλά καθορίζει και αλληλεπιδρά με το θεσμικό πλαίσιο. Ο Αριστοτέλης, αναλύοντας τα πολιτικά συστήματα, αποφαίνεται πως έκαστο κρίνεται από
την λειτουργία και αποτελεσματικότητά του, κατά πόσον προάγει το κοινό καλό, και όχι από τις ονομαστικές ή διακηρυκτικές διατυπώσεις του. Το βασικώτερο
γνώρισμα της 40χρονης μεταπολιτευτικής πορείας της
χώρας είναι η επικυριαρχία των κομμάτων, κυρίως των
αποκαλούμενων κομμάτων εξουσίας, όχι μόνον στον
στίβο της πολιτικής αλλά σε όλους τους κρατικούς θεσμούς. Η δημοκρατία είναι μία δυναμική διαδικασία,
που οφείλει να τείνει διαρκώς προς αμεσώτερες αποτυπώσεις της όσο το δυνατόν πιο αδιαμεσολάβητα.
Το σύνταγμα με την σημερινή του μορφή κατοχυρώνει το δημοκρατικό πολίτευμα και τα βασικά ατομικά δικαιώματα, διασφαλίζει όμως και την προνομιακή
θέση των κομμάτων ως προς την νομή της εξουσίας.
Ιδιαίτερα η αναθεώρηση του 1985 επέφερε συγκέντρωση των αρμοδιοτήτων στην εκτελεστική εξουσία,
έναντι της νομοθετικής και δικαστικής, καθιστώντας
τον πρωθυπουργό ως κυρίαρχο δρώντα του πολιτικού
συστήματος. Έχει χαθεί, λοιπόν, το σημείο αναφοράς του ελληνικού πολιτικού συστήματος και η βασική αρχή πως ο λαός είναι ο εντολέας και το πολιτικό
σύστημα ο εντολοδόχος του. Η 3η ελληνική δημοκρατία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς την λειτουργία της
και την διαρκή αναζήτηση όλο και αμεσώτερων εκφάνσεων της δημοκρατίας, συντηρώντας και αναπαράγοντας μια στατική απεικόνισή της.
Στην Ελλάδα, την κρίσιμη δεκαετία του ΄80, παρατηρήθηκε το εξής παράδοξο φαινόμενο: ενώ η χώρα
έγινε μέλος της ΕΟΚ, ενός θεσμού με συγκεκριμένο
πολιτικό και οικονομικό προσανατολισμό, ο κοινωνικός μετασχηματισμός που δρομολογήθηκε εκείνη την
περίοδο ήταν προς την αντίθετη κατεύθυνση, σαν να
περιμέναμε (και να επιθυμούσαμε) πως νικήτρια του
ψυχρού πολέμου θα ήταν η Σοβιετική Ένωση. Επίσης
και συναφώς δεν ήταν κοινωνικά αποδεκτή η συσχέτιση των παροχών και η διαρκής βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου με την αύξηση ή μη της παραγωγικότητας μετά την είσοδο της χώρας στην ΕΟΚ, και κυρίως δε της
ευρωζώνης
Η είσοδος της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν επέφερε, κατά προτεραιότητα, τον οικοΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

νομικό εκσυγχρονισμό της χώρας, αλλά δυστυχώς
επιτάχυνε, μέσω των πόρων που εισέρευσαν στην
ελληνική οικονομία, τις προαναφερθείσες διαδικασίες κοινωνικής αποσάθρωσης. Η ένταξη της χώρας
στην ευρωζώνη ενίσχυσε τις συλλογικές μας ψευδαισθήσεις και συνεχίζαμε να αξιώνουμε ακόμη περισσότερη ευημερία, ανεξαρτήτως των παραγωγικών
δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Επίσης θεωρούσαμε πως η νομισματική ενοποίηση θα οδηγούσε γραμμικά στην πολιτική ολοκλήρωση, η οποία θα
μας επέλυε σε μόνιμη βάση ζητήματα ασφάλειας και
ευημερίας.
Η σημερινή κρίση, που εξετάζεται κυρίως μόνο
στην οικονομική της διάσταση, είναι συνέπεια όλων
αυτών των διαδικασιών που συντελέστηκαν τα τελευταία σαράντα έτη. Μια σφαιρική προσέγγιση και αποτίμηση της κρίσης προϋποθέτει πνεύμα αυτοκριτικής,
ατομικά επίπονο αλλά κοινωνικά λυσιτελές, που όμως
δεν συνιστά μία αρεστή προοπτική για ένα μεγάλο μέρος του κοινωνικού συνόλου και φυσικά του πολιτικού
προσωπικού.
Η εξωτερική πολιτική συνιστά μια πτυχή της κρατικής πολιτικής, που καθορίζει τον τρόπο που το κάθε κράτος λειτούργει εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος μέσα σε ένα φάσμα σχέσεων που κυμαίνεται
μεταξύ σύγκρουσης και συνεργασίας. Η ελληνική κοινωνία έχει ανάγκη μιας κατευθυντήριας αρχής για τις
εξωτερικές της σχέσεις που να είναι σύμφυτη με τον
διακρατικό χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος αλλά και το διακυβερνητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η
ρεαλιστικώτερη εξωτερική πολιτική, που θα βασίζεται
στο πώς είναι το διεθνές και περιφερειακό σύστημα κι
όχι στο πώς θα έπρεπε να είναι, θα μας βοηθήσει να
εξέλθουμε από την δύσκολη συγκυρία και θα μας προστατεύσει από ανάλογες δυσάρεστες καταστάσεις στο
μέλλον.
Η Ελλάδα, όπως κάθε κράτος, ισχυρότερο ή πιο
αδύνατο, έχει την ανάγκη υιοθέτησης εξωτερικής
πολιτικής σύμφυτης με τα χαρακτηριστικά του διεθνούς και περιφερειακού συστήματος. Δυστυχώς η
ελληνική κοινωνία δυσκολεύεται να προσεγγίσει το
διεθνές γίγνεσθαι απαλλαγμένη από τις βασικές ιδεολογικές τοποθετήσεις έκαστου πολιτικού-κομματικού χώρου. Αναμφίβολα δεν υποστηρίζει κανείς πως
η ιδεολογία δεν επηρεάζει τις διεθνείς σχέσεις, τα πεπραγμένα όμως δηλούν τον περιορισμένο ρόλο των
ιδεολογικών πεποιθήσεων στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής.
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Η διαδικασία ευρωπαϊκής ενοποίησης θα ήταν
επωφελέστερο να εκλαμβάνεται από την ελληνική κοινωνία και ηγεσία στην πραγματική της και όχι
στην εν δυνάμει διάστασή της. Οι «φιλοευρωπαϊκές»
δυνάμεις της χώρας, που κυριάρχησαν από τα μέσα
της δεκαετίας του ’90 με την δεοντολογική προσέγγιση του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, συνέβαλαν στην
σημερινή δύσκολη συγκυρία Η Ελλάδα έχει την ανάγκη ενός νέου αφηγήματος και μιας πιο ενεργητικής
εξωτερικής πολιτικής, που θα ενισχύσει την θέση και
τον ρόλο της και θα αποτρέψει να καταστεί η Τουρκία περιφερειακός ηγεμόνας, γεγονός που θα έθετε
εν κινδύνω την απρόσκοπτη άσκηση των εξωτερικών
μας σχέσεων.
Το ελληνικό κράτος έχει ανάγκη πολύ σημαντικών
τομών σε όλες τις θεσμικές του δομές, σε τέτοια ένταση και βαθμό, που εφ’ όσον συντελεστούν θα επέλθει η
επανίδρυσή του. Η πρώτη και πιο καίρια μεταρρύθμιση είναι ο αποκομματισμός του κράτους, των θεσμών
και της κοινωνίας. Το ζήτημα που ανακύπτει είναι κατά
πόσον μπορεί να εφαρμοστεί ένα τόσο απαιτητικό σχέδιο από το παρόν πολιτικό σύστημα.
Το ερώτημα που ανακύπτει ομοιάζει με ρητορικό:
δύναται ένα σύστημα να μεταρρυθμιστεί πέραν του
σημείου που θα αλλάξει η ίδια του η φύση; Το υπάρχον κομματικό κατεστημένο συντηρείται από την εν
λόγω νοσηρή και αλυσιτελή κατάσταση, η ανατροπή
της οποίας προϋποθέτει την αποδόμησή του. Δυστυχώς και η σημερινή κυβέρνηση στελεχώνεται από μερικούς ιδεοτυπικούς χαρακτήρες, και ακολουθεί πρακτικές του χρεωκοπημένου πολιτικού μας συστήματος.
Η προφανής ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο σύνολο των διοικητικών πτυχών του κράτους, που ενώ είναι ορατή και αναγκαία για το κοινωνικό σώμα, δεν
πραγματοποιούνται, δηλοί του λόγου το αληθές, δηλαδή την αδυναμία της καθεστηκυίας πολιτικής τάξης να προβεί στις απαραίτητες θεσμικές τομές που,
αν τις πραγματοποιήσει, θα εκλείψει. Η δανειοτραφής
χώρα δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του πελατειακού κράτους, το οποίο στηρίζεται σε δύο πυλώνες:
το κομματικό σύστημα και τους ψηφοφόρους πελάτες. Η απροθυμία, από την πλειοψηφία του πολιτικού προσωπικού να θεσμοθετηθεί η ελεύθερη αγορά,
έγκειται ακριβώς στην αναγκαιότητα να λειτουργεί
η εξαρτησιακή σχέση πολιτικού-κομματικού μηχανισμού και ψηφοφόρου με αντίδωρο είτε μια θέση στο
δημόσιο είτε την διαιώνιση των προνομίων συγκεκριμένων συντεχνιών.
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Η μεταπολίτευση έκλεισε τον κύκλο της, σωρεύοντας προβλήματα, τα οποία ο ιστορικός του μέλλοντος
θα πρέπει να ζυγίσει πολύ προσεκτικά, για να αποφανθεί εν τέλει για την εν λόγω περίοδο. Σίγουρα το πώς
θα επέλθει το οριστικό τέλος της θα βαρύνει καθοριστικά την κρίση του. Ελπίδα όλων είναι η διαδικασία
να είναι όσο το δυνατόν ανέφελη, στον βαθμό που οι
διεθνοπολιτικές συνθήκες ενέχουν κινδύνους, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τον τουρκικό αναθεωρητισμό, αλλά και ευκαιρίες για να εξέλθει της παρούσας κατάστασης. Το πολιτικό προσωπικό παρουσιάζεται απρόθυμο
να κινήσει τις ιστορικά αναγκαίες διαδικασίες, διότι
αυτές θα σημαίνουν και το τέλος του, υπογραμμίζοντας και την ύστατη ώρα την ανεπάρκεια και ιδιοτέλειά του.
Οι διαδικασίες σε καμμία περίπτωση δεν μπορούν
να κινηθούν μόνο άνωθεν ή από τη βάση της κοινωνίας. Η επιστράτευση του κατάλληλου πολιτικού προσωπικού, που υπάρχει αλλά απέχει από το σημερινό
παθογόνο πολιτικό γίγνεσθαι, οφείλει να γίνει μέσα
από τις συνταγματικά καθορισμένες διαδικασίες, που
θα κινητοποιήσουν παράλληλα ένα κρίσιμο ποσοστό
του Ελληνικού λαού.
Οι παθογένειες που έχει συσσωρεύσει η μεταπολίτευση θα αποτελέσουν τα αντιπαραδείγματα της νέας
συλλογικής προσπάθειας, που θα κινείται στα πλαίσια
μιας διαρκούς αναζήτησης πιο άμεσων δημοκρατικών
θεσμών, κι όχι μιας στατικής και ιδεοληπτικής προσέγγισης της δημοκρατίας.
Παράλληλα, οφείλουν να πραγματοποιηθούν εκείνες οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που θα εξασφαλίσουν την δυναμική συμμετοχή της χώρας στο διεθνοποιημένο οικονομικό σύστημα. Η παιδεία προφανώς
είναι ο τομέας που θα πρωτοστατήσει της όλης διαδικασίας, όμως τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης
στον εν λόγω τομέα θα είναι πιο μακροπρόθεσμα, δημιουργώντας ένα πιο ανταγωνιστικό κράτος, αλλά κυρίως αντιστρέφοντας την παρακμιακή πορεία του Ελληνισμού ως τρόπου οργάνωσης και νοηματοδότησης
του ανθρωπίνου βίου που ίσως να ενδιαφέρει, ξανά,
πανανθρώπινα (Χρ. Γιανναράς, Η παρακμή ως πρόκληση, Νέα Σύνορα, Αθήνα, 1998).
Αν στις αρχές του 19ου αιώνα για να υπάρξει Ελληνικό κράτος επελέγη ο μερικός ακρωτηριασμός του Ελληνισμού, η θεσμική μεταρρύθμιση του κράτους αποτελεί στην τωρινή συγκυρία προϋπόθεση, εκ των ων
ουκ άνευ, για την ιστορική του συνέχεια.
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Ο αμυντικός επανασχεδιασμός
να πραγματοποιηθεί εγκαίρως μετά
από ώριμη απόφαση και όχι καθυστερημένα
μετά από μία εθνική αποτυχία.
του Ιπποκράτους Δασκαλάκη
υποστρατήγου ε.α.-διεθνολόγου

Μ

ια ριζική αναδιοργάνωση του Ελληνικού
κράτους αναμφισβήτητα θα πρέπει να συμπεριλάβει τον ευαίσθητο χώρο της Εθνικής Άμυνας. Ως μέρος του πολιτικού και κοινωνικού
γίγνεσθαι και άρρηκτα συνδεδεμένος με τα οικονομικά
μεγέθη, ο χώρος της άμυνας δεν μπόρεσε να διαφύγει
από τις παθογένειες και κακοδαιμονίες της ελληνικής
πραγματικότητος.
Ενδεχομένως ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά του
χώρου, με προεξέχουσα την αυταπάρνηση του προσωπικού, να αποτέλεσαν μια περιορισμένης αποτελεσματικότητος ασπίδα προστασίας από τα ακραία φαινόμενα εκφυλισμού, αλλά και εδώ η ανάγκη ριζικών
παρεμβάσεων και ανατροπών είναι ορατή σε όλους
τους τομείς. Οι ιδιαιτερότητες του χώρου της άμυνας,
με δεδομένο και το υφιστάμενο περιβάλλον των απειλών, επιβάλλουν την πραγματοποίηση όλων αυτών
των αλλαγών, χωρίς να επηρεαστεί ουδόλως και για
το ελάχιστο χρονικό διάστημα η αμυντική ικανότητα
της χώρας.
Επιδιωκόμενος στόχος των ριζικών αλλαγών είναι
η συγκρότηση ενός αμυντικού μηχανισμού, που, εκμεταλλευόμενος το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και
τους υπάρχοντες οικονομικούς πόρους, θα εξασφαλίζει αποτελεσματικά την εθνική εδαφική ακεραιότητα
και ασφάλεια της χώρας και του πληθυσμού. Εξυπακούεται ότι οι δραστηριότητες του αμυντικού μηχαΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

νισμού λαμβάνουν χώρα στο ασταθές διεθνές περιβάλλον, όπου οι συμμαχίες, τα συμφέροντα και λοιποί
παράγοντες επηρεάζουν τις ισορροπίες ισχύος, άρα
και την αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία των ενόπλων δυνάμεων.
Αναφέρομαι γενικώτερα σε αμυντικό μηχανισμό,
υπονοώντας ένα ευρύτερο σύνολο, που περιλαμβάνει, πλέον των ενεργών ενόπλων δυνάμεων και των
δυνάμεων εθνοφυλακής, όλους τους θεσμούς και όργανα χάραξης και εφαρμογής της αμυντικής πολιτικής
(συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής της διάστασης) αλλά και τις αμυντικές βιομηχανίες της χώρας. Διακρίνουμε, δηλαδή, την ανάγκη παρεμβάσεων
σε επίπεδο αξιοποιήσεως προσωπικού, οργάνωσης των
μονάδων των ενόπλων δυνάμεων και δομής διοικήσεων, προμήθειας και υποστήριξης των διαθέσιμων μέσων και λειτουργίας των θεσμικών οργάνων και διαδικασιών του ευρύτερου αμυντικού χώρου.
Θεμέλιος λίθος της αναδιάρθρωσης του χώρου της
Εθνικής Αμύνης είναι η κατάρτιση ενός πολιτικού κειμένου (συνήθως επικαλείται «Λευκή Βίβλος»), όπου
θα περιγράφεται σε αδρές γραμμές η αμυντική πολιτική σε βάθος ικανού χρόνου και θα συγκεντρώνει μια
ευρύτερη κομματική αποδοχή (ευκταίο). Το κείμενο
αυτό θα είναι σε συνάφεια με την εξωτερική πολιτική
και τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας, τις υπάρχουσες
απειλές, τους δημογραφικούς παράγοντες και τις οικο83

νομικές δυνατότητες, χωρίς να αγνοεί και τις κοινωνικές ισορροπίες.
Στο κείμενο αυτό θα αναφέρονται και θα αξιολογούνται οι υπάρχουσες κατά της χώρας απειλές και
θα περιγράφονται οι στόχοι της πολιτικής της εθνικής
άμυνας, καθώς και οι τρόποι αντιδράσεως των ενόπλων δυνάμεων σε αχνές γραμμές. Πιθανόν, επίσης,
να περιγραφούν και ενέργειες οι οποίες αυτόματα θα
προκαλέσουν την δική μας αντίδραση (επικαλούμενες
«κόκκινες γραμμές»). Επιπλέον θα αναλύονται συνοπτικά οι επιμέρους πολιτικές στο θέματα της εθνικής
αμυντικής πολιτικής.
Μείζον θέμα αποτελεί το είδος και η διάρκεια της
στρατιωτικής θητείας, ενώ η στράτευση των γυναικών
αποτελεί ένα «ταμπού» που θα πρέπει επιτέλους να
ξεπεραστεί, ώστε αφ’ενός να ενισχυθεί η επάνδρωση
των μονάδων και αφ’ετέρου αποκατασταθεί και η έννοια της ισότητας των δύο φύλων. Πιθανόν να επιλεγεί
θητεία «διαφορετικών ταχυτήτων» ως συνάρτηση του
βαθμού δυσκολίας αλλά και των πραγματικών κοινωνικών ιδιαιτεροτήτων. Επιβάλλεται, επίσης, να επαναπροσδιοριστεί η αναλογία επαγγελματιών και κληρωτών στο σύνολο του στρατεύματος, αντιμετωπίζοντας
το πρόβλημα της γήρανσης (και μη αντικατάστασης
στην ουσία) των πρώτων. Αναμφισβήτητα η θητεία
πρέπει να επανασχεδιαστεί ώστε αφ’ ενός να επιτρέπει την πλήρη (ή τουλάχιστον την επιχειρησιακά αποδεκτή) επάνδρωση του απαιτουμένου αριθμού των μονάδων και αφ’ετέρου να προάγει –σε όσο βαθμό είναι
αυτό δυνατόν- την προσωπικότητα, γνώσεις και δεξιότητες των στρατευσίμων.
Πρόνοια θα εξακολουθήσει να λαμβάνεται για τους
αντιρρησίες συνειδήσεως σε συνδυασμό με τις διεθνείς
συμφωνίες αλλά και τις επιταγές ισότητος του Συντάγματος.
Η σημερινή πραγματικότητα μας οδηγεί κατ’ ελάχιστον στην ανάγκη αύξησης της διάρκειας της θητείας. Δυστυχώς και παρά τις κατ’ επανάληψιν εξαγγελίες περί «παλλαϊκής άμυνας», ουδέποτε επιτεύχθηκε
η ουσιαστική αξιοποίηση του θεσμού της εφεδρείας.
Ο θεσμός της εφεδρείας με την κατάλληλη οργάνωση εμπεριέχει πολλαπλές δυνατότητες ενίσχυσης της
ισχύος και ετοιμότητος των ενόπλων δυνάμεων αλλά
και προσφοράς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών.
Ευνομούμενα κράτη της Ευρώπης με παραπλήσιου μεγέθους πληθυσμό έχουν υποδειγματική οργάνωση των
εφέδρων, με εμπλοκή τους μέχρι και σε υψηλού κινδύνου πολεμικές αποστολές στο εξωτερικό (σκανδιναυϊκά κράτη, Ελβετία, Ισραήλ).
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Σε επίπεδο θεσμικών λειτουργιών, συχνά προβάλλεται η ανάγκη ύπαρξης ενός μονίμου και υψηλού
επιπέδου και επαγγελματικής αναγνώρισης συμβουλευτικού οργάνου για θέματα αμύνης και εξωτερικής πολιτικής (όπως τα Συμβούλια Εθνικής Ασφαλείας άλλων χωρών). Ομολογουμένως το Κυβερνητικό
Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας (ΚΥΣΕΑ) στερείται παραπλήσιου συμβουλευτικού οργάνου και καταφεύγει κατά περίπτωση σε μεμονωμένες κυβερνητικές
υπηρεσίες πλημμελώς συνεργαζόμενες και περιορισμένης στόχευσης. Αυτό έχει ως συνέπεια την αδυναμία
ουσιαστικής κατάρτισης προτάσεων ολοκληρωμένης
και μακροχρόνιας πολιτικής και συνεχούς υποστήριξής της. Απαιτείται, λοιπόν, η αναγκαία θεσμική ρύθμιση για την απόκτηση αυτής της δυνατότητος από
αναβαθμισμένο υπάρχον σήμερα όργανο ή δημιουργία
ενός νέου. Σε κάθε περίπτωση, η ξεκάθαρη περιγραφή
των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων είναι αυτή που θα
ενισχύσει τον ρόλο και την ουσιαστική προσφορά αυτού του οργάνου.
Παράλληλα, θα πρέπει να αναθεωρηθούν όλα τα
θεσμικά κείμενα των εμπλεκομένων φορέων (συναρμόδιων υπουργείων, Γενικών Επιτελείων, Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και λοιπόν κρατικών
φορέων). Σκοπός της αναθεώρησης είναι η επικαιροποίηση, η απλοποίηση των διαδικασιών, η μείωση της
πολυνομοθεσίας και αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων
και καθηκόντων, η διαφάνεια, η αξιοκρατία, η μείωση της γραφειοκρατίας, η ελαχιστοποίηση του χρόνου
αντίδρασης, η ενίσχυση της πρωτοβουλίας, η οικονομία κλίμακος, ο περιορισμός των λειτουργικών δαπανών και η καταπολέμηση της ανευθυνότητος και κακώς
εννοούμενης «δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας».
Η πρόβλεψη εξέτασης και έγκρισης από την Βουλή (εμπλοκή της αρμόδιας επιτροπής Εξωτερικών και
Άμυνας) διαφόρων σημαντικών θεμάτων εξασφαλίζει
την διαφάνεια και δύναται να επεκταθεί και σε άλλες
περιπτώσεις (π.χ. επιλογή Αρχηγών Γενικών Επιτελείων). Αντίθετα, όμως, πρέπει να υπάρχουν και οι ασφαλιστικές δικλείδες για επείγουσες περιπτώσεις, καθώς
και περιπτώσεων εξαιρετικής σημασίας, αλλά και να
διασφαλίζεται η αποφυγή του ολέθριου άκρατου κομματικού ανταγωνισμού.
Θετική κρίνεται και η εξέταση όλων των διαδικασιών προμηθειών αλλά και της γενικώτερης εκτέλεσης
του αμυντικού προϋπολογισμού από τα αρμόδια και
τα θεσμικά καθορισμένα όργανα, με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και με αυστηρά προκαθορισμένες διαδικασίες.
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Αφιέρωμα
Ερχόμαστε τώρα στον πυρήνα της αναδιάρθρωσης
των ενόπλων δυνάμεων. Επανειλημμένες καλοπροαίρετες και κοπιαστικές προσπάθειες αναδιάρθρωσης
των ενόπλων δυνάμεων έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, αλλά έχουν εκφυλιστεί μέσω πολιτικών,
κομματικών, τοπικών παρεμβάσεων, προσωπικών φιλοδοξιών και συντεχνιακής νοοτροπίας. Κύριο χαρακτηριστικό όλων αυτών των προσπαθειών αποτελεί η
ασυνέχεια, η προχειρότητα και η νοοτροπία επιβολής
της προσωπικής σφραγίδας της εκάστοτε πολιτικής
και στρατιωτικής ηγεσίας, που διεκδικούν το «αλάνθαστο» και «σωτήριο» των επιλογών τους.
Η αναδιάρθρωση πρέπει να αποτελέσει μια συντονισμένη και μεθοδική προσπάθεια, απαλλαγμένη από
όλες τις παθογένειες του παρελθόντος και βασισμένη
σε στέρεες προϋποθέσεις. Η προσπάθεια αυτή, φυσικά,
δεν θα προέλθει από «παρθενογένεση», αλλά θα πρέπει
να βασιστεί στις υπάρχουσες μελέτες, εμπειρίες και να
αποτελέσει το επιστέγασμα ανάλογων προσπαθειών. Ο
σχολιασμός των προτάσεων, η εμπλοκή και η μεταφορά
της εμπειρίας απελθόντων αρχηγών Γενικού Επιτελείου
Εθνικής Αμύνης (ΓΕΕΘΑ) και Γενικών Επιτελείων (ΓΕ)
της τελευταίας πενταετίας, κρίνεται σκόπιμος, καθ’όσον οι άνθρωποι αυτοί, κατά κανόνα, απαλλαγμένοι πιέσεων και φιλοδοξιών ανέλιξης, δύναται να συνεισφέρουν εποικοδομητικά και χωρίς υστεροβουλίες.
Εξυπακούεται ότι πολιτικές, κομματικές, τοπικές,
συντεχνιακές παρεμβάσεις και σκοπιμότητες πρέπει
να εξοβελιστούν με αμφίπλευρη και αποφασιστική δέσμευση πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Συγχρόνως, κάθε αναδιοργάνωση πρέπει να προβλέπει θεσμοθετημένες διαδικασίες περιοδικού ελέγχου της
εφαρμογής, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων και τρόπο λήψεως των αναγκαίων διορθωτικών ενεργειών.
Επιπρόσθετα, η διαδικασία αναδιοργάνωσης πρέπει
να αναζητήσει και καταγράψει τις ιδέες και προτάσεις
όλων των στελεχών και ιδίως των μεσαίων βαθμίδων,
τα οποία, συνήθως, απαλλαγμένα σκοπιμοτήτων και
συντεχνιακών αγκυλώσεων, βιώνοντας την καθημερινή πραγματικότητα και κυρίως με την ευρύτητα του
νεανικού πνεύματος, θα τολμήσουν να αρθρώσουν τις
πραγματικά ρηξικέλευθες προτάσεις που επιβάλλουν
οι σημερινές και μελλοντικές ανάγκες.
Ο ρεαλιστικός προσδιορισμός της οροφής των ενόπλων δυνάμεων (βάση απειλών, εθνικών συμφερόντων, έμψυχων και άψυχων πόρων αλλά και δυνατοτήτων υποστήριξης) σε προσωπικό και μέσα αποτελεί
βασικώτατο στοιχείο της αναδιάρθρωσης. Οι αριθμοί
που θα προκύψουν, σε συνδυασμό και με τις επιχειρηΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

σιακές και τακτικές ανάγκες, θα οδηγήσουν στην αντίστοιχη διαμόρφωση και ανασυγκρότηση των μονάδων
και τμημάτων όλων των κλάδων και στον επανακαθορισμό των δομών διοικήσεων.
Η ορθή δομή διοικήσεως αποτελεί πολλαπλασιαστή
ισχύος και εξασφαλίζει την άμεση, ανάλογη και αποτελεσματική αντίδραση σε κάθε είδους απειλή. Η απλοποιημένη και κάθετη διοίκηση εκτιμάται ως η πλέον κατάλληλη για τις αμυντικές μας ανάγκες, με προσπάθεια
μείωσης των ενδιάμεσων επιπέδων. Στο επίπεδο του ΓΕΕΘΑ, επιβάλλεται να εξεταστεί ο διαχωρισμός στρατηγικών και επιχειρησιακών καθηκόντων, με την θεσμοθέτηση ενός διακλαδικού επιχειρησιακού επιτελείου ως
μοναδικού υπεύθυνου για την εκτέλεση των επιχειρήσεων στο ευρύτερο θέατρο επιχειρήσεων. Στο επιτελείο
αυτό θα εκχωρηθεί η επιχειρησιακή διοίκηση των μειζόνων διοικήσεων. Πιθανόν να επανακαθοριστεί ο ρόλος
των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων ως απλών «παρόχων δυνάμεων» (force providers) και εκτός της επιχειρησιακής αλυσσίδας διοικήσεως. Επίσης πρέπει να διασφαλιστεί και η ορθολογιστική συγκρότηση και ο ορθός
καταμερισμός των αποστολών μεταξύ των μειζόνων διοικήσεων (Στρατιά, Σώματα Στρατού και ισοδύναμα σε
ΠΝ και ΠΑ), ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και η αλληλοεπικάλυψη αρμοδιοτήτων. Το θέμα της διακλαδικότητος έχει απασχολήσει επί εικοσαετία τον χώρο της
άμυνας, χωρίς όμως να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα
αποτελέσματα, κυρίως στον χώρο της διακλαδικής υποστήριξης και προμηθειών. Η διακλαδικότητα πρέπει να
επιδιωχθεί από τα κατώτερα επίπεδα, μέσω της συνεκπαίδευσης, της συνεργασίας και της δημιουργίας των
κατάλληλων οργάνων (επιχειρήσεων και υποστήριξης),
όπου αυτά χρειάζονται.
Η συχνά εξαγγελλόμενη μείωση του αριθμού των
ανωτάτων αξιωματικών δεν αποτελεί πανάκεια. Η διατήρηση των αναχρονιστικών δομών και γραφειοκρατικών διαδικασιών, με απλή «υποβίβαση» των υπηρετούντων στελεχών κατά ένα ή δύο βαθμούς στην
κλίμακα της ιεραρχίας, δεν αποτελεί την λύση του
προβλήματος αλλά μάλλον μια πολιτική επικοινωνιακή προπαγάνδα. Απαιτείται μια πλήρης και σε βάθος
αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, που θα αντιμετωπίζει συγκεντρωτικά τα προαναφερθέντα σημαντικά ζητήματα, όπως: θέματα προσωπικού (εισαγωγή,
εκπαίδευση, σταδιοδρομία στελεχών, αξιοκρατία, θητεία κληρωτών), οργάνωση και συγκρότηση (αριθμός,
επάνδρωση και λειτουργία Μονάδων), δομή διοικήσεως, διακλαδικότητα και κυρίως δυνατότητες υποστήριξης του προτεινομένου σχήματος.
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Ειδικώτερα τα θέματα προσωπικού πρέπει να αποτελέσουν την κορωνίδα των προσπαθειών μας, καθ’όσον η υπεροχή του έμψυχου υλικού μας αποτελεί τον
βασικό πολλαπλασιαστή της ισχύος μας. Θέματα σταδιοδρομίας, εξέλιξης, υπηρεσιακών σχέσεων, αξιολόγησης και αξιοκρατίας επηρεάζουν τα μέγιστα την
απόδοση του προσωπικού. Ο συνδυασμός μιας κακώς
εννοούμενης συντεχνιακής νοοτροπίας αποφυγής συγκρούσεων και η έλλειψη και απροθυμία εφαρμογής
προκαθορισμένων διαδικασιών ελέγχου, δοκιμασιών
και αξιολογήσεων οδηγεί σε αναξιοκρατικές επιλογές
και στη μη ορθή αξιοποίηση του προσωπικού.
Ομοίως η συνολική στρατιωτική εκπαίδευση των
στελεχών χρήζει συνολικής αναδιαμόρφωσης, από το
κατώτερο (βασική στρατιωτική εκπαίδευση) μέχρι το
ανώτατο επίπεδο (Ανωτάτη Σχολή Εθνικής Αμύνης και
απόκτηση πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών), βάσει
προκαθορισμένων και σπονδυλωτών ανά κλιμάκιοεπίπεδο στοχεύσεων. Η εκπαίδευση, κινούμενη παράλληλα με την συνεχή αξιολόγηση και την ύπαρξη
συχνών κόμβων επιλογής κατεύθυνσης σταδιοδρομίας, θα εξασφαλίζουν την αξιοποίηση αλλά και εξέλιξη του κάθε στελέχους ανάλογα με τις ικανότητές του
και τις ανάγκες της υπηρεσίας, εξασφαλίζοντας την
εξειδίκευση και την τοποθέτηση του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση. Με τον τρόπο αυτόν,
θα περιοριστούν και τα φαινόμενα εξωθεσμικών αλλά
και εσωτερικών συντεχνιακών παρεμβάσεων στην εξέλιξη των στελεχών, με θετικά αποτελέσματα στον τομέα του ηθικού του προσωπικού και της εξέλιξης των
αρίστων. Ομοίως, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της αναγκαστικής ή μη πρόωρης απομάκρυνσης (αποστρατείας) του μονίμου προσωπικού σε αποδοτικές ηλικίες.
Η διαρκώς αυξανόμενη απειλή αντιμετωπίσεως
ασύμμετρων απειλών ειδικά στο εσωτερικό της χώρας,
επιβάλλουν την συγκρότηση κατάλληλης κρατικής
υποδομής αντιμετώπισής τους, με παράλληλη την δυνατότητα χειρισμού καταστάσεων έκτακτης ανάγκης
και φυσικών καταστροφών. Οι ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν σε μεγάλο βαθμό την υποδομή και τις ικανότητες, αλλά θα πρέπει να διαμορφωθεί και το ανάλογο
νομοθετικό πλαίσιο και να εξασφαλισθεί η αρμονική
συνεργασία-υπαγωγή όλων των κρατικών φορέων με
την ανά περίπτωση εμπλοκή, καθοδήγηση και επίβλεψη του πλέον εξειδικευμένου και έχοντος τις ικανότητες οργάνου. Ως παράδειγμα αναφέρεται η απειλή της
κυβερνοεπίθεσης κατά ζωτικών εγκαταστάσεων της
χώρας (μη αναγκαία στρατιωτικών). Η αντιμετώπιση
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της απειλής του κυβερνοπολέμου προϋποθέτει την ενιαία κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού, υπό την
καθοδήγηση ενός κεντρικού φορέα.
Η ανάπτυξη μιας βιώσιμης πολεμικής βιομηχανίας,
ικανής να υποστηρίζει τις βασικές ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων αλλά και να διαθέτει εξαγωγικό προσανατολισμό, είναι απαραίτητη. Προϋπόθεση είναι η
επανασχεδίαση της συνολικής διαδικασίας προμηθειών, η κάλυψη των υφισταμένων νομοθετικών κενών
με παράλληλη απλούστευση των διαδικασιών και η
μεταφορά τεχνολογίας με την υιοθέτηση προγραμμάτων συμπαραγωγής πολεμικού υλικού ή συμμετοχής
σε πολυεθνικά προγράμματα. Η κάλυψη των αναγκών
σε μέσα πρέπει να σχεδιάζεται με οικονομίες κλίμακος,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις παραπλήσιες ανάγκες του
ευρύτερου δημοσίου τομέα, αλλά και ιδιωτικές απαιτήσεις, όπου αυτό είναι δυνατόν. Επιβάλλεται επίσης η
ενίσχυση της εγχώριας επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη εκμετάλλευση των κοινοτικών οδηγιών και η
συνεργασία με ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα και
φορείς. Εξυπακούεται ότι απαιτείται και η ανάληψη λελογισμένου επιχειρηματικού και ερευνητικού ρίσκου.
Ειδικά η αναζήτηση τεχνολογικών καινοτομιών και
η στροφή σε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, που συνήθως δεν προϋποθέτουν υψηλής αξίας βιομηχανική
υποδομή, πρέπει να αποτελεί στόχο. Καθ’όσον όμως η
ιστορία αποδεικνύει ότι η επικράτηση στο πεδίο της
μάχης δεν συνδέεται ως επί το πλείστον με την μαζική διάθεση καινοτόμων προϊόντων αλλά περισσότερο
με την καινοτόμο χρήση των, επιβάλλεται η τακτική
πρωτοποριακή σκέψη και το επαναστατικό στρατιωτικό πνεύμα. Αμφότερα αποτελούν αποτέλεσμα μιας
συνεχώς σε εγρήγορση στρατιωτικής σκέψης και πειραματισμού στο πεδίο των ασκήσεων. Αναφερόμενοι
στον τομέα των ασκήσεων, πρέπει να επισημάνουμε
την ανάγκη αφ’ενός χρήσεως σύγχρονων εξομοιωτών
εκπαιδεύσεως στον μέγιστο βαθμό παράλληλα με την
ρεαλιστική εκπαίδευση (δυστυχώς κοστοβόρα) στο
πεδίο των ασκήσεων.
Εκτιμούμε ότι η υιοθέτηση των προαναφερθέντων
προτάσεων θα επιφέρει μια κοσμογονία στον χώρο των
ενόπλων δυνάμεων, αντιμετωπίζοντας όμως τις αντιδράσεις του πελατειακού κομματικού συστήματος, των
οργανωμένων συμφερόντων αλλά και μιας αδρανούς
νοοτροπίας και «αντιδραστικής» συμπεριφοράς μέρους
των στελεχών. Η πλειονότητα των προτάσεων έχει
αναπτυχθεί στο παρελθόν από αξιόλογους μελετητές,
ενώ υφίσταται και το κατάλληλο και έμπειρο προσωπικό για τον λεπτομερή σχεδιασμό και υλοποίησή των.
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Αφιέρωμα
Απομένει η βούληση (κυρίως πολιτική) για την υλοποίηση ενός πραγματικά «επαναστατικού» προγράμματος
και την εφαρμογή του άνευ αποκλίσεων.
Ο σχεδιασμός, νομοθέτηση και εφαρμογή όλων
αυτών των μέτρων θα απαιτήσουν τον προσεκτικό
συντονισμό αριθμού προπαρασκευαστικών ομάδων
υπό κεντρική καθοδήγηση και έλεγχο. Συγχρόνως θα
πρέπει να εξασφαλίζεται και η τήρηση των συνταγματικών υποχρεώσεων, ο πολιτικός (κοινοβουλευτικός) έλεγχος και έγκριση των προτάσεων και η τελική
εναρμόνιση των αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων
με τις προτεινόμενες αλλαγές. Η μέγιστη δυσκολία
του εγχειρήματος ευρίσκεται στην ορθό συντονισμό
των προτάσεων μέσω πολυεπίπεδων και παράλληλων
ενεργειών και εργασιών διαφόρων ομάδων, και έπεται
η επίπονη σταδιακή εφαρμογή των διαδικασιών υλοποίησής τους σε όλα τα επίπεδα. Η πολιτική ηγεσία
πρέπει να εξασφαλίσει την πολιτική καθοδήγηση και
κοινοβουλευτική έγκριση, σε αγαστή συνεργασία με
τις ένοπλες δυνάμεις.

Μέσω μιας συνεχούς και έγκαιρης ανατροφοδότησης όλων των πλευρών, πρέπει να αποφεύγονται
άσκοπες καθυστερήσεις, παλινδρομήσεις και τυχόν
εκτροχιασμοί από την επιδιωκόμενη πορεία. Συγχρόνως, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, μακράν συντεχνιακών νοοτροπιών και προσωπικών επιδιώξεων,
πρέπει με επαγγελματικό τρόπο να υιοθετήσει ρηξικέλευθες προσεγγίσεις και τομές στα φλέγοντα θέματα.
Μόνον όμως ο ειλικρινής διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων αμφοτέρων των πλευρών (πολιτικής και στρατιωτικής), η αλληλοκατανόηση και ο σεβασμός της
αποστολής και εξειδίκευσης εκάστου εγγυώνται την
πιθανή επιτυχία του εγχειρήματος.
Και το κυριώτερο: επιβάλλεται ο αμυντικός επανασχεδιασμός να προέλθει κατόπιν μιας ώριμης απόφασης και κοπιώδους συνεργατικής προσπάθειας και όχι
κατόπιν μιας εθνικής αποτυχίας ή χειρότερα συντριβής
όπως πολλάκις συνέβηκε στο παρελθόν.

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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Χωρίς ανεξάρτητη
και λειτουργική Δικαιοσύνη
δεν οικοδομείται κράτος
του Χάρη Κατσιβαρδά
Δικηγόρου LLM

Ε

ίναι πρόδηλο ότι η θεσμική αβελτηρία της Δικαιοσύνης είναι χρόνια και καθολική, παρά τις
μεγαλόστομες εξαγγελίες των εκάστοτε κυβερνήσεων ως προς την πάταξη της γραφειοκρατίας, την
βελτίωση των συνθηκών υπό τις οποίες απονέμεται
αλλά κυρίως την δήθεν λυσιτελή ρύθμιση επιτάχυνσης
του έργου της.
Ο τρόπος απονομής της δικαιοσύνης σήμερα πάσχει εκ βάθρων και αδυνατεί να υπερκεράσει τις εγγενείς παθογένειες, λόγω μη προώθησης ουσιαστικών μεταβολών στο σύστημα της δικαιοσύνης και όχι
απλώς ατελών και ανεφάρμοστων στην πράξη επιδερμικών διορθώσεων, όπως γίνεται σήμερα.
Ειδικώτερα, δε, το μείζον πρόβλημα το οποίο πλήττει την εικόνα των δικαστηρίων και καταστρατηγεί την
αρχή του εύλογου χρόνο διεξαγωγής της δίκης, με συνέπεια να παραβιάζονται τα θεμελιώδη δικαιώματα
των πολιτών για άμεση παροχή έννομης προστασίας
για την ρύθμιση μίας κατάστασης, είναι η ανυπέρβλητη χρονοτριβή στον προσδιορισμό των δικών σε όλο
το φάσμα των υποθέσεων, ήτοι Αστικού, Ποινικού και
Διοικητικού Δικαίου, με αποτέλεσμα η αδικαιολόγητη
αυτή καθυστέρηση στην διεξαγωγή μίας ένδικης υπόθεσης να εξομοιώνεται εκ του αποτελέσματος εν τέλει,
με αρνησιδικία.
Υπάρχει μεγάλος όγκος υποθέσεων, μικρός αριθμός
δικαστών και υπαλλήλων, έλλειψη ορθολογιστικής δομικής οργάνωσης του συστήματος, με αποτέλεσμα να
γιγαντώνεται το πρόβλημα μη έγκαιρης εκδίκασης των
υποθέσεων.
Την ευθύνη για τις διοικητικές και οργανωτικές αυτές δυσχέρειες του συστήματος φέρει αποκλειστικά η
εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, η οποία δεν εγκύπτει
με σοβαρότητα και εμβρίθεια να επιλύσει δεόντως το
εν λόγω ακανθώδες ζήτημα.
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Ωστόσο, όμως, τα προβλήματα δεν εξαντλούνται
μόνον στην έλλειψη διοικητικής οργάνωσης, αλλά και
σε πάρα πολλές στρεβλώσεις, οι οποίες προκύπτουν
στην πράξη λόγω πολυνομίας ή και σε εκ διαμέτρου
θεσπισμένες αντικρουόμενες διατάξεις, με συνέπεια να
δημιουργείται ανασφάλεια δικαίου.
Περαιτέρω θα επισημάνω μία πρόσθετη, αλλά καίρια πτυχή θεσμικής στρέβλωσης, η οποία συνίσταται
στο γεγονός ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης φαλκιδεύεται λόγω της ιταμής και ωμής επέμβασης της
εκτελεστικής αλλά και νομοθετικής εξουσίας σε αυτήν,
κατά τρόπο με τον οποίο καταλύεται ουσιαστικά στην
πράξη η διάκριση των εξουσιών σε νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική, όπως τούτο κατοχυρώνεται ρητώς στο άρθρο 26 του Συντάγματος.
Ειδικώτερα, λοιπόν, δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου
90 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του
Ν. 3841/2010 (άλλως το άρθρο 14 παρ. στ, εδάφιο δ,
του παρόντος κανονισμού της Βουλής), καθορίζεται
ο τρόπος ανάδειξης των προέδρων των ανώτατων δικαστηρίων της Επικρατείας αλλά και της Εισαγγελίας
του Αρείου Πάγου, ο οποίος έχει ως εξής :
Κατ’ αρχάς, προ της εισηγήσεως του αρμοδίου
υπουργού κατά την συνεδρίαση του εκάστοτε Υπουργικού Συμβουλίου και προτού εισέτι δημοσιευτεί Προεδρικό Διάταγμα, προαπαιτείται η έγγραφη διατύπωση γνώμης του οργάνου της διάσκεψης των προέδρων
της Βουλής επί ενός καταλόγου υποψηφίων τους οποίους έχει προτείνει ο εκάστοτε Υπουργός Δικαιοσύνης,
η οποία όμως γνώμη του ανωτέρω οργάνου δεν είναι
δεσμευτική για τον εκάστοτε υπουργό Δικαιοσύνης.
Ως εκ τούτου, λοιπόν, εμφαίνεται απολύτως και ευθέως η απερίφραστη και ωμή επέμβαση της εκτελεστικής εξουσίας (Υπουργικό Συμβούλιο) με την συνεπικουρία της Νομοθετικής (όργανο Διάσκεψης των
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Αφιέρωμα
Προέδρων της Βουλής), στην Δικαιοσύνη. Γιατί άραγε
να υφίσταται αυτός ο δυσεξήγητος «γόρδιος» δεσμός,
ο οποίος υποβιβάζει κατά μείζονα λόγο το κύρος της
Δικαιοσύνης και πλήττει εκ βάθρων τους Δημοκρατικούς θεσμούς της Πατρίδας ;
Για ποιόν λοιπόν, λόγο, να καθυποτάσσεται η Δικαιοσύνη και να κύπτει υποτακτικά το γόνυ στα κελεύσματα της εκάστοτε εκτελεστικής εξουσίας, ενώ κατά
τα άλλα είναι ισότιμη και ανεξάρτητη;
Ο τετελεσμένος αυτός στραγγαλισμός της δικαιοσύνης, η οποία τελεί διαρκώς υπό την δαμόκλειο σπάθη του ασφυκτικού ελέγχου και της αυστηρής επίβλεψης των ενεργειών της από το Κράτος, απάδει προς το
Σύνταγμα και την λαϊκή κυριαρχία.
Εκ των ως άνω, λοιπόν, φύεται αναπόδραστα το
εξής καίριο ρητορικό ερώτημα: τι φοβάται επομένως

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

το κράτος και δεν επιτρέπει στην πράξη, την πλήρη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης; Ή μήπως δεν είναι
επαρκώς καταρτισμένοι οι δικαστές και αγνοούν την
ρύθμιση των θεσμικών τους ζητημάτων;
Εν κατακλείδι, οι διαρθρωτικές αλλαγές στους κόλπους τις Δικαιοσύνης απαιτείται να συντελεστούν χωρίς χρονοτριβή, για να υποβαστάξουν τον ακρογωνιαίο λίθο του Δημοκρατικού μας πολιτεύματος, τον
θεμελιώδη Πυλώνα της Δικαιοσύνης, τόσο σε επίπεδο
δομικής οργάνωσης αλλά και σε ουσιαστικό επίπεδο
ακριβοδίκαιης απονομής αυτής, προκειμένου να αναγορευθεί σε προπύργιο ελευθεριών και πραγματικής
δημοκρατίας και όχι σε «αλά κάρτ» θεραπαινίδα πολιτικών ανομιών.
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Απλή Αναλογική:
υπό προϋποθέσεις βάση για ένα
υγιέστερο πολιτικό σύστημα
του Παναγιώτη Κώτσιου

Ε

κλογικό σύστημα είναι η μέθοδος μετατροπής των ψήφων σε έδρες, δηλαδή με ποιόν τρόπο η βούληση του
εκλογικού σώματος, που εκφράστηκε στις εκλογές με την ψήφο των εκλογέων, θα μεταφραστεί σε κατανομή των βουλευτικών εδρών. Αν και υπάρχουν πάρα πολλοί τύποι εκλογικών συστημάτων, οι τρεις βασικές
μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι η απλή αναλογική, η ενισχυμένη αναλογική και το πλειοψηφικό.
Η Απλή Αναλογική είναι το εκλογικό σύστημα σύμφωνα με το οποίο κάθε κόμμα λαμβάνει ποσοστό εδρών,
ακριβώς σύμφωνα με τις ψήφους που έχει λάβει.
Η Ενισχυμένη Αναλογική δίνει, με το πρόσχημα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων, επιπλέον έδρες στο πρώτο
κόμμα, για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση και να αποφύγει την συνεργασία με άλλα κόμματα.
Στο Πλειοψηφικό το σύνολο των εδρών μιας περιφέρειας δίδονται στο κόμμα με τις περισσότερες ψήφους σε
αυτήν την περιφέρεια.
Στην πλειονότητα των χωρών, το εκλογικό σύστημα προβλέπεται από το ίδιο το ισχύον σύνταγμά τους, παραμένοντας έτσι ενιαίο για όλες τις πολιτικές αναμετρήσεις. Αντίθετα, στην Ελλάδα, πολύ σπάνια ακολουθήθηκε το
ίδιο εκλογικό σύστημα έστω και σε δύο συνεχόμενες εκλογές, εκτός από τις επαναληπτικές. Αυτό συμβαίνει διότι ο καθορισμός του εκλογικού συστήματος επαφίεται κάθε φορά στην πρωτοβουλία της κυβέρνησης, χωρίς να
δίνεται η ευχέρεια στον «κυρίαρχο» ελληνικό λαό να προτείνει, να εγκρίνει ή να απορρίψει το εκλογικό σύστημα
πριν οδηγηθεί στις κάλπες.
Στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί διάφορα εκλογικά συστήματα. Έτσι, από το 1844 μέχρι το 1923, οι βουλευτικές εκλογές γίνονταν με το πλειοψηφικό σύστημα. Από το 1926 έως το 1956 εναλλάσσονταν τα δύο συστήματα,
πλειοψηφικό και αναλογικό. Μετά το 1956, βασικό εκλογικό σύστημα είναι το ενισχυμένο αναλογικό, σε διάφορες παραλλαγές του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με το αναθεωρημένο άρθρο 54 παρ. 1 του Συντάγματος, το εκλογικό σύστημα ορίζεται με νόμο που ισχύει από τις μεθεπόμενες εκλογές, εκτός εάν προβλέπεται η ισχύς του άμεσα από τις
επόμενες εκλογές με ρητή διάταξη που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθμού των βουλευτών (Βουλή των Ελλήνων, 2014).
Από το 1990 έως σήμερα, στην χώρα μας έχουν ψηφιστεί 3 εκλογικοί νόμοι:
Νόμος 1907/1990
Νόμος 3231/2004
Νόμος 3636/2008
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Αφιέρωμα
Νόμος 1907/1990 – Ενισχυμένη Αναλογική
Εισηγητής του νόμου 1907/1990 ήταν ο Σωτήρης Κούβελας, Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ψηφίστηκε το έτος 1990 και ίσχυσε στις εκλογές του 1993, του 1996, του 2000 και του 2004. Ο νόμος αυτός, οι σχετικές διατάξεις του οποίου περιλαμβάνονται στα άρθρα 88-90 του Εκλογικού Κώδικα, καθιερώνει
ένα μικτό εκλογικό σύστημα, αυτό της ενισχυμένης αναλογικής. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, η χώρα διαιρείται σε 56 πρωτοβάθμιες περιφέρειες και 13 δευτεροβάθμιες. Από τις περιφέρειες εκλέγονται 288 βουλευτές και 12 επικρατείας. Με αυτόν τον νόμο εισήχθη η λεγόμενη ρήτρα του 3%. Κατά την ρύθμιση αυτή, κόμμα
ή συνασπισμός κομμάτων ή ανεξάρτητος συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος, που δεν συγκέντρωσε ποσοστό έγκυρων ψηφοδελτίων, τουλάχιστον ίσο με το 3% του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, δεν δικαιούνται βουλευτική έδρα. Η πλήρωση των εδρών γίνεται με την διαδικασία της εξομάλυνσης, η οποία αρχίζει
από το μικρότερο κόμμα και συνεχίζεται προς τα επόμενα με κριτήριο τον αριθμό των ψήφων. Βάσει της εξομάλυνσης, κάθε κόμμα παίρνει το 70% των εδρών που θα του αναλογούσαν, αν ίσχυε η απλή αναλογική, ενώ το
υπόλοιπο των εδρών πάνε στο 1ο σε ψήφους κόμμα.
Νόμος 3231/2004 – Ενισχυμένη Αναλογική με Πριμοδότηση 40 Εδρών
Εισηγητής του νόμου 3231/2004 ήταν ο Κώστας Σκανδαλίδης, Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Σημίτη.
Σύμφωνα με τον νόμο 3231/2004, η χώρα χωρίζεται σε 57 εκλογικές περιφέρειες. Κάθε νομός αποτελεί μια εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση τις Αττικής (5 περιφέρειες) και Θεσσαλονίκης (2 περιφέρειες). Από τους 300 βουλευτές οι 288 εκλέγονται σε εκλογικές περιφέρεις και 12 από λίστα επικρατείας. Η είσοδος στη Βουλή απαιτεί 3% των
έγκυρων ψήφων πανελλαδικά, ενώ οι λευκές και άκυρες ψήφοι δεν υπολογίζονται. Η κατανομή των εδρών γίνεται
σε 260 έδρες, ενώ οι υπόλοιπες 40 δίνονται ως πριμ στο 1ο σε ψήφους κόμμα.
Νόμος 3636/2008 (Τροποποίηση του ν. 3231/2004) – Ενισχυμένη Αναλογική με Πριμοδότηση 50 Εδρών
Εισηγητής του νόμου 3636/2008 ήταν ο Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Εσωτερικών της Κυβέρνησης Καραμανλή. Ο 3636/2008 επέφερε ορισμένες αλλαγές στον 3231/2004, με πιο βασική την πριμοδότηση με 50 έδρες στον
1ο κόμμα, αντί για 40 που ίσχυε ως τότε.
Οι επιπτώσεις των παραπάνω νόμων στην κατανομή των εδρών, θα παρουσιαστούν μέσω των εθνικών εκλογικών αναμετρήσεων των ετών 1996, 2000, 2004, 2007, 2009, 2012Α και 2012Β (Πίνακες 1 ως 7).
Από τα πρώτα κιόλας αποτελέσματα είναι φανερή η επίπτωση του συστήματος της ενισχυμένης αναλογικής στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το ΠΑΣΟΚ το 1996 με 41,49% των ψήφων έλαβε 162 έδρες, ενώ το δεύτερο
κόμμα με ποσοστό 38,12% έλαβε μόλις 108. Διαιρώντας τον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων με τον αριθμό
των εδρών της Ελληνικής Βουλής, (δηλαδή 6.780.049/300) μπορούμε να βρούμε το εκλογικό μέτρο της απλής
αναλογικής, δηλαδή τον ακριβή αριθμό των ψήφων που αντιστοιχούν σε μια βουλευτική έδρα. Στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι 22.600 ψήφοι. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων
κάθε κόμματος, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή
εδρών περισσεύουν 5 έδρες, αυτές μέσω μιας Β΄κατανομής δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα
ποσοστά ψήφων. Βλέπουμε ότι με την απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε
125 έδρες, ενώ τα κόμματα που θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 7 αντί για 5. Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν. 1907/1990 και της απλής
αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
162 – 125 = 37
Μπόνους έδρες x Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
37 x 22.600 = 836.200 ψήφοι ή 12,33% των έγκυρων ψηφοδελτίων
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Στην εκλογική αναμέτρηση του 2000, το ΠΑΣΟΚ με 43,79% των ψήφων έλαβε 158 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με ποσοστό 42,74% έλαβε μόλις 125. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική
αναμέτρηση είναι 22.893. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να
βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή εδρών περισσεύουν 4 έδρες, αυτές
μέσω μιας Β΄κατανομής δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων. Βλέπουμε ότι με την
απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε 132 έδρες, ενώ τα κόμματα που θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 7 αντί για 4. Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν. 1907/1990 και της απλής αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό
των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
158 – 132 = 26
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
26x22.893= 595.218 ψήφοι ή 8,66% των ψήφων
Στην εκλογική αναμέτρηση του 2004, η ΝΔ με 45,36% των ψήφων έλαβε 165 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με
ποσοστό 40,55% έλαβε μόλις 117. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι 24.683. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή εδρών περισσεύουν 2 έδρες, αυτές μέσω
μιας Β΄κατανομής αυτές οι έδρες δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων. Βλέπουμε ότι
με την απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε 137 έδρες, ενώ τα κόμματα που
θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 6 αντί για 4. Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης
του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν. 1907/1990 και της απλής αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον
αριθμό των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
165-137=28
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
28x24.683.893= 691.124 ψήφοι ή 9,33% των έγκυρων ψήφων
Στην εκλογική αναμέτρηση του 2007, η ΝΔ με 41,84% των ψήφων έλαβε 152 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με
ποσοστό 38,10% έλαβε μόλις 102. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι 23.863. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Οι 5 έδρες που περισσεύουν στην Α΄κατανομή, δίνονται ανα μια
στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων μέσω μιας Β΄κατανομής. Βλέπουμε ότι με την απλή αναλογική
και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε 126 έδρες, ενώ τα κόμματα που θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 7 αντί για 5. Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν. 3231/2004 και της απλής αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ψήφων που
αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
152-126=26
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
26x23.863=620.438 ψήφοι ή 8,66% των έγκυρων ψήφων
Στην εκλογική αναμέτρηση του 2009 το ΠΑΣΟΚ με 43,92% των ψήφων έλαβε 160 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με ποσοστό 33,47% έλαβε μόλις 91. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική
αναμέτρηση είναι 22.861 ψήφοι. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή εδρών περισσεύουν 4
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έδρες, αυτές δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων μέσω μιας Β΄κατανομής. Βλέπουμε
ότι με την απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε 133 έδρες, ενώ τα κόμματα που
θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 8 αντί για 5.
Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν 3231/2004
και της απλής αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
160 – 133 = 27
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
27 x 22.8861 = 617.247 ψήφοι ή 8,99% των έγκυρων ψήφων
Στην Α΄ εκλογική αναμέτρηση του 2012, η ΝΔ με 18,85% των ψήφων έλαβε 108 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με ποσοστό 16,79% έλαβε μόλις 52. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική
αναμέτρηση είναι 21.080. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να
βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή εδρών περισσεύουν 14 έδρες, αυτές
μέσω μιας Β΄κατανομής αυτές οι έδρες δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά ψήφων. Βλέπουμε ότι με την απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε μόλις 57 έδρες, ενώ τα
κόμματα που θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 20 αντί για 7! Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος
της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν 3636/2008 και της απλής αναλογικής, μπορούμε να
μετρήσουμε τον αριθμό των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
108 - 57 = 51
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
51 x 21.080 = 1.075.080 ψήφοι ή 16,59% των έγκυρων φήφων
Στην Β΄εκλογική αναμέτρηση του 2012, η ΝΔ με 29,66% των ψήφων έλαβε 129 έδρες, ενώ το δεύτερο κόμμα με ποσοστό 26,89% έλαβε μόλις 71. Το εκλογικό μέτρο της απλής αναλογικής στην συγκεκριμένη εκλογική αναμέτρηση είναι 20.518. Διαιρώντας το εκλογικό μέτρο με το σύνολο των ψήφων κάθε κόμματος, μπορούμε να βρούμε τον αριθμό των εδρών που του αντιστοιχούν. Διότι στην Α΄κατανομή εδρών περισσεύουν 10
έδρες, αυτές μέσω μιας Β΄κατανομής αυτές οι έδρες δίνονται ανα μια στα κόμματα με τα μεγαλύτερα ποσοστά
ψήφων. Βλέπουμε ότι με την απλή αναλογική και χωρίς το όριο του 3%, το πρώτο κόμμα θα λάμβανε μόλις 90
έδρες, ενώ τα κόμματα που θα εισέρχονταν στην ελληνική βουλή θα ήταν 12 αντί για 7! Θέλοντας να μετρήσουμε το μέγεθος της αλλοίωσης του εκλογικού αποτελέσματος μεταξύ του Ν 3636/2008 και της απλής αναλογικής, μπορούμε να μετρήσουμε τον αριθμό των ψήφων που αποδόθηκαν στο 1ο κόμμα, χωρίς πραγματικά
να τις έχει λάβει. Δηλαδή:
Έδρες Ενισχυμένης αναλογικής – Έδρες Απλής Αναλογικής = Μπόνους έδρες
129 – 90 = 39
Μπόνους έδρες * Εκλογικό μέτρο = Αλλοιωμένες ψήφοι
39 x 20.518 = 800.202 ψήφοι ή 12,99% των έγκυρων ψήφων.
ΑΠΟΧΗ-ΛΕΥΚΑ-ΑΚΥΡΑ
Ένα άλλο αποτέλεσμα του ισχύοντος εκλογικού συστήματος είναι η αποχή των ψηφοφόρων.
Τα ποσοστά αποχής στις Ελληνικές εκλογές είναι πραγματικά τεράστια και υποδηλώνουν με ξεκάθαρο τρόπο
την απαξίωση του κόσμου για το πολιτικό σκηνικό της χώρας.
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Πίνακας 8: Ποσοστά Αποχής 1996-2012
Εκλογική Αναμέτρηση

Ψηφοφόροι

Ποσοστό

Εκλογές 1996:

2.162.086

23.75%

Εκλογές 2000:

2.346.014

25.03%

Εκλογές 2004:

2.326.025

23.5%

Εκλογές 2007:

2.563.891

25.9%

Εκλογές 2009:

2.884.459

29.08%

Εκλογές 2012:

3.469.041

34,82%

Εκλογές 2012:

3.731.078

37,51%

Πηγή Υπ. Εσωτερικών
Βλέποντας τα παραπάνω νούμερα συμπεραίνουμε ότι στις 7 τελευταίες αναμετρήσεις η αποχή κινείται γύρω
στο ¼ των ψηφοφόρων, με εξαίρεση τις 2 τελευταίες που έφτασε και ξεπέρασε το 1/3 του εκλογικού σώματος.
Χαρακτηριστικό της απαξίωσης μεγάλου μέρους του Ελληνικού λαού για το πολιτικό σκηνικό είναι και τα ποσοστά λευκών ψηφοδελτίων και άκυρων.
Πίνακας 9: Ποσοστά Λευκών και Άκυρων 1996-2012
Εκλογική Αναμέτρηση

Ψηφοφόροι

Ποσοστό

Εκλογές 1996:

198.607

2.93%

Εκλογές 2000:

158.516

2.25%

Εκλογές 2004:

166.667

2.21%

Εκλογές 2007:

196.020

2,66%

Εκλογές 2009:

186.185

2,64%

Εκλογές 2012:

152.682

2,36%

Εκλογές 2012:

61.334

1%

Πηγή Υπ. Εσωτερικών
Το ποσοστό λευκών και άκυρων κυμάνθηκε γύρω στο 2,5%, με εξαίρεση την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου 2012, όπου μειώθηκε στο 1%.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η ενισχυμένη αναλογική που έχει εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, νοθεύει «νόμιμα» τα εκλογικά αποτελέσματα προς όφελος του πρώτου κόμματος. Κατά την άποψη του συγγραφέα, δεν υπάρχει καμμία
επαρκής λογική και νομική εξήγηση για αυτή την νόθευση. Επίσης με το όριο του 3% των ψήφων που προβλέπει
ο εκλογικός νόμος για την είσοδο στη Βουλή, περιορίζονται σχεδόν συνολικά, τα πολύ μικρά κόμματα και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι. Μαζί με τα εκλογικά αποτελέσματα ο εκλογικός νόμος αλλοιώνει και την χρηματοδότηση
των κομμάτων και τον τηλεοπτικό χρόνο που δικαιούνται.
Η εφαρμογή της απλής αναλογικής θα οδηγούσε σε συνεργασίες κομμάτων και στην είσοδο νέων προσώπων
και κομματικών σχηματισμών στην Ελλληνική Βουλή. Κατά την άποψη του συγγραφέα είναι επιτακτική ανάγκη
θα θεσμοθετηθεί συνταγματικά το σύστημα της απλής αναλογικής και να μην επιτραπεί πότε ξανά η αλλαγή του
εκλογικού συστήματος αυτού, ώσπου η χώρα να επεξεργαστεί και να εφαρμόσει ένα βιώσιμο σύστημα συμμετοχικής δημοκρατίας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βουλή των Ελλήνων (2014) Πολίτευμα (Προσπελάστηκε την 1η Μαή από την ιστοσελίδα http://www.
hellenicparliament.gr)
Βουλή των Ελλήνων (2014) Σύνταγμα της Ελλάδος, όπως αναθεωρήθηκε από με το ψήφισμα της 27ης Μαίου
2008 της Η΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων
Ν 1907/1990
Ν 3231/2004
Ν 3636/2008
Υπουργείο Εσωτερικών (2014) Αποτελέσματα Εθνικών Εκλογών (Προσπελάστηκε την 1η Μαή από την ιστοσελίδα http://www.ypes.gr)
Wikipedia (2014) Ελληνικό Εκλογικό Σύστημα (Προσπελάστηκε την 1η Μαή από την ιστοσελίδα http://
el.wikipedia.org)
Wikipedia (2014) Εκλογικοί Νόμοι (Προσπελάστηκε την 1η Μαή από την ιστοσελίδα http://el.wikipedia.org)
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Θέατρο

Ο βυσσινόκηπος
του Άντον Τσέχοφ
Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών, Σκηνοθεσία : Νίκος Καραθάνος

Τ

ο τελευταίο έργο που γράφει ο Τσέχωφ(1904)
αποτελεί ένα σχόλιο του συγγραφέα για τον
κόσμο που αλλάζει και την αδυναμία της ρωσσικής αριστοκρατίας να αντιληφθεί το νέο τοπίο που
δημιουργείται. Ο υπέροχος βυσσινόκηπος βγαίνει στο
σφυρί, οι ιδιοκτήτες του, αρνούμενοι να αποδεχθούν
την αλλαγή, δεν κάνουν τίποτα για να τον σώσουν, η
ανευθυνότητα και οι αυταπάτες κυριαρχούν, η χρεοκοπία έρχεται.
«Κωμωδία, στιγμές-στιγμές φάρσα» χαρακτήριζε ο
ίδιος ο Τσέχωφ τον Βυσσινόκηπο. Αυτήν την οπτική έρχεται να φωτίσει ο σκηνοθέτης,μια επιλογή που μάλλον
ξένισε αρκετούς, καθώς η συνήθης οπτική πάνω στο έργο είναι αυτή του δράματος, οπτική που καθιερώθηκε
από το πρώτο κιόλας ανέβασμα του έργου από τον Στανισλάβσκι στο Θέατρο Τέχνης της Μόσχας, προς απογοήτευση του συγγραφέα. Ίσως όμως ο Στανισλάβσκι
να είχε εν μέρει δίκιο. Ιδωμένο ως κωμωδία το έργο παραήταν προχωρημένο για την εποχή του. Σήμερα μάλλον συμβαίνει το αντίθετο. Ιδωμένο ως δράμα, φαντάζει άκαιρο, αργό, φλύαρο. Ως κωμωδία όμως;
Ο σκηνοθέτης είδε μία γλυκόπικρη κωμωδία όπου
κυριαρχεί ο κλαυσίγελος και η απώλεια. Το τελευταίο
δείχνει να είναι και ο πυρήνας της παράστασης, το σημείο εκκίνησης για τον σκηνοθέτη. Μία παράσταση η
οποία έχει στηθεί με όρους επινοημένου (devised) θεάτρου, χρησιμοποιώντας έντονα υπερρεαλιστικές καιγκροτέσκες φόρμες, στοιχεία που συνθέτουν το προσωπικό ύφος που επιχειρεί να δημιουργήσει ο σκηνοθέτης.
Στην συγκεκριμένη παράσταση η προσέγγιση αυτή
δεν ήταν τόσο επιτυχημένη όσο σε προηγούμενες πρόσφατες δουλειές του, καθώς αυτή προέκυψε σε αρκετά σημεία φλύαρη και άρρυθμη. Χαρακτηρίζεται από
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μια έλλειψη ομοιογένειας στην αρχή, που φρενάρει τον
βηματισμό της.
Όσο όμως προχωρά η παράσταση βηματίζει όλο και
καλύτερα, για να φτάσει σε ένα πραγματικά απογειωτικό φινάλε, το οποίο αποζημιώνει και με το παραπάνω
μάλιστα . Δυστυχώς όσοι ανυπόμονοι και υπερβολικά
αυστηροί θεματοφύλακες της θεατρικής παράδοσης
αποχωρούσαν περίπου στη μέση, έχασαν το καλύτερο.
Το οποίο ήταν πραγματικά εξαιρετικό. Μία από τις πιο
εμπνευσμένες αναγνώσεις του έργου, που μας το αποκάλυψε όπως ίσως καμία άλλη τα τελευταία χρόνια. Ο
Καραθάνος τόλμησε και πήγε το έργο ένα βήμα παραπέρα, όπως δεν τόλμησε προ τριετίας περίπου ο Λιβαθινός, όταν παρουσίασε έναν άνευρο και άνοστο Βυσσινόκηπο, που δεν ήταν ούτε δράμα ούτε φάρσα.
Η παράσταση χαρακτηρίζεται από μερικές εξαιρετικές ερμηνείες, όπως και συνολική αισθητική και από
μία υπέροχη μουσική συνοδεία, την οποία ο σκηνοθέτης χρησιμοποίησε για να κουρδίσει την παράσταση με μία όμως διστακτικότητα ίσως. Παρά τα όποια λάθη
της όμως καταφέρνει να είναι ζωντανή και να συνομιλεί με το κοινό, πράμα όχι εύκολο, όχι μόνο για το συγκεκριμένο, αλλά και για πολλά άλλα κλασικά έργα,
των οποίων το ανέβασμα για το σημερινό κοινό παρουσιάζει πλήθος προβλημάτων. Ίσως το κλειδί για την
επιτυχία να είναι ο γεγονός πως ο σκηνοθέτης δεν ξεκίνησε από το έργο, αλλά από την ίδια την απώλεια
και στην ουσία χρησιμοποίησε το έργο ως μέσο για να
μιλήσει γι’ αυτήν. Αν αυτό φαντάζει βέβηλο,τότε ας
αναλογιστούμε καλύτερα το ζήτημα του ζωντανού και
δρώντος έργου τέχνης.

Γιάννης Δρακόπουλος
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Νοσφεράτου, μια συμφωνία τρόμου

«Δ

εν είναι όνομα που ηχεί σα να σε καλεί μεσάνυχτα το πουλί του θανάτου; Πρόσεξε ποτέ να μην το ξεστομίσεις— γιατί τότε οι εικόνες της ζωής θα χαθούν
σε σκιές, στοιχειωμένα όνειρα θ› ανέβουν στην
καρδιά για να τραφούν με το αίμα σου...»
Με τα λόγια αυτά αρχίζει η ταινία. Ο τρόμος
στοιχειώνει το όνομα: Νοσφεράτου. Κάποιοι
το ετυμολογούν από την λέξη «νοσοφόρος»,
που ωστόσο δεν υπάρχει στα ελληνικά κείμενα, όπως δεν υπάρχει στα ρουμανικά το υποτιθέμενο παράγωγό της. Προϊόν μάλλον της
δυτικοευρωπαϊκής φιλολογίας και μυθολογίας
ο Νοσφεράτου, πιστώνεται σε μια φανταστική
αρχαιότητα. Κι είναι αλήθεια πως το όνομά του
ακούγεται σαν «εωσφόρος»: «από τη σπορά
του Βελίαλ(ρ) ξεφύτρωσε το βαμπίρ Νοσφεράτου, που ζει και τρέφεται με ανθρώπινο αίμα».
Εωσφόρος είναι εκείνος που φέρνει την αυγή,
το φως, σύμφωνα με την εκκλησιαστική υμνολογία. Έτσι ονομάζεται ο εκπεσών, ο πριν λαμπρός, ο νυν αρχηγός των σκοτεινών αγγέλων.
Φως και σκοτάδι, εικόνα και σκιά, πραγματικότητα και όνειρο, τρόμος και απόλαυση. Ιδού η καταστατική συνθήκη του κινηματογράφου. Κι είναι αλήθεια: την ανατέλλουσα
φαου(σι)στική γερμανική Ευρώπη πρώτος την
είδε ο κινηματογράφος. Όπως είδε με την δύναμη των παραβολών του και την σπορά θανάτου που ακολούθησε.
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Η ταινία είναι γυρισμένη το 1922 από «τον
μεγαλύτερο σκηνοθέτη που έβγαλε η Γερμανία»,1 τον Φ. Β. Μουρνάου, κατά κόσμον Φρήντριχ Βίλχεμ Πλούμπε. Μια ιστορία που την
συνδέει ο αφηγητής με το φονικό πέρασμα
της πανώλης το 1838 από την φανταστική
πόλη του Βίσμποργκ, η οποία στήνεται κινηματογραφικά στις μικρές πόλεις Βίσμαρ και
Λούμπεκ, λιμάνια στη βόρεια θάλασσα, όπου
έχουν γυριστεί τα εξωτερικά της ταινίας.
Ο Μουρνάου, αντίθετα με την πρακτική
του γερμανικού κινηματογράφου εκείνου του
καιρού, που γυριζόταν κυρίως στα στούντιο,
προτίμησε τους φυσικούς χώρους —οι σκηνές του δάσους και της κοιλάδας γυρίστηκαν στην βόρεια Σλοβακία και στο Κάστρο
Οράβα— μετατρέποντάς τους σε τρομακτικά
σκηνικά. Ναι, ο Μουρνάου είναι ένας ρεαλιστής του κατά τα άλλα γοτθικού γερμανικού
εξπρεσσιονισμού. Γιατί «δεν υπήρξε αυστηρά εξπρεσσιονιστής. Η θητεία του στην τέχνη
του παρείχε μια στυλιστική παλέτα, που περιελάμβανε επιρροές από τον ρομαντισμό και τον
ιμπρεσσιονισμό.». Μα μήπως και ο εξπρεσσιονισμός δεν ριζώνει στον ρομαντισμό; «Ίσως
μοιάζει με παράδοξο που ένας εξπρεσσιονιστής
όπως ο Μουρνάου ήταν τόσο ακλόνητα αντίΛότε Άϊσνερ, Η δαιμονική οθόνη, εκδόσεις «Αιγόκερως»
1987, σ. 101
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θετος στην υπερβολική χρήση ειδικών εφέ»,
σημειώνει ένας σχολιαστής του.1 «Μου αρέσει
ο ρεαλισμός των πραγμάτων, αλλά όχι χωρίς
φαντασία —πρέπει να εναρμονίζονται»,2 έλεγε ο ίδιος ο σκηνοθέτης. «Αυτό δεν συμβαίνει
και στην ζωή, με τις ανθρώπινες αντιδράσεις
και τα συναισθήματα; Έχουμε τις σκέψεις μας
και συνάμα έχουμε τις πράξεις μας», συμπληρώνει ως κλασσικός Γερμανός της φιλοσοφίας της πράξης.
Ο μύθος της ταινίας βασίζεται κάπως χαλαρά στο βιβλίο του Μπράμ Στόκερ «Ο Δράκουλας», που είναι γραμμένο το 1897 και αποτελεί ρομαντική λαϊκή ανάπλαση της ιστορίας
του «παλουκωτή» ηγεμόνα της Τρανσυλβανίας του 15ου αιώνα.
Στο σενάριο του Χένρικ Γκαλήν αλλάζουν τα ονόματα, όπως και οι ιδιότητες
του βαμπίρ. Οι ακτίνες του ήλιου, το καθαρό φως της ημέρας διαλύουν το τέρας, που
αφήνει πίσω του μόνο έναν καπνό που εξατμίζεται. Η ιστορία του απέθαντου συνδέεται επίσης με την πανώλη: στα 1838, στο
Βίσμποργκ, ο Θωμάς Χάτερ, νιόπαντρος με
την Χέλεν, υπάλληλος του άπληστου κτηματομεσίτη Κνοκ αποστέλλεται στην Τρανσυλβανία για να πουλήσει ένα ερειπωμένο
κτίριο στον Κόμη Ορλόκ. Εκεί θα παγιδευτεί από έναν παράξενο άνδρα, που κυκλοφορεί μόνον την νύχτα. Ο Ορλόκ ανήκει
στο βασίλειο του θανάτου και μεταφέρει
τον θάνατο, όταν θα φτάσει τελικά στο δικό
του κτίριο στην πόλη. Η λύτρωση θα έρθει
από τη γυναίκα του Χάτερ, που θα θυσιαστεί. Η Χέλεν έλκεται και απωθείται συγχρόνως από το αποκρουστικό αυτό πλάσμα.
Η φρίκη του θανάτου, η τρομάρα, παρηχεί
στα όνειρά της της με το τρέμουλο της ερωτικής πράξης. Η συνεύρεσή τους θα παγιδεύσει-αφοπλίσει τον Νοσφεράτου και θα
σκοτώσει την ίδια. Η πόλη θα λυτρωθεί στο
φως μιας ηλιόλουστης μέρας.
Ο μύθος είναι αρχετυπικός. Ριζώνει σε λαϊκές προλήψεις και δοξασίες και ξανανθίζει στις
νέες αστικές ιστορίες των φτηνών μυθιστορημάτων, όπως «Ο Δράκουλας», που έγινε ανε1
2

Carlos Garza στο NosferatuMovie.com
όπ. π.
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ξάντλητη πηγή για την κινηματογραφική μυθολογία. «Από το αρκετά βαρετό μυθιστόρημα
του Μπραμ Στόκερ, ο Μουρνάου και ο σεναριογράφος του Χέρνικ Καλέεν (sic) έβγαλαν τον
πιο τρομερό εφιάλτη του κινηματογράφου. [...]
Το απόκοσμο εμφανίζεται κάτω από το φανταστικό και σαστισμένα νιώθουμε ότι η αληθινή
ζωή και η τρομακτική της πλευρά φωτίζεται
μπροστά μας.»3
την ταινία πρωταγωνιστεί ο Μαξ Σρεκ,
μαθητής του ανανεωτή του γερμανικού θεάτρου Μαξ Ράϊνχαρντ, που η εμφάνισή του
στον ρόλο του κόμη Ορλόκ, σε συνδυασμό
με το όνομά του, που στα γερμανικά σημαίνει
σκιάχτρο, τον έκανε εμβληματική φυσιογνωμία για τις μετέπειτα ταινίες του είδους, μέχρι
που έγινε και ο ίδιος ήρωας σε ταινία κινουμένων σχεδίων.
Ο Σρεκ ήταν ηθοποιός του θεάτρου
«Münchner Kammerspiele» του Μονάχου.
Συνεργάστηκε με τους Max Ophüls, Μπερτ
Μπρεχτ και Καρλ Βάλεντιν, και στο σινεμά,
εκτός από την ταινία του Μουρνάου, έπαιξε κυρίως σε μικρούς ρόλους. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κατάφερε να αποδώσει μια από τις πιο
τρομαχτικές φιγούρες στον κινηματογράφο.4
Βέβαια, πρωταγωνιστής της ταινίας είναι
ο Χάτερ, που τον υποδύεται ο ηθοποιός και
σκηνοθέτης Γκούσταβ Φον Βανγκενχάϊμ, από
γενιά ηθοποιών, ο οποίος στο σινεμά συνεργάστηκε με ιερά τέρατα, εκτός από τον Μουρνάου, με τον Φριτς Λαγκ και τον Έρνστ Λιόυμπιτς, πριν εκδιωχθεί από την Γερμανία με την
άνοδο του Χίτλερ. Δίπλα του η Γκρέτα Σρέντερ, η οποία είχε ξεκινήσει την καρριέρα της
από μία άλλη μεγάλη ταινία της εποχής, το
Γκόλεμ (1920) των Πάουλ Βέγκενερ και Καρλ
Μπέζε, παίζει την ωραία Χέλεν.
Ο γερμανικός κινηματογράφος της εποχής,
ανεπτυγμένος στο έπακρο, με μεγάλα στούΆδωνις Κύρου, Ο Σουρεαλισμός στον κινηματογράφο,
εκδόσεις «Κάλβος» 1976
4
Για την ιστορία: Τον Φεβρουάριο του 1928 παρουσίασε
στο θέατρο το κείμενο «Der Koch», όπου αναφέρεται ένας
παντοδύναμος και δικτατορικός δημαγωγός, στον οποίο
κανείς δεν προβάλλει αντίσταση. Πέθανε νέος, στις 20
Φεβρουαρίου 1936, πριν δει την ζωή να αντιγράφει την
τέχνη του.
3
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κινηματογράφος

ντιο και τεχνολογική υπεροχή, αλλά κυρίως
προικισμένος με μεγάλα ταλέντα, ξετυλίγει
μια σειρά από ιστορίες ρομαντικής καταγωγής,
ζυμωμένες με αρχαίους γερμανικούς μύθους.
Τα νυχτερινά, οι σκιές, το σκοτάδι είναι το κύριο περιβάλλον στα κινηματογραφικά έπη της
δεκαετίας του 1920, ταινίες που γενικά ονομάστηκαν «Γερμανικός Εξπρεσσιονισμός».
Το ιδιαίτερο και μεγαλοφυές της ταινίας
του Μουρνάου, εκτός από την αγάπη του για
τον ρεαλισμό των φυσικών χώρων, είναι πως δείχνει ακαριαίο το τέλος
αυτού του σκοτεινού τέρατος,
με την έκθεσή του στο φως
της αυγής, της ημέρας.
Σαν να προαναγγέλλει
την στιγμαία σε σκόνη κατάρρευση όλου
αυτού του σκοτεινού ηρωισμού, που
έθρεψε τον μεσοπολεμικό γερμανικό εθνικισμό. Ο
τρόμος και ο θάνατος, είναι σαν
να προφητεύει ο
Μουρνάου, θα καταρρεύσουν αυτοστιγμεί με την έκθεσή τους στο φως.
Αρκεί να βρεθεί ο
μάρτυρας (οι χιλιάδες
μάρτυρες στ› αλήθεια!),
που θα θυσιαστεί.
Με αυστηρό, μουσικό τέμπο στην ανάπτυξή της —λέγεται πως ο Μορνάου δοκίμαζε
την ρυθμική απόδοση των ηθοποιών του χρησιμοποιώντας μετρονόμο— βαθειά
ποιητική, η βωβή αυτή ταινία συγκινεί ακόμα,
παρά το ότι το σινεμά μάς έχει πλέον εθίσει σε
σούπερ εφέ τριών διαστάσεων. Η αληθινή ποίηση ποτέ δε γερνά. Η σκηνή με τους νεκροπομπούς που κηδεύουν τα δεκάδες θύματα
του λοιμού στην μικρή πόλη, όπως και οι σκηνές στο πλοίο «Έμπουσα», που μεταφέρει τον
Νοσφεράτου-μαύρο θάνατο, μαζί και κείνες
στα απειλητικά δάση της Τρανσυλβανίας και
ο τρόπος που ο Μουρνάου τα απέδωσε στην
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015

μεγάλη οθόνη, αποκαλύπτουν το ιδιοφυές και
ακόρεστο ταλέντο του. Με την βοήθεια του
επίσης ιδιοφυούς Φριτς Άρνο Βάγκερ στην
φωτογραφία, δημιούργησε μια ζωντανή ποιητική κινηματογραφική ατμόσφαιρα, η οποία
«δεν χρειαζόταν εξωτερικούς βοηθητικούς παράγοντες για να μπορέσει να συλλάβει το αλλόκοτο.».1 Το καδράρισμα, η γωνία λήψης και
ο ρυθμός αρκούν για να ξεπηδήσει το βασίλειο του τρόμου στην ειρηνική κατά τα φαινόμενα πραγματικότητα. Ανεπαισθήτως στήνεται η ιστορική σκηνή
του φρικώδους Β› Παγκοσμίου
Πολέμου. Μόνον ένας αληθινός ποιητής θα μπορούσε να το αντιληφθεί.
Η καλύτερη ταινία
του Μουρνάου, λόγω της περιπέτειάς
της με τα δικαιώματα του βιβλίου του
Στόκερ, κινδύνεψε
να χαθεί, καθώς τα
δικαστήρια αποφάσισαν την καταστροφή των αρνητικών του φιλμ.
Ευτυχώς διασώθηκε και ανακαινίστηκε πρόσφατα σε νέες κόπιες. Παίχτηκε
στην Αθήνα στις 21
Ιουλίου, στο 5o Athens
Open Air Film Festival,
στον πολυχώρο «Τραίνο
στο Ρουφ», με την συνοδεία
νέας μουσικής επένδυσης από
τους Mechanimal. Η πρωτότυπη μουσική της ταινίας ανήκει στον Χανς Έρντμαν
και πολλοί μουσικοί μέχρι σήμερα έχουν αναμετρηθεί με τις εικόνες της, όπως οι δικοί μας
Mechanimal. Η τελευταία αυτή προβολή έδωσε την αφορμή για το πιο πάνω σχόλιο. Περιττεύει να πω ότι η προβολή μιας κλασσικής ταινίας έχει πάντοτε τους αποδέκτες της.
Kωνσταντίνος Mπλάθρας
1

Άϊσνερ, όπ. π., σ. 105
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Το Μινωϊκό ημερολόγιο και ο άβακας
της Κνωσσού1

Η

μεγαλύτερη κατάκτηση του ανθρωπίνου
Πνεύματος υπήρξε η τήρηση του Χρόνου, και
ιδιαίτερα το Ηλιακό Ημερολόγιο.
Στις ανασκαφές της Κνωσσού βρέθηκε ένας Άβακας
Ημερολογιακός, που φυλάσσεται στο Μουσείο Ηρακλείου, και αναφέρεται στον εικονογραφημένο οδηγό
του καθηγητού κ. Ι. Σακελλαράκη στην σελίδα 39, με
την επεξήγηση «πίνακας παιγνίου». Ο Evans, που τον
ανακάλυψε, τον ονόμασε «μέγα ζατρίκιο». Είναι κατασκευασμένος από ελεφαντόδοντο, πέτρα, κυανού
χρώματος γυάλινη επικάλυψη και χρυσά και ασημένια
φύλλα. Βρέθηκε δε μαζί με 4 πιόνια από ελεφαντόδοντο. Έχει μήκος 104 εκατοστά και πλάτος 61 εκατοστά.
Όπως αναλυτικά αναφέρεται (Σ. Αλεξίου, Μινωικός
Πολιτισμός, εκδ. Υιοί Σ. Αλεξίου, Ηράκλειο, σελίς 208), το
εύρημα βρισκόταν στον στενό διάδρομο του ανακτόρου
της Κνωσσού, γεγονός από το οποίο και ονομάσθηκε «διάδρομος του ζατρικίου», στο νότιο άκρο του. Τα δε από
ελεφαντόδοντο πιόνια (πεσσοί) για την λειτουργία του,
βρέθηκαν σε μικρή απόσταση νοτιώτερα. Ο «διάδρομος
του ζατρικίου», έχει κατεύθυνση από Νότο προς Βορρά.

του Παναγιώτη Δ. Γρηγοριάδη
Ερευνητή – Συγγραφέα
την συμπλήρωση του ορθού των 365,25 ημερών, προσετίθεντο στο τέλος του τετάρτου έτους μ› ένα «χωλό» Δάκτυλο 21 ημερών. Οι επαγόμενες ημέρες της τετραετίας είναι 21, οπότε ανταποκρίνονται επακριβώς
(4Χ5,25 = 21 μέρες επαγόμενες) αλλά συνολικά, επί
της επιφανείας του Άβακα, αποδίδονται γραμμικά 23.
Τούτο συμβαίνει όταν θεωρήσουμε την τελευταία από
τις έξι μεγάλου μήκους γραμμές (6), του ευρήματος διακεκομμένη, με τέσσερα τμήματα, αντί τριών όπως παρουσιάζεται λόγω διαβρώσεως στο πρωτότυπο και ιδιαίτερα στο «εκμαγείο» του πρωτοτύπου2.
ο Μινωϊκός ημερολογιακός άβακας

1.Οι Μινωΐτες οδηγήθηκαν στην εφεύρεση και κατασκευή των κλεψύδρων, κατ’ επέκτασιν δε εικοσαλέπτου διαρκείας κλεψύδρων «χρονομέτρων», που απετέλεσαν και την βασική αρχή και μονάδα μετρήσεως
του χρόνου τους.
2. Με το ίδιο σκεπτικό οικονομίας, χώρισαν αρχικά το
έτος σε 10 τριανταεξαμερίες, χωρίς αυτό ν’ αλλάζει τίποτα, αλλά υπήρξε πιθανώς μία διευκόλυνση στον περιορισμό του όγκου του Άβακος. Κάνοντας χρήση του όρου
Δάκτυλος, στην Μινωική παραδοχή υποδιαιρέσεως του
χρόνου θάχουμε 10 Δακτύλους των 36 ημερών καθ› ένα.
Έτσι ο χρόνος (έτος) χωρίζεται σε δέκα (10) 36 ημερίες
(Δακτύλους). Κάθε Δάκτυλος (Μινωϊκός μήνας) δηλαδή
αποτελείται από τέσσερα 9ήμερα «εβδομάδες».
Ότι το σφάλμα των 5 1/4 ετησίως ημερών από την
πρώτη αποδοχή του ηλιακού έτους των 360 ημερών για
100

Έκθεμα του Μουσείου Ηρακλείου
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επιστημονικά νέα
Το ανωτέρω γεγονός σε τίποτα δεν αλλάζει την
λειτουργία και χρήση του Μινωϊκού Ημερολογιακού
Άβακα (Μ.Η.Α.) Αντιθέτως, επαυξάνει και βελτιώνει
την τελειότητά του, από το γεγονός ότι στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπ› όψιν η ατέλεια μετρήσεως με
υδάτινες κλεψύδρες.
Η διαφορά, λοιπόν, των δύο επί πλέον ημερών
(21+2), που τοιουτοτρόπως προκύπτει, είναι διορθωτική προσθήκη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω
της λειτουργίας του Μινωϊκού Ημερολογιακού Άβακα
και με βάση την παραδοχή της 20λέπτου βασικής μονάδος μετρήσεως.
Η διαφορά 2 ημερών στα 4 χρόνια συμπληρώνει
την διαφορά από την μη ακρίβεια της κλεψύδρας ύδατος λόγω εξατμίσεως και κατακρατήσεως σταγονιδίων,
στο εσωτερικό τοίχωμα του δοχείου ως ακολούθως,
και σύμφωνα με τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα:
2 μέρες = 2 Χ 24 ώρες Χ 3600’’ =
172.800 δευτερόλεπτα για τα 4 χρόνια ήτοι

172. 800deut .
= 43 . 200deut . / ÝtoV
4 cr ünia

,

43 . 200deut .
= 118, 27879deut . /h
m Ýra
365, 25 h
m ÝreV
Δεδομένου ότι μια μέρα έχει 72 Χ 20 λεπτά διάρκεια, έπεται ότι σε κάθε κλεψύδρα θα υπάρξει
μια υπολειπόμενη χρονική αντιστοιχία της τάξεως:

118, 27879
= 1,6deut . / 2
0 lept Ü
7
2
Το γεγονός αυτό πιστοποιείται και απ’ το «Mesuring
The Solar System Motion Under Gravity: A scientific
Theory» Ελλ. έκδ. Π. Κουτσουμπός, Αθήναι 1987,
κεφ. 1.3, Χρόνος, σελίς 25 Πίνακας 2, όπου η αντιστοιχία ακριβείας δίνεται ±1,0 δευτερόλεπτο σε μετρούμενο
χρόνο 1,5 λεπτού.
Είναι δε προφανές ότι, αν η μονάδα μετρήσεως
(υδάτινη κλεψύδρα) είναι το 20λεπτο, η παρουσιαζόμενη αντιστοιχία χρονικής ανακρίβειας θα ανάγεται
όχι στο 1,5 λεπτό αλλά στο 20λεπτο, όπως ακριβώς
επικυρώνεται από την ανωτέρω προκύπτουσα σχέση
1,6 δευτ./20λεπτο.
Επομένως, η παρουσιαζόμενη διαφορά των δύο
προσθέτων ημερών στην τετραετία, καλύπτει την ανακρίβεια μετρήσεως της υδάτινης κλεψύδρας σε σχέση
με την κίνηση των άστρων που μας δίνουν την πραγματική χρονική διάρκεια του έτους. Από τις πιο πάνω
τρεις παραδοχές, που δεν αλλάζουν σε τίποτα τις αρΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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χές του οποιουδήποτε Ηλιακού Ημερολογίου ερχόμαστε να εξετάσουμε τον Μινωϊκό Ημερολογιακό Άβακα (Μ.Η.Α.) του Μουσείου Ηρακλείου όπως γραμμικά
αποδίδεται στον περιεχόμενο Πίνακα.
Ο Μινωϊκός Ημερολογιακός Άβακας περιμετρικά διακοσμείται από 72 ρόδακες (ανθεμίδες), που
αντιστοιχούν καθ› ένας τους σε χρονική διάρκεια
20 λεπτών (κατά τον Αριστοτέλη, ο ηλιακός ημίθεος Ηρακλής, που συνδέεται και με το Ημερολόγιο,
απέκτησε εβδομήντα δύο (72) απογόνους (Ζ. Ρισπέν
«Μεγάλη Ελληνική Μυθολογία» τόμος Β’ σελίς
140). Οι αναφερόμενες απόψεις άλλων συγγραφέων,
συμπίπτουν και αυτές με υποδιαιρέσεις ημερολογιακές. Βλ. κατωτέρω ερμηνεία κι ανάλυση των παραστάσεων (12 ρόδακες κάθε φυλακή συνολικά 3Χ12
= 36 ρόδακες) αφού το γινόμενό τους (72x20) μας
δίνει 1440›, που αντιστοιχούν στην χρονική διάρκεια
μιας ημέρας (24 ώρες).
Ακολουθεί μια ταινία σχήματος του κεφαλαίου
Γράμματος «Π», η οποία ορίζει τις ώρες ηλιοφανείας
του Θερινού Ηλιοστασίου, αλλά και τις «νυχτερινές
ώρες», σε σχέση με τις «ημερήσιες ώρες εργασίας». Οι
ημέρες απεικονίζονται με οριζόντιες γραμμές σύνολον
οκτώ, οι οποίες περιβάλλονται από λευκόχρωμη ομοιόσχημη Γραμμή, που αντιστοιχεί με την ενάτη ημέρα
της εβδομάδος, αντίστοιχη αυτής που περιβάλλει τους
Μήνες και ορίζει τις Ισημερίες.
Τις οκτώ ημέρες περιβάλλουν οι Δέκα Δάκτυλοι
(4). Σε σχήμα του κεφαλαίου Γράμματος Η έχουμε τις
Επαγόμενες ημέρες ανά τετραετία (21+2=23), και δεξιά και αριστερά της βάσεως τέσσερις σπείρες (έλικες)
(2+2=4), που αντιστοιχούν στις τέσσερις «εβδομάδες»
του Μινωϊκού Ημερολογίου.
Βασικό, όμως, και κυρίαρχο στοιχείο των ανωτέρω ιστορικών γεγονότων αναπτύξεως της Οικονομίας, μεταφοράς και επεξεργασίας πρώτων υλών, ως και
η διεθνοποίηση του εμπορίου ετοίμων προϊόντων και
ειδών διατροφής, κυρίως γεωργικών προϊόντων, από
τους χρήστες του ηλιακού ημερολογίου στους ακολουθούντες το σεληνιακό, αναμφισβητήτως, υπήρξαν
οι γνώσεις ναυπηγικής και ναυτιλίας των εν γένει Ελλήνων αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε η τήρηση του Χρόνου,
ημερολογιακά.
Η ακολουθία του ηλιακού ημερολογίου στην γεωργία καθορίζει τον ορθό χρόνο σποράς και άρα ορθή και μεγάλη καρποσυλλογή, αποτέλεσμα της οποίας
είναι η οικονομική ευημερία ενός κοινωνικού συνόλου
και κατ’ επέκτασιν μιας χώρας, σε αντίθεση με το σεληνιακό, που ετησίως υπολείπεται χρονικά τουλάχιστον
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κατά εικοσιτέσσερις ημέρες κατ’ έτος, μεταθέτοντας
τοιουτοτρόπως την ορθή σπορά κατά το αναφερόμενο χρονικό διάστημα κατά το πρώτο έτος, στο διπλάσιο κατά το δεύτερο έτος κ.ο.κ., γεγονός που πρακτικά καταστρέφει οποιαδήποτε συγκομιδή, μέχρις ότου
επανέλθουν οι μήνες στην «κανονική τους θέση», μετά από δέκα περίπου έτη μηδενικών ή ισχνών συγκομιδών.

ο μινωϊκός άβακας τετραετές ημερολόγιο
Με την επιτολή του αστέρος οδηγού, π.χ. Μεγάλου Κυνός, Ωρίωνα, Σείριου ή άλλου, αρχίζει η «λειτουργία» της κλεψύδρας, όπου με το πρώτο εικοσάλεπτο τοποθετείται στον πρώτο περιμετρικό ρόδακα
ένα πιόνι (πεσσός), που ο επιφορτισμένος για τον
σκοπό αυτόν Ιερέας κάθε 20λεπτο (αντιστοιχία ενός
ρόδακα) το μετακινεί στον επόμενο ρόδακα, με κίνηση από αριστερά προς τα δεξιά ή αντιστρόφως.
Οπωσδήποτε, αφού η επιτολή π.χ. του Σείριου γινόταν λίγο πριν την Ανατολή του Ηλίου, έπεται πως ο
πρώτος ρόδακας θα είναι κοντά στο τέλος, δηλαδή
την άκρη, της ταινίας που ορίζει τις βραδυνές ώρες.
Εκτός αν η διάρκεια μιας «ημέρας» αρχίζει το Μεσονύκτιο ή την Μεσημβρία. Το ποιός ρόδακας θάναι ο
πρώτος, είναι θέμα εμπειρίας και συσχετισμού της
επιτολής με την Ανατολή.
Εν τούτοις, από άλλα στοιχεία, ο εναρκτήριος ρόδακας καθορίζεται και ο πρώτος ή ο δεύτερος από την
αριστερή θέση των άνω 12 οριζοντίων ροδάκων. Μια
πλήρης περιφορά καλύπτει τους 72 ρόδακες και μας δίνει μια πλήρη ημέρα (24 ώρες), οπότε τοποθετείται ένα
δεύτερο ξυλάριο (ημεροδείκτης) στην πρώτη από τις
οκτώ γραμμές που αντιπροσωπεύουν το 8ήμερο. Μόλις δε καλυφθεί ένα πλήρες Οκταήμερο, ο ημεροδείκτης συνεχίζει επί της λευκής γραμμής που περιβάλλει
το οκταήμερο, ολοκληρώνοντας έτσι το Μινωϊκό εννεαήμερο, μετά την ολοκλήρωση του οποίου ένας τρίτος
πεσσός τοποθετείται στο πρώτο σπειροειδές 9ήμερο.
στο κάτω μέρος του άβακος. Στην συνέχεια, καλυπτομένων των τεσσάρων 9ημέρων (36 ημέρες), έχουμε
έναν Δάκτυλο (Μήνα), οπότε τοποθετούμε στον πρώτο Δάκτυλο ένα άλλον πεσσό. Κατ› αυτόν τον τρόπο,
μετά χρονική παρέλευση δέκα Δακτύλων, έχουμε ένα
«πλήρες» έτος, που ορίζεται με την τοποθέτηση ενός
πέμπτου πεσσού, στον πρώτο από τ› αριστερά μεγάλο
ρόδακα από τους 4 σταυροειδώς διατεταγμένους, που
αντιστοιχούν στα τέσσερα έτη (τετραετία), στο κάτω
μέρος του Άβακα. Έτσι έχουμε πλήρη την λεπτομερή
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λειτουργία του Μινωϊκού Ημερολογίου του Άβακος,
που καλύπτει τέσσερα ολόκληρα έτη, όπως φαίνεται
απ› τους τέσσερις μεγάλους ρόδακες στο κάτω μέρος
του Μινωϊκού Άβακος.
Όπως είδαμε, λοιπόν, ο Άβακας αυτός μας δίνει μια
λεπτομερή εικόνα της μετρήσεως του χρόνου με μόνο
βοήθημα δύο εικοσάλεπτες υδάτινες κλεψύδρες, δέκα
πεσσούς για τους μήνες (10), τέσσερις μεγαλύτερους
για τα έτη, και συνολικώς 31 ξυλάρια διαφόρων μεγεθών μήκους για τις λοιπές χρονικές υποδιαιρέσεις.
Στα τέσσερα, όμως, χρόνια, παρουσιάζεται μια διαφορά είκοσι μία (21) ημέρες (4Χ5 1/4), που από την δομή του Άβακος και τα ιστορικά στοιχεία αποδεικνύεται
πως προσετίθετο μετά την λήξη του τετάρτου έτους
σαν «χωλός» Δάκτυλος 21ήμερος αντί των 36 ημερών
του κανονικού. Οι Μινωΐτες, λοιπόν, ανά τετραετία,
για την διόρθωση αυτή θεσπίσανε την διενέργεια εορτών με την μορφή Αγώνων προς τιμήν του γιου του
Μίνωος Ανδρογέω, η διάρκεια των οποίων εκάλυπτε

Όροι δημοσίευσης άρθρων
στην Νέα Πολιτική

την προκύπτουσα διαφορά για την μάζα χωρίς να της
δημιουργεί οποιουδήποτε είδους πρόβλημα.
Επειδή ο Μινωϊκός Ημερολογιακός Άβακας, για
την λειτουργία του, απαιτεί πλήρη ακινησία και σταθερότητα, λόγω των επί της επιφανείας του τοποθετουμένων και μετακινουμένων πεσσών, λοιπών δεικτών
και των δύο εικοσαλέπτου διαρκείας εκάστης κλεψύδρων, είναι αδύνατον να λειτουργούσε εντός πλοίων.
Αλλά το Μινωϊκό ναυτικό είχε ανάγκη, όπως άλλωστε
και σήμερα, ενός ημερολογίου. Για τον λόγον αυτόν
κατασκεύασαν τον «Δίσκο της Φαιστού», το αρχαιότερο σωζώμενο ναυτικό ημερολόγιο στον Πλανήτη, χωρίς κινητά μέρη.
1 Πρώτη δημοσίευση Rolex Awards Spirit of Enterprises
έτους 1987, έκδοσις Van Nostrand Reinhold (UK).
2 Το οποίον ο αείμνηστος Σακελλαράκης, ως διευθυντής
του Μουσείου Ηρακλείου τότε, δεν μου επέτρεψε να δω!…

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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Οι θεωρητικοί της Realpolitik
Huntington-Toynbee-Falmerayer
του Γιάννη Ν. Μπεκιάρη
Η πρώτη απόπειρα να περιγραφεί ο νέος μεταδιπολικός κόσμος έγινε από τον Φράνσις Φουκουγιάμα, με
το βιβλίο του Το τέλος της Ιστορίας (1989). Σε εκείνο το βιβλίο, υπήρχε μια αισιόδοξη οπτική της εξέλιξης
του κόσμου: μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού,
η οικονομία της αγοράς και η φιλελεύθερη δημοκρατία θα επικρατήσουν σιγά σιγά σε όλον τον κόσμο, οι
συγκρουσιακές ιδεολογίες δεν θα έχουν πλέον ακροατήριο, επομένως θα σταματήσουν οι μεγάλες συγκρούσεις και θα περνούν όλοι καλά και ειρηνικά και η
οικονομία της αγοράς ακόμα καλύτερα.
Είναι προφανές ότι ο συγγραφέας του έργου Το τέλος της Ιστορίας αγνόησε την τραγική ειρωνεία, που
ίσως είναι και νόμος της Ιστορίας, ότι οι διανοητές όλων
των οικουμενικών αυτοκρατοριών, από την αρχαία Κινεζική ως την Ρωμαϊκή και την Βρεταννική, κατέληγαν
στο ίδιο ακριβώς συμπέρασμα για την ολοκλήρωση και
το τέλος της Ιστορίας στην εποχή τους, ακριβώς την
στιγμή που η καμπάνα σήμαινε το τέλος, όχι της Ιστορίας, αλλά της δικής τους οικουμενικής αυτοκρατορίας.
Το βιβλίο του Χάντιγκτον είναι απάντηση σε αυτήν την αισιόδοξη περιγραφή. Η διασπορά της πολιτικής δύναμης και η ραγδαία οικονομική άνοδος μεγάλων χωρών του Τρίτου Κόσμου (Κίνα-Ινδία-Βραζιλία)
θα προκαλέσουν πολιτισμικές αναδιπλώσεις. Η Αμερικανική ηγεμονία, και κατ› επέκτασιν η Δυτική ηγεμονία, δεν βρίσκεται σε επέκταση, αλλά σε υποχώρηση, και στον πλανήτη θα ξεσπάσουν ανταγωνισμοί που
θα φθάσουν σε πολεμικές συρράξεις αντιθέτων πολιτισμών. Η Ευρώπη και η Αμερική καλά θα κάνουν να
περιχαρακωθούν στον εαυτό τους και στα πολιτισμικά
τους όρια, να τα θωρακίσουν εσωτερικά και εξωτερικά,
και να μην αναμειγνύονται σε συγκρούσεις στο εσωτερικό άλλων πολιτισμικών ζωνών, όταν δεν διακυβεύονται ζωτικά τους συμφέροντα.
Αυτή είναι σε γενικές γραμμές μια περίληψη των
απόψεων του Χάντιγκτον, και επιγραμματικά μπορεί
να προστεθεί ότι ο συγγραφέας βλέπει τον 19ο αιώνα να σηματοδοτείται από τους πολέμους των Εθνών,
τον 20ό αιώνα από τους πολέμους των ιδεολογιών
και στον 21ο αιώνα βλέπε,ι την απαρχή και την εξέλι104

ξη ενός πολέμου των πολιτισμών που θα οδηγήσει σε
αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξεως πραγμάτων.
Αξίζει εδώ να σημειώσουμε, ότι η σημερινή εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α ακολουθεί πλέον, έστω και
με καθυστέρηση 20 ετών, την παραπάνω προτροπή
του Χάντιγκτον, και η Υπερδύναμη αποφεύγει να αναμειχθεί άμεσα στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας, όπως
απέδειξε με την επιλογή της για χρήση διπλωματικών
μόνον μέσων, γιατί διαβλέπει σ› αυτόν όχι την αντιπαράθεση δημοκρατικών δυνάμεων δυτικού τύπου σ›
έναν δικτάτορα αλλά σύγκρουση στο εσωτερικό ενός
άλλου πολιτισμού, που μπορεί να οδηγήσει την Συρία
στο στρατόπεδο των φονταμενταλιστών ισλαμιστών.
Ένα ενδιαφέρον για μας ζήτημα, τίθεται στο σημείο εκείνο όπου ο Χάντιγκτον φαίνεται να καταλήγει
στο συμπέρασμα πως η μελλοντική Δύση-φρούριο και
το στρατόπεδό της, το ΝΑΤΟ, πρέπει να προβληματιστούν εάν πρέπει να εξακολουθήσουν ν› αποτελούν
μέλη του ΝΑΤΟ δύο κράτη που αλληλομισούνται και
που κατά την γνώμη του δεν ανήκουν στον Δυτικό πολιτισμό. Πρόκειται για την πολυσέλιδη μελαγχολία που
προκαλεί στον συγγραφέα η ισλαμική διάβρωση των
θεμελίων της Κεμαλικής μεταρρύθμισης, η διόγκωση
των μουσουλμανικών κομμάτων και το πολιτιστικά διχασμένο κράτος που εξακολουθεί να είναι η σημερινή
Τουρκία όπως αυτό αποδεικνύεται και από τη πρόσφατη αντιπαράθεση της Κοσμικής Κεμαλικής Τουρκίας
με τις δυνάμεις του Τουρκικού Ισλαμισμού.
Για το άλλο κράτος, την Ελλάδα, τα συμφραζόμενα του Χάντιγκτον είναι επίσης σαφή. Στην μία μόνον
σελίδα που αφιερώνει στην Ελλάδα, ο συγγραφέας δεν
τολμά βέβαια να ισχυριστεί ότι η Ελλάδα είναι ένα διχασμένο κράτος. Μπορεί κανείς να διαβάσει στο σύντομο κείμενό του για το εμπάργκο κατά της FYROM,
για τους αστερίσκους και τις επιφυλάξεις της Ελληνικής πολιτικής σε σχέση με την πιθανότητα μεταβολής
των σημερινών συνόρων στην Βαλκανική και άλλα παρόμοια, που, ακόμα και αθροιζόμενα, όπως και ο ίδιος
δείχνει ν› αντιλαμβάνεται, δεν αιτιολογούν την άποψή
του για τη θέση της Ελλάδος εκτός του όποιου «Δυτικού πολιτισμού». Την αιτιολόγησή του, όμως, μας την
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δίνει παρακάτω με λίγες φράσεις, που συνοψίζονται σε
δύο μόνο λέξεις «... λόγω Ορθοδοξίας».
Ποια, λοιπόν μπορεί να είναι η ιστορική δυναμική,
που θέτει κατά τον Χάντιγκτον την Ελλάδα εκτός Δυτικού Πολιτισμού λόγω Ορθοδοξίας; Ο ίδιος δεν γράφει κάτι σχετικό και αφήνει στον αναγνώστη του την
εντύπωση πως πρόκειται για κάποιον δικό του ή πάντως ιστορικά τυχαίο ισχυρισμό. Είναι όμως έτσι;
Έχει ήδη επισημανθεί η σχέση του έργου του Χάντιγκτον με το έργο του Βρεταννού ιστορικού Άρνολντ
Τόϋνμπη. Ο ίδιος ο Αμερικανός συγγραφέας, μέσα στο
έργο του, «δείχνει» με εκτίμηση, χωρίς να κατονομάζει,
τον Βρεταννό ιστορικό σαν δάσκαλό του. Το γεγονός
ότι απουσιάζει από το έργο του Τόϋνμπη οποιοσδήποτε ισχυρισμός ή συμπέρασμα ότι η Νέα Ελλάδα βρίσκεται εκτός Δυτικού πολιτισμού λόγω Ορθοδοξίας,
δεν πτοεί τον Χάντιγκτον, αφού υπάρχουν άλλοι συγγραφείς που εξέφρασαν παλαιότερα συγγενικές προς
αυτόν απόψεις.
Ο πρώτος και κυριώτερος θεωρητικός εκφραστής
της Realpolitic του 19ου αιώνα, ένας παλαιός γνώριμος της Νεοελληνικής Ιστορικής Γραμματείας, ο Ιάκωβος-Φίλιππος Φαλμεράγιερ, υπήρξε στο σημείο αυτό η
πηγή της γνώσης και έμπνευσης του Χάντιγκτον, κάτι
που βέβαια ο Αμερικανός συγγραφέας επιμελώς αποκρύπτει.
Δεν είναι αντικείμενο αυτού του σημειώματος οι
περιπέτειες και οι ισχυρισμοί του Γερμανού ιστορικού
για τον ολικό αφανισμό του γένους των Ελλήνων κατά
τον Μεσαίωνα και την αντικατάστασή του από Σλαύους, για την άρνησή του ν› αναγνωρίσει τα στοιχεία
του Έθνους-Κράτους στην Νέα Ελλάδα του 19ου αιώνα και την υπαγωγή των Νεοελλήνων αποκλειστικά
στην γενική εννοιολογική κατηγορία της Ορθοδοξίας
και των Ορθοδόξων Σλαύων.
Είναι όμως πολύ πιθανό ότι η αναφορά του Χάντιγκτον στην Ορθοδοξία στηρίζεται, αφανώς βέβαια,
στο έργο και τις θέσεις αυτού ακριβώς του γνωστού
μας Γερμανού ιστορικού. Η δική μας αναφορά γίνεται
εδώ για να επισημάνουμε μερικά από τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας του 20ου αιώνα για το
ζήτημα αυτό, καθώς και μερικές από τις ομοιότητες αλλά και διαφορές των έργων του Φαλμεράγιερ, του Τόϋνμπη και του Χάντιγκτον.
Αυτό που αρχικά θεωρήθηκε ως αμφισβήτηση της
φυλετικής συνέχειας του Νεοελληνικού Λαού και στην
συνέχεια ως αμφισβήτηση της ιστορικής συνέχειας του
Ελληνικού Έθνους, σήμερα θεωρείται κυρίως από την
σκοπιά της Ευρωπαϊκής πολιτικής1 και έχει αξιολογηΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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θεί ως η θεωρητική έκφραση των απόψεων της σχολής
των Realpolitikers του 19ου αιώνα.
Η μικρή Ελλάδα του 1830 δεν υπήρξε, παρά τα φαινόμενα, κύριος στόχος του Φαλμεράγιερ. Κύριος στόχος του ήταν η Ρωσσία του 19ου αιώνα και οι θεωρήσεις
του είχαν σκοπό να εξηγήσουν και να προσδιορίσουν
μεγενθυντικά τις συνιστώσες δυνάμεις ενός αντιπάλου δέους2α. Η Νέα Ελλάδα δεν ήταν τίποτα περισσότερο, για τον Φαλμεράγιερ και τους Realpolitikers,
από μία, όπως θα λέγαμε σήμερα, παράπλευρη απώλεια, που επιχειρήθηκε τότε, χωρίς επιτυχία όμως, να
γίνει αποδεκτή από το σύνολο της Δυτικής πολιτικοϊστορικής σκέψεως3.
Οι απόψεις της σχολής των Realpolitikers του 19ου
αιώνα, εκφρασμένες θεωρητικά από τον Ιάκωβο-Φίλιππο Φαλμεράγιερ, συνέκλιναν τότε σε τρία αλληλοσυμπληρούμενα συμπεράσματα.
Πρώτον: ο θανάσιμος, κατά τον Φαλμεράγιερ, ρωσσικός κίνδυνος προήρχετο από το γεγονός ότι η Ρωσσία αποτελούσε, τρόπον τινά, την μετεμψύχωση και
μετενσάρκωση στον 19ο αιώνα του Βυζαντίου, όπου
μια Βυζαντινογενής και συνεπώς διαποτισμένη από
πολιτικοθρησκευτική αντιπαλότητα προς την Δύση,
μια κυριολεκτικά δαιμονοποιημένη από τον συγγραφέα Ορθοδοξία, πολλαπλασίαζε τις δυνατότητες ενός
μεγάλου και επικίνδυνου Έθνους4.
Δεύτερον: ότι η διατήρηση της ακεραιότητας της
Τουρκίας, λόγω της γεωπολιτικής της αξίας ως αναχώματος του ρωσσικού κινδύνου, ήταν τόσο σημαντική
για την Δύση, ώστε η αποδοχή της ιδρύσεως του ανεξάρτητου Νεοελληνικού κράτους, έστω και σε προοπτική συμπλεύσεως με την Τουρκία εναντίον της ρωσσικής απειλής, υπήρξε τότε μια διακινδύνευση την οποία
η Δύση κακώς απεδέχθη και πάντως στο μέλλον όφειλε
να ελέγχει, να περιστέλλει ή ακόμα και ν› αναστρέψει5.
Τρίτον: κατά τον Φαλμεράγιερ, η Νέα Ελλάδα ήταν
λόγω Βυζαντινού παρελθόντος και Ορθοδοξίας διαποτισμένη σε τέτοιον βαθμό από τις επιδράσεις ενός Ανατολικού Σλαυο-ορθόδοξου κόσμου, ώστε η τελική της
σύμπλευση με τον κόσμο αυτόν ήταν απόλυτα ορατή
και η αναξιοπιστία της έναντι της Δύσεως δεδομένη.
Για τους Realpolitikers και τον αυτόκλητο τότε θεωρητικό εκφραστή τους, η αποδεικτική δύναμη αυτού
του ισχυρισμού απέρρεε όχι τόσο από φυλετικά κριτήρια όσο από το θρησκευτικό-πολιτισμικό κριτήριο
της Ορθοδοξίας, γιατί πολύ απλά σε φυλετικό επίπεδο
δεν ήταν δυνατόν να διαφύγει της προσοχής τους ότι
οι μισοί περίπου από τους κατοίκους της μικρής Ελλάδας του 1830 ήσαν οι Ελληνοϊλλυρικής καταγωγής δί105

γλωσσοι Χριστιανοί Αρβανίτες, και συνεπώς θα ήταν
αδύνατη η σύνδεση της Νέας Ελλάδας στο σύνολό της
με την επίφοβη δυναμική του Ρωσσοσλαυικού κόσμου
μέσω του φυλετικού μόνο κριτηρίου.
Έτσι, ο σχετικός ισχυρισμός τους ότι οι κάτοικοι
της Νέας Ελλάδας ήσαν στην πραγματικότητα Σλαύοι, που κάποτε υποχρεώθηκαν δια της βίας από το Βυζάντιο ν› αποβάλουν την Σλαυϊκή και να μιλήσουν την
Ελληνική γλώσσα, θα έχανε την λειτουργικότητά του
και συνεπώς μόνον μια δαιμονοποιημένη Πανορθοδοξία μπορούσε ν› αποτελεί κοινό κριτήριο για όλους.
Στο ζήτημα αυτό, ο Γερμανός ιστορικός και πολιτικός συγγραφέας υπήρξε τελικά απόλυτα σαφής και στο
έργο του γράφει: «Οι ορθόδοξοι Αρβανίτες του Άργους, οι Σλαύοι του Ναυπλίου και της Αρκαδίας, μαζί
με τους ομόδοξους Σλαύους της Βαλκανικής, μπορούν
να πάρουν φως μόνον από τους Τρούλλους του Κιέβου, γιατί ο Αρβανίτης του Σουλίου και του Άργους,
ο Σλαύος του Κιέβου και της Αρκαδίας, ο Βούλγαρος
της Τριαδίτσας και ο ορθόδοξος Χριστιανός ληστής
του Μαυροβουνίου, έχουν το ίδιο δικαίωμα με τον
Σκεντέρμπεη και τον Κολοκοτρώνη πάνω στο όνομα
και την τάξη του Νεοέλληνα. Ο δεσμός που τους συνδέει από κοινού είναι ισχυρότερος από τα δεσμά του
αίματος, είναι δεσμός θρησκευτικού χαρακτήρα, και
αποτελεί το φράγμα ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση»6.
Παρ› όλα αυτά, και παρά τις προσπάθειες που κατέβαλε ο Φαλμεράγιερ για να συνδέσει αντιθετικά την
Ελλάδα με την Ανατολή και την Τουρκία με τη Δύση, ο
τροχός της ιστορίας δεν φάνηκε να κινήθηκε προς την
κατεύθυνση που υπέδειξε ο Γερμανός σοφός.

ο 20ός αιώνας και η ιστοριογραφία του
Arnold Toynbee
Ότι το έργο του Τόϋνμπη υπήρξε μνημειώδες και
εντυπωσιακό, δεν αμφισβητείται από κανένα. Είναι
χρήσιμο, όμως, και αξίζει να παρατηρήσει κανείς από
πιό κοντά, τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα σε
Τόϋνμπη και Φαλμεράγιερ στην περιγραφή του «ρωσσικού κινδύνου», και στην αξιολόγηση του γνωστού
δίπτυχου με τους τέσσερις πόλους και την αντιθετική
σύζευξη Ελλάδα-Τουρκία, Ανατολή-Δύση.
Ο Τόϋνμπη άρχισε την συγγραφή του πολύτομου
έργου του περίπου το 1920 και το τελείωσε 20 χρόνια αργότερα, χωρίς όμως να πάψει, σε αλλεπάλληλες
επανεκδόσεις, να το συμπληρώνει και να το διορθώνει μέχρι το 1960. Η συγγραφή άρχισε με την ίδρυση
της Σοβιετικής Ενώσεως και τελείωσε ουσιαστικά με
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το αποκορύφωμα του Ψυχρού Πολέμου. Ήταν μια διαδρομή που συνέπεσε χρονικά με την νέα και αυξημένη δυναμική της Σοβιετικής Ενώσεως σε σχέση με την
πρώην Ρωσσική Αυτοκρατορία.
Για τον ιστορικό αλλά και θεωρητικό της Realpolitik
της εποχής του Τόϋνμπη, επρόκειτο για μια επικινδυνότητα που έπρεπε να καταγγελθεί με την ίδια τουλάχιστον σφοδρότητα του παρελθόντος όπου όμως η
χρήση της δαιμονοποιημένης Ορθοδοξίας του Φαλμεράγιερ ήταν ευθύς εξ αρχής αποκλεισμένη, γιατί η Ορθοδοξία, όπως και τ› άλλα Χριστιανικά δόγματα, καθώς και όλες οι θρησκείες, τόσο στην εκκοσμικευμένη
όσο και την φονταμενταλιστική τους μορφή, έπρεπε
να συστρατευθούν και να χρησιμοποιηθούν κατά του
Άθεου Κομμουνισμού.
Αυτό, όμως, δεν ήταν αρκετό. Η Σοβιετική Ένωση,
όπως προηγουμένως η Τσαρική Ρωσσία, έπρεπε να καταγγελθεί γι› άλλη μια φορά και να καταδειχθεί σαν ο
επικίνδυνος Άλλος, σαν μια διαφορετικότητα που βρίσκεται διαχρονικά σε θεμελιώδη αντίθεση με την Ευρώπη και την Δύση, σαν μια θανατερή Ανατολή και φυσικά για τον ιστορικό Τόϋνμπη αυτό έπρεπε να γίνει με
την επίκληση του επιχειρήματος της έρευνας του παρελθόντος.
Γι› αυτό το τελευταίο, όμως, ας δώσουμε τον λόγο
στον ίδιο τον Βρεταννό ιστορικό και στην επιτομή του
έργου του από τον Σόμερβελ.
Σύμφωνα με τον Το,ϋνμπη λοιπόν, «το Πανρωσσικό
Κομμουνιστικό Κόμμα του Λένιν δεν προήλθε από τις
περιστάσεις του τέλους του 19ου αιώνα και των αρχών
του 20ου στην Ευρωπαϊκή ιστορία, ούτε από τις διαφορετικές τάσεις της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας στα
πλαίσια της 2ης Διεθνούς, και μόνον συμπτωματική και
απατηλή σχέση είχε με το Μαρξισμό. Ένα πανομοιότυπο
κόμμα, με ανάλογους σκοπούς, είχε προηγηθεί κατά την
εποχή των Οθωμανικών Μουσουλμανικών επιδράσεων
στην Ιρανική ιστορία του 13ου και 14ου αιώνα, όταν η
Μουσουλμανική Κιζιλμπασική αδελφότητα εδημιούργησε την οργάνωση Σιχ-Χάλσα για να καταπολεμήσει την Ινδουϊστική επικράτηση με τα ίδια της τα όπλα.
Το νέου τύπου Πανρωσσικό Κομμουνιστικό Κόμμα δεν
ήταν τίποτα άλλο παρά μηχανιστική αντιγραφή και επανεφεύρεση της οργανώσεως «Σιχ-Χάλσα».
Όλα αυτά, κατά τον Τόϋνμπη, αποτελούν την πάσα
αλήθεια, εξηγούνται έτσι, και ανάγονται έως και στην
... επανεφεύρεση της Μεσαιωνικής οργανώσεως ΣιχΧάλσα, δεν είναι όμως λίγοι όσοι μέχρι σήμερα αμφιβάλλουν, μετά λόγου γνώσεως, για την ορθότητα τέτοιων συμπερασμάτων.
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Αλλά και ο Χάντιγκτον, άξιος μαθητής του Τόϋνμπη, προσπάθησε να μην υστερεί σε τέτοια ζητήματα
και στις σχετικές με αυτά... αποδείξεις.
Η έκρηξη της Ταταρομογγολικής ισχύος κατά τον
12ο αιώνα, μια Μεσαιωνική δηλαδή τραγωδία που είχε κριθεί και λήξει με αποφασιστική ήττα των Ταταρομογγόλων από τους Ρώσσους κατά το 15ο αιώνα, αυτό
είναι κατά τον Χάντιγκτον το γεγονός που έχει βάλει
την ανεξίτηλη σφραγίδα του στην Ρωσσική ιστορία και
παρακολουθεί έκτοτε τόσο την Τσαρική όσο και την
Σοβιετική και μετασοβιετική Ρωσσία.
Η ήττα των Μογγόλων ήταν φαινομενική και μια
τερατώδης υποκατάσταση είχε πραγματοποιηθεί πριν
από 800 χρόνια. Κάτω από την επιφάνεια κρυβόταν το
θηρίο. Ο βάρβαρος μεσαιωνικός ταταρομογγόλος άνθρωπος είχε νικήσει και εξαφανίσει, στα πρώτα κιόλας
βήματά της, την πολιτισμική ουσία των εκχριστιανισθέντων από το Βυζάντιο Ρώσσων. Κάτι ακόμα χειρότερο.
Αυτός ο Ταταρομογγόλος άνθρωπος έζησε έκτοτε μια
λαθραία ζωή κρυμμένος μέσα στο άψυχο κουφάρι του
θανατωθέντος πολιτισμού, και δεν έχει κανείς σήμερα
παρά να ξύσει λίγο με το νύχι του έναν Ρώσσο του 20ου
αιώνα, για ν› ανακαλύψει, πληγώνοντας κάτω από την
λεπτή Ρωσσική επιδερμίδα, τον ζωντανό, κρυμμένο και
βρυχώμενο Τάταρο.
Είναι μια περίτεχνη κρυπτοφυλετική και δαιμονολογική κατασκευή, που όμως στο έργο του Χάντιγκτον
έχει περισσή λειτουργικότητα, γιατί λειτουργεί συμπληρωματικά με την δαιμονοποιημένη Χριστιανική
Ορθοδοξία που χρησιμοποίησε ο Φαλμεράγιερ για να
περιγράψει τον εχθρό του Δυτικού κόσμου, τον Ασιάτη
Άλλο. Έτσι συνέχισε ο Αμερικανός διανοητής τον δρόμο που χάραξε ο Γερμανός προκάτοχός του, και στην
πορεία του αυτή χρησιμοποίησε, και κυρίως κατασκεύασε, παλαιές και νέες ιστορικές πηγές και επί μέρους
ιστορικά επιχειρήματα.

ομοιότητες και διαφορές
Κοινός παρανομαστής και των τριών ιστορικών είναι η μεγιστοποίηση του αντιπάλου δέους. Διαφορά
τους αποτελεί η πολιτικο-θρησκευτική δαιμονοποίηση
της Ορθοδοξίας από τον Φαλμεράγιερ και η ιστορικοφανής δαιμονολογική επίκληση Μεσαιωνικών Ταταρομογγολικών επιδράσεων και Μουσουλμανικών υποκαταστάσεων από τους Τόϋνμπη και Χάντιγκτον.
Σε άλλο σημείο του έργου του, ο Τόϋνμπη περιγράφει πολύ πιο εύστοχα την διαφορετικότητα της ιστορικής διαδρομής της Ρωσσικής κοινωνίας και επισηΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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μαίνει ότι «η ανυπαρξία στην ιστορία της Ρωσσίας των
τάξεων εκείνων που στην Δυτική Ευρώπη στήριξαν
την κοινωνική της εξέλιξη από την Αναγέννηση μέχρι
και την Γαλλική Επανάσταση, παρήγαγε συγκεκριμένο ιστορικό αποτέλεσμα, οδήγησε δηλαδή τον Μεγάλο Πέτρο και τους διαδόχους του τσάρους στο να διορίσουν, κυριολεκτικά με διατάγματα, ένα πλασματικό
υποκατάστατο των μεσαίων τάξεων, αποτελούμενο
από μέρος της Μεσαιωνικής Ρωσσικής Φεουδαρχίας,
σαν intelligentia-διαχειριστή και φορέα της Ευρωπαϊκής μεταρρύθμισης στην Ρωσσία, ένα υποκατάστατο
που αργότερα έμελλε να παίξει και τον ρόλο της Κομμουνιστικής πρωτοπορίας.
Τα αισθήματα αυτής της πλασματικής ταξικής κατασκευής απέναντι στην πολιτική κοινωνική και πολιτισμική πραγματικότητα της Δυτικής Ευρώπης ήσαν
κυριολεκτικά διχασμένα. Ήσαν αισθήματα αγάπης και
ταυτόχρονα μίσους, και ο Τόϋνμπη τα περιγράφει περίτεχνα με τους στίχους του Ρωμαίου ποιητού Κάτουλου.
Odi et amo
quare id faciam
fortasse requiris.
Nescio, sed fieri sentio
et excruscior.

Αγάπη και μίσος ταυτόχρονα
νοιώθω για σένα μα εσύ
μη ρωτάς το γιατί.
Δεν ξέρω, μα έτσι το νοιώθω
με φρίκη μαζί.

(δική μας ελεύθερη απόδοση των λατινικών στίχων.)
Ας μη βιαστεί, όμως, ο αναγνώστης να βγάλει το
συμπέρασμα ότι, τουλάχιστον στο έργο του Τόϋνμπη,
η Νέα Ελλάδα δεν υπήρξε παράπλευρος στόχος, όπως
στον Φαλμεράγιερ, γιατί η πραγματικότητα είναι διαφορετική.
Ο Βρεταννός ιστορικός, αν και δεν αναφέρθηκε ειδικά στην Ελλάδα όπως ο Φαλμεράγιερ, συμπεριέλαβε εν τούτοις στις αξιολογικές του κρίσεις όλους τους
Βαλκανικούς Λαούς, σε μια γενική αντιθετική τους σύγκριση με την Οθωμανική και Κεμαλική Τουρκία, και
αφού κατονόμασε περιφρονητικά τα Εθνικοαπελευθερωτικά τους Κινήματα σαν «Ενοριακούς Εθνικισμούς»,
κατέληξε σ› ένα διάσπαρτο μέσα το έργο του συμπέρασμα ότι: «Οι Ενοριακοί αυτοί Βαλκανικοί Εθνικισμοί,
καθ› όλη την διάρκεια του 19ου και των αρχών του
20ου αιώνος, αν και αλληλοσυμπλεκόμενοι επεχείρουν
εν τούτοις, από κοινού, να καταληστεύσουν τον υποχωρούντα Οθωμανικόν κόσμον, έναν κόσμο ο οποίος
αυτομεταρρυθμιζόμενος δια του γενναίου Κεμαλικού
εγχειρήματος βάδιζε στην οδό της εκκοσμικευμένης
Δύσεως, παρέχων το επιτυχέστερον παράδειγμα εκ107

συγχρονισμού άμα και εθελοντικής Δυτικοποιήσεως».
Σήμερα, 50 χρόνια μετά τον θάνατο του Τόϋνμπη,
μπορεί κανείς, αν ψάξει στην.....Κεμαλική Τουρκία, να
βρει, ανάμεσα σε πολλά άλλα, το νομοσχέδιο «Περί
υποχρεωτικής γυναικολογικής διακριβώσεως της παρθενίας όσων γυναικών επιδιώκουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση», δηλαδή την τιμή της Κεμαλικής Τουρκίας
χαμένη στην γυναικολογική κλινική ενός αμείλικτου
Θεού. Εξ ίσου μελαγχολικό, όμως, εύρημα είναι και η
διαχρονικά χαμένη αξιοπιστία του Βρεταννού ιστορικού, αυτή που ο ίδιος θυσίασε στον βωμό της τρέχουσας Realpolitik της εποχής του.
Ας προστεθεί και τούτο, ότι η προσφορά και η συμβολή των τριών Ευρωπαίων διανοητών στην έρευνα
της ιστορίας δεν αμφισβητείται από τον γράφοντα αυτό το σημείωμα.
Εδώ πρόκειται μόνον για την υπόδειξη ενός από τα
χαρακτηριστικά, όχι του καλύτερου, της Ευρωπαϊκής
ιστοριογραφίας των δύο τελευταίων αιώνων, ότι δηλαδή τόσο στο έργο του Φαλμεράγιερ όσο και σε αυτό
του Τόϋνμπη και όχι μόνον, στα ίδια πρόσωπα και στα
έργα τους, μέσα από τις αντιφάσεις της εποχής τους
συνυπάρχουν και συγκρούονται η αμερόληπτη επιστήμη και η πολιτική τους στράτευση.
Το επιχείρημα του Χάντιγκτον για την Ελλάδα και
την Τουρκία είναι εξ ολοκλήρου πολιτικό. Η επίκληση από τον σημερινό Αμερικανό ιστορικό του παλαιού
ισχυρισμού του Φαλμεράγιερ, η σκόπιμη απόκρυψη της
πηγής του, η συνακόλουθη παράλειψη κάθε αναφοράς
στις πολιτικές συνθήκες και περιστάσεις που τον δημιούργησαν, η θεωρητική θεμελίωση ίσων αποστάσεων
από τα ανόμοια και άνισα μεγέθη της σημερινής Ελληνικής και Τουρκικής πραγματικότητας, όλα τα επί μέρους,
αποδεικνύουν ότι το συνολικό του επιχείρημα αποσκοπεί στην θεωρητική κατοχύρωση και επιβεβαίωση άλλη μία φορά της παλαιάς και γνωστής πορείας πλεύσης
των Realpolitikers όλων των εποχών, ότι στο πεδίο των
ανθρωπίνων συγκρούσεων υπάρχουν μόνον συμφέροντα που λειτουργούν κατά κανόνα ανεξάρτητα από πολιτισμικές και θρησκευτικές διαφορές.
Αξίζει, επίσης, να παρατηρήσει κανείς ότι απουσιάζει στο έργο του Χάντιγκτον ο ενθουσιασμός και οι
ζητωκραυγές με τις οποίες υποδέχθηκε ο Τόϋνμπη την
Κεμαλική Τουρκία πριν από εβδομήντα χρόνια. Αυτό οφείλεται στην διαφορά των περιστάσεων των δύο
εποχών. Τότε επρόκειτο για συμπαράταξη της Κεμαλικής Τουρκίας στο μέτωπο κατά της «Αυτοκρατορίας
του κακού», σήμερα όμως αυτή η μετωπική αντιπαράθεση δεν υπάρχει. Τότε, τον φόβο της Ευρώπης για την
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Τσαρική Ρωσσία του 19ου αιώνα, είχε διαδεχθεί ο φόβος της Δύσεως για την αυξημένη δυναμική της Σοβιετικής Ενώσεως, σήμερα όμως ο φόβος της Δύσεως και
των ΗΠΑ έχει άλλο αντικείμενο και αφορά τον κίνδυνο απωλείας του ελέγχου στον δρόμο ροής του Ρωσσικού και Ασιατικού πετρελαίου προς την Δύση.
Είναι αγωνιώδης, σήμερα, η προσπάθεια Αμερικανών και Ευρωπαίων να αποφύγουν την ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης από την Ρωσσία, αν και αυτό το τελευταίο δεν εμπόδισε την Γερμανία να είναι ο
πρώτος πελάτης των Ρώσσων σε φυσικό αέριο, με τους
Ευρωπαίους να ακυρώνουν την αμελητέα, σε σχέση με
την Γερμανία, ποσότητα της αγοράς της Δ.Ε.Π.Α από
τους Ρώσσους.
Ο προσδιορισμός του Δυτικού πολιτισμού από τον
Χάντιγκτον, η προτεινόμενη επιστροφή στην Ελληνική του κληρονομιά, τα δύο κράτη, η Νέα Ελλάδα και
η Τουρκία, που δεν έχουν την... τιμή ν’ ανήκουν στον
πολιτισμό της Δύσης, όλα βασίζονται εν μέρει και στο
γνωστό αξίωμα ότι η Δύση θεμελιώθηκε σε αρχαιοελληνικές ρίζες.
Σχετικά με το ζήτημα αυτό, πληθαίνουν συνεχώς οι
άνθρωποι -και είναι αρκετοί οι νεοέλληνες ανάμεσά
τους- που υπενθυμίζουν ότι η Δύση θεμελιώθηκε περισσότερο σε μια αντιπαλότητα προς τον Ελληνισμό
και ότι η ελληνική της φυσιογνωμία υπήρξε μάλλον
μια δική της υπόθεση.
Τι ήσαν, άραγε, και τι είναι σήμερα για την Δύση οι
αρχαίοι πολιτισμοί, και κυρίως ο κατ› εξοχήν καλλιεργημένος αρχαιοελληνικός λαός και ο πολιτισμός του;
Σήμερα δεν είναι λίγοι όσοι ισχυρίζονται, ότι οι Δυτικοί ποτέ δεν επεδίωξαν να τον γνωρίσουν πραγματικά και ότι αντ› αυτού επινοούσαν κάθε φορά έναν «Ελληνικό Πολιτισμό»... χρήσιμο για τις εκάστοτε ανάγκες
τους. Δεν είναι λίγοι, σήμερα, όσοι ανιχνεύουν μια τέτοια διαδρομή κατά τους τελευταίους τρεις αιώνες.
Από την εποχή, δηλαδή, της μελέτης, του θαυμασμού
και της τυραννικής ταύτισης των Γερμανών με την Αρχαία Ελλάδα για να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες του
Εθνικού τους βίου τον 19ο αιώνα, μέχρι το μελαγχολικό σάλπισμα του Χάντιγκτον για Αμερικανική άμυνα
σε Ελληνικά πολιτιστικά χαρακώματα, όπου ο Ελληνικός Πολιτισμός καλείται να χρησιμεύσει ως άλλοθι
στην σημερινή υπερδύναμη.
Σήμερα, ό,τι απέμεινε από τις αξίες αυτού του πολιτισμού, είναι μερικές ηχηρές καταλήξεις. Από τα ατομικά δικαιώματα, παραμένει κυρίως το δικαίωμα του
επιχειρηματία και δευτερευόντως το δικαίωμα του καταναλωτή. Από το βίωμα της ελευθερίας έχει παραμείΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ . 16 . ΣΕΠ-ΟΚΤ 2015
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νει μόνον η ανάμνησή της. Αν λάβει κανείς υπ› όψιν
του την εφιαλτική ομοιότητα και την ιστορικά διαχρονική συμπληρωματικότητα των δυνάμεων που κατέλυσαν κάποτε τον αρχαιοελληνικό κόσμο, τότε εύκολα
γίνεται αντιληπτό ότι ακόμα και η ανάμνηση της ελευθερίας μπορεί να χαθεί κάπου στην απαρχή των σκοτεινών χρόνων ενός νέου Μεσαίωνα.

μία ιδιότυπη θεολογία
Ότι ο δυτικός Χριστιανισμός, αρχικά ο Καθολικισμός, κατόπιν και ο Προτεσταντισμός, αποτελεί το
κύριο και το πιο πολύτιμο χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού, αυτό είναι κάτι που ο Χάντιγκτον
υπογραμμίζει συνεχώς στο έργο του. Δεν παραλείπει,
επίσης, να τονίσει ότι και ιστορικά, κατά την πρώτη χιλιετία, και ιδίως προς το τέλος της, αυτό ακριβώς που
σήμερα ονομάζουμε δυτικό πολιτισμό τότε ονομαζόταν Καθολική (παπική) Χριστιανοσύνη, και τα γεωγραφικά της όρια γύρω στο έτος 1100 μ.Χ. συνέπιπταν
μ› αυτά που κατά την άποψή του αποτελούν και σήμερα τα όρια του Δυτικού πολιτισμού.
Σ’ αυτήν την δυτική Χριστιανοσύνη αποδίδει ο Χάντιγκτον ευθύς εξ αρχής, σταθερά και διαχρονικά, ιδιότητες και χαρίσματα που δεν αποκτήθηκαν παρά μόνον στους τελευταίους τρεις αιώνες της ιστορίας της,
αργά, εξελικτικά, ακόμα και βασανιστικά, μέσα από ριζικές ανακατατάξεις και αγώνες, όχι από, αλλά εναντίον του Δυτικού Χριστιανισμού και των εκκλησιών του.
Στην διάρκεια της ιστορίας του δυτικού Χριστιανισμού, ο χωρισμός του Θεού από τον Καίσαρα, της θρησκευτικής από την κοσμική εξουσία, υπήρξε ο διαρκής
σύντροφος του δυτικού κόσμου, υποστηρίζει ο συγγραφέας, με καθόλου ή με ελάχιστη ιστορική δικαίωση.
Πού οφείλεται, όμως, αυτός ο υπερθεματισμός,
όπου η δυτική Χριστιανοσύνη δεν εμφανίζεται απλά
ως ένα χαρακτηριστικό του δυτικού πολιτισμού αλλά λειτουργεί ως πηγή ενός ιδιότυπου θεολογικού αυτοθαυμασμού; Δεν είναι εφεύρεση του Χάντιγκτον.
Η ύπαρξη και η εξέλιξή της ανιχνεύεται και κατά τον
19ο αιώνα, όπου οι σχετικές απόψεις του Φαλμεράγιερ
αποτελούσαν τότε μια επεξεργασμένη υπερβολή.

ο Δυτικός Χριστιανισμός, η Επανάσταση και
η μετακένωσή τους στον Ηuntington
Είναι το 1848, όπου οι Ευρωπαϊκοί λαοί βαδίζουν
και πάλι στους δρόμους της εξέγερσης, και όπου το
φάντασμα της επανάστασης πλανιέται πάνω από την
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Ευρώπη, απειλώντας θρόνους, αριστοκρατίες, κληρικαλισμούς αλλά και την ίδια την αστική τάξη.
Ο τραγικός και αντιφατικός Ιάκωβος-Φίλιππος
Φαλμεράγιερ, εκλεγμένος πληρεξούσιος της περιφέρειας του Μονάχου στην επαναστατική συνέλευση
της Φραγκφούρτης, χωρίς να είναι επαναστάτης αλλά διαρκές θύμα των κληρικαλιστών της εποχής του,
αντικληρικός ο ίδιος περισσότερο λόγω του αντιβυζαντινού του συνδρόμου, πάντοτε δαιμονοποιός της Ορθοδοξίας και Βυζαντινοφάγος, θέλοντας να επισημάνει την αντεπαναστατική θέση της Τσαρικής Ρωσσίας,
μας παραδίδει τις απόψεις και την εικόνα του για τον
Δυτικό Χριστιανισμό, την Δύση και την επανάσταση
ως εξής επί λέξει:
«Να θεμελιώση την υπερίσχυση του Σλαυϊκού Βυζαντινισμού σ› όλη την υδρόγειο και για τον αιώνα τον
άπαντα, και να νεκρώσει την επανάσταση, δηλαδή την
Δύση και την μορφή και ροή της πνευματικής ζωής
των λαών, την ενσαρκωμένη στην Δύση, εκπορευομένη από το πνεύμα της Λατινικής εκκλησίας, ελεύθερη
και ανεξέλεγκτη, να την καθυποτάξει παντού στην θέληση του Ενός, ή, αν θέλετε, να την καταπνίξει δια παντός κατά τον Παλαιοβυζαντινό τρόπο -αυτός είναι ο
τελικός στόχος, που η Ρωσσική μοναρχία επιδιώκει με
απίστευτη ηρεμία, με παγερή ψυχρότητα και με το πιο
αναίσθητο πείσμα»7. Μετά απ’ όλα αυτά, πώς ν› αμφιβάλει κανείς ότι εκεί βρίσκεται η δεξαμενή και η πηγή
έμπνευσης απ› όπου αντλεί ο Χάντιγκτον;
Αν σκεφτεί κανείς ότι στα πρώτα 800 χρόνια της Μεσαιωνικής Δύσης, κανένας δυτικός ηγεμόνας δεν μπόρεσε να σηκώσει με τα χέρια του το αυτοκρατορικό σκήπτρο
αν δεν έχριζε ο Πάπας της Ρώμης με μια θεϊκά καθαγιασμένη εξουσία άλλοτε την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Γερμανικού Έθνους και άλλοτε τους Φράγκους
του Καρλομάγνου, παραχωρώντας τους ταυτόχρονα την
προσωρινή άσκηση ενός μέρους μόνον της κοσμικής
εξουσίας και όχι αυτό καθ› αυτό το δικαίωμα που κρατούσε για τον εαυτό του και την Δυτική εκκλησία8.
Αν σκεφτεί κανείς ότι το δικαίωμά του αυτό ο Πάπας το στήριζε στην διαθήκη του Μεγάλου Κωνσταντίνου (Donatio Constantinis), με την οποία υποτίθεται
ότι, μετά την μεταφορά της πρωτεύουσας από την Ιταλία στον Βόσπορο, η κοσμική εξουσία στην Δύση παραχωρήθηκε από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στο Πάπα
και ότι χρειάστηκε να φυσήξουν οι άνεμοι της Γαλλικής
Επανάστασης 1000 χρόνια αργότερα για να του αφαιρέσουν οι λαοί αυτό το δικαίωμα, και ότι χρειάστηκε να
λειτουργήσει κι εδώ η κριτική έρευνα του 19ου αιώνα
για να γίνει δεκτή η υπάρχουσα από το 15ο αιώνα από109

δειξη του Lorenzo Valla για την πλαστότητά της10.
Αν σκεφτεί κανείς ότι οι δυτικοί λαοί έζησαν από
το 400 μ.Χ. και για 700 ολόκληρα χρόνια με την civitas
Dei, την πολιτεία του Θεού της Θεολογίας του Αυγουστίνου, που κατά τον Ρωμαιοκαθολικό στοχαστή Κ.
Φλας δεν είχε επαρκή εικόνα ούτε του Πλάτωνος ούτε του Αριστοτέλους. Και ότι η κοσμολογική Θεολογία
του Αγίου Θωμά του Ακινάτη του 11ου αιώνα χρειάστηκε άλλα 700 χρόνια για ν› αναγνωριστεί επίσημα
από το Βατικανό στα μέσα του 19ου αιώνα... επαναστατικές πραγματικά ταχύτητες! Αν σκεφτεί κανείς ότι
ένα μέρος της Ευρώπης, ο Γερμανικός χώρος, πλήρωσε με το τίμημα δύο αιώνων καταστροφών, ερημώσεων και ταξικοθρησκευτικών πολέμων την έξοδό του
από τον καισαροπαπικό μεσαίωνα. Αν σκεφθεί κανείς
ότι, στον 11ο αιώνα, ο Δυτικός Χριστιανισμός με τον
Hildebrand-κατόπιν Πάπα Γρηγόριο τον VII- έφθασε στο σημείο να θεμελιώσει και θεωρητικά την απορρόφηση της κοσμικής (regnum) από την θρησκευτική
εξουσία (sacerdotium)11 - κάτι που μόνο στον Ισλαμικό
κόσμο μπορούσε να βρει ανταπόκριση.
Τότε μπορεί κανείς να καταλάβει τι ήταν αυτό στο
οποίο ακόμα και οι μεσαιωνικές Ευρωπαϊκές κοινωνίες αντέδρασαν και αργότερα οι λαοί με αγώνες παραμέρισαν οριστικά. Μπορεί επίσης να καταλάβει κανείς
ότι η..... εκπόρευση ενός συμπαντικού πνεύματος προόδου, επαναστάσεως και πολιτισμού από την Δυτική
Χριστιανοσύνη, είναι απλώς ένα χαρακτηριστικό μιας
νοοτροπίας του 19ου αιώνα, που ο Χάντιγκτον μεταφέρει στις μέρες μας κι έχει σχέση με μια ιδιότυπη αυτοδοξαστική θεολογία, ελάχιστη όμως δικαίωση βρίσκει στην ιστορία.
Δεν ήταν ο Δυτικός Χριστιανισμός αλλά η αντίδραση σ’ αυτόν που οδήγησε στον χωρισμό της θρησκευτικής από την κοσμική εξουσία.
Οι θεωρητικοί της Realpolitik δεν είναι θεολόγοι ούτε προφήτες. Ο Ορθολογισμός, η επιστημονική ιστορική έρευνα, σε συνδυασμό με τη πολιτική τους
στράτευση και στόχευση, οδηγούσαν πάντα τα βήματά τους. Περιστασιακοί μυστικοσύμβουλοι του ηγεμόνα άλλοτε, σήμερα αποτελούν μέρος του αποθέματος
σκέψης (think tank), που βρίσκεται στην διάθεση της
πολιτικής εξουσίας των μεγάλων δυνάμεων του 20ου
και 21ου αιώνα.
Η πολιτική διάσταση βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της συλλογιστικής τους και διαπερνά όλες τις άλλες διαστάσεις στα ζητήματα που ερευνούν.
Από την άποψη αυτή, έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς την διαφορετική μεταχείριση που η τουρ110

κική πολιτική επεφύλαξε από τα μέσα του 19ου αιώνα
και μέχρι σήμερα στον Φαλμεράγιερ και στο έργο του.
Το γεγονός ότι ο Γερμανός ιστορικός εμφανίστηκε στο
έργο του όχι φιλότουρκος αλλά από επιφυλακτικός
έως λοιδωρός-υβριστής για τους Τούρκους της εποχής
του, αυτό ποτέ δεν εμπόδισε την τουρκική διπλωματία και διανόηση να τον χρησιμοποιήσει προς όφελός
της, γιατί απλούστατα οι Τούρκοι αντίθετα από εμάς
διέκριναν ευθύς εξ αρχής, με οξυδέρκεια, την πολιτική
διάσταση της θεωρίας του, και ούτε τότε έμειναν ούτε σήμερα μένουν καθηλωμένοι στο πολιτισμικό πεδίο
για να την ερμηνεύσουν.
Οι Τούρκοι κάλεσαν τον Γερμανό ιστορικό στην
Κωνσταντινούπολη, και ο ίδιος ο σουλτάνος τον τίμησε με ανώτερο τουρκικό παράσημο για το έργο του.
Αντίθετα, στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, τα ζητήματα που ερεύνησε και πρόβαλλε με τόση προκλητικότητα ο Φαλμεράγιερ, συνδέθηκαν σχεδόν εξ αρχής με
το ζήτημα της διαχρονικής συνέχειας του Ελληνικού
Έθνους, γεγονός που οδήγησε σε επικάλυψη της πολιτικής διαστάσεως που είχε η θεωρία του Φαλμεράγιερ για τη Νέα Ελλάδα από την πολιτισμική διάσταση.
Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα Νεοελληνικής
αστοχίας το γεγονός ότι ο Εθνικός ιστορικός Κ. Παπαρηγόπουλος μόνον στο τέλος της ζωής του μπόρεσε να
υποπτευθεί εντελώς αμυδρά και αόριστα την σύνδεση
των απόψεων του Φαλμεράγιερ με το πολιτικό παιγνίδι των Ευρωπαϊκών δυνάμεων στην εποχή του.

επίλογος
Ποιά αξία, όμως, μπορεί να έχουν όλα αυτά σήμερα, πέρα από την αξία μιας φιλολογικής και ιστορικής
κριτικής; Έχουν την αξία του παρακάτω συμπεράσματος, ότι δηλαδή στην αρχή του 21ου αιώνα η χειρότερη επιλογή θα ήταν να περιορίσουμε την οπτική μας
στην δευτερεύουσα πολιτισμική διάσταση των απόψεων των θεωρητικών της Realpolitik και ν› αγνοήσουμε την πολιτική διάσταση, αυτή δηλαδή που κυρίως
υπάρχει στο έργο τους.
Κάτω από το πρίσμα αυτό, πρέπει να εκτιμηθούν και
οι αναφορές του Χάντιγκτον στον αρχαιοελληνικό πολιτισμό. Έχει, εξ άλλου, αποδειχθεί πολλές φορές μέχρι
σήμερα, ότι είναι η «μοίρα» αυτού του Πανανθρώπινου Πολιτισμού να ανιχνεύεται σ› αυτόν όχι εκείνο που
πραγματικά υπήρξε, αλλά ό,τι κάθε φορά επιθυμούν και
επιδιώκουν να ανιχνεύσουν μέσω αυτού για τον εαυτό
τους, το παρόν και το μέλλον τους, οι ισχυρές αλλά και
ανασφαλείς πολιτικές οντότητες της κάθε εποχής.
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... και, μάλιστα, για δυνατούς λύτες!

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αγωνιστής και αυτός – Συνθετικό λίμνης της Σκωτίας.
2. Υπερδύναμη – Πήλινο μουσικό όργανο – Μαιευτήριο της Αθήνας.
3. Κωμόπολη της Φθιώτιδας – Περίοδος νηστείας
των Μωαμεθανών.
4. Λεγόταν η στρατονομία – Αρχαίος βασιλιάς του
Άργους – Νεαρό ζώου.
5. Αυτά… ξεκουφαίνουν (ξένη λέξη) – Φτιαγμένος
από κάποιο υλικό.
6. ληθυντικός άρθρου – Με το… κία, άκακη – Αυτή
κόβει – Άφωνο πλοίο.
7. Προτρέπει – Επώνυμο λογοτέχνη μας – Είναι ορισμένοι νέοι.
8. Τουρκικό ανάκτορο - …Κορλεόνε, Ιταλός μαφιόζος – Μουσικός όρος.
9. Σε αυτά το γλυκό κουταλιού – Υπάρχουν και εξωτικά.
10. Άναβαν το τσακμάκι με αυτή – Εξαιρετική ποιότητα – Σπλαχνικά.
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11. Έβαλε στο πιάνο ουρά – Είδος μεταβολής.
12. Υπήρχαν και τέτοιοι χρόνοι - Ζήτησε, αλλά χωρίς
φωνή.
13. Παλιοί ληστές στα σύνορα του Μεξικού – Τα άκρα
των ΗΠΑ.
14. Παλιά συγκοινωνιακά αρχικά – Παλιό πολιτικό
Κόμμα – Ποτάμι της αρχαίας Αθήνας.
15. Αντίστροφα στο αλφάβητο - Έως, μέχρι – Τεράστιος.
1.
2.
3.
4.

ΚΑΘΕΤΑ

Αριθμός και αυτό – Διώχνουν τον πόνο
Μερικές φορές… τις κρατάμε – Διασημότητα (ξ.λ.
Καύχημα – Χρήσιμες σε ένα παιχνίδι
Ασιάτης και αυτός 5. Συνήθως είναι δύσκολη –
Μουσικά όργανα
6. Παλιός ξένος ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ – Χωρίς
αυτή, δεν έχεις μέλλον
7. Γυναικείο χαϊδευτικό – Μητέρα… κακίας – Ένα
χρώμα (ξ.λ.)
111

η ζωή είναι ένα σταυρόλεξο...
8. Γκρεμισμένο… όρος – Συνθετικό ξένου ηγέτη –
Αυτή… δεν ψηλώνει
9. Σλαβικό όνομα – Την επιβάλλει ο δικαστής
10. Μεγάλης γιορτής αυτός – Προτιθέμενο, πολλαπλασιάζει
11. Γουέστ …, αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου – Γλωσσικό μόριο – Διαπρέπουν στη Λυρική Σκηνή
12. Χωρίς ενδιαφέρον αυτές – Στρατιωτική Διοίκηση
Αθηνών (αρχικά)

13. Διάσημος Γάλλος ζωγράφος – Αυτή φέρνει στεναχώριες – Αναστεναγμός
14. Μικροαπατεώνες – Όμοια φωνήεντα – Πρόθεση
15. Ποταμός της Σιβηρίας – Το παθαίνουν αθλητές
(ξ.λ.) – Θέση διακόπτη
16. Ράιαν …, διάσημος ηθοποιός – Παλιός Άγγλος πολιτικός – Την κάνεις συνήθως προς το Δημόσιο
17. Πολλαπλά, γελάει – Σύντροφος του Ηρακλή –
Φωτομετρική μονάδα

Λύση σταυρολέξου προηγούμενου τεύχους

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, www.neapolitiki.gr, εμπλουτισμένη με τη νέα στήλη
«Επί του πιεστηρίου», όπου νέοι αρθρογράφοι και φοιτητές αναλύουν καθημερινά σε πραγματικό χρόνο την
τρέχουσα γεωπολιτική επικαιρότητα.
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