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Editorial

Χωρίς υπουργό Εξωτερικών;

Η

Νέα Πολιτική παρακολουθεί µε διαρκή έκπληξη τη δραστηριότητα του υπουργείου Εξωτερικών. Η ηγεσία του υπουργείου είναι αναµφίβολα υπερδραστήρια σε ταξίδια, επισκέψεις και συναντήσεις µε αξιωµατούχους
άλλων χωρών. Όµως δεν είναι κατανοητά τα ελατήρια
και ο σκοπός του σχεδιασµού αυτών των επισκέψεων
και συναντήσεων, όπως για παράδειγµα η πρόσφατη
συνάντηση µετά χαµόγελων της ΥΠΕΞ µε τον δικτάτορα της Συρίας, πιθανότατα υπόλογου, σύµφωνα µε την
διεθνή κοινότητα, για ωµές πολιτικές δολοφονίες στον
ξανά αλληλοσπαρασσόµενο Λίβανο.
Επίσης, οι επισκέψεις και οι δηµόσιες σχέσεις δεν απέτρεψαν µια µείζονος σηµασίας αρνητική εξέλιξη για
τα ελληνικά συµφέροντα, την παύση της αναγνώρισης
του Πατριάρχη Ιεροσολύµων από την Ιορδανία, πράξη η οποία ευτυχώς αναιρέθηκε στη συνέχεια, όχι όµως και το διεθνές πολιτικό κόστος από τον διασυρµό
του πατριάρχη επί πολλές ηµέρες.
Στο πεδίο των διεργασιών στα Βαλκάνια, το υπουργείο Εξωτερικών διατηρεί την ηχηρότατη απουσία του.
Με τόσους συνεργάτες στο γραφείο της υπουργού και
µε πληθώρα άξιων διπλωµατών που υπηρετούν σε χώρες και οργανισµούς όπου λαµβάνονται αποφάσεις, το
ΥΠΕΞ φάνηκε ότι δεν είχε ούτε τις πληροφορίες ούτε
τη διάθεση να πράξει τα δέοντα προκειµένου να αποτρέψει το τετελεσµένο της αίτησης ένταξης –και προσεχώς της ένταξης- της FYROM στο ΝΑΤΟ και αργότερα στην Ε.Ε. µε την ονοµασία Μακεδονία, όταν υποκριτικά διαβεβαιωνόµαστε ότι βρισκόµαστε σε υπερδεκαπενταετή διαδικασία συνοµιλιών µε τον µεσολαβητή Μάθιου Νίµιτς για την ονοµασία της ΠΓ∆Μ!

Κραυγαλέα απόν το ΥΠΕΞ ήταν –και συνεχίζει να
είναι– από το πραγµατικά µεγάλο ζήτηµα της Βαλκανικής, τη δροµολογούµενη ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου. Εν τέλει αδυνατούµε να καταλάβουµε εάν το ΥΠΕΞ και η Ελλάδα έχουν την οποιαδήποτε θέση επί
του υπό δηµιουργία αλβανικού κρατιδίου, όταν από
την ίδρυση της «∆ηµοκρατίας του Κοσσυφοπεδίου» είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι πλήττονται ζωτικής σηµασίας συµφέροντα για τη χώρα µας.
Η πλέον παταγώδης επιβεβαίωση της αδυναµίας της
ηγεσίας του υπουργείου Εξωτερικών να κατανοήσει και
να αναλάβει τις ευθύνες της ήρθε µε τον απαράδεκτο
χειρισµό του ζητήµατος της αντιπυραυλικής ασπίδας.
Μας είναι απολύτως αδύνατον να αντιληφθούµε τη
σπουδή της ΥΠΕΞ να τοποθετηθεί δηµοσίως –και πολλές φορές µάλιστα– κατά της συµµετοχής της Ελλάδας
στην αντιπυραυλική οµπρέλα, χωρίς την επίκληση οιουδήποτε επιχειρήµατος, ΠΡΙΝ το τεράστιας σηµασίας
για την ασφάλεια και την πολιτική θέση της χώρας στο
πλαίσιο της ∆ύσης θέµα συζητηθεί στο ΚΥΣΕΑ, το υπουργικό συµβούλιο και τη Βουλή. Και το χειρότερο,
µετά την κολοσσιαίας σηµασίας εξέλιξη στη σύνοδο
του G 8, όπου ο πρόεδρος της Ρωσσίας, αφού νωρίτερα είχε διατυπώσει ωµές απειλές προς τον δυτικό κόσµο για αναβίωση του ψυχρού πολέµου, αναδιπλούµενος πρότεινε ΕΝΙΑΙΑ αντιπυραυλική οµπρέλα ∆ύσης –
Ρωσσίας, µε τοποθέτηση αντιβαλλιστικών συστοιχιών σε
Αζερµπαϊτζάν και Τουρκία, µας είναι εντελώς αδύνατον
να κατανοήσουµε τη διαβεβαίωση της ΥΠΕΞ σε σχετική συζήτηση στη Βουλή, ότι η Ελλάδα ∆ΕΝ θα συµµετάσχει ούτως ή άλλως στην αντιπυραυλική οµπρέλα.
Η δήλωση έγινε το απόγευµα της ίδιας ηµέρας που ο
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εύχεται στους αναγνώστες, συνδροµητές και φίλους της καλό καλοκαίρι!
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Editorial
γενικός γραµµατέας του ΝΑΤΟ Γιαπ Ντε Χούπ Σέφερ
πρότεινε επισήµως, µε δηµόσια τοποθέτησή του, να συµπεριληφθούν στην επικράτεια της αντιβαλλιστικής οµπρέλας η Ελλάδα, η Τουρκία, η Βουλγαρία και η Ρουµανία. Στο πλαίσιο της εξαιρετικής συνεννόησης που υπάρχει µεταξύ των υπουργών της ελληνικής κυβέρνησης, λίγες ηµέρες µετά, ο Έλληνας υπουργός Άµυνας,
έστω και µε βαριά καρδιά, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συµµετοχής της χώρας στο εν λόγω σύστηµα…
Είναι και άλλα πολλά που δεν κατανοούνται, όπως
η πλήρης αδιαφορία του ΥΠΕΞ –και της κυβέρνησηςνα συνεργασθεί µε τις γύρω χώρες (µε την εξαίρεση της
Τουρκίας, όπου κάτι τέτοιο είναι αδύνατον) για να ανακηρύξει ζώνες αποκλειστικής οικονοµικής εκµετάλλευσης σε θαλάσσιες περιοχές, π.χ. µεταξύ Ελλάδας και
Αιγύπτου, η χαλαρή αντιµετώπιση των τουρκικών µεθοδεύσεων σε νατοϊκές ασκήσεις και στο πλαίσιο άλλων διεθνών οργανισµών που αλλοιώνουν τον χάρτη επιχειρησιακής ευθύνης και αρµοδιότητας επί του αέρα
στο Αιγαίο, κ.ά.
Φυσικά είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι την
τελική ευθύνη για την µη εκπροσώπηση της Ελλάδας

στη διεθνή σκηνή έχει ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο οποίος είτε εκτιµά ότι η αλλαγή της ηγεσίας του ΥΠΕΞ
θα είχε µεγάλο πολιτικό κόστος για το κόµµα του εν όψει επερχόµενων εκλογών είτε αφήνει την εσωκοµµατική του πολιτική αντίπαλο να εισπράξει την τεράστια
φθορά που προκαλεί για τη χώρα ο τρόπος άσκησης
της εξωτερικής πολιτικής που ακολουθεί. ∆υστυχώς,
και στις δύο περιπτώσεις, φαίνεται ότι ο πρωθυπουργός θέτει στην πρώτη γραµµή τις κοµµατικές προτεραιότητες, δαπάναις των ζωτικών συµφερόντων της
χώρας.
Θα µπορούσαµε να συνεχίσουµε την παράθεση παραλείψεων, αστοχιών, λαθών και επιπολαιοτήτων από
την ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. ∆εν θα είχε ιδιαίτερο νόηµα, καθώς πλησιάζουν οι εκλογές και, ανεξαρτήτως αποτελέσµατος, θα υπάρχει µια καλή ευκαιρία αλλαγής της ανύπαρκτης το τελευταίο 18µηνο ηγεσίας στην διπλωµατική εκπροσώπηση της χώρας.
Ευτυχώς που η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία…
!
Γιάννης Σακιώτης
Μελέτης Μελετόπουλος

Υποψήφιος συγγραφέας για τα ελληνικά εγχειρίδια ιστορίας
Για «επανάληψη αβάσιµων ισχυρισµών που στηρίζονται
στην αλλοίωση της ιστορικής πραγµατικότητας», έκανε λόγο ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ Λεβέντ Μπιλµάν,
σχολιάζοντας τα όσα έγραψε ο πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας
Κάρολος Παπούλιας στο βιβλίο επισκεπτών του µνηµείου
Τσιτσερνακαµπέρντ της αρµενικής γενοκτονίας, κατά την
διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Ερεβάν.
Ο κ. Μπιλµάν υποστήριξε ότι η στάση της Ελλάδας στο
θέµα αυτό «είναι µεροληπτική» και πρόσθεσε ότι «Η Ελλάδα, η οποία έχει διαπράξει βαρβαρότητες και αγριότητες στην Ανατολία κατά τον πόλεµο της (τουρκικής) ανεξαρτησίας, δεν έχει το δικαίωµα να συµβουλεύει την Τουρκία για το πώς θα πάρει µαθήµατα από την ιστορία. Τέτοιες αντιµετωπίσεις δεν συµβάλλουν στις προσπάθειες δηµι-
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ουργίας κλίµατος φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των δύο
χωρών, και επηρεάζουν επίσης αρνητικά την διαδικασία οµαλοποίησης των σχέσεων ανάµεσα στην Τουρκία και την
Αρµενία».
Κατόπιν τούτων, η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ προτείνει ενθέρµως
στο υπουργείο Παιδείας την ανάθεση της συγγραφής του βιβλίου της ιστορίας της ΣΤ’ ∆ηµοτικού στον κο Μπιλµάν. Αφ’
ενός εις επίδειξιν των πραγµατικών αισθηµάτων φιλίας της
Ελλάδας προς την Άγκυρα, αφ’ ετέρου επειδή ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΕΞ είναι σε θέση να εξιστορήσει την
τουρκική εκδοχή της ελληνικής ιστορίας πολύ πιο αποτελεσµατικά από την κα Ρεπούση και την οµάδα της.
Στοιχεία από το ΑΠΕ
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Κ ΟΣΜΟΣ-Ε ΛΛΑ∆Α

Παγκόσµια καµπάνια Ελληνοαµερικανών πολιτικών

Να επαναλειτουργήσει ως χριστιανικός ναός
η Αγία Σοφία

Η

αποκατάσταση και επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως οίκου προσευχής για όλους τους Ορθόδοξους Χριστιανούς, αποτελεί στόχο του «Free
Agia Sophia Council of America», του οποίου ηγείται ο Ελληνοαµερικανός πολιτικός Κρις Σπύρου.
Μετά από 554 χρόνια βεβήλωσης «της λαµπρής αυτής
εκκλησίας της Χριστιανοσύνης και τις συνεχείς παραβιάσεις που υπέστη ο ναός που τον µετέτρεψαν σε διεθνές παζάρι», ο πρόεδρος του Συµβουλίου «Free Agia Sophia» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου ότι καµµία κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωµα να προσδιορίζει τη χρήση µιας
εκκλησίας, να διορίζει ηγέτες, να χειροτονεί ιερείς ή να αγιοποιεί προσωπικότητες. Η Αγία Σοφία κτίστηκε και καθαγιάστηκε ως ιερή, χριστιανική εκκλησία και ο κ. Σπύρου
ήδη προσέφυγε στο Αµερικανικό Κογκρέσο µε στόχο να
ευαισθητοποιήσει τους Αµερικανούς πολιτικούς και την αµερικανική κοινή γνώµη ότι η Αγία Σοφία πρέπει να αποκατασταθεί ως η «βασιλική, ιερή εκκλησία των Ορθοδόξων
Χριστιανών, όπως οι Καθολικοί έχουν τον Άγιο Πέτρο, οι
Εβραίοι το Τείχος των ∆ακρύων, οι Μουσουλµάνοι τη Μέκκα κ.λπ.»
Ο κ. Σπύρου, ιδρυτής και πρόεδρος του συγκεκριµένου
οργανισµού, καθώς και πρόεδρος της Ελληνοαµερικανικής Ενωσης Αθηνών και πρώην πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού κόµµατος στην πολιτεία Νιού Χαµσάϊρ, παρουσίασε
το σχέδιο του οργανισµού για την «Ελεύθερη Αγία Σοφία»,
µε δράση σε πολιτικό, νοµικό και οικονοµικό επίπεδο. Μεταξύ άλλων, επεσήµανε ότι «πρόκειται για ένα διεθνές κίνηµα που ξεκινά από τις ΗΠΑ και έχει σκοπό την αποκατάσταση της Μεγάλης Εκκλησίας της Αγίας Σοφίας στην
Κωνσταντινούπολη, σε λειτουργούσα εκκλησία της χριστιανικής ορθόδοξης πίστης».
Ο Κρις Σπύρου τόνισε πως, όπως οι Μουσουλµάνοι
4
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ευλόγως εθίγησαν από τα σκίτσα που διακωµωδούσαν τον
Μωάµεθ, το ίδιο προκαλούνται και οι Ορθόδοξοι από τη
συνεχιζόµενη βεβήλωση της Αγια-Σοφιάς.
«Το Τουρκικό κράτος ονόµασε τον Μέγα Ναό “Ayasofia
Müzesi”. «Μουσείο της Του Θεού Αγίας Σοφίας». ∆εν γνωρίζω για ποιού Θεού την Αγία Σοφία το Τουρκικό κράτος
ονόµασε το µουσείο του. Το µόνο που γνωρίζω είναι ότι δεν
το ονόµασε χάριν της Σοφίας του δικού µου Θεού. Του δικού µας Θεού. Πρόκειται για ανοσιούργηµα! Πρόκειται
για βεβήλωση ενός ιερού χώρου. Πρόκειται για ασέβεια
προς έναν ναό του Θεού. Πρόκειται για ύβρι προς τους
ιερούς χώρους και τις ιερές µορφές. Η Αγία Σοφία, η Μητέρα των Ναών της Χριστιανοσύνης, έχει σκόπιµα και συστηµατικά βιασθεί και πιστεύουµε ότι αυτό θα πρέπει να λάβει τέλος µια για πάντα.
»Πιστεύουµε πως καµµιά κυβέρνηση δεν µπορεί να
συµµετέχει ή να ανέχεται τέτοιες ενέργειες που τελικά κακοποιούν, εξευτελίζουν και υποτιµούν τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, υποβαθµίζουν τους ιερούς χώρους ή δείχνουν
ασέβεια στις ιερές µορφές. Και κανένα κράτος δεν µπορεί
να επιτρέπεται να στερεί από τους πιστούς οποιασδήποτε
θρησκείας το αναφαίρετο δικαίωµα της προσευχής.
Καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να βάζει φραγµούς στην
ελεύθερη έκφραση των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Επίσης καµµία κυβέρνηση δεν µπορεί να θεωρεί εκ των προτέρων ότι έχει τη δυνατότητα να επιτρέψει την βεβήλωση
ενός ιερού χώρου».

Το θέµα στο Αµερικανικό Κογκρέσσο
Καταθέτοντας ενώπιον του προέδρου της Μικτής Επιτροπής Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων του Αµερικανικού Κογκρέσσου, Τοµ Λάντος, ο κ. Σπύρου κάλεσε τους Αµερικανούς νοµοθέτες να διαβάσουν µε προσοχή το κεφάλαιο
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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της πρόσφατης έκθεσης της επιτροπής των ΗΠΑ για τις
θρησκευτικές ελευθερίες που αναφέρεται στην Τουρκία.
Τόνισε ότι «έφθασε η ώρα για τους ηγέτες της χώρας στην
οποία βρίσκεται η Αγία Σοφία να αντιληφθούν τη λογική
των αιτηµάτων µας και να µας συνδράµουν στην αποκατάσταση της Αγίας Σοφίας ως Εκκλησίας της Χριστιανικής Πίστης, για την οποία και οικοδοµήθηκε».
Ο κ. Σπύρου έκλεισε την παρουσίασή του λέγοντας ότι, όπως ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ στην Αµερική πάλεψε τον
ρατσισµό και διεκδίκησε το δικαίωµα της ισότητας, και το
κέρδισε, και όπως ο Νέλσον Μαντέλα στη Νότιο Αφρική
διεκδίκησε το δικαίωµα της ψήφου και το κέρδισε, έτσι και
«εµείς διεκδικούµε το δικαίωµα της ελεύθερης προσευχής
και τέλεσης της Θείας Λειτουργίας στον χώρο της Αγίας Σοφίας, και θα το πετύχουµε».
Ο κ. Σπύρου τόνισε ότι «έχει έρθει πλέον το πλήρωµα
του χρόνου για την πολιτική ηγεσία του σηµερινού τουρκικού κράτους, τους συνεχιστές της πολιτικής των ιεροσυλιών εις βάρος της Αγίας Σοφίας, να συνδράµουν ώστε
να επανέλθει αυτό το ιερό οικοδόµηµα στην κατάσταση
που δικαιούται ως Ορθόδοξος Χριστιανικός Ναός, στην
αρχική µορφή του, όπως ήταν όταν οι πρόγονοι αυτών των
σηµερινών πολιτικών ηγετών κατέλαβαν τον Ναό το 1453».
Ο κ. Σπύρου επεσήµανε ότι θα αξιοποιηθεί κάθε νοµικό και θρησκευτικό επιχείρηµα για την προβολή του στόχου του Συµβουλίου «Free Agia Sophia Council».
Στην επιτροπή κατέθεσαν επίσης ο πρόεδρος του ∆ηµοκρατικού κόµµατος του Νιού Χαµσάϊρ και αντιπρόεδρος του Συµβουλίου για την Αγία Σοφία, Ρέϊµοντ Μπά-

κλεϊ, ο ελληνικής καταγωγής πολιτειακός γερουσιαστής
του Ροντ Άϊλαντ Λεωνίδας Ραπτάκης, και ο νοµικός σύµβουλος του Συµβουλίου, Στίβεν Σνέµπαουµ, ο οποίος υπογράµµισε ιδιαίτερα τις υποχρεώσεις της Τουρκίας που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες προστασίας ανθρωπίνων δικαιωµάτων, τις οποίες έχει υπογράψει, αλλά και την
συνθήκη της Λωζάννης.
Ο κ. Λάντος, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, εξέφρασε κατανόηση για κάθε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, σηµειώνοντας µε έµφαση ότι από όλες τις παραβιάσεις
µε τις οποίες ασχολείται η επιτροπή λίγες έχουν µεγαλύτερη σηµασία από αυτές που αφορούν τις θρησκευτικές ελευθερίες.
!
Στοιχεία-πληροφορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι Τούρκοι απαγορεύουν τη χρήση του όρου «Οικουµενικός»
από το Πατριαρχείο
Σύµφωνα µε απόφαση του ανώτατου τουρκικού δικαστηρίου, ο Πατριάρχης Βαρθολοµαίος δεν έχει το νόµιµο δικαίωµα να χρησιµοποιεί τον όρο Οικουµενικός, διότι «εµπεριέχει πολιτικούς συνειρµούς που θα µπορούσαν να υπονοµεύσουν την τουρκική κυριαρχία». Στην απόφαση του δικαστηρίου επισηµαίνεται ότι «το Πατριαρχείο, το οποίο κατά τα
άλλα –και τουλάχιστον για την ώρα- επιτρέπεται να παρα-

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

µείνει σε τουρκικό έδαδος, υπάγεται απολύτως στον τουρκικό νόµο». Και η κορύφωση της υποκρισίας έρχεται µε το αιτιολογικό της απόφασης: «Η παραχώρηση ειδικών προνοµίων σε µειονοτικές οµάδες αντιβαίνει την αρχή της ισότητας
που υπάρχει στο τουρκικό σύνταγµα, για τον λόγο αυτό δεν
υπάρχει νοµική βάση για την αξίωση του Πατριαρχείου να είναι Οικουµενικό».
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Η νέα κρίση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Πέντε παράγοντες αστάθειας
Tου Φάνη Μαλκίδη

Η

επίσκεψη του προέδρου των ΗΠΑ στην Αλβανία σηµατοδότησε (για άλλη µία φορά) το έµπρακτο ενδιαφέρον των δυτικών για την εξέλιξη του αλβανικού εθνικού ζητήµατος, την αναγκαία για αυτούς διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά και το µέλλον αυτής της περιοχής.
Από το οµοσπονδιακό µόρφωµα της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης και το τελευταίο (;) νεοδηµιουργηθέν κράτος του Μαυροβουνίου, µέχρι τη λύση για το Κοσσυφοπέδιο και την
πολιτική διένεξη της πΓ∆Μ στο εσωτερικό µε τους Αλβανούς και στο εξωτερικό µε την Ελλάδα.
Η επίσκεψη του Αµερικανού προέδρου στην περιοχή,
παρά το γεγονός ότι σε κάθε περίπτωση θα αποτελούσε
µία συνηθισµένη στην πολιτική και διπλωµατική πρακτική κίνηση στήριξης κρατών της πρώην Γιουγκοσλαβίας
και των µέχρι πρότινος συµµάχων της ΕΣΣ∆ στην ευρωατλαντική τους προοπτική και στην προσπάθειά της αποσύνδεσής τους από την ανερχόµενη οικονοµικά και πολιτικά Ρωσσία, εντούτοις αυτή σηµατοδοτεί µία σειρά από
εξελίξεις, οι οποίες ήδη έχουν δροµολογηθεί. Αυτές µπορούν να σχηµατοποιηθούν ως εξής:
1. Το αλβανικό εθνικό ζήτηµα στο Κοσσυφοπέδιο και
την πΓ∆Μ ήδη έχει δροµολογηθεί. Η Αλβανία και οι αλβανικοί πληθυσµοί στην Νοτιοανατολική Ευρώπη κατανοούν ότι η περίοδος αυτή αποτελεί µία χρυσή ευκαιρία για
την υλοποίηση των εθνικών τους στόχων, ανεκπλήρωτων
σε προηγούµενες περιόδους, παρά το γεγονός ότι αυτή η
υλοποίηση θα τους φέρει σε σύγκρουση µε άλλα κράτη.
Η προτεινόµενη λύση ανεξαρτησίας στο Κοσσυφοπέδιο
αποτελεί ιδιαιτέρως σοβαρή πρόταση επίλυσης και άλλων
εθνικών, τοπικών και µη ζητηµάτων, και αυτό φαίνεται ότι ανησυχεί ιδιαιτέρως τόσο τα κράτη της περιοχής (Σερβία, Ελλάδα, Μαυροβούνιο, πΓ∆Μ), όσο και τα κράτη µε
παρόµοια προβλήµατα (Ρωσσία).
6
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Από την άλλη, η πΓ∆Μ αποτελεί µία ιδιαίτερης σηµασίας κρατική οντότητα, αλλά αφ’ ενός αµφισβητείται η
συνέχειά της µετά τα πολεµικά γεγονότα του 2001 και τη
λεόντειο συµφωνία της Αχρίδας του ίδιου έτους µε τους
Αλβανούς και αφ’ ετέρου επιµένει σε µία αντιπαράθεση
µε ένα κράτος (Ελλάδα), το οποίο αποτελεί εδώ και 12
χρόνια τον βασικώτερο οικονοµικό επενδυτή. Το αλβανικό ζήτηµα στην πΓ∆Μ φαίνεται ότι οδηγείται και αυτό
προς την επίλυσή του µε βάση το προηγούµενο του Κοσσυφοπεδίου. Η δυτική δηλαδή πΓ∆Μ να ανεξαρτητοποιηθεί και να αποτελέσει µία ενιαία γεωγραφική και εθνική
ενότητα µε την Αλβανία και το κράτος του Κοσσυφοπεδίου. Ταυτόχρονα, όµως, οι απώλειες θα πρέπει να αντισταθµιστούν µε ωφέλη στο εσωτερικό (σλαβικό) ακροατήριο, µε την ένταξη της χώρας στην ΕΕ και το ΝΑΤΟ
και ίσως µε µία «νίκη» στο πεδίο του ονόµατος.
2. Η Βοσνία –Ερζεγοβίνη αποτελεί ένα µόρφωµα το οποίο έχει δεχθεί µία τεράστια οικονοµική βοήθεια, µάλιστα
πολύ µεγαλύτερη αναλογικά από αυτήν που είχε δεχθεί µε
το σχέδιο Μάρσαλ η κατεστραµµένη Ευρώπη µετά τον Β΄
Παγκόσµιο Πόλεµο. Εντούτοις η πρώην αυτή γιουγκοσλαβική δηµοκρατία αδυνατεί να διαχειριστεί τα αυτονόητα. Το ζήτηµα των εθνοτικών αντιπαραθέσεων, την αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης, τα σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα, θέµατα που διογκώνονται
µε την ασφυκτική παρουσία του διεθνούς παράγοντα, αρκετά χρόνια µετά την συµφωνία του Νταίυτον.
3. Το νέο κράτος του Μαυροβουνίου αποτελεί τη συµπύκνωση της περιόδου µετάβασης στην περιοχή. Οικονοµικά προβλήµατα, διαφθορά, ανεπαρκές πολιτικό προσωπικό. Επίσης έχει ιδιαίτερη αξία, στην περίπτωση του
Μαυροβουνίου, να δούµε εάν οι λόγοι που προτάθηκαν για
την ανεξαρτητοποίησή του αποτελούν µία πολιτική πραγµατικότητα ή µία έκφραση πολύ στενών συµφερόντων µη
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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ταυτιζόµενων µε τις ανάγκες της περιοχής. ∆ηλαδή την
ειρήνη, τη συνεργασία, την πραγµατική οικονοµική ανάπτυξη.
4. Η Σερβία διανύει µία πολύ δύσκολη περίοδο, ίσως
την πιο έντονη της τελευταίας καταστροφικής γι’ αυτήν δεκαπενταετίας. Οι εξελίξεις στο Κοσσυφοπέδιο είναι δραµατικές, ωστόσο αυτές δεν θα µείνουν µόνο εκεί. Στο Πρέσεβο, στο Σαντζάκ και ενδεχοµένως και στην Βοϊβοντίνα
θα υπάρξουν νέες εντάσεις, αφού οι εκεί µειονοτικοί πληθυσµοί θα διεκδικήσουν αυτονοµία, ανεξαρτησία, ένωση
µε άλλα κράτη, µε ή χωρίς τη στήριξη του διεθνούς παράγοντα. Με µία Σερβία αδύνατη και χωρίς ισχυρά ερείσµατα, πλην των, κατά καιρούς, ρωσσικών δηλώσεων στήριξης, δεν µπορεί να ελπίζει κάποιος σε σοβαρή πολιτική
αντίδραση από την πλευρά της.
5. Η Ελλάδα φαίνεται να µαζεύει τα απόνερα της διαρκούς και µη µειούµενης κρίσης στην περιοχή, αφού τόσο
στο πλαίσιο της διαπραγµάτευσης σχετικώς µε το όνοµα
της πΓ∆Μ, όσο και στο ζήτηµα του Κοσσυφοπεδίου, δεν
διαθέτει την ισχυρή θέση που θα ανέµενε κάποιος από τη
ρητορεία περί οικονοµικής παρουσίας στην νοτιοανατολική Ευρώπη ή από την θέση της στον σκληρό πολιτικό και
οικονοµικό πυρήνα της ΕΕ.
Παρά το γεγονός ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη θα έπρεπε να αποτελεί µείζονα βραχίονα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής –η πολιτική της Ελλάδας θα πρέπει να
εκφράζεται κυρίως στην περιοχή και φυσικά όχι µόνο στον

χώρο της οικονοµίας– εν τούτοις φαίνεται πως είτε δεν έχει δική της άποψη, είτε αδυνατεί να προβάλει το αυτονόητο ειδικό της βάρος στον χώρο. Οι γενικόλογες αναφορές περί σταθερότητας, ασφάλειας, ειρήνης, συνεργασίας, ευηµερίας, όχι µόνο δεν έχουν καµµία σχέση µε την
πραγµατικότητα, αλλά αντιθέτως εκθέτουν τη χώρα σε εκατοµµύρια πολίτες της περιοχής, οι οποίοι βλέπουν την
Ελλάδα πολύ διαφορετικά από µία οποιαδήποτε άλλη χώρα που θέλει να «επενδύσει» και να επιβάλει τα δικά της
πολιτιστικά πρότυπα. Εν κατακλείδι, η Ελλάδα οφείλει να
ανταποκριθεί και στη νέα κρίση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τόσο των δικών της πολιτών, όσο και των πολιτών της περιοχής. Αλλά µπορεί;
!

Άγκυρα: Στοιχείο αστάθειας στην περιοχή η κυπριακή
κυβέρνηση
Η Άγκυρα σε ρόλο … θεµατοφύλακα της διεθνούς έννοµης
τάξης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τα βάζει για µια ακόµη
φορά µε την Κύπρο –της οποίας κατέχει παράνοµα το 1/3- χαρακτηρίζοντας την κυπριακή κυβέρνηση ως «στοιχείο αστάθειας στην περιοχή». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του
Συµβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Τουρκίας, µετά από πολύωρη συνεδρίαση στις 20 Ιουνίου 2007. Όπως εξηγείται στην
ανακοίνωση, «η Τουρκία θα συνεχίσει τις προσπάθειες για µια

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

δίκαιη, µόνιµη και συνολική λύση του κυπριακού στα πλαίσια
των Ηνωµένων Εθνών», για την ίδρυση ενός συνεταιρικού κράτους µε βάση την πολιτική ισότητα και την ύπαρξη των δύο πλευρών. Και ακολουθεί η έµµεση διατύπωση απειλής για την Κύπρο στην ίδια ανακοίνωση: «θα συνεχίσουµε τις προσπάθειες
για την προάσπιση των δικαιωµάτων και των συµφερόντων µας
στην Aνατολική Mεσόγειο».
Πληροφορίες από το ΑΠΕ
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Σηµειώσεις για την δεκαετία του 2010
Tου Νίκου Ράπτη

Π

ολύ συχνά εδώ και τριάντα χρόνια καµαρώνουµε
για την Ελλάδα της ένταξης στην ΕΟΚ και την ΟΝΕ, την Ελλάδα της σύγκλισης, της οικονοµικής
µεγέθυνσης και της ευηµερίας, της αύξησης των
πτυχιούχων και της γενικευµένης εκπαίδευσης, της οµαλής
λειτουργίας της δηµοκρατίας κ.λπ.
Η χώρα αυτή όµως συνυπάρχει µε µια «άλλη» Ελλάδα:
εκείνη του περιθωριοποιηµένου και αδύναµου «παίκτη» της
διεθνούς σκηνής, της ηµιµάθειας, της έλλειψης παιδείας και
εφευρετικότητας, την Ελλάδα της γήρανσης και της αναβίωσης-άνθησης τυπικά φεουδαλικών κοινωνικών σχέσεων.
Οι επιτυχίες της χώρας το διάστηµα 1974-2000 -κυρίως
στο ζήτηµα της συµµετοχής της στο ευρωπαϊκό εγχείρηµακάλυπταν δυστυχώς επί µακρόν το γεγονός πως, κάτω από
το λούστρο της «µεταπολίτευσης», επιβίωνε η Ελλάδα της
παρακµής: κι όµως σήµερα εκείνη είναι που µοιάζει να έχει
το µέλλον µε το µέρος της.
Αν συνεχιστεί η σηµερινή πορεία, «ελληνισµός» και
«22ος αιώνας» θα είναι έννοιες ασύµβατες.
• Σε ό,τι αφορά τη διεθνή της παρουσία, η σηµασία της Ελλάδας για τη δύση µειώνεται, την ίδια ώρα που µειώνεται
η σηµασία της δύσης για τον κόσµο. Τον 19ο αιώνα και
τον 20ό, η Ελλάδα υπήρξε ο κατ’ εξοχήν ευνοούµενος της
δύσης στην περιοχή -µέχρι ίσως τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα στην Κύπρο. Σήµερα είναι οφθαλµοφανές
πως τον ρόλο αυτόν διεκδικούν η Αλβανία και ίσως µερικοί ακόµα Βαλκάνιοι της «νέας Ευρώπης». Κι όλα αυτά σε
µία υδρόγειο που το κέντρο βάρους της µετατοπίζεται από τον Ατλαντικό (και τη Μεσόγειο) στον Ειρηνικό...
• Ταυτόχρονα, η Ελλάδα βαδίζει σε έναν πρωτοφανή δηµογραφικό µαρασµό, που θα µπορούσε να οδηγήσει το
2100 σε κάτι σαν 4 εκατοµµύρια Έλληνες- 3 εκατοµµύρια µη-Έλληνες στον ελλαδικό χώρο. Όλοι κατανοούµε
πως µία τέτοια εξέλιξη θα αντέστρεφε ενδεχοµένως την επεκτατική πορεία της χώρας το διάστηµα 1831-1947, χωρίς πιθανότατα να χρειαστεί να πέσει ούτε µια ντουφεκιά!
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• Η τρίτη «βαθειά» τάση που κυριαρχεί στη χώρα είναι µία
ηθική και πολιτιστική αποσύνθεση: η αποθέωση της ευζωίας, η απαξίωση της έννοιας της προσφοράς, η απάθεια εµπρός στον ξέφρενο νεποτισµό, τη διαφθορά και την
ανοµία, αναδεικνύουν έναν κυρίαρχο ανθρωπολογικό τύπο νεοέλληνα που όχι µόνο δεν είναι εις θέσιν να επιβιώσει ως συλλογικότητα -δεν βρίσκει καν τον λόγο γιατί να
το προσπαθήσει...
Ένα από τα µυστήρια της µεταπολίτευσης είναι πώς συνέβη κι ενώ οικονοµικά, πολιτικά, θεσµικά οι Έλληνες «συνέκλιναν» µε την Ευρώπη, αποµακρύνονταν ταυτόχρονα ιλιγγιωδώς από τις ανεπτυγµένες χώρες σε ό,τι αφορά τις βαθειές αξίες της ζωής, το µορφωτικό τους επίπεδο, τους τρόπους συµπεριφοράς κι έκφρασης...
Αυτή η παρακµιακή χώρα έχει, όπως ήταν αναµενόµενο,
το πολιτικό σύστηµα που της αξίζει. Η µεταπολίτευση χαρακτηρίζεται από φάσεις δηµιουργίας-αισιοδοξίας και άλλες στασιµότητας-απαισιοδοξίας.
Το πρόβληµα είναι πως, όσο περνούν τα χρόνια, τόσο επιµηκύνονται οι δεύτερες και βραχύνουν οι πρώτες:
• Την πρώτη δεκαετία της µεταπολίτευσης (1974-1985) είχαµε δύο σχεδόν κυβερνητικές θητείες δηµιουργίας
(1974-1977 και 1981-1983), ενώ στο µεσοδιάστηµα
(1977-1981) υπήρξαν εκλάµψεις µεγάλων διεθνών επιτυχιών (όπως η επιτυχής ολοκλήρωση των συνοµιλιών για
την ένταξη της χώρας στην ΕΟΚ).
• Τα είκοσι τέσσερα χρόνια που ακολούθησαν (1983-2007)
ήταν χρόνια πλήρους στασιµότητας, µε εξαίρεση το διάστηµα 1996-2000, όπου όµως η όλη εκσυγχρονιστική
προσπάθεια περιορίστηκε στην επίτευξη ορισµένων πολύ
συγκεκριµένων στόχων (ένταξη στην ΟΝΕ, Ελσίνκι, Ολυµπιακοί Αγώνες) που δεν πήγαν πολύ µακριά ούτε «σε
πλάτος» (µε θεσµικές τοµές, όπως συνέβη την δεκαετία
1974-1985) ούτε «σε βάθος» (επιφέροντας π.χ. αλλαγές
στην κυρίαρχη ιδεολογία ή την οικονοµική δοµή).
Όλα, µε άλλα λόγια, συµβαίνουν ως το καθεστώς να έχει
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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χάσει -και να χάνει διαρκώς περισσότερο- τις εσωτερικές εκείνες ανανεωτικές δυνάµεις που θα µπορούσαν να το εξυγιάνουν και να το αναστηλώσουν. Όλα συµβαίνουν ως το
πολιτικό µας σύστηµα να µοιάζει µε µία αµαξοστοιχία που
«ξεµένει» από καύσιµα.
Εφέτος κλείνουµε επτά χρόνια συνεχούς στασιµότητας, και φως δεν φαίνεται από πουθενά.
Η τραγωδία του καθεστώτος πολιτικού συστήµατος είναι η εξής: ενώ εύκολα µπορεί να ηγεµονεύει και να αναπαράγεται χάρις στην απάθεια-αδράνεια των πολιτών, ταυτόχρονα η ίδια η απάθεια-αδράνεια ακυρώνει κάθε ικµάδα
του, πνίγει κάθε µεταρρυθµιστικό εγχείρηµα, εκµηδενίζει
την αξιοπιστία του και υποσκάπτει την ίδια τη συναίνεση
στην οποία στηρίζεται.
Όσο επιβλητικό και κυρίαρχο µοιάζει το καθεστώς
πολιτικό σύστηµα, τόσο «κούφιο» και αδύναµο να παραγάγει αποτελέσµατα είναι... Όπως ο «βράχος» στο γνωστό ποίηµα, αναµένει απλά ένα δυνατό παφλασµό του
«κύµατος» (µια σηµαντική κρίση) για να διαλυθεί «σα
να ’ταν από χιόνι»...
Το ερώτηµα λοιπόν δεν είναι το αν το καθεστώς πολιτικό σύστηµα θα καταρρεύσει, αλλά το πότε και το πώς
θα συµβεί αυτό.
Η ιστορία διδάσκει πως παρόµοιες καθεστωτικές αλλαγές η χώρα έζησε µετά από µεγάλες εθνικές καταστροφές: η επανάσταση στο «Γουδί» συνδέεται µε τον «ατυχή πόλεµο» του 1897· η πρώτη ελληνική δηµοκρατία
µε την µικρασιατική καταστροφή· η µεταπολίτευση µε
την απώλεια της Κύπρου...
Κεντρικό πολιτικό ερώτηµα της εποχής µας είναι πώς
θα µπορέσει η χώρα να µεταβεί στην «νέα µεταπολίτευση»
χωρίς να περάσουµε εµείς και τα παιδιά µας από την απογοήτευση, την οδύνη, την δυστυχία, τη φτώχεια -ακόµα και
την προσφυγιά- που πάντα συνόδευαν παρόµοιες µεταβάσεις.
Αν έτσι έχουν τα πράγµατα, αποτελεί µαταιοπονία και αποπροσανατολισµό κάθε εγχείρηµα που επιχειρεί να «παρέµβει» στο σκηνικό της µεταπολίτευσης -για να το επηρεάσει π.χ. προς πιο «εκσυγχρονιστική», «φιλελεύθερη», «πατριωτική», «σοσιαλιστική», «χριστιανική» ή «φιλολαϊκή» κατεύθυνση...
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Από την άποψη της προσφοράς του στον τόπο, το καθεστώς πολιτικό σύστηµα είναι οριστικά νεκρό.
Αποτελεί αντιθέτως απόλυτη προτεραιότητα η οικοδόµηση ενός δικτύου ανθρώπων από διαφορετικούς πολιτικούς ορίζοντες, µε διαφορετικές κοσµοθεωρίες και πιθανώς
διαφορετικές στοχεύσεις για τη χώρα, που να µπορούν όµως
να συνεννοούνται και πιθανώς να συµφωνούν σε βασικές
προγραµµατικές θέσεις, οικοδοµώντας σταδιακά «από τα κάτω» µια πλατειά παράταξη, που να µπορέσει εν καιρώ να
παραλάβει από το καθεστώς πολιτικό σύστηµα τη σκυτάλη
της καθοδήγησης της χώρας «εν κινήσει», χωρίς δηλαδή να
πέσει η σκυτάλη στο λασπερό έδαφος µιας ακόµα εθνικής ή οικονοµικής- καταστροφής.
Η παράταξη αυτή χρειάζεται να περιλαµβάνει γνωστούς
εκπροσώπους και από τα τέσσερα µεγάλα ρεύµατα που ζωογονούν την ελληνική πολιτική ζωή: το δυτικόφιλο-εκσυγχρονιστικό, το λαϊκιστικό-πληβειακό, το ορθόδοξο-εκκλησιαστικό, το πατριωτικό-εθνικιστικό.
Καθόλου ας µη µας εκπλήσσει η ευρύτητα αυτής της
σύνθεσης: όσο περισσότερο συνειδητοποιείται πως ο ελληνισµός βαδίζει προς µία ιστορικών διαστάσεων κρίση,
τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιείται πως η διαχωριστική γραµµή που έχει σηµασία δεν είναι αυτή των σηµερινών κυρίαρχων αστειοτήτων αλλά εκείνη που διαχωρίζει εκείνους που είναι διατεθειµένοι να εργασθούν
ανιδιοτελώς υπέρ της σωτηρίας της πατρίδας από εκείνους που τους έχει καταπιεί η αγωνιώδης αποχαύνωση
του καταναλωτισµού-ατοµικισµού κι έχουν µόνοι τους επιλέξει να είναι άχρηστοι για την πατρίδα!
Από τη µια είναι όσοι νοιάζονται να υπάρχει Ελλάδα και
ελληνισµός τον 22ο αιώνα -από την άλλη όσοι δεν τους νοιάζει!
Η επόµενη εθνική ανάταση δεν θα είναι δεξιά ή αριστερή· δεν θα είναι εκσυγχρονιστική ή παραδοσιακή. Θα είναι
εξ ανάγκης ένα µείγµα όλων των παραπάνω, που θα ενδιαφέρει όλους όσοι είναι διατεθειµένοι επ’ ωφελεία της πατρίδας να εγκαταλείψουν ένα µέρος του πολιτικού τους προτάγµατος για να δουν όµως να γίνεται πράξη ένα άλλο:
• Οι πατριώτες (εθνικιστές) θα «πάρουν» µια Ελλάδα πιο
ισχυρή, µε υψηλότερο φρόνηµα, πιο διεκδικητική και
λιγώτερο ενδοτική-υποχωρητική στη διεκδίκηση των εΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΛΛΑ∆Α

•

•

•

1.

2.

θνικών της συµφερόντων. Θα «χάσουν» την αναχωρητική τους διάθεση από τα διεθνώς τεκταινόµενα, την αγνόηση του διεθνούς συσχετισµού δυνάµεων, την ευκολία των µεγάλων λόγων.
Οι φιλολαϊκοί (λαϊκιστές) θα πάρουν την ισότητα ευκαιριών, ένα ισχυρό κράτος που θα εγγυάται τα δικαιώµατα
των µη εχόντων και κατεχόντων, το αποφασιστικό χτύπηµα των δοµών που συντηρούν τον νεποτισµό, τη διαφθορά, τον πελατειασµό, την ανοµία -που όλα πλήττουν
καίρια τα λαϊκά στρώµατα. Θα χάσουν πολλά από τα
(φραστικά ως επί το πλείστον) «κεκτηµένα» και το «όπιο»
της σοσιαλιστικής προοπτικής, που αφειδώς µοίραζε το
µεταπολιτευτικό κατεστηµένο επί σαράντα χρόνια.
Οι εκσυγχρονιστές θα πάρουν τις σηµαντικές µεταρρυθµίσεις που ζητούν στην υγεία, την παιδεία, τη φορολογία, την κοινωνική ασφάλιση. Θα χάσουν την αυταρέσκεια πως είναι οι δήθεν «φωτισµένοι» (σε αντίστιξη προς τους «σκοταδιστές») και θα αναγκαστούν να ξεχάσουν την «αξιακή» «δικαιοκρατική» τους ατζέντα, συµβιβαζόµενοι µε την ιδέα πως ζουν στα ευρωπαϊκά Βαλκάνια του 21ου αιώνα και όχι στην δυτική Ευρώπη του
18ου αιώνα (ή της δεκαετίας του 1960).
Οι ορθόδοξοι (θρησκόληπτοι) θα πάρουν τον σεβασµό και
τη στήριξη που αξίζει ο θεσµός της οικογένειας, µία ενεργή πολιτική υπέρ της δηµογραφικής µας ανάπτυξης, τον
βίαιο τερµατισµό της ξέφρενης επιτρεπτικότητας της µεταπολιτευτικής Ελλάδας, την αποκατάσταση εννοιών όπως
«σεβασµός», «ιεραρχία», «σεµνότητα». Θα πάρουν επίσης
τη διατήρηση του status quo στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Θα χάσουν την προοπτική να µετατραπεί η Ελλάδα
σε θεοκρατικό κράτος και την ευκολία να πετροβολούν από την ασφάλεια του περιθωρίου την παγκοσµιοποίηση.
Κοντολογίς:
Στην Ελλάδα των τελευταίων σαράντα ετών συνυπήρχε
µία «εξωτερική» εικόνα προόδου και εκσυγχρονισµούεκδυτικισµού µε αντίρροπες «βαθειές» τάσεις που εδώ
και αρκετά χρόνια δυναµώνουν διαρκώς -κι εφ’ όσον κυριαρχήσουν θα καταστήσουν ασύµβατες τις έννοιες «22ος
αιώνας» κι «ελληνισµός»
Το καθεστώς πολιτικό σύστηµα σήµερα είναι εις θέσιν να
κυβερνά, όχι όµως να εξουσιάζει ή να κινητοποιεί τον λαό

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

(που είναι και η «λυδία λίθος» για την αποτελεσµατικότητά του). Ο λαός το ανέχεται στη βάση µιας αµοιβαίας εξυπηρέτησης: το καθεστώς πολιτικό σύστηµα µπορεί να
βουλιάζει στην τρυφηλότητα, την ανικανότητα, την αδιαφορία, τα παλατιανά του παίγνια, εφ’ όσον δε ζητά από τον
λαό να αναθεωρήσει εµπεδωµένες αντιλήψεις, να αλλάξει
συνήθειες, να πληροφορηθεί τις σύγχρονες εξελίξεις κ.ο.κ.
Έχει έτσι εµπεδωθεί ένας φαύλος κύκλος που θα σπάσει µε την πρώτη σηµαντική κρίση -οπότε το µεν καθεστώς πολιτικό σύστηµα θα καταρρεύσει σαν χάρτινος
πύργος, ο δε λαός θα ξυπνήσει ως «ωραία κοιµωµένη» µετά από δεκαετίες µεταπολιτευτικής χαύνωσης.
3. Κεντρικό πολιτικό ζήτηµα είναι αυτή η «νέα µεταπολίτευση», η «αλλαγή σκυτάλης» από το καθεστώς πολιτικό σύστηµα σε εκείνο µιας επόµενης ελληνικής δηµοκρατίας να µη γίνει µετά από εθνική ή οικονοµική καταστροφή ιστορικών διαστάσεων, αλλά «εν κινήσει», στο
πλαίσιο µίας οµαλής λίγο-πολύ εξελικτικής διαδικασίας.
4. Για να υπάρξει πολιτική διαδοχή θα πρέπει η διαδοχή να
εκπροσωπείται από ένα πολιτικό υποκείµενο. Το πολιτικό αυτό υποκείµενο αναγκαστικά υπερβαίνει τις διαιρέσεις αριστερά-δεξιά ή ευρωπαϊσµός-εθνικισµός (µπορεί
να αποκληθεί ως «νέο κέντρο»). Αποτελείται από δυνάµεις και των τεσσάρων ιστορικών ελληνικών πολιτικώνιδεολογικών ρευµάτων (του πατριωτισµού, του εκδυτικισµού, του χριστιανισµού και του λαϊκισµού) που συνάπτουν ένα προγραµµατικό πολιτικό συµβόλαιο εθνικής σωτηρίας, στη βάση ενός αµοιβαίου συµβιβασµού
στον οποίο όλοι κάτι παίρνουν -και όλοι κάτι χάνουν.
5. Το περιεχόµενο αυτού του συµβολαίου θα προκύψει από
την ίδια την πραγµατικότητα αλλά ήδη οι προτεραιότητές
του είναι εµφανείς: είναι οι βαθειές µεταρρυθµίσεις στην
υγεία, την παιδεία, την ασφάλιση, την φορολογία· η πιο
διεκδικητική-επιθετική εξωτερική πολιτική· η υπεράσπιση της ισονοµίας, της ισηγορίας και των ίσων ευκαιριών
(ενάντια στη διαφθορά, το νεποτισµό, τον πελατειασµό και
την επιτρεπτικότητα) ·η υπεράσπιση της ελληνικής οικογένειας και η αντιστροφή των ολέθριων σηµερινών δηµογραφικών τάσεων· η αποκατάσταση εννοιών όπως «σεβασµός», «προσφορά», «ιεραρχία», «νοµιµοφροσύνη»,
«πατριωτισµός», «σεµνότητα» και «ασφάλεια» κ.ο.κ. !
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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Οι δασικές πυρκαγιές και η Ροΐδειος συνθήκη
Του Γιάννη Σακιώτη

H

Πάρνηθα κάηκε, η Θεσσαλία καίγεται και ακολουθούν περισσότερες πυρκαγιές. Η φύση της χώρας
γίνεται στάχτη και διαβάζουµε και ακούµε τα ίδια
µοτίβα για το τις πταίει, να αντηχούν επαναλαµβανόµενα, ολοένα και πιο απόµακρα, αδιάφορα, ανούσια και
άχρηστα.
Ας δούµε τα αίτια, όπως καταγράφονται όλα αυτά τα
χρόνια, και την πραγµατική ποσοστιαία συµµετοχή τους στις
ολέθριες πυρκαγιές:
1. Η κλιµατική αλλαγή χτυπά και την ελληνική φύση, φέρνοντάς µας έναν απροσδόκητο καύσωνα πρωτόγνωρο
για Ιούνιο µήνα, που κράτησε δέκα ηµέρες και ανέβασε
τις θερµοκρασίες στους 47ο C υπό σκιάν! Πρόκειται για
το τέλειο προσάναµµα των δασικών πυρκαγιών, ιδίως σε
µια χρονιά που δεν έβρεξε καθόλου (1%).
2. Κατά τα ειωθότα, βρισκόµαστε σε προεκλογικό έτος και
ανά την Ελλάδα κοµµατάρχες, γνωστοί πυροµανείς, το
τσούζουν προκαταβολικά εν όψει εκλογών ή απλούστατα οι προσµένοντες τερατώδη οικονοµικά ωφέλη από την
καταπάτηση και οικοδόµηση της µη χαρτογραφηµένης
δασικής γης χτυπούν µε εµπρησµούς τα ελληνικά δάση
(1%).
3. Η οργάνωση της πολιτικής προστασίας, της πυρόσβεσης
συµπεριλαµβανοµένης, στην Ελλάδα είναι κατώτερη των
περιστάσεων. Χρειαζόµαστε περισσότερα πυροσβεστικά
οχήµατα, περισσότερα πυροσβεστικά αεροπλάνα, περισσότερους δασοπυροσβέστες (1%).
4. Για την πρόληψη των πυρκαγιών χρειάζονται σηµαντικά
έργα που τελούν εν ανεπαρκεία, όπως δασικοί δρόµοι,
ζώνες πυροπροστασίας, δίκτυα µεταφοράς νερού στις επικίνδυνες περιοχές, απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές εκτάσεις µετά τη δύση του ηλίου, περιπολίες δασοφυλάκων, γενικά όλα όσα κάνει κάθε ευνοµούµενο κράτος (1%).
5. Για να µην έχουµε δασικές πυρκαγιές, θα έπρεπε στα δά12
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ση να δίδεται άδεια εισόδου µόνο στους αποκαφροποιηµένους νεοέλληνες, δηλαδή αυτούς που δεν θα πετάξουν το αποτσίγαρο στο δάσος, δεν θα αφήσουν τα σκουπίδια τους καταγής και δεν θα κάψουν ξερόχορτα δίπλα
στο δάσος(1%).
6. Η ∆ΕΗ και ο ΟΣΕ θα ώφειλαν να δηµιουργούν ζώνες
ασφαλείας γύρω από τους πυλώνες µεταφοράς ρεύµατος και τις σιδηροτροχιές, καθώς µία σπίθα αρκεί σε συνθήκες καύσωνα να καταστρέψει ένα δάσος (1%).
7. Οι δήµαρχοι και κοινοτάρχες θα ώφειλαν να µην εισηγούνται την ύδρευση και ηλεκτροδότηση των καταπατηµένων και αυθαίρετων οικηµάτων, τα οποία γνωρίζουν
πολύ καλά ποια είναι, απλούστατα διότι ζουν εκεί (1%).
8. Η πολιτεία θα ώφειλε να έχει συντάξει προ πολλού δασικό κτηµατολόγιο και να έχει αναβαθµίσει το καθεστώς
προστασίας εθνικών δρυµών και περιοχών NATURA
(1%).
9. Η εκτός σχεδίου δόµηση, στη βάση της κατοχής 4 στρεµµάτων «αγροτικής γης», θα έπρεπε να έχει εκλείψει προ
πολλού, σε µια χώρα που καθηµερινά το κρέας βαπτίζεται ψάρι και το δάσος αµπελώνας (1%).
10.Μέσα στα δάση θα έπρεπε να εργάζονται και να ζουν δασοκόµοι, αναπτύσσοντας δραστηριότητες αειφόρου υλοτοµίας των δασών, µελισσοκοµίας, ρητινοσυλλογής,
φροντίδας και συλλογής καρπών οπωροφόρων δένδρων
(π.χ. καστανοδάση) (1%).
Όλες αυτές οι αιτίες που είναι υπαρκτές και αληθινές,
µετά βίας συµποσούνται στο 10% της ευθύνης για την καταστροφή των ελληνικών δασών. Το υπόλοιπο 90% είναι η
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΟΜΙΑ στην οποία ζει η χώρα στη µεταπολεµική της εποχή και ιδίως στη µεταπολίτευση.
Η γενικευµένη κατάσταση ανοµίας συνοδεύει τη ζωή µας
καθηµερινά και την ασκούν γύρω µας σχεδόν οι πάντες:
– Ο µοτοσυκλεττιστής που αφαιρεί την εξάτµιση και τρέχει δαιµονισµένα µέσα στα χαράµατα στην πόλη, προΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΛΛΑ∆Α

σφέροντας µερικές δεκάδες ντεσιµπέλ στους κοιµώµενους, πράξη που επαναλαµβάνει συνεχώς ατιµωρητί,
– Ο επικίνδυνος οδηγός, υποψήφιος δολοφόνος εποχούµενων και πεζών, που καταπατά όλες τις διατάξεις του
ΚΟΚ, όσο αυστηρός και να είναι, κατακτώντας έτσι την
κοινωνική καταξίωση,
– Ο εφοριακός που εκβιάζει και κλέβει,
– Ο κουκουλοφόρος, που καίει αδιακρίτως την περιουσία
οποιουδήποτε και συχνά αποπειράται να κάψει ζωντανούς αστυνοµικούς και µη,
– Ο αυθαίρετος οικιστής, που βέβαια δεν είναι το φτωχαδάκι της ψωροκώσταινας, αλλά ο ιδρυτής της αισχρής οικογενειακής του βίλλας,
– Ο καταπατητής –και οι συνεργοί του-, που αξιοποιώντας όλα τα κενά του νόµου και τις άκρες των κυκλωµάτων στη δικαιοσύνη (µην µας πει κανένας ότι δεν υπάρχουν ή ότι όσοι εµπλέκονταν µπήκαν στον Κορυδαλλό,
γιατί δεν υπάρχει διάθεση για ανέκδοτα…), αποκτά µε
τίτλους την καµµένη πρώην δασική γη, που την πουλά
για µερικά εκατοµµύρια Ευρώ.
Όλοι αυτοί ∆ΕΝ µπαίνουν φυλακή, όχι για να εκτίσουν
τερατώδεις ποινές, αλλά µόνον αυτές που προβλέπει ο νόµος.
Συνεπώς, δεν υπάρχει καµµία τιµωρία για µια σειρά σοβαρών και πολύ σοβαρών εγκληµάτων, οπότε το κοινωνικό
ρεύµα που µέχρι πρότινος ήταν νοµοταγές γλιστράει σιγά
σιγά και αυτό προς την ανοµία.
Η δύναµη του παραδείγµατος είναι συντριπτική: εκείνοι
που έχτισαν στην καµµένη Πεντέλη του 1980 και του 1995,
οι άλλοι που έχτισαν στα καµµένα του Νέου Βουτζά του
2005, αλλά και οι προγενέστεροι, όχι µόνο δεν έπαθαν τίποτε
αλλά αντιθέτως καταξιώθηκαν κοινωνικά ως επιτυχηµένοι.
Η Ελλάδα δεν έχει κανένα πιο σηµαντικό πρόβληµα από την ανυπαρξία του ευνοµούµενου κράτους. Ο Ροΐδης,
σχεδόν ενάµισι αιώνα παραµένει ο επιτυχέστερος πολιτικός
επιστήµων της χώρας. Η επιταγή του «εν Ελλάδι, ενός µόνον νόµου έχοµεν χρείαν, του περί εφαρµογής των νόµων»,
εξακολουθεί να είναι το διαρκώς εκκρεµές αίτηµα του κοινωνικού σώµατος, αυτού του ελάχιστου που έχει αποµείνει
και το οποίο εξακολουθεί να αρνείται πεισµατικά να χτίσει
το δάσος.
14
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Το ζήτηµα είναι πώς µπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή να εφαρµόζεται ο νόµος.
Η απάντηση είναι απλή. ∆εδοµένου ότι το ελληνικό κράτος και το πολιτικό σύστηµα στο σύνολό του έχουν αποτύχει ιστορικά να επιβάλουν την τήρηση του νόµου, όσοι διαφωνούµε και εξακολουθούµε να επιθυµούµε να ζήσουµε σε
µια χώρα ευρωπαϊκή και όχι σε έναν τριτοκοσµικό οχετό, έχουµε τρεις πιθανές επιλογές:
– Με βάση τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, να µαζευτούµε όσοι ενδιαφερόµαστε και να µετοικήσουµε συλλογικά σε ένα νησί, π.χ. στην Άνδρο ή στη Λήµνο –ανάλογα µε τον αριθµό των ενδιαφεροµένων-, να πείσουµε τους
εκεί κατοίκους, να σχεδιάσουµε ένα σοβαρό σύνταγµα, να
οργανώσουµε ένα σχέδιο βιώσιµης ανάπτυξης και να
προκαλέσουµε τοπικό δηµοψήφισµα µε το αίτηµα της
αυτοδιάθεσης. Στη συνέχεια, θα ανακηρύξουµε νέο ανεξάρτητο κράτος και θα υποβάλουµε αίτηση ένταξης στον
ΟΗΕ και την ΕΕ.
– Μία άλλη περίπτωση, νοµίζω εξ αρχής χαµένη, θα ήταν
να συγκεντρωθούν υπογραφές και να διεξαχθεί δηµοψήφισµα µε θέµα την διάλυση του ελληνικού κράτους και
την παράδοση της εδαφικής µας κυριαρχίας σε οποιοδήποτε ευρωπαϊκό κράτος. Η έλευση µιας ιταλικής, βελγικής ή πορτογαλικής διοίκησης θα δυσκολευόταν στην
αρχή, όµως σύντοµα θα επέβαλε την πολυπόθητη ευνοµία στον τόπο και η κατάσταση της χώρας θα άλλαζε οριστικά.
– Τέλος, υπάρχει πάντοτε και ο µοναχικός δρόµος της φυγής στο εξωτερικό. Η µετακίνηση και εγκατάσταση σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε. είναι απολύτως ελεύθερη, ενώ
σε πολλές µειονεκτικές περιοχές παρέχονται και σηµαντικές οικονοµικές ενισχύσεις για την ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων (π.χ. στη Σκωτία και την Ιρλανδία).
Φυσικά, η ελπίδα πεθαίνει πάντοτε τελευταία, οπότε µπορεί κάποιος να περιµένει πιθανές σοβαρές πολιτικές εξελίξεις
το προσεχές διάστηµα, που θα φέρουν το τέλος της νοσηρής εποχής της µεταπολίτευσης και θα δώσουν το έναυσµα
σε µια εποχή ουσιαστικής και ευνοµούµενης δηµοκρατίας.
Επειδή είναι καλοκαιράκι, ας δεχτούµε και την εκδοχή
αυτή, που στην καλύτερη περίπτωση παραπέµπει σε όνειρο
θερινής νυκτός…
!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Πυρκαγιές: οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες
Tου Θεόδωρου Σ. Μπατρακούλη

Ο

πρόσφατος καύσωνας συνοδεύτηκε από επέλαση
πολλών πυρκαγιών. Σε αρκετές περιοχές, αυτές επεκτάθηκαν λόγω των ισχυρών και συχνά µεταβαλλόµενης κατεύθυνσης ανέµων. Ιδιαίτερα µεγάλα προβλήµατα αντιµετώπισαν κάτοικοι και τουρίστες στους
Νοµούς Λάρισας, Μαγνησίας, Ανατολικής Αττικής, στον
Πόρο, στην Αργολίδα και σε άλλες περιοχές. Αργά το βράδυ της Πέµπτης 28 Ιουνίου υπήρχαν περί τα 150 µέτωπα σε
διάφορα µέρη της χώρας.
Κάηκαν σηµαντικά τµήµατα του Kισσάβου και του Πηλίου. Η πυρκαγιά που ξέσπασε το µεσηµέρι της 27ης Ιουνίου στην περιοχή Γερακαρίου και συνεχίστηκε πολλές ώρες
ανεξέλεγκτη στον Κίσσαβο ήταν η πιο µεγάλη και καταστροφική πυρκαγιά των τελευταίων χρόνων στο νοµό Λάρισσας. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, από τις πρώτες ώρες,
εκκενώθηκαν χωριά, όπως το Μεγαλόβρυσο και το Μεταξοχώρι, ενώ την Πέµπτη εκδηλώθηκε νέο πύρινο µέτωπο,
που απείλησε σοβαρά σπίτια της Μελιβοίας. Πύρινη κόλα-
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ση δηµιούργησε η πυρκαγιά που έκαψε µεγάλες εκτάσεις
στο Πήλιο. Θέατρό της αποτέλεσε σχεδόν όλο το Ανατολικό Πήλιο. Το πανέµορφο δάσος στη διασταύρωση της Συκής αποτεφρώθηκε, ενώ εκκενώθηκε το Νεοχώρι. Μεγάλο
µέρος της Πάρνηθας, κύριου πνεύµονα της Αττικής, έγινε
παρανάλωµα της φωτιάς. Για πολλοστή φορά, πολλοί θα αναφωνήσουν: H φύση εκδικείται! Απαιτείται να µη µείνουµε σ’αυτή τη γενικά ορθή διαπίστωση. Εύλογο είναι ασφαλώς το αίτηµα να γίνει άµεση καταγραφή όλων των ζηµιών
και να καταβληθούν δίκαιες, ικανοποιητικές αποζηµιώσεις
χωρίς καθυστέρηση σε όλους τους πληγέντες.
Το τεράστιο µέγεθος της πυρκαγιάς ανάγκασε τον νοµάρχη Λάρισσας και νοµάρχες άλλων περιοχών που επλήγησαν να ζητήσουν από την κυβέρνηση να κηρυχθούν οι
νοµοί αυτοί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (ένα είδος επιστράτευσης που επιτρέπει δέσµευση οχηµάτων δηµοσίων
και δηµοτικών υπηρεσιών ή και ιδιωτών ώστε να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης). Η οργάνωση που έδειξε η
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πολιτεία έναντι αυτών των πυρκαγιών προκάλεσε και προκαλεί εύλογα συναισθήµατα απογοήτευσης, θλίψης, οργής.
Είναι αναµφισβήτητο ότι ο µεγάλος αριθµός των εστιών σε
πολλά µέρη της χώρας έφερε την πολυδιάσπαση των πυροσβεστικών δυνάµεων. Ζητήθηκε από την Ε.Ε. η συνδροµή
σε αεροπλάνα και ελικόπτερα. Από το βράδυ της Τετάρτης,
ανταποκρίθηκαν Γαλλία και Ιταλία. Ωστόσο, η κατάσταση
που βίωσαν οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν αφήνει αιωρούµενα πολλά ερωτηµατικά για την ετοιµότητα και
την αποτελεσµατικότητα, για τον σχεδιασµό και τον συντονισµό των αρµοδίων κρατικών υπηρεσιών και µηχανισµών.
Ο χαµένος χρόνος και οι ανεπάρκειες πόρων στη στελέχωση και στον εξοπλισµό των κατά τόπους υπηρεσιών της Πυροσβεστικής, στην ολοκλήρωση της αναγκαίας υποδοµής,
έχει τεράστιες συνέπειες.
Για ορισµένες περιοχές υπάρχουν υπόνοιες ότι οι πυρκαγιές ήταν αποτέλεσµα εµπρησµών. Ως πιθανό κίνητρο αναφέρεται η πρόθεση καταπάτησης τµηµάτων δάσους ή δασικών εκτάσεων. Για το έγκληµα του εµπρησµού σε δάση ή
δασικές εκτάσεις προβλέπονται από τον Ποινικό Κώδικα
(Π. Κ.) αυστηρές ποινές, ώστε η απειλή τους να λειτουργεί
αποτρεπτικά στην ενεργοποίηση σχετικών προθέσεων. Σύµφωνα µε το άρθρο 265 Π. Κ. «1. Με την επιφύλαξη της βαρύτερης τιµωρίας κατά τους όρους του άρθρου 264, όποιος µε πρόθεση προξενεί πυρκαγιά σε δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγρ. 1 και 2 του Ν.
998/1979, ή σε έκταση που έχει κηρυχθεί δασωτέα ή ανα-

δασωτέα, κατά την έννοια του άρθρου 5 του ίδιου Νόµου,
τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα έτη και µε χρηµατική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ. ∆εν επιτρέπεται µετατροπή ή αναστολή της ποινής που επιβλήθηκε και η έφεση
δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Αν η πράξη είχε ως επακόλουθο να εξαπλωθεί η φωτιά σε µεγάλη έκταση, επιβάλλεται κάθειρξη (βλ. όµως και σηµείωση του άρθρου 82). 2.
Αν η πράξη τελέστηκε από ιδιοτέλεια ή κακοβουλία ή η έκταση που κάηκε είναι ιδιαίτερα µεγάλη, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών». Αλήθεια, πόσοι έχουν καταδικαστεί κατά τη µεταπολιτευτική περίοδο για εµπρησµό σε δάση και ποιες ποινές εξέτισαν; Θα είναι χρήσιµος
ένας απολογισµός της εφαρµογής αυτής της διάταξης και,
ενδεχοµένως, µια αυστηροποίηση του περιεχοµένου και της
δικαστικής εφαρµογής του όλου σχετικού µε την προστασία
των δασών νοµοθετικού πλαισίου.
Σε κάθε περίπτωση, είναι πολύ χρήσιµο να εγείρεται και
το ερώτηµα: Οι πολίτες της Ελλάδας (οι οποίοι προσέρχονται στις κάλπες για την εκλογή των εκπροσώπων τους στα
διάφορα επίπεδα) τι πράττουν και τι έπραξαν για την προστασία του δασικού πλούτου της χώρας; «Των οικιών ηµών
εµπιµπραµένων ηµείς άδοµεν;». Ασφαλώς είναι θετικό ότι για
την αντιµετώπιση της κατάστασης, κινητοποιήθηκαν σε ορισµένες περιπτώσεις εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι και
προσέφεραν σηµαντικό έργο. Είναι ζωτικής σηµασίας η καθεµιά και ο καθένας µας να γίνουµε ενεργοί πολίτες, ιδιαίτερα στον τόπο κατοικίας µας.
!

Το 17% των ιρακινών πετρελαίων στους Κούρδους
Επιτεύχθηκε τελικώς συµφωνία σχετικά µε τον µηχανισµό
διανοµής των πόρων από τις πετρελαιοπηγές του Ιράκ. Ο εκπρόσωπος της κουρδικής κυβέρνησης στο Βόρειο Ιράκ, Χαλίντ Σάλεχ, δήλωσε ότι πέτυχαν συµφωνία µε την κεντρική ιρακινή κυβέρνηση, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγµατεύσεις θα συνεχιστούν πάνω σε άλλα εκκρεµή ζητήµατα.
Την συµφωνία επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος του ιρακινού υπουργείου Πετρελαίου, ο οποίος επεσήµανε ότι όλες οι
διαφωνίες σχετικά µε το προσχέδιο του νοµοσχεδίου έχουν επιλυθεί και το νοµοσχέδιο έχει κατατεθεί ήδη στο Κοινοβούλιο. Το προσχέδιο, ιδιαίτερα σηµαντικό για τη ρύθµιση του ύ-
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ψους των εσόδων από τα τεράστια αποθέµατα του Ιράκ που θα
µοιράζονται οι διάφορες εθνοτικές οµάδες, είχε εγκριθεί τον
Φεβρουάριο από το υπουργικό συµβούλιο, αλλά προκάλεσε
την έντονη αντίθεση της κουρδικής κυβέρνησης, επειδή αυτή θεώρησε ότι δεν είχε επιτευχθεί καλή συµφωνία. Τελικά, από τα
κέρδη του πετρελαίου θα δοθεί το 17% στην κουρδική κυβέρνηση του Βορείου Ιράκ. «Αυτή η συµφωνία αποτελεί µια µεγάλη νίκη για την πολιτική διαδικασία στο Ιράκ», δήλωσε ο Σάλεχ στο Reuters, υπογραµµίζοντας ότι δεν έχουν ακόµη συζητηθεί ορισµένες παράµετροι του προσχέδιου.
Στοιχεία από το ΑΠΕ
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Ε ΛΛΑ∆Α

Η αδιέξοδη νεκρανάσταση του αριστερισµού
Του Σωτήρη ∆ηµόπουλου

Η

κρίση που σοβεί στον χώρο των πολιτικών ιδεών
στην Ελλάδα αποκαλύπτεται και από την πρόσφατη δυναµική επανεµφάνιση ενός ευρύτατου φάσµατος ιδεολογηµάτων του «αριστερισµού». Στην συγκεκριµένη κατηγορία θα πρέπει να ενταχθούν οι ποικίλες τάσεις σοσιαλιστικού ή αναρχικού µεσσιανισµού -από τους «εργατιστές» έως τους κουκουλοφόρους και στην νέας γενιάς τροµοκρατία- που διεκδικούν την επαναστατική πρωτοπορία.
Χωρίς αµφιβολία, τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ευρωπαϊκό και πλανητικό επίπεδο, είµαστε αντιµέτωποι µε σειρά
σηµαντικών προβληµάτων: τις κοινωνικές ανισότητες, την υπερεκµετάλλευση του φυσικού περιβάλλοντος, την κυριαρχία του µονοδιάστατου ανθρώπου-καταναλωτή, τό κενό ιδεών κ.ο.κ.
Ιδιαιτέρως για την ελληνική κοινωνία, οι δυσκολίες οξύνονται από την γήρανση του πληθυσµού, την εκρηκτική
διόγκωση του αθηναϊκού υδροκεφαλισµού, την µη αφοµοίωση του τεράστιου αριθµού µεταναστών, την παγίωση
της µετριοκρατίας, την υποβάθµιση της κρατικής ισχύος αλλά και την ανυπαρξία ενός κοινού οράµατος για το µέλλον.
Το σύνολο αυτών των αδιεξόδων που µας βαραίνουν είναι εύλογο να απαιτεί επιτακτικά λύσεις, και µάλιστα τόσο
ανατρεπτικές, που θα στοχεύουν στην ίδια την ποιότητα του
«ανθρωπολογικού υποδείγµατος», και στην ανάδυση µιας
νέας συνθετικής ταυτότητας, µε διαφορετική προσέγγιση
στην ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, στις κοινωνικές δοµές και στη σχέση ανθρώπου-φύσης.
Η αδυναµία, όµως, µιας µικροαστικής και παρασιτικής,
όπως η ελληνική, κοινωνίας να αντεπεξέλθει στις επιταγές
των καιρών εκδηλώνεται και στο πεδίο αντίδρασης στο κυρίαρχο µοντέλο. Με υλικά του παρελθόντος, η διεκδίκηση
του κινήµατος(;) της ανατροπής εµφανίζεται να οδηγείται από δυνάµεις όχι µόνον ανίκανες να συλλάβουν τις εξελίξεις
αλλά που αποτελούν τροχοπέδη στην όποια προσπάθεια υπέρβασης του σηµερινού τέλµατος.
Προνοµιακός χώρος στρατολόγησης των οµάδων αυτών
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

αποτελεί πρωτίστως η αποσαθρωµένη τριτοβάθµια (αλλά
και δευτεροβάθµια) εκπαίδευση. Το παρατεταµένο κλίµα
διάλυσης των πανεπιστηµίων αναζωογόνησε αρκετά από
τα µέχρι πριν από λίγα χρόνια ηµιθανή περιθωριακά
γκρουπούσκουλα.
Ο συγκεκριµένος χώρος, µε ηγετικές φιγούρες αποµεινάρια της αριστεράς της δεκαετίας του 1970, κολακεύοντας την
εφηβική προδιάθεση για αναγνώριση, και φουσκώνοντας το
νεανικό θράσος, φαντασιώνεται την επαναστατική πράξη.
Ο λεκτικός µαξιµαλισµός, ο βερµπαλισµός, η υπερβολή,
ο µικροµεγαλισµός, η επιλογή της οµαδικής δράσης από
την εντατική εργασία και την προσωπική ευθύνη συνιστούν
κοινά χαρακτηριστικά τους, παθογένειες άλλωστε µεγάλου
τµήµατος της ίδιας της νεοελληνικής κοινωνίας.
Εξ άλλου η έλλειψη ή ορθότερα η αφαίρεση αρχών και αξιοκρατικών κριτηρίων που συστηµατικά προώθησε τόσο η
«λαϊκιστική» όσο και η «εκσυγχρονιστική» αποδόµηση, άφησε ανοιχτό το πεδίο στην διεκδίκηση του οποιουδήποτε κοινωνικού ρόλου µόνο µε την διαδικασία της αυτοαναγόρευσης.
Εν γένει οι ιδεολογικές αρχές των περισσότερων εκφράσεων του «αριστερισµού», όπως και ο τρόπος λειτουργίας τους,
εκδηλώνουν µια αντιδραστική φύση, που συνίσταται στο γεγονός ότι αναστέλλει την διαδικασία της συνθετικής σκέψης,
καθηλώνοντάς την σε πλέον «πρωτόγονες» µανιχαϊκές οπτικές. Ο απλοϊκός κόσµος του καλού και του κακού στην ταξική του εκδοχή προβάλλεται ως σύλληψη της πραγµατικότητας, σχεδόν σαν αναβίωση της Ρωσσίας της εποχής
της «Ναρόντναγια Βόλια» ή ακόµη και δυαδικών σεκτών.
Η αφελής ταξική ή ηθική δυαδικότητα επιτείνεται, όσο
επιλέγονται ως προνοµιακά στρώµατα πολιτικού προσεταιρισµού τµήµατα µεταναστών που έχουν εισρεύσει κατά εκατοντάδες χιλιάδες στην Ελλάδα τις δύο τελευταίες δεκαετίες.
Αν και το πιθανότερο είναι ότι οι προσδοκίες των διεθνιστών
για την επανάσταση θα καταρρέουν κάτω από την δυναµική του «καπιταλιστικού ονείρου», το ιδεολογικό, όµως, πλαίσιο θα τυγχάνει συµπάθειας από κατηγορίες µεταναστών, µε
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εξίσου δυαδικές προσεγγίσεις –στο πεδίο αυτό, βέβαια, δεν
αποκλείεται ο κύριος ανταγωνιστής τους να βρεθεί το Ισλάµ.
Όσο για την πολιτική προσφορά του είναι φανερό ότι αποτελεί µία δύναµη κρούσης συγκεκριµένων συµφερόντων, σε µια αντιστροφή του ρόλου που διαδραµάτιζε
το παρακράτος της δεξιάς. Η απειλή της βίας, η άσκηση
βίας, η µεταφορά της πολιτικής στο πεζοδρόµιο από µειοψηφικές οµάδες είναι µια απαραίτητη συνιστώσα της
διατήρησης του πολιτικού status-quo. Άλλωστε µόνον έτσι
µπορεί να δικαιολογηθεί και η συµπάθεια που βρίσκουν τα
ιδεολογήµατα του χώρου στα ΜΜΕ και στην εγχώρια ελίτ.
Κοινό σηµείο αναφοράς, τόσο για τµήµα της ιθύνουσας
τάξης, που ηγεµονεύει ιδεολογικά την κοινωνία, όσο και για
τον χώρο του αριστερισµού, αποτελεί η εχθρότητα απέναντι
στο κράτος.
Αποτελεί, ασφαλώς, παράδοξο γεγονός ότι η πτώση των
σοσιαλιστικών καθεστώτων στην ΕΣΣ∆, στην Κεντρική Ευρώπη και στα Βαλκάνια δεν φαίνεται να λαµβάνεται ακόµη
υπ’ όψιν από µεγάλο µέρος της ελληνικής κοινωνίας.
Εν τούτοις, οι επιλογές της µεταπολεµικής Ελλάδας, µε

όποιον τρόπο πραγµατοποιήθηκαν αυτές, δεν δικαίωσαν ηθικά το ελληνικό έθνος-κράτος, ενώ αντιθέτως ενισχύθηκε
ακόµη περισσότερο το µέτωπο της υπονόµευσής του, και, µε
κάθε µέσον, της σταδιακής απονοµιµοποίησης και παράλυσής του. Η συστηµατική σπίλωση του ιστορικού του παρελθόντος και κυρίως η παράλογη αντιπαλότητα απέναντι
στις δοµές του και στην λειτουργία του, που το καθιστούν ως
ένα είδος civitas diavoli, έχουν αναδειχθεί σε µόνιµα χαρακτηριστικά του ιδεολογικού µας γίγνεσθαι.
Ανεξάρτητα, λοιπόν, από τις προθέσεις του, η λειτουργία
του χώρου της αριστερίστικης αµφισβήτησης εξυπηρετεί ως
ανορθολογική εµβολή από τα κάτω όσα κέντρα εντός και εκτός συνόρων προωθούν τα πολιτικά και οικονοµικά τους
συµφέροντα.
Εν τούτοις είναι βέβαιο ότι οι εξελίξεις στην Ευρώπη,
στα ανατολικά µας σύνορα, στα Βαλκάνια… προκαλούν ήδη αλυσσιδωτές αντιδράσεις που δεν αναχαιτίζονται µε «ουτοπικά» φράγµατα. Όσο για τους νέους που ενστερνίστηκαν τα «δανεικά ιδανικά», όπως και στο παρελθόν, θα βρεθούν προ των εκπλήξεων της ζωής.
!

Η φιλελεύθερη συµµαχία για τα δοµηµένα οµόλογα
Η Νέα Πολιτική παρακολουθεί µε ενδιαφέρον τις δηµόσιες
παρεµβάσεις τριών νέων κοµµάτων στο πολιτικό προσκήνιο και
επιδιώκει την ανάδειξη της ξεχωριστής οπτικής που οι νέοι πολιτικοί φορείς θέτουν στη δηµόσια συζήτηση.
Από την Φιλελεύθερη Συµµαχία λάβαµε µια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση σε σχέση µε το ζήτηµα των οµολόγων και τα ασφαλιστικά ταµεία. Η ΦΣ επισηµαίνει ότι όπως εξελίσσεται το ζήτηµα
των οµολόγων, για µια ακόµη φορά ενοχοποιείται στη χώρα µας
η επιχειρηµατικότητα. Φορτώνοντας όλα τα δεινά «στον συνήθη ύποπτο», δηλαδή τις ιδιωτικές εταιρείες, οι οποίες καταγγέλλονται
γιατί οι επιχειρηµατικές δραστηριότητές τους απέβλεπαν στο κέρδος τους και όχι στο συµφέρον των ασφαλιστικών ταµείων.
Η Φιλελεύθερη Συµµαχία εντοπίζει, αντίθετα, τις ευθύνες για
την λεηλασία των Ταµείων στα διορισµένα από την παρούσα και
προηγούµενη κυβέρνηση µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους,
που τοποθετήθηκαν στις θέσεις αυτές για να προασπίσουν τα συµφέροντα των ασφαλισµένων, πράγµα που δεν έκαναν. Αντίθετα,
αποδεικνύεται ότι είχαν λάβει οδηγίες από την κυβέρνηση να προχωρήσουν στις συγκεκριµένες «επενδύσεις» τις οποίες και εκτέλεσαν. Στις κυβερνητικές αυτές οδηγίες, µάλιστα, πειθάρχησαν όχι µόνον οι κοµµατικοί εγκάθετοι που αποτελούν τα µέλη των ∆ι-
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οικητικών Συµβουλίων αλλά και οι συνδικαλιστές της ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ, προσκείµενοι στο ΠΑΣΟΚ και τη Ν∆, που συµµετείχαν
και αυτοί στη λήψη των σχετικών αποφάσεων χωρίς να υποβάλλουν
αντιρρήσεις. Αποτελεί µάλιστα πρόκληση το γεγονός ότι οι ηγεσίες
της ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ όχι µόνο καµώνονται τους εξαπατηµένους,
αλλά προχωρούν και σε µηνύσεις κατά πάντων και οργανώνουν συγκεντρώσεις και απεργίες για να συσκοτίσουν τον ρόλο των συνδικαλιστών τους στη διακοµµατική λεηλασία των ταµείων.
Και η ανακοίνωση της ΦΣ καταλήγει προτείνοντας «τη µεταφορά του ρίσκου της διαχείρισης των αποθεµατικών από τους κρατικοδίαιτους διοικητές των ταµείων στις ιδιωτικές τράπεζες. Αυτό
µπορεί να γίνει µε την κατάθεση των ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζοµένων σε ειδικού τύπου ατοµικούς τραπεζικούς λογαριασµούς, που θα τελούν υπό την εγγύηση του κράτους, ώστε οι ασφαλισµένοι να µπορούν να επιλέξουν µε ασφάλεια το τραπεζικό
ίδρυµα που θα τους προσφέρει την καλύτερη απόδοση των χρηµάτων τους όταν συνταξιοδοτηθούν. Η προτεινόµενη λύση είναι
απλή και εφαρµόσιµη και αποτελεί ένα από τα πολλά παραδείγµατα που αποδεικνύουν ότι οι φιλελεύθερες προτάσεις αποτελούν
τη µόνη λύση στα σηµερινά αδιέξοδα».
ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΛΛΑ∆Α

Το ιδρυτικό συνέδριο της «∆ηµοκρατικής
Αναγέννησης» στην Θεσσαλονίκη
Tου Χάρη Τσιτσόπουλου και
της ∆ανάης Λεµπεσοπούλου

Σ

τις 9-10 Ιουνίου πραγµατοποιήθηκε στο Ιβανώφειο
Στάδιο της Θεσσαλονίκης το ιδρυτικό συνέδριο της
«∆ηµοκρατικής Αναγέννησης». Πρόκειται για το νέο
κεντρώο κόµµα που ίδρυσε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης και πρώην υπουργός Στέλιος Παπαθεµελής.
Εκτός από τον Στ. Παπαθεµελή, τις θέσεις του νέου κόµµατος για την Εξωτερική Πολιτική παρουσίασε ο πρέσβυς
και Γενικός Γραµµατέας Μ. Μεγαλοκονόµος, για την Άµυνα ο στρατηγός έ.α. και επίτιµος ∆ιοικητής της Στρατιάς ∆.
∆ήµου, για το Περιβάλλον ο δρ.παδαγωγικών επιστηµών
Ν. Ράπτης κ.ά. Την έναρξη του Συνεδρίου χαιρέτισαν εκπρόσωποι κοµµάτων και oι τοπικές αρχές. Στις διήµερες εργασίες συµµετείχαν σύνεδροι απ’ όλη την Ελλάδα και πολλοί νέοι. Την δεύτερη και τελευταία µέρα του Συνεδρίου εξελέγη εκατονταµελές Εθνικό Συµβούλιο, που θα εκλέξει
στην συνέχεια τα άλλα κοµµατικά όργανα.

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Η ∆ηµοκρατική Αναγέννηση προσδιορίζεται ως κόµµα
του προοδευτικού κέντρου, µε έµφαση στο κοινωνικό κράτος και στην εθνική αξιοπρέπεια. Αποβλέπει στην ενίσχυση
της ελληνικής παρουσίας στην Ευρώπη και γενικώτερα στον
∆υτικό Κόσµο, καθώς και στην αξιοποίηση της Οµογένειας των ΗΠΑ για τα ελληνικά εθνικά ζητήµατα. Πιστεύει
στην ελεύθερη αγορά µε όρους υγιούς ανταγωνισµού και
στην ενίσχυση της ελληνικής οικονοµίας µε την ανάπτυξη
της βιολογικής γεωργίας και των διεθνών ανταγωνιστικών
εγχώριων προϊόντων. Αποδίδει ιδιαίτερη έµφαση στην προστασία του περιβάλλοντος και στην έννοια της βιώσιµης ανάπτυξης, τα οποία έχει τοποθετήσει στην κορυφή των προτεραιοτήτων της (γι' αυτό και οργάνωσε στις 4 Ιουνίου στο
Πολεµικό Μουσείο ειδική ηµερίδα για το περιβάλλον, µε οµιλητές επιφανείς προσωπικότητες του ελληνικού οικολογικού κινήµατος).
Κεντρικό στοιχείο της πολιτικής φιλοσοφίας της ∆ηµοκρατικής Αναγέννησης είναι η ανανέωση του πολιτικού σκηνικού µε νέα πρόσωπα, µε αξιοκρατικά κριτήρια και κοινωνική καταξίωση. Ταυτόχρονα, επιδίωξη του νέου σχηµατισµού, που φιλοδοξεί να εµφανισθεί ως ο τρίτος πόλος στο
φθαρµένο σκηνικό του δικοµµατισµού, είναι η ανασυγκρότηση του κεντρώου χώρου µε άξονες, όπως το διατύπωσε
στην οµιλία του στο Συνέδριο της Θεσσαλονίκης ο Στ.Παπαθεµελής, το αριστοτελικό µέτρο, την σύνθεση των αντιθέτων και την άρνηση των άκρων.
Ο Στ. Παπαθεµελής διευκρίνισε επίσης ότι η µετεκλογική στάση της «∆ηµοκρατικής Αναγέννησης» σε µία πιθανή
πεντακοµµατική Βουλή χωρίς αυτοδυναµίες δεν είναι δεδοµένη και θα κριθεί από τις περιστάσεις, απέκλεισε δε οιαδήποτε εκλογική συνεργασία µε άλλο κόµµα.
!
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Απλά Μαθήµατα Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης...
Του Νίκου Λιναρδάτου

Α

ν δεν κάνω λάθος, ήταν προς τα τέλη της προηγούµενης χρονιάς (2006), όταν για πρώτη φορά αναφέρθηκε στα ειδησεογραφικά δελτία των καναλιών η είδηση για την απόφαση που πήραν οι αξιότιµοι κ.κ. δικαστές να αυξήσουν τις αποδοχές τους κατά
περίπου 65% (!!!) και µάλιστα αναδροµικά από το 2.000(!)…
Αυτό όµως φίλοι µου, δεν αποτελεί είδηση.
Είδηση αποτελεί ότι συζήτησαν µεταξύ τους στο Μισθοδικείο (όπως λέµε Πρωτοδικείο, Κακουργιοδικείο κ.λπ.),
πρότειναν ο ένας στον άλλο το ποσοστό ή το ποσό της αύξησης των αποδοχών τους, πρόσθεσαν και τα αναδροµικά
τους και –ώ του θαύµατος– συµφώνησαν και µάλιστα παµψηφεί! Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο σοφός λαός µας λέει το
επίσης σοφό «Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει»!
Πρόκληση για τους µαχητές της ζωής και τους µεροκαµατιάρηδες; Σίγουρα ναι! Τα φίδια, όµως, άρχισαν να µε ζώνουν, µόλις άκουσα δηλώσεις των αρµοδίων υπουργών ∆ικαιοσύνης και Οικονοµικών, να δηλώνουν –µπροστά στην
απόλυτα δικαιολογηµένη αντίδραση του λαού, των απλών
εργαζόµενων ανθρώπων όπως εσείς κι εγώ– ότι ∆ΕΝ πρόκειται να συµβεί αυτό, ότι είναι υπερβολικό, ειδικά µε τις ε-

πικρατούσες οικονοµικές συνθήκες, όπου οι αυξήσεις (;)
στους εργαζόµενους και συνταξιούχους κυµαίνονται στα όρια του πληθωρισµού, δηλαδή γύρω στο 2-3%…
Και, ούτε φίδι στον κόρφο µου, όταν άκουσα να το διαψεύδει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος!
Το θέµα λοιπόν καταλάγιασε, οι τηλεοράσεις έπαψαν να
ασχολούνται, εµείς συνεχίσαµε να εργαζόµαστε σκληρά για
τον άρτον ηµών τον επιούσιον, όταν ξαφνικά, την ∆ευτέρα
14 Μαΐου, διαβάζω το άρθρο του εκλεκτού δηµοσιογράφου
και εκδότη Γιώργου Κύρτσου, στην εφηµερίδα City Press,
µε τίτλο «εισοδηµατική ασυνέπεια».
Αντιγράφω λέξη προς λέξη το κείµενο:
«Η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι των δικαστών και των
εισαγγελέων κατέληξαν σε συµφωνία για τις εισοδηµατικές
αυξήσεις και τα αναδροµικά που διεκδικούν οι δικαστικοί
λειτουργοί. Με βάση αυτήν τη συµφωνία, οι αποδοχές των
προέδρων των τριών Ανώτατων ∆ικαστηρίων θα αυξηθούν
κατά 60% περίπου, προκαλώντας ανάλογη αύξηση στις αποδοχές όλων των δικαστικών λειτουργών. Παράλληλα, θα
δοθούν αναδροµικά της τάξης του 1 δισεκατοµµυρίου ευρώ
στους λειτουργούς της ∆ικαιοσύνης».

Ανώτατο όριο αµοιβής για τα στελέχη των ∆ΕΚΟ
Στο πλαίσιο της ανάδειξης των παρεµβάσεων των τριών νέων κοµµάτων, η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ δηµοσιεύει µια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση της ∆ηµοκρατικής Αναγέννησης για ένα από τα σοβαρότερα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε την κακοδαιµονία της διοίκησης: τις αµοιβές των στελεχών του δηµόσιου τοµέα.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση, «η ∆ηµοκρατική Αναγέννηση θεωρεί απαράδεκτη την υπέρογκη αύξηση του µισθού του
προέδρου του ΟΤΕ από 15.000 σε 25.000 Ευρώ (αύξηση 70%).
Πρόκειται για ενιαίες και καθαρές αποδοχές, την στιγµή που
ο κατώτατος µισθός του µέσου Έλληνα κυµαίνεται στο ποσόν
των 600 Ευρώ. Η αστρονοµική αυτή διαφορά δηµιουργεί την εικόνα µιας τριτοκοσµικής οικονοµίας, όπου µια µικρή ολιγαρχία αξιωµατούχων του δηµοσίου τοµέα επωφελείται από τα δο-
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τά της αξιώµατα, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζοµένων δυσκολεύεται να αντεπεξέλθει στις καθηµερινές της υποχρεώσεις. Επισηµαίνουµε ότι και οι αποδοχές του διευθύνοντος συµβούλου της ∆ΕΗ αυξήθηκαν από 200.000 σε 300.000
Ευρώ ετησίως (µεικτά).
»Το κριτήριο της ανταγωνιστικότητας, που ισχύει στον ιδιωτικό τοµέα, δεν είναι δυνατόν να εφαρµόζεται σε διορισµένους αξιωµατούχους ∆ΕΚΟ, την στιγµή που βασικό πρόβληµα του προϋπολογισµού είναι ο περιορισµός των ακατάσχετων δηµοσίων δαπανών. Η ∆ηµοκρατική Αναγέννηση προτείνει τη θέσπιση ανώτατου ορίου αµοιβής για τα στελέχη του
δηµοσίου, που δεν θα υπερβαίνει το ύψος της αποζηµιώσεως
του προέδρου του Αρείου Πάγου.»
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ε ΛΛΑ∆Α

Και, σας ερωτώ φίλοι µου: Μήπως κάτι παράξενο, κάποια «αόρατη δύναµη» οδήγησε σε αυτή την απόφαση; Για
να δούµε λοιπόν και τη συνέχεια…
«Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι οι αυξήσεις και τα αναδροµικά των δικαστικών οδηγούν σε παρόµοιες ρυθµίσεις για
τους βουλευτές ή όσους διετέλεσαν βουλευτές».
Και συνεχίζει το άρθρο, καθώς και άλλο ένα σχετικό, του
δηµοσιογράφου κυρίου ∆ηµάδη:
«Υποχώρησε τελικά η κυβέρνηση στο επίµονο αίτηµα
των δικαστών για αναδροµική χορήγηση των διεκδικούµενων αυξήσεών τους. Έπειτα από συνάντηση που είχε ο υπουργός Οικονοµίας Γ. Αλογοσκούφης µε τους εκπροσώπους δικαστών και εισαγγελέων, παρουσία του υπουργού
∆ικαιοσύνης Αν. Παπαληγούρα, η κυβέρνηση έκανε στροφή 180ο και αποδέχθηκε την καταβολή σηµαντικών αυξήσεων σε όλους τους δικαστικούς».
Για εσάς, φίλοι µου, που δεν γνωρίζετε, αυτό ονοµάζεται κοινωνική δικαιοσύνη… Και παρακάτω:
«Αν και πριν λίγους µήνες ο κ. Αλογοσκούφης διατεινόταν ότι «καµµία τάξη δεν µπορεί να αποφασίζει από µόνη
της τις µισθολογικές αυξήσεις…»
Αυτό, φίλοι µου, ονοµάζεται «αµετακίνητη στάση» του
υπουργού και κατά προέκταση της κυβέρνησης (της όποιας κυβέρνησης) του τόπου…
Βέβαια, δεν µπορούµε να µη σταθούµε και στο γεγονός
ότι «οι δικαστικοί υποχώρησαν από τη διεκδίκηση των αναδροµικών από το 2.000 και συµφώνησαν να λάβουν αυξήσεις από το 2.003…». Αυτό πάλι, φίλοι µου, κι αν λέγεται
αλτρουισµός στις µέρες µας…
«Πρόκειται για µια απόφαση που δίνει το πράσινο φως
για αυξήσεις έως και 61,3% στις αποδοχές των προέδρων
των τριών Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, ούτως ώστε να επιτευχθεί
η εξοµοίωσή τους µε τις αντίστοιχες αποδοχές του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών».
Όµως, ΑΝ ήθελε, «η κυβέρνηση θα µπορούσε να λύσει
το πρόβληµα, κρατώντας τις αποδοχές του προέδρου της
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών σε χαµηλότερα επίπεδα. Με τον τρόπο αυτό θα απέφευγε την αύξηση των αποδοχών των ανώτατων δικαστικών».
ΑΝ ήθελε, επιµένω εγώ ο … δύσπιστος. Αν όµως το έκανε αυτό, πώς θα ευλογούσε τα γένια της;
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

∆ιότι, «πρόκειται για µία αύξηση, η οποία µε τη σειρά της
θα ανοίξει τον δρόµο για αναλογική αύξηση προς τα πάνω
των αποδοχών και των υπολοίπων δικαστικών λειτουργών,
αλλά…» εδώ φίλοι µου κρύβεται- ή µάλλον αποκαλύπτεται
το όλο «σκεπτικό» της κυβέρνησης, «αλλά και των βουλευτών (και των συνταξιούχων των κατηγοριών αυτών), η αποζηµίωση των οποίων επίσης συνδέεται µε τις αποδοχές του
προέδρου του Αρείου Πάγου».
Το πιάσατε το µήνυµα φίλοι µου; Ο δώσας του δώσαντος
τω δώσαντι, εις δόξαν της ισονοµίας, της ισότητας και της
δηµοκρατίας… Και κλείνω το άρθρο αυτό µε τη συνέχεια από τον κύριο Κύρτσο:
«Η κυβέρνηση έχει τη συνολική ευθύνη για την εισοδηµατική πολιτική που εφαρµόζει. Θεωρούµε λοιπόν απαράδεκτες τις µεγάλες αυξήσεις στις αποδοχές και τα προκλητικά αναδροµικά σε δικαστές και βουλευτές, σε µια περίοδο
κατά την οποία ισχύει ο κανόνας της εισοδηµατικής αυστηρότητας στο ∆ηµόσιο (και στον ιδιωτικό τοµέα, φυσικά, προσθέτω εγώ). Αν υπάρχουν κονδύλια για τους δικαστικούς,
γιατί να µη βρεθούν και για τους καθηγητές των ΑΕΙ και
των ΤΕΙ, που αµείβονται χειρότερα»; Και για τόσους άλλους
κλάδους εργαζοµένων και -κυρίως- συνταξιούχων…
Όµως, φίλοι µου, ακούσατε µήπως έστω και µία αντίδραση κάποιου βουλευτή; Κάποιου αρχηγού κόµµατος, από το ένα άκρο έως το άλλο; Κάποιου από τους 300 (όχι
φυσικά του Λεωνίδα, του άξιου αυτού Έλληνα άνδρα…);
Ακούσατε µήπως κάποιον δηµοσιογράφο καναλιού, να
επαναφέρει το θέµα, µήπως και ξυπνήσουµε τελικά κάποια
στιγµή εµείς οι «κοιµώµενοι τον ύπνον του δικαίου» πολίτες,
που µας ετοιµάζουν και εκλογές κι αποπάνω και µας καλούν να τους δώσουµε την ψήφο µας;
Σε ποιους; Για να τους δώσουµε τη δυνατότητα να δώσουν στον εαυτό τους κι άλλες αυξήσεις, πάντα όµως στο όνοµα της ισότητας (για τους ίδιους, βέβαια, όπου η αύξηση
των αποδοχών ενός κλάδου «παρασύρει» σε αντίστοιχες αυξήσεις και άλλων κλάδων);
Θα µου πείτε, τι σας λέω τώρα… Τη δυνατότητα αυτή,
αυτοί την παίρνουν όποτε θέλουν µόνοι τους, παραδίδοντας
σε όλους εµάς «απλά µαθήµατα Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης»…
Καλό καλοκαίρι!
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Π ΑΙ∆ΕΙΑ

Πώς κατασκευάζεται η σπονδυλική στήλη
ενός έθνους
Tου ∆. Πολίτη

«Α

ν θέλετε νά κάνετε καλό στην χώρα»,είπε κάποτε ο Ρένος Αποστολίδης σε µια παρέα νέων προ εικοσαετίας», «µην φτιάξετε κόµµα
η σύλλογο, αλλά δηµιουργείστε τριάντα πρότυπα σχολεία σ'όλη την Ελλάδα».
Αυτή είναι η συνταγή που ακολούθησαν oι Έλληνες
στην Τουρκοκρατία: ίδρυσαν τις περίφηµες σχολές, στα
Γιάννενα, στην ∆ηµητσάνα, στο Πήλιο, στην Σµύρνη, στην
Πόλη και σε πολλά άλλα σηµεία. Η Μεγάλη του Γένους
Σχολή άξιζε πολλά σηµερινά πανεπιστήµια, ενώ η Εκκλησία και oι πλούσιοι οµογενείς χορηγούσαν αθρόως την
ελληνική παιδεία των υποδούλων. Ο Κοσµάς ο Αιτωλός
έφθασε µάλιστα στο προχωρηµένο σηµείο να θεωρεί τα
σχολεία πιο σηµαντικά από τις εκκλησίες, αν και µοναχός
ο ίδιος.
Αλλά και το σύγχρονο γαλλικό κράτος οργανώθηκε µε
βάση τις πρότυπες σχολές, τις περίφηµες Grandes Ecoles.
H Ecole Nationale d’ Administration παράγει σηµαντικό
µέρος της γαλλικής άρχουσας τάξης, ενώ πλήθος προέδρων και πρωθυπουργών της Γαλλίας έχουν αποφοιτήσει
απ’ αυτήν.
Αντίστοιχες πρότυπες σχολές υπάρχουν στις περισσότερες χώρες του κόσµου, µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Η έννοια «πρότυπο σχολείο» ασφαλώς και εµπεριέχει
ελιτισµό. Στην λαϊκιστική φλυαρία των τελευταίων δεκαετιών η λέξη «ελίτ» ποινικοποιήθηκε και αυτή, εν ονόµατι της ισότητος. Αλλά δεν έχει εφευρεθεί ακόµα η κοινωνία στην οποία όλοι oι µαθητές έχουν ίσες πνευµατικές
δυνατότητες, κλίσεις και ενδιαφέροντα. Κάποιοι είναι πιο
χαρισµατικοί, ευφυείς καί µελετηροί από τους άλλους. Τα
πρότυπα σχολεία απευθύνονται σ' αυτούς και αξιοποιούν
τα χαρίσµατά τους, διαµορφώνοντας µια κοινωνική και
πνευµατική τάξη επιλέκτων. Η οποία είναι απαραίτητη για
να λειτουργεί αξιοκρατικά ένα κοινωνικό σύστηµα.
22
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Στην Ελλάδα διαµορφώθηκε από τις αρχές του 20ου
αιώνα ένα σύστηµα προτύπων δηµοσίων σχολείων, µέσω
του οποίου αριστούχοι µαθητές από χαµηλότερα κοινωνικο-οικονοµικά στρώµατα µπορούσαν να εισχωρήσουν στην
άρχουσα τάξη µέσω της αξίας τους και µόνον. Το Βαρβάκειο, το Πειραµατικό, η Μαράσλειος, τα Ανάβρυτα και άλλα σχολεία παρήγαγαν στρατιές διανοουµένων, πολιτικών
και επιστηµόνων, που στελέχωσαν το κράτος και τα πανεπιστήµια. Το 1981 το ΠΑΣΟΚ κατήργησε τα πρότυπα
σχολεία, για να µην υφίσταται εν Ελλάδι “ελίτ” και να µην
αισθάνεται ο κάθε ηµιµαθής πρασινοφρουρός σύµπλεγµα κατωτερότητος έναντι των αποφοίτων των προτύπων
σχολείων (σηµειωθήτω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου φοίτησε στο Κολλέγιο Αθηνών και µετά στο Πειραµατικό).
Το αποτέλεσµα ήταν να µείνουν πλέον µόνον τα ιδιωτικά σχολεία φορείς ξεχωριστής παιδείας, όπου όµως µόνον γόνοι εύπορων οικογενειών µπορούν να φοιτήσουν.
Οι µαθητές από τα κατώτερα στρώµατα έµειναν θύµατα
της διαλελυµένης δηµόσιας µέσης εκπαίδευσης, χωρίς oι
χαρισµατικοί εξ αυτών να έχουν τη δυνατότητα να έχουν
µια καλύτερη εκπαίδευση και εξέλιξη. Έτσι, η κατάργηση των προτύπων σχολείων είχε ως αποτέλεσµα την εγκαθίδρυση ενός σκληρά ταξικού εκπαιδευτικού συστήµατος, εν ονόµατι της... ισότητος.
Η επεισοδιακή πλην ατελέσφορη θητεία της κυρίας
Γιαννάκου οδεύει στην δύση της. Η ιστορική µνήµη θα
καταγράψει την αποτυχία της µεταρρύθµισης στην ανωτάτη παιδεία και το φαιδρό βιβλίο Ιστορίας, που συνοδεύθηκε από την γενική κατακραυγή. Έστω και την ύστατη ώρα, η κυρία Γιαννάκου µπορεί να επαναφέρει σε
ισχύ τον παλαιό νόµο περί προτύπων σχολείων (ελάχιστες
διορθώσεις χρειάζεται). Η ελληνική κοινωνία θα την ευγνωµονεί αιωνίως.
!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το αιώνιο δίληµµα

Ήπια προσαρµογή ή θεραπεία σοκ;
Tου Αριστείδη Μπιτζένη

Ο

ρυθµός και η ταχύτητα προσαρµογής και εφαρµογής κάθε πολιτικής καθώς και η αλληλουχία
των µέτρων των µεταρρυθµίσεων είναι πολύ σηµαντικά διλήµµατα κατά την διαδικασία των µεταρρυθµίσεων. Οι έννοιες της ήπιας προσαρµογής - βαθµιαίας εξέλιξης και των βαθµιαίων αλλαγών (gradualism)
και η έννοια της γρήγορης -απότοµης αλλαγής ή της έκρηξης των αλλαγών (του shock-therapy ή του big-bang)
είναι δύο προσεγγίσεις που µπορούν να χρησιµοποιηθούν.
Ένας εναλλακτικός ρυθµός, µία εναλλακτική ταχύτητα µεταρρυθµίσεων είναι αυτός του «stop and go», ο οποίος µπορεί να αναφέρεται ως ρυθµός µετάβασης µιας χώρας στην
οικονοµία της αγοράς, ή «stop and go» ρυθµός µεταρρύθµισης, ή «stop and go» ρυθµός επίτευξης ενός προγράµµατος ιδιωτικοποιήσεων κ.λπ. Είναι σηµαντικό όµως να
τονιστεί ότι αυτός ο ρυθµός αποτελεί µία µη ενδεδειγµένη
λύση, καθ’ ότι αποτελεί έναν µη αποτελεσµατικό ρυθµό µεταρρύθµισης. Σύµφωνα µ’ αυτόν το ρυθµό, η κυβέρνηση
προβαίνει στην ανακοίνωση ενός συγκεκριµένου πλάνου
µεταρρυθµίσεων και αλλαγών, αλλά κατά την διάρκεια εφαρµογής του ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες εµποδίζουν την υλοποίησή του, ή επέρχεται ένα προσωρινό πάγωµα των µεταρρυθµίσεων, ή µία προσωρινή αναβολή αυτών εξ αιτίας του πολιτικού κόστους των αλλαγών που προτάθηκαν. Για παράδειγµα, αντιδράσεις των πολιτών, έλλειψη κυβερνητικής-πολιτικής πείρας, καθυστέρηση εµφάνισης των ωφελειών που προκύπτουν από την εφαρµογή
τους, συχνά οδηγούν τις κυβερνήσεις να αναβάλουν προσωρινά ή ακόµη και οριστικά την ολοκλήρωση αυτών των
µεταρρυθµίσεων. Απόκλιση στο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων δύναται να υπάρξει και όταν η µικρή καθυστέρηση
στην επίτευξη-ολοκλήρωση αυτών (είτε βαθµιαίου-είτε γρή-

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

γορου ρυθµού αλλαγών) δεν µεταβάλλει το ρυθµό, µετατρέποντάς τον στο εναλλακτικό «stop and go».
Κριτική έχουν δεχθεί και οι δύο βασικοί ρυθµοί µεταρρυθµίσεων. Οι γρήγορες αλλαγές και µεταρρυθµίσεις που
προωθήθηκαν από χώρες όπως η Βολιβία, Πολωνία και
άλλες, έχουν επικριθεί από τους θεωρητικούς, παρ’ όλο
που κάποιοι αναφέρουν ότι «όσο µεγαλύτερη είναι η ταχύτητα των µεταρρυθµίσεων, τόσο γρηγορότερη είναι η αποκατάσταση και τόσο υψηλότερη η ανάπτυξη». Είναι φανερό ότι η προσέγγιση της θεραπείας σοκ, η οποία εφαρµόσθηκε σε κάποιες χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ,
οδήγησε σε δραστικές αυξήσεις στα επίπεδα ανισότητας,
φτώχιας και εισοδήµατος. Ειδικά στην περίπτωση της ιδιωτικοποίησης, οι βεβιασµένες κινήσεις έχουν συχνά οδηγήσει στην αποδιοργάνωση των αξιόλογων λειτουργικών και παραγωγικών επιχειρήσεων, ένα γεγονός που συντελεί στην πτώση του επιπέδου παραγωγής. Άλλοι αντιτίθενται στην ήπια προσαρµογή και υποστηρίζουν έτσι την
θεραπεία σοκ, επισηµαίνοντας το γεγονός ότι η παραγωγή
θα µειωνόταν έτσι και αλλιώς, αφού το επίπεδο παραγωγής ήταν «υπερδιογκωµένο» σε αυτές τις χώρες του πρώην Ανατολικού µπλοκ και πριν από τη µετάβαση –συνεπώς δεν ήταν τόσο υψηλό το ΑΕΠ– και προσθέτουν ότι τα
επίπεδα ανισότητας και φτώχιας είναι υψηλότερα στις χώρες που ακολούθησαν την ήπια προσαρµογή. Πολλοί πιστεύουν ότι η ήπια προσαρµογή ως µέθοδος, τα αποτελέσµατα της οποίας εµφανίζονται σε µεσοµακροπρόθεσµο ορίζοντα, παρείχε περισσότερες ευκαιρίες για ικανοποίηση
προσωπικών συµφερόντων, επικράτηση των δωροδοκιών
και της διαφθοράς και εποµένως επικράτηση της
nomenklatura.
Ο δρόµος ή ο ρυθµός της προσαρµογής-εφαρµογής της
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Ο ΙΚΟΝΟΜΙΑ

κάθε µεταρρυθµιστικής πολιτικής έχει µεγάλη και ιδιαίτερη
σηµασία. Κάθε στάδιο χρειάζεται τον ανάλογο ρυθµό, π.χ.
ραγδαία ιδιωτικοποίηση ή σταδιακή, ραγδαία/απότοµη ή
σταδιακή απελευθέρωση των τιµών των προϊόντων, εγκαθίδρυση κατάλληλων νόµων και διαρθρωτικές αλλαγές και µετά εισαγωγή συγκεκριµένων µεταρρυθµίσεων, αντιµετώπιση πρώτα των προβληµάτων όπως γραφειοκρατία, διαφθορά και έπειτα υιοθέτηση των µεταρρυθµίσεων κ.τ.λ.
Η σχέση µεταξύ της ταχύτητας της µεταρρύθµισης και
της οικονοµικής ανάπτυξης αποτελεί αντικείµενο διαµάχης. Κάποιοι οικονοµολόγοι υποστηρίζουν την προώθηση των µεταρρυθµίσεων σε όλα τα στάδια µετάβασης (ιδιωτικοποιήσεις, αναδιάρθρωση, νοµική µεταρρύθµιση,
µακροοικονοµική σταθεροποίηση, φιλελευθεροποίηση –
απελευθέρωση) όσο το δυνατόν γρηγορότερα, ενώ άλλοι
κατέκριναν µια τέτοια στρατηγική που επιβάλλει ένα µη
απαραίτητο υψηλό κόστος. Το πιο ενδιαφέρον µέρος της
συζήτησης εστιάζεται στην αλληλουχία - ρυθµό των πολιτικών – αλλά και της σχετικής ταχύτητας των διαφορετικών τύπων µεταρρύθµισης. Οι υποστηρικτές της θεραπείας σοκ υποστηρίζουν ότι η ιδιωτικοποίηση, µαζί µε την
φιλελευθεροποίηση των τιµών και του εµπορίου, µπορούν
να παράγουν αρκετά κέρδη και µια επιτυχηµένη µεταρρύθµιση.
Αντίθετα, οι υποστηρικτές της ήπιας προσαρµογής επισηµαίνουν ότι αυτοί που προωθούν τη γρήγορη εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, χωρίς να περιµένουν εκείνες τις
µεταρρυθµίσεις οι οποίες χρειάζονται περισσότερο χρόνο,
όπως η δηµιουργία των θεσµών στις αγορές για την υποστήριξή τους, µειώνουν σηµαντικά τα ωφέλη που προκύπτουν από αυτές τις µεταρρυθµίσεις. Η απώλεια των ωφελειών θα µπορούσε να είναι τόσο µεγάλη ώστε να προκαλέσει ζηµιές στην παραγωγή και να οδηγήσει ακόµα και
στην δηµιουργία οµάδων που αντιτάσσονται στην εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων σε λιγώτερο χρόνο.
Εν κατακλείδι, µπορούµε να αναφέρουµε τα παραδείγµατα υπέρ της ήπιας προσαρµογής αλλά και της θεραπείας σοκ µε απλά λόγια:
• όταν ένας ποταµός φουσκώνει, τότε πρέπει να περάσουµε όσο πιο γρήγορα γίνεται από τη µια ακτή στην άλλη, γιατί αλλιώς θα πνιγούµε (θεραπεία σοκ)
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• αν προσπαθήσουµε να τεµαχίσουµε την ουρά µιας γάτας ή ενός σκύλου, αυτό πρέπει να γίνει µε ένα χτύπηµα και όχι τµηµατικά (θεραπεία σοκ)
• εάν ένα σπίτι καίγεται, δεν λέµε στην πυροσβεστική να
ρίχνει το νερό αργά-αργά (θεραπεία σοκ)
• δεν µπορείς να πηδήσεις πάνω από ένα φαράγγι µε δύο
άλµατα (θεραπεία σοκ)
• το πικρό φάρµακο είναι ευκολώτερο να ληφθεί σε µία
δόση (θεραπεία σοκ)
• εάν βάλουµε στο παντελόνι µας το ένα µας πόδι, πρέπει να βάλουµε αµέσως υποχρεωτικά και το άλλο πόδι
(θεραπεία σοκ)
• και, αντιθέτως, δεν µπορούµε µια δοσοληψία τριών χαπιών την ηµέρα να την πάρουµε µαζεµένη, αλλά πρέπει να τα πάρουµε τµηµατικά (ήπια προσαρµογή)
• η ανάβαση σε ένα βουνό, και µάλιστα στην κορυφή του,
δεν µπορούµε να φθάσουµε µε ένα µόνο άλµα. Εάν γίνονται πολύ µεγάλα και απότοµα βήµατα, τότε είναι πολύ πιθανό να κατρακυλήσουµε (ήπια προσαρµογή)
Πρέπει λοιπόν πάντοτε να λαµβάνουµε υπ’ όψιν µας το
ιστορικό και το υπόβαθρο ενός αρρώστου, προτού του
δώσουµε την ανάλογη θεραπεία, γιατί καµµιά θεραπεία
δεν είναι καθολική και ίδια για όλους και σε όλες τις καταστάσεις. Έτσι, το αν θα εφαρµοστεί µια γρήγορη ή απότοµη θεραπεία ή µια βαθµιαία ή σταδιακή ή ήπια προσαρµογή, αυτό εξαρτάται και από τις αρχικές συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα. Στην πράξη, µπορεί να προτείνεται και ένας συνδυασµός των δύο στρατηγικών, δηλαδή της θεραπείας σοκ αλλά και της ήπιας προσαρµογής.
Καµµία γενική συνταγή δεν µπορεί να δοθεί. Η επιτυχία
στην εφαρµογή τους εξαρτάται από τις συγκεκριµένες συνθήκες, το συγκεκριµένο υπόβαθρο της χώρας, τις συγκεκριµένες αρνητικές αρχικές συνθήκες, τη δεδοµένη χρονική περίοδο και τα διαφορετικά υποσυστήµατα που υπάρχουν σε µια δεδοµένη κοινωνία. Τέλος, υπάρχει και
το παράδειγµα της Κίνας, η οποία εφάρµοσε την “trial and
error” ταχύτητα και ρυθµό µεταρρυθµίσεων, δοκιµάζοντας
πρώτα και µετά εφαρµόζοντας τα επιτυχηµένα µέτρα µεταρρυθµίσεων.
!
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Γιατί έχασε τον πόλεµο ο Ναπολέων;
Tου Ιωάννη-∆ιονύση Σαλαβράκου

Μία αµφίδροµη σχέση
Η σχέση οικονοµίας-πολέµου για πολλούς αφορά αποκλειστικά τις αµυντικές δαπάνες και την ύπαρξη πολεµικής βιοµηχανίας, η οποία απασχολεί εργατικό δυναµικό
και καλύπτει ανάγκες µε παραγωγή όπλων και εξαγωγών.
Πολλοί θεωρούν ότι οι αµυντικές δαπάνες οδηγούν στη
δηµιουργία ενός στρατοκρατικού κράτους (warfare state),
το οποίο αντιτίθεται στο κράτος πρόνοιας (welfare state),
και αποτελούν βραχυχρόνια και µακροχρόνια τροχοπέδη
για την οικονοµική ανάπτυξη. Άλλοι τονίζουν την ύπαρξη
σηµαντικών δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) οι οποίες δηµιουργούν προϊόντα και τεχνολογίες, χρήσιµες για
τον στρατιωτικό και τον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας.
Αυτή η σχολή τονίζει την θετική συσχέτιση οικονοµίας και
επιπέδου αµυντικής δαπάνης.
Οι απόψεις αυτές περιορίζουν την συσχέτιση οικονοµίας
και άµυνας. Και όµως η νίκη ή ήττα σε µακροχρόνιο συµβατικό πόλεµο είναι αποτέλεσµα περισότερο optimum χρήσης οικονοµικών πόρων παρά στρατιωτικής ικανότητας.
Οι ακόλουθοι οικονοµικοί παράγοντες έχουν µεγάλη σηµασία: 1) Παραγωγή πολεµικής βιοµηχανίας και λοιπών
βιοµηχανικών κλάδων, 2) Αγροτική Παραγωγή, 3) ∆ηµοσιονοµική, νοµισµατική πολιτική- δηµόσιο χρέος 4) ∆ιεθνές
εµπόριο εµπόλεµης χώρας, 5) Επίπεδο υγειονοµικής περίθαλψης.

Οι πόλεµοι της Γαλλικής Επανάστασης
(1792-1815)
Η γαλλική επανάσταση οδήγησε σε πόλεµο την Γαλλία
µε Αυστρία και Πρωσσία το 1792. Το 1793 η Βρεταννία εντάχθηκε στον αντι-γαλλικό συνασπισµό. Ο Ναπολέων πέτυχε σηµαντικές νίκες και µέσα σε διάστηµα έξι ετών αντιµετώπισε µε επιτυχία διαδοχικούς συνασπισµούς Ρωσσίας,
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Αυστρίας, Πρωσσίας, Σουηδίας και Βρεταννίας και το 1810
είχε υπό τον έλεγχό του σχεδόν το σύνολο της Ευρώπης.
Ακολούθησε η εκστρατεία στη Ρωσσία και η ήττα, µε απώλειες 470.000 άνδρες, 1.000 πυροβόλα και 200.000 άλογα. Το τέλος σφραγίσθηκε στο Βατερλώ.

Βιοµηχανική και πολεµική παραγωγή
Το 1800 η Γαλλία είχε το 4,2% της παγκόσµιας βιοµηχανικής παραγωγής, η Βρεταννία 4,3%, η Αυστροουγγαρία 3,2% και τα γερµανικά κρατίδια το 3,5%. Στην πολεµική βιοµηχανία η Γαλλία δεν υπολειπόταν των αντιπάλων
της. Την περίοδο 1803-1814, η γαλλική βιοµηχανία παράγει 2.659.397 φορητά όπλα, ενώ ο στρατός λαφυραγωγεί άλλα 700.000 στα πεδία των µαχών. Η γαλλική βιοµηχανία όπλων ήταν περισότερο αναπτυγµένη της βρεταννικής το 1803, αλλά µέχρι το 1811 είχε απωλέσει το πλεονέκτηµά της. Η γαλλική βιοµηχανία πυροµαχικών ήταν επίσης αναπτυγµένη. Κάθε πυροβόλο διέθετε 147-300 οβίδες
και κάθε άνδρας διέθετε 60-80 φυσίγγια. Κάθε µεραρχία
8.000 ανδρών διέθετε σε εφεδρεία 97.000 φυσίγγια. Τον
Ιούλιο του 1812, η Φρουρά του Ναπολέοντος είχε στην
διάθεσή της 697.000 φυσίγγια και µόνον στις “πολωνικές”
µεραρχίες είχαν διατεθεί 1.224.000 φυσίγγια.
Μεταξύ 1803-1816 η Βρεταννία, κατασκεύασε
2.673.366 φορητά όπλα και εισήγαγε άλλα 293.000. Η
παραγωγή πυρίτιδας το 1809 ήταν 36.623 και 3/4 βαρέλια, ενώ ιδιωτικές επιχειρήσεις παράγουν άλλες 24.433 βαρέλια. Μεγάλο τµήµα της βρεταννικής παραγωγής εξοπλίζει συµµαχικές χώρες. Η σηµασία γίνεται αντιληπτή αν
αναλογισθεί κανείς ότι στην προβιοµηχανική εποχή η απώλεια ενός ανδρός απαιτούσε κατανάλωση 3.000-10.000
φυσιγγίων.
Στη ναυπηγική βιοµηχανία, η Γαλλία αποδείχθηκε αΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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δύναµη. Το 1789 η Γαλλία διέθετε 5.268 εµπορικά και πολεµικά πλοία εκτοπίσµατος 729.340 τόνων, και η Βρεταννία 11.719 πλοία εκτοπίσµατος 1.229.963 τόνων. Το 1815
η Βρεταννία διέθετε 214 πολεµικά πλοία και η Γαλλία µόλις 80.

Αγροτική παραγωγή
Η µεγιστοποίηση παραγωγής τροφίµων είναι στρατηγικός παράγων σε µακροχρόνιο πόλεµο. Η Βρεταννία, παρά τον γαλλικό αποκλεισµό και την αύξηση του πληθυσµού της µεταξύ 1801-1811 από 8,8 σε 10,1 εκ. κατοίκους, είχε αύξηση της αγροτικής παραγωγής και επάρκεια
τροφίµων. Αντίθετα η γαλλική παραγωγή και αυτή της Ευρώπης δεν κάλυπτε τις ανάγκες, οδηγώντας σε πληθωρισµό και µείωση ηθικού. Στην εκστρατεία του Αυγούστου
1805 απαιτήθηκαν 700.000 µερίδες µπισκότα από παραγωγούς της βόρειας Γαλλίας και του Mainz, αλλά µέχρι την
26η Σεπτεµβρίου είχαν παραδοθεί µόλις 380.000 µερίδες.
Η έλλειψη τροφίµων και ζωοτροφών ήταν σηµαντική στις
περισότερες εκστρατείες.

∆ηµοσιονοµική-νοµισµατική πολιτική και
δηµόσιο χρέος
Η χρηµατοδότηση ενός πολέµου είναι σηµαντική. Η Βρεταννία χρηµατοδότησε τον πόλεµο µε £1.657.854.518, από
το ανωτέρω ποσό £440.298.079 ήταν δανειακά κεφάλαια.
Στις συµµαχικές χώρες η Βρεταννία έδωσε £65 εκ. την περίοδο 1793-1815. Η Βρεταννία µπορούσε να αντλήσει υψηλότερους φόρους από έναν πιό εύπορο πληθυσµό έναντι
της Γαλλίας. Το 1810 η Γαλλία είχε 25.000 φορολογουµένους µε εισόδηµα άνω των £200, ενώ το 1801 η Βρεταννία
είχε 69.060 φορολογούµενους µε αντίστοιχο εισόδηµα. Την
ίδια περίοδο, µόνον ένας Γάλλος ευγενής είχε εισόδηµα άνω
των £5.000, ενώ στη Βρεταννία υπήρχαν 1.020 υψηλοί εισοδηµατίες. Μεταξύ 1793-1815 η Βρεταννία αντλεί φόρους
£1.217.000.000 για τη χρηµατοδότηση του πολέµου. Αντίθετα η Γαλλία, αν και αυξάνει τις πολεµικές δαπάνες από
462 εκ. φράγκα το 1807 σε 817 εκ. το 1813, αντλεί λιγώτερους φόρους, µε αποτέλεσµα την αύξηση του δηµόσιου χρέους. Για την χρηµατοδότηση των δαπανών της, η Γαλλία αυξάνει την προσφορά χρήµατος που οδηγεί σε πληθωρισµό.
26
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Παράλληλα, οι αποζηµιώσεις από κατακτηµένες χώρες επίσης δεν καλύπτουν τις ανάγκες.

∆ιεθνές Εµπόριο και Επίπεδο υγειονοµικής
περίθαλψης
Το γαλλικό εµπόριο µε την υπόλοιπη Ευρώπη µειώθηκε από 464,5 εκ. φράγκα το 1805 σε 327,5 εκ. το 1811, για
να αυξηθεί εκ νέου στα 414,7 εκ. το 1815. Το βρεταννικό εµπόριο, παρά την πολιτική αποκλεισµού του Ναπολέοντος,
αυξήθηκε. Οι βρεταννικές εξαγωγές αυξάνουν από £21,7 εκ.
(1794-6) σε £37,5 εκ. (1804-6) και σε £44,4 εκ. (1814-16).
Η απώλεια της ευρωπαϊκής αγοράς οδήγησε τα βρεταννικά
προϊόντα σε άλλες αγορές. H καλή υγειονοµική περίθαλψη
ελαχιστοποιεί τις απώλειες στον πόλεµο. Αυτή ήταν πολύ
καλύτερη στη Βρεταννία παρά στη Γαλλία.

Συµπέρασµα
Παρά τη στρατιωτική ικανότητά του ο Ναπολέων δεν
µπορούσε να υπερνικήσει συνασπισµό µε υψηλότερους πόρους από τον δικό του. Για µικρή χρονική περίοδο ήταν σε
θέση να υπερέχει των αντιπάλων του, αλλά µακροχρόνια θα
αντιµετώπιζε έναν αντίπαλο µε περισσότερους πόρους και
ανθρώπινο δυναµικό από το δικό του. Το οικονοµικό γίγνεσθαι έπαιξε κύριο ρόλο στην ήττα του.
!
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ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ - ΑΓΟΡΑ

∆ιεθνής ευφορία και εγχώριοι κραδασµοί

Τ

ο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών (XΑA)
το 2006 εξακολούθησε
την ανοδική πορεία ανάκαµψης του 2005. Από τα
µέσα Ιουνίου µέχρι και το
τέλος του έτους ο ∆είκτης
παρουσίασε σταθερή άνοδο 30%, κλείνοντας τελικά
στις 29 ∆εκεµβρίου στις
4.394 µονάδες. Η σταθερή ανοδική του πορεία διατηρήθηκε έως και τον Φεβρουάριο του 2007, στη συνέχεια όµως παρακολουθήσαµε µια θεαµατική πτώση της τάξης του 11% στις 4.434 µονάδες.
Η αύξηση που παρατηρήθηκε το 2006 στην αξία
των µετοχών, σε απόλυτα µεγέθη, είναι ενδεικτική
της ευφορίας που επικρατεί στην παγκόσµια οικονοµία (ο δείκτης Dow Jones στην Αµερική ξεπέρασε για πρώτη φορά τις 13.000 µονάδες, ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας κ.λπ.), η οποία µεταφράζεται από Έλληνες και ξένους επενδυτές στην αντίληψη ότι οι εταιρείες θα αυξήσουν την κερδοφορία τους
στο άµεσο µέλλον. Το 2006 ήταν περίοδος σηµαντικής ανόδου για τους Γενικούς ∆είκτες των διεθνών
χρηµατιστηρίων. Οι σηµαντικώτερες κεφαλαιαγορές συνέχισαν την ανοδική πορεία των τελευταίων
χρόνων, µε τη µέση αύξηση για το 2006 να κυµαίνεται κοντά στο 16%. Εντονώτερη ήταν η ανοδική τάση σε αναδυόµενες αγορές ανά τον κόσµο, όπως οι
χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αµερικής, της Ανατολικής Ευρώπης και της Ασίας.
Οι κύριοι παράγοντες οι οποίοι και για το 2007
επηρεάζουν τις τιµές των ελληνικών µετοχών και θα
καθορίσουν τη µεσοπρόθεσµη ανοδική ή καθοδική
τους πορεία είναι, µεταξύ άλλων, οι εξελίξεις στις
διεθνείς και αναδυόµενες µετοχικές αγορές, οι εισροές ξένων κεφαλαίων, το µακροοικονοµικό περι-
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βάλλον, οι πολιτικές εξελίξεις και οι προσδοκίες για
την αναµενόµενη κερδοφορία των επιχειρήσεων. ∆εν
θα πρέπει όµως να παραβλέπουµε τη σηµασία του
ψυχολογικού παράγοντα,
όπως και την τάση η χρηµατιστηριακή τιµή µιας µετοχής να είναι υψηλότερη
από την πραγµατική της αποτίµηση. Συγκεκριµένα,
το 2006 παρουσιάστηκε αύξηση της διαφοράς ανάµεσα στην πραγµατική και αντικειµενική αξία της
µετοχής και της χρηµατιστηριακής τιµής της, σε απόλυτα µεγέθη, συγκριτικά µε το 2005. Σηµαντικό επίσης δεδοµένο είναι ότι, την τελευταία διετία, το
ποσοστό των Ελλήνων επενδυτών που βλέπουν θετικά την προοπτική να επενδύσουν στο ΧΑΑ αυξήθηκε.
Συνεπώς, ο δείκτης του ΧΑΑ, συνεχίζοντας την
ανοδική πορεία που καταγράφει τον τελευταίο ενάµισυ χρόνο, έχει τη δυνατότητα να υπερβεί τις
5.000 µονάδες, καθώς τα αποτελέσµατα των εισηγµένων και το διεθνές περιβάλλον είναι θετικά. Λόγω όµως του πολιτικού κλίµατος που επικρατεί αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε την
αναµενόµενη προκήρυξη εκλογών, δεν µπορούµε
να αποκλείσουµε την ύπαρξη κραδασµών και τη διατήρησή του σε τροχιά λελογισµένης αύξησης µέχρι
το πέρας της εκλογικής διαδικασίας. Στην συνέχεια,
θα κινηθεί και πάλι ανοδικά, αν τα οικονοµικά αποτελέσµατα των εισηγµένων παρουσιάσουν ουσιαστική βελτίωση και την επόµενη χρονιά.

∆ηµήτρης Κ. Κουτσονίκας
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ∆ΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΡΟΤΑΣΗ
Ή ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ Ή ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ
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Κβαντική φυσική και ∆ηµοκρατία

1

Tου ∆ηµοσθένη ∆. Κυριαζή2
• Αποτελούν οι συνθήκες επικοινωνίας βασικό και κρίσιµο
παράγοντα ανάπτυξης και λειτουργίας των δηµοκρατικών
πολιτευµάτων;
• Η συµβατική τεχνολογία των ΜΜΕ (ραδιοφώνου, τηλεόρασης) έπαιξε και παίζει σηµαντικό ρόλο στην διαµόρφωση των σηµερινών δηµοκρατικών πολιτευµάτων;
• Η µοντέρνα ψηφιακή τεχνολογία των αµφιενεργών δικτύων (INTERactive NETworks) µπορεί να χρησιµοποιηθεί σαν εργαλείο βελτίωσης και διεύρυνσης των σηµερινών δηµοκρατικών πολιτευµάτων;
Σκοπός µας εδώ είναι να προσπαθήσουµε να βρούµε τεκµηριωµένες απαντήσεις για τα παραπάνω τρία ερωτήµατα.

Το πολίτευµα της ∆ηµοκρατίας
Η δηµοκρατία είναι ένα σύστηµα άσκησης της πολιτικής εξουσίας, που γεννήθηκε και µεγάλωσε στην αρχαία Ελλάδα. Στη χώρα που δικαίως χαρακτηρίστηκε ως το λίκνο
της δηµοκρατίας.
∆ήµος στα αρχαιοελληνικά σηµαίνει σύνολο πολιτών
που κατοικούν σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή.
Κράτος σηµαίνει δύναµη, ισχύς, εξουσία. Συνεπώς δηµοκρατία σηµαίνει εξουσία των πολιτών. Σηµαίνει το πολίτευµα στο οποίο η εξουσία πηγάζει και ασκείται από τους
πολίτες.
Η ∆ηµοκρατία του αρχαιοελληνικού πνεύµατος βασίζεται
στην ηθική αρχή ότι όλοι οι άνθρωποι είναι από την φύση, από τον Θεό, ίσοι, από πλευράς φυσικής, πνευµατικής και ψυχικής ισχύος. Η ηθική αυτή αρχή, κατά βάθος συµπίπτει µε
τη λογική του συνόλου και του τυχαίου, που αναπτύχθηκε
και εφαρµόζεται στη µοντέρνα φυσική. Αυτή η λογική σήµερα έχει υψηλή εκτίµηση και αποδοχή όχι µόνο στη φυσική αλλά και στις άλλες επιστήµες καθώς και στη φιλοσοφία.
Στην λογική και στη νοµοτέλεια του συνόλου και του τυχαίου, στηρίζονται οι δύο θεµελιώδεις θεσµοί της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας. Ο θεσµός της Εκκλησίας του ∆ήµου
και ο θεσµός των Αρχόντων της πολιτείας.
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Ο θεσµός της Εκκλησίας του ∆ήµου
Στην Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, όλες οι µεγάλες αποφάσεις
που αφορούσαν τους πολίτες και την πολιτεία λαµβάνονταν
από τις Γενικές Συνελεύσεις των πολιτών τις Εκκλησίες του
∆ήµου. Τέτοιες αποφάσεις που λαµβάνονταν στις Εκκλησίες ήταν: Η θέσπιση νόµων, η κήρυξη πολέµων, η εκδίκαση µεγάλων αδικηµάτων που διέπραξαν άρχοντες ή πολίτες
και γενικά η λήψη των “µέγιστων” αποφάσεων της πολιτείας. Στην Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία οι πολίτες ασκούσαν νοµοθετική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία. Οι πολίτες είχαν όλη την εξουσία στα χέρια τους.
Στις σηµερινές ∆ηµοκρατίες, οι πολίτες έχουν µόνο την
εξουσία να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους, που θα ασκήσουν την εξουσία της εκκλησίας. Αλλά και αυτή η ελάχιστη εξουσία των πολιτών ασκείται µε κανόνες και πρακτικές που δεν καθορίζονται από τους ίδιους τους πολίτες.

Ο θεσµός των Αρχόντων της πολιτείας
Ο όρος άρχων προέρχεται από τη λέξη αρχή και προσδιορίζει εκείνους που τοποθετούνται στην αρχή ενός οργανωµένου σχηµατισµού. Τους επικεφαλής, τους µπροστάρηδες.
Οι άρχοντες στην αρχαία Ελλάδα και ειδικώτερα στην
Αθήνα δεν είχαν ουσιαστική εξουσία. Ούτε νοµοθετούσαν,
ούτε δίκαζαν, ούτε έπαιρναν οι ίδιοι στρατηγικές και πολιτικές αποφάσεις.
Οι άρχοντες τότε υπηρετούσαν και διακονούσαν την Εκκλησία του ∆ήµου.
Στην Εκκλησία άρχοντες και πολίτες είχαν την ίδια εξουσία. Μία ψήφο.
∆ικαίωµα να εισηγούνται τι και γιατί πρέπει να αποφασισθεί στις Εκκλησίες είχαν πολίτες και άρχοντες. Ίσως η
πλειονότητα των αποφάσεων των Εκκλησιών να λαµβανόταν ύστερα από εισηγήσεις αρχόντων. Αυτό όµως δεν είναι
πολιτική εξουσία. Είναι η πνευµατική και ηθική δύναµη του
κάθε άρχοντα, του κάθε πολίτη.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ανάδειξη των αρχόντων γινόταν µε κλήρωση ή µε κυκλική θητεία όλων των πολιτών. Σε κάποιες λίγες περιπτώσεις γινόταν µε εκλογή, µε ψηφοφορία. Πρακτικά στην αρχαία Αθήνα αναδεικνύονταν µε ψηφοφορία µόνον οι στρατιωτικοί άρχοντες.
Από τους δύο αυτούς θεσµούς προκύπτει ότι οι αρχαίοι
Έλληνες εκτιµούσαν, εµπιστεύονταν και χρησιµοποιούσαν
τη λογική του συνόλου και του τυχαίου. Αυτό ήταν µια κορυφαία και µοντέρνα - µε τις σηµερινές αντιλήψεις - απόφασή τους, που βρίσκει, µετά από δυόµισι χιλιάδες χρόνια,
την λογική της δικαίωση στις αρχές και στη φιλοσοφία της
στατιστικής και κβαντικής µηχανικής.

Η βασική προϋπόθεση ∆ηµοκρατίας
Όπως θα επιχειρήσουµε να τεκµηριώσουµε στα αµέσως
επόµενα, βασική προϋπόθεση ανάπτυξης και λειτουργίας
των δηµοκρατικών πολιτευµάτων είναι η ύπαρξη καλών
συνθηκών επικοινωνίας των πολιτών.

Τεκµηρίωση στα εµπειρικά και ιστορικά
δεδοµένα
Από τους βασικούς θεσµούς της εκκλησίας και των αρχόντων και από τα µέσα λειτουργίας των θεσµών αυτών (Αγορά, Πνύκα, οστρακισµοί, ψηφοφορίες), προκύπτει ότι όντως οι καλές συνθήκες επικοινωνίας αποτελούν βασικό παράγοντα δηµοκρατίας, διότι διασφαλίζουν την αµφιενεργή
επικοινωνία των πολιτών και την πραγµατοποίηση ψηφοφοριών για την λήψη αποφάσεων.
Στην αρχαία Ελλάδα, τεχνολογία τηλεπικοινωνιών δεν
υπήρχε. Συνεπώς, ο µόνος τρόπος για επικοινωνία των πολιτών ήταν η φυσική τους παρουσία στον ίδιο χώρο. Στην
Αγορά, στην Πνύκα, στην Απέλλα. Η ευκολία και η ταχύτητα µετακίνησης και συγκέντρωσης των πολιτών, οι καλές
δηλαδή συνθήκες επικοινωνίας, διασφαλίζονταν από:
(1) Τις άριστες κλιµατολογικές συνθήκες της Ελλάδας
(2) Την οργάνωση της Ελλάδας σε κράτη µικρής έκτασης και πληθυσµού, δηλαδή σε κράτη - πόλεις.
(3) Την µεγάλη επικοινωνιακή ισχύ της ελληνικής γλώσσας.
• Οι άριστες κλιµατολογικές συνθήκες αποτελούν όντως
παράγοντα βελτίωσης της επικοινωνίας των ανθρώπων,
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

γιατί διευκολύνουν τις µετακινήσεις και συγκεντρώσεις
τους σε κοινούς και ανοικτούς χώρους. Σε αυτήν την λογική, η µεσουράνηση της δηµοκρατίας στην Αθήνα, φαίνεται ότι δεν είναι τυχαίο γεγονός, αφού το κλίµα της Αττικής είναι το καλύτερο της Ελλάδας.
• Η οργάνωση της Ελλάδας σε κράτη µικρής έκτασης και
πληθυσµού, σε κράτη - πόλεις, είναι επίσης ένας βασικός παράγων διασφάλισης καλών συνθηκών επικοινωνίας, γιατί στην περίπτωση αυτή υπάρχει µικρό πλήθος
πολιτών και µικρές αποστάσεις µετακίνησής τους. Η οργάνωση αυτή οφείλεται ασφαλώς στα ψυχικά και πνευµατικά χαρακτηριστικά των Ελλήνων, πρωτίστως όµως οφείλεται στα φυσικά χαρακτηριστικά του ελληνικού χώρου, που οδήγησαν και βοήθησαν στην ανάπτυξη και λειτουργία αυτής της ευφυούς και ανθρωποκεντρικής οργάνωσης.
• Η µεγάλη επικοινωνιακή ισχύς της ελληνικής γλώσσας
πηγάζει από την ύπαρξη µονοσήµαντης σχέσης µεταξύ
των λέξεων και της έννοιας αυτών. Η αρχή αυτή, που εκφράστηκε µε το δόγµα «σοφόν το σαφές» και «το λακωνίζειν εστί φιλοσοφείν», έκαναν την ελληνική γλώσσα την
πιο επικοινωνιακή γλώσσα απ’ όλες τις άλλες γλώσσες του
κόσµου. Αν οι αρχαίοι Έλληνες είχαν µία γλώσσα αµφίσηµη και παρδαλή, ίσως τα φυσικά χαρακτηριστικά του
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χώρου και η ευφυής οργάνωση δεν θα αρκούσαν να κάνουν την Ελλάδα το λίκνο της δηµοκρατίας.

Τεκµηρίωση στη λογική του συνόλου και του
τυχαίου
Βασικό χαρακτηριστικό των συστηµάτων τα οποία αποτελούνται από µεγάλο αριθµό ισότιµων στοιχείων –όπου εφαρµόζεται η λογική του συνόλου και του τυχαίου – είναι
η εντροπία αυτών.
Εντροπία στη φυσική ορίζεται ως: «το µέτρο της αταξίας» ή «το αντίστροφο του µέτρου της πληροφορίας»3 Χαµηλή εντροπία, συνεπώς, σηµαίνει µικρό µέτρο αταξίας ή µεγάλο µέτρο πληροφορίας.
Από τους ορισµούς αυτούς προκύπτει ότι οι ∆ηµοκρατίες αποτελούν πολιτικά συστήµατα χαµηλής κοινωνικής εντροπίας, διότι η εξουσία, η ισχύς, παραµένει πρακτικά στους φυσικούς της φορείς, στους πολίτες. Στα συστήµατα αυτά, επίσης, µεγιστοποιείται η δυνατότητα πρόσβασης όλων των πολιτών στην πληροφορία, διότι οι πολίτες είναι εξουσιάζοντες και εξουσιαζόµενοι. Χαµηλή όµως εντροπία ή µεγάλη διαφάνεια, όπως προτιµούν να λένε οι πολιτικοί και οι κοινωνιολόγοι, σηµαίνει ύπαρξη
συνθηκών ελεύθερης και εύκολης επικοινωνίας. Σηµαίνει ∆ηµοκρατία.

ΜΜΕ και ∆ηµοκρατία
Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται µε τα συστήµατα της
τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών έχουν ατοµικό ή µαζικό
χαρακτήρα. Η µαζική διαβίβαση πληροφοριών γίνεται από
τα ηλεκτρονικά Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης (ΜΜΕ), από
τα συστήµατα δηλαδή ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, που
είναι προϊόντα της ραδιοηλεκτρικής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών.
Στην αρχή, ο όρος «µαζική» προσδιόριζε τον µαζικό και
µε χαµηλό κόστος τρόπο πληροφόρησης των πολιτών. Σήµερα, όµως, προσδιορίζει και την φιλοσοφία διαχείρισης
των αποδεκτών της πληροφορίας. Στην φιλοσοφία αυτή, οι
αποδέκτες της πληροφορίας θεωρούνται ότι είναι µάζα ανθρώπων και όχι άτοµα µε νοηµοσύνη και κριτική σκέψη. Η
φιλοσοφία αυτή θεωρητικά δεν υιοθετείται από κανέναν.
Στην πράξη, όµως, υιοθετείται από πάρα πολλούς.
30
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Αιτία της µαζικής διαχείρισης των ανθρώπων, κατά βάθος είναι ένα τεχνικό και οικονοµικό χαρακτηριστικό αυτής
της τεχνολογίας. Είναι η λειτουργική και οικονοµική δυνατότητα διασφάλισης πρόσβασης όλων των πολιτών µόνο
στην λήψη της πληροφορίας αλλά όχι και στην αποστολή.
Πρόσβαση στην αποστολή πληροφοριών δεν µπορεί να έχουν όλοι οι πολίτες. Πρόσβαση στην αποστολή έχουν µόνο λίγοι άνθρωποι. Οι ιδιοκτήτες και οι άνθρωποι των
ΜΜΕ.
Στην λογική αυτή, η τεχνολογία των ΜΜΕ είναι µία ολιγαρχική τεχνολογία, ενώ κάποια άλλη, που διασφαλίζει
λειτουργική και οικονοµική πρόσβαση όλων των πολιτών
και στην αποστολή και στην λήψη, είναι δηµοκρατική.
Βασική, όµως, προϋπόθεση λειτουργίας της δηµοκρατίας είναι η ύπαρξη αµφιενεργής επικοινωνίας όλων των
πολιτών και όχι η παθητική ενηµέρωσή τους από κάποιους
λίγους, έστω και αν αυτοί είναι, ή δηλώνουν ότι είναι, ειδήµονες.
Οι δυνατότητες, συνεπώς, ενηµέρωσης των ΜΜΕ είναι ασύµβατες µε την βασική προϋπόθεση της ∆ηµοκρατίας. Είναι περισσότερο συµβατές µε την ανάπτυξη και
λειτουργία ολιγαρχικών πολιτευµάτων.
Η άποψη αυτή ενισχύεται από το εξής ιστορικό γεγονός:
η επιδηµία δικτατορικών καθεστώτων, που είχαµε τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην Ευρώπη (Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα), συµπίπτει χρονικά µε
την τεχνοοικονοµική ωρίµανση της τεχνολογίας της ραδιοφωνίας των ηλεκτρονικών λυχνιών.
Ίδια επιδηµία δεν εµφανίστηκε µε την ωρίµανση της τεχνολογίας της τηλεόρασης. Αντί αυτής εµφανίστηκε το παράδοξο και επικίνδυνο φαινόµενο της νέας ιεράρχησης των
αξιών του ΤΙ και του ΠΩΣ. Την εποχή της TV, δηλαδή,
µείζον πρόβληµα έπαψε να είναι το ΤΙ λέµε αλλά το ΠΩΣ
το λέµε. Το πιο απλό ΤΙ, γίνεται σήµερα ένα πολύ µεγάλο
πρόβληµα, αν δεν συνοδεύεται από το κατάλληλο ΠΩΣ.
Και το αντίθετο. Σήµερα το µείζον πρόβληµα δεν είναι η
πολιτική αλλά η επικοινωνιακή πολιτική. Η συνδυασµένη δύναµη εικόνας, φωνής και κειµένου της τηλεόρασης, αποδείχθηκε µεγαλύτερη από την δύναµη της λογικής και της
αλήθειας.
Αυτή όµως η αναϊεράρχηση, που στην ουσία καταργεί το
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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πνεύµα των δηµοκρατικών θεσµών, διατηρώντας όµως τυπικά το γράµµα τους, µήπως είναι εξ ίσου επικίνδυνη µε τα
δικτατορικά καθεστώτα, που καταργούν το γράµµα και το
πνεύµα των θεσµών;
Ίσως ο όρος τηλεοπτική ∆ηµοκρατία, που τόσο συχνά ακούµε, δεν είναι ένα ρητορικό σχήµα.
Θεωρούµε υποχρέωσή µας να διευκρινίσουµε ότι η καλή ή η κακή χρήση της τεχνολογίας δεν καθορίζεται από τον
δηµοκρατικό ή ολιγαρχικό χαρακτήρα της τεχνολογίας αλλά από τους ανθρώπους.
Άλλο πρόβληµα, όµως, είναι η χρήση και άλλο οι δυνατότητες της τεχνολογίας. Το µαχαίρι είναι προϊόν δηµοκρατικής τεχνολογίας. Όλοι οι άνθρωποι έχουν µαχαίρι και το
χρησιµοποιούν για να κόβουν ψωµί και πεπόνι. Μερικοί, όµως, το χρησιµοποιούν για να σφάζουν ανθρώπους.
Παρά ταύτα, το ενδεχόµενο κακής χρήσης της τεχνολογίας δεν υποβαθµίζει την αξία των πλεονεκτηµάτων που έχει µία δηµοκρατική τεχνολογία.

ΜΑΕ και ∆ηµοκρατία
Όνειρο των ουµανιστών αλλά και επιδίωξη των τεχνοκρατών ήταν η ανάπτυξη µιας καθολικά δηµοκρατικής τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών. Μιας τεχνολογίας µε τέτοια τεχνικά χαρακτηριστικά, ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν λειτουργική και οικονοµική δυνατότητα λήψης και αποστολής
πληροφοριών, ατοµικού αλλά και µαζικού χαρακτήρα.
Αυτό το όνειρο έγινε πραγµατικότητα µε την ψηφιακή τεχνολογία των αµφιενεργών δικτύων, µε την τεχνολογία του
INTERNET. Το INTERNET ξεκίνησε σαν ένα παγκόσµιο
δίκτυο αποστολής και λήψης data για την επικοινωνία των
υπολογιστών.
Με τον καιρό, όµως, οι δυνατότητές του αυξήθηκαν και
σήµερα, εκτός της επικοινωνίας των υπολογιστών, παρέχει
πολλές άλλες υπηρεσίες, καθώς και τις υπηρεσίες τηλεφωνίας, ραδιοφωνίας και τηλεόρασης.
Τις δυνατότητες του σηµερινού και αυριανού
INTERNET, ονοµάσαµε Μέσα Αµφιενεργής Ενηµέρωσης ή συντοµογραφικά ΜΑΕ.
Είναι φανερό ότι στα ΜΑΕ υπάρχει αυτό που λείπει από τα ΜΜΕ. Η δυνατότητα αµφιενεργής ενηµέρωσης. Χάρη στα ΜΑΕ, οι σηµερινοί πολίτες -και πολύ περισσότερο οι
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αυριανοί – αποκτούν τις ίδιες δυνατότητες που σήµερα έχουν µόνον οι ιδιοκτήτες και άνθρωποι των ΜΜΕ.

Σκιαγράφηση του ιντερνέτ
Το ιντερνέτ αποτελείται από τις εξής τέσσερις κατηγορίες τεχνικών στοιχείων:
1. Από τους διεθνείς και τοπικούς κόµβους του δικτύου. Οι
κόµβοι είναι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, που έχουν ως κύρια αποστολή την δροµοθέτηση των συνδροµητών, αλλά
και την παροχή κάποιων πληροφοριακών πόρων.
2. Από τους υπολογιστές των συνδροµητών, κατά κανόνα
PCς, που έχουν την δυνατότητα αποστολής και λήψης
πληροφοριών τόσο προς τους υπολογιστές των άλλων συνδροµητών, όσο και προς τους υπολογιστές των κόµβων.
3. Από τα δίκτυα υψηλών ταχυτήτων - τηλεπικοινωνιακοί
λεωφόροι - που ενώνουν τους κόµβους , ώστε να αποτελούν ένα δίκτυο παγκόσµιας κάλυψης.
4. Από τις τηλεπικοινωνιακές γραµµές µικρών και µεσαίων
ταχυτήτων -τηλεπικοινωνιακοί δρόµοι - που συνδέουν
τον κάθε συνδροµητή µε κάποιον συγκεκριµένο κόµβο.
Η παγκόσµια έκταση και ο πολύ µεγάλος αριθµός των
χρηστών του ίντερνετ δηµιουργούν την εντύπωση ότι η οργάνωση και διοίκησή του είναι πολύπλοκη και δαιδαλώδης.
Στην πράξη, όµως, και η οργάνωση και η διοίκησή του, είναι πολύ απλές, γιατί στηρίζονται στις δηµοκρατικές αρχές
της αυτοοργάνωσης και αυτοδιοίκησης.
Το ιντερνέτ έχει οµοιότητες µε το διεθνές δίκτυο αεροπορικών µεταφορών. Οι διεθνείς κόµβοι του ιντερνέτ αντιστοιχούν στα διεθνή αεροδρόµια. Οι τοπικοί κόµβοι, στα
τοπικά αεροδρόµια. Οι τηλεπικοινωνιακές λεωφόροι στις
διεθνείς πτήσεις, και οι τηλεπικοινωνιακοί δρόµοι στις τοπικές πτήσεις.
Σηµαντική διαφορά είναι ότι το δίκτυο αεροµεταφορών
µεταφέρει επιβάτες και αγαθά µε ταχύτητα 0,2 Km/s (720
Km/h) ενώ τo ιντερνέτ µεταφέρει πληροφορίες µε ταχύτητα 300.000 Km/s.
Χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών
και της πληροφορικής, η επικοινωνία των ανθρώπων, η
πρόσβαση στην πληροφορία γενικώτερα, σήµερα είναι:
• Ψηφιακή
• Καθολική
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• Αµφιενεργή και
• Απεριόριστη
Ψηφιακή (digital), σηµαίνει ότι η επικοινωνία, στο µεγαλύτερο ποσοστό της, πραγµατοποιείται µε ψηφιακά συστήµατα, από µακριά, χωρίς την φυσική παρουσία των επικοινωνούντων.
Καθολική (universal), σηµαίνει ότι είναι προσιτή σε όλους τους ανθρώπους. Πλουσίους και φτωχούς, στοιχειώδους και ανώτατης εκπαίδευσης, ανθρώπους που βρίσκονται
στην πόλη, στο χωριό, στο βουνό, στη θάλασσα.
Αµφιενεργή (interactive), σηµαίνει ότι είναι λειτουργικά και οικονοµικά προσιτή και η αποστολή και η λήψη της
πληροφορίας.
Απεριόριστη (unrestricted), σηµαίνει ότι η πληροφορία
δεν περιορίζεται από τον χώρο, τον χρόνο και τους ανθρώπους.
Χάρη στη νέα τεχνολογία, όλος ο κόσµος σήµερα έγινε ένα χωριό.
Χάρη στη νέα τεχνολογία, η κοινωνική εντροπία µπορεί να µειωθεί, αρκεί να χρησιµοποιηθεί και για την συµµετοχή των πολιτών στην άσκηση της εξουσίας.

Η ψηφιακή Πνύκα
Για χιλιάδες χρόνια, η αµφιενεργή ενηµέρωση των πολιτών και η λήψη αποφάσεων µε ψηφοφορίες, απαιτούσαν
την µετακίνηση των πολιτών και την συγκέντρωσή τους στον
ίδιο τόπο. Απαιτούσαν δηλαδή την φυσική τους παρουσία
στην Αγορά, στην Πνύκα, στη Βουλή, στην αίθουσα συνεδριάσεων, στην πλατεία.
Από την δεκαετία, όµως, του 1990, άρχισαν να λειτουργούν συστήµατα τηλεσυνεδρίασης, που εξασφάλιζαν στους
χρήστες τους τις ίδιες δυνατότητες µε αυτές της φυσικής παρουσίας των συνεδριαζόντων στον ίδιο χώρο.
Η καινοτοµία αυτή αποτέλεσε µία επανάσταση στον τρόπο συνεργασίας και δράσης των ανθρώπων, γιατί έχει µεγάλη
ευελιξία ,απλότητα , ταχύτητα και κυρίως πολύ µικρό κόστος. Τα νεώτερα αµφιενεργά δίκτυα τηλεπικοινωνιών
[INTERactine NETworks, ή συντοµογραφικά INTERNET]
έχουν σήµερα πολύ µεγαλύτερες δυνατότητες και θα έχουν
αύριο πολλαπλάσιες, από εκείνες της τηλεσυνεδρίασης του
1990.
32
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Από την σύντοµη αυτή αναφορά αλλά και από την εµπειρία µας σε άλλες καινοτοµίες της ίδιας τεχνολογίας [τηλε-ιατρική, τηλε-εµπόριο, τηλε-εκπαίδευση, τηλε-επισκόπηση, τηλε-εργασία], συνάγεται ότι η τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής µπορεί να διασφαλίσει
λειτουργική και οικονοµική εφικτότητα για αµφιενεργή ενηµέρωση των πολιτών και λήψη των µεγάλων αποφάσεων
από τους ίδιους µε Τηλε-ψηφοφορίες.
Η λειτουργία µίας νέας Ψηφιακής Πνύκας, προσαρµοσµένης στα σηµερινά κοινωνικά, πολιτικά, οικονοµικά και
τεχνολογικά δεδοµένα, είναι εφικτή.
Η νέα τεχνολογία µπορεί να δηµιουργήσει µία Ψηφιακή Πνύκα, που θα είναι πιο φιλική, πιο ευέλικτη και
θα έχει πολύ µεγαλύτερη χωρητικότητα και πολύ µικρότερο λειτουργικό κόστος από την Πνύκα της Αθηναϊκής
∆ηµοκρατίας.
Η νέα τεχνολογία των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής αποτελεί ευκαιρία και όχηµα βελτίωσης και
διεύρυνσης των σηµερινών δηµοκρατικών πολιτευµάτων.
Το πρόβληµα δηµιουργίας της ψηφιακής Πνύκας δεν
είναι η διαθεσιµότητα της τεχνολογίας. Η τεχνολογία υπάρχει. Το πρόβληµα είναι η αναγέννηση του πνεύµατος
των δηµοκρατικών θεσµών που κάποτε υπηρετούντο στην
Πνύκα, µε ορθολογική, προφανώς, προσαρµογή στα σηµερινά δεδοµένα.
Αυτή όµως η αναγέννηση των δηµοκρατικών θεσµών,
δεν είναι ευθύνη της τεχνολογίας. Είναι ευθύνη όλων των
πολιτών. Ειδηµόνων, πολιτικών και απλών πολιτών. !
1

Το κείµενο βασίζεται σε οµιλία κατά την επιστηµονική ηµερίδα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, που έγινε την 17ην Μαΐου 2007, στα πλαίσια της παγκόσµιας ηµέρας Τηλεπικοινωνιών, στην αίθουσα Κωστής
Παλαµάς, <<ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ>>.
2
Ο ∆ηµοσθένης Κυριαζής είναι φυσικός και ηλεκτρονικός, µέλος της ΕΕΦ. ∆ιετέλεσε Γενικός ∆ιευθυντής Ανάπτυξης του ΟΤΕ και σύµβουλος τηλεπικοινωνιών στο ΥΠΕΘΟ και στην ΕΕΤΤ. Ασχολήθηκε µε
την αλληλεπίδραση ψηφιακής τεχνολογίας- δηµοκρατίας και έγραψε τα
βιβλία: Η Αναγέννηση της ∆ηµοκρατίας και Η Άµεση ∆ηµοκρατία στην
Τηλέρια (Εκδόσεις Πατάκη 2002 και2005).
3
Ο περισσότερο γνωστός ορισµός της εντροπίας ως µέτρου της αταξίας
(όπου w η παράµετρος αταξίας και k η σταθερά του Boltzman) είναι λογικά ισοδύναµος µε τον ορισµό «εντροπία είναι το αντίστροφο του µέτρου
της πληροφορίας». Είναι προφανές ότι «µεγάλη» αταξία σηµαίνει «µικρή» πληροφορία και «µικρή» αταξία σηµαίνει «µεγάλη» πληροφορία.

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η µεγάλη οδός προς Ανατολάς

Σ’

αυτόν τον φάκελλο, εν µέσω µιας συγκυρίας που
βρίσκεται υπό εξέλιξη και µάλιστα µε απρόβλεπτη έκβαση, η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ προσπαθεί να
καταγράψει και να αναλύσει τις εξελίξεις σ' έναν χώρο που περιβάλλει την Ελλάδα σάν τόξο: Αλβανία-Κόσσοβο-Σκόπια,Τουρκία-Κουρδιστάν-Ιράκ, Λίβανος-Ισραήλ-Παλαιστίνη και ανατολικώτερα η Περσία.
Οι ασκοί του Αιόλου άνοιξαν το 1990, φέρνοντας
στην επιφάνεια αντιθέσεις που σοβούσαν εδώ και δεκαετίες ή και αιώνες, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση
του σπουδαίου Γάλλου ιστορικού Fernand Braudel ότι
στην Ιστορία βαρύνοντα ρόλο διαδραµατίζει η Μεγάλη ∆ιάρκεια, δηλαδή oι σταθερές αιώνων και όχι οι περιστασιακές συγκυρίες.
Η σταθερή τάση της Γερµανίας να δηµιουργεί ερείσµατα προς τις νότιες θάλασσες, αυτό που ονοµάσθηκε η «Μεγάλη Οδός προς Ανατολάς», υπήρξε γεωπολιτική σταθερά της γερµανικής πολιτικής επί Μπίσµαρκ,
επί του Κάϊζερ Γουλιέλµου στον Πρώτο Παγκόσµιο Πόλεµο και επί Χίτλερ στον ∆εύτερο. Επιβεβαιώθηκε πλήρως από την γερµανική πολιτική στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας το 1990-91 και τη δηµιουργία γερµανικών προτεκτοράτων στην βόρεια Βαλκανική.
Η παµπάλαιη, από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου
τουλάχιστον, τάση των Ρώσσων να προωθούνται προς νότον εκφράζεται µε παραδείγµατα όπως τα Ορλωφικά το
1770, την συµµετοχή ρωσσικού στόλου στο Ναυαρίνο, την
υποστήριξη της σερβικής ανεξαρτησίας, την απελευθέρωση των Βουλγάρων από τον οθωµανικό ζυγό το 1878,
την παρέµβαση υπέρ της Ελλάδος στον ελληνοτουρκικό
πόλεµο του 1897, τη σοβιετοποίηση των Βαλκανίων µετά
τον ∆εύτερο Παγκόσµιο, την χρηµατοδότηση κοµµουνιστικών κοµµάτων σε µη κοµµουνιστικές χώρες και δη στην
Ελλάδα σε όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. Σήµερα η Ρωσσία εµφανίζεται ως υπερασπιστής της ακε-

ραιότητος του σερβικού κράτους και αντίθετη στην ανεξαρτητοποίηση του Κοσσυφοπεδίου, αλλά καί µέγας παίκτης στο πεδίο των πετρελαιαγωγών της Θράκης.
Το αµερικανικό ενδιαφέρον για τα πετρέλαια της
Μέσης Ανατολής εµφανίσθηκε ήδη από τις αρχές του
20ου αιώνα. Το 1947 οι ΗΠΑ ανέλαβαν την γεωστρατηγική ευθύνη της Ελλάδος και την οικονοµική της ανασυγκρότηση, διαδεχόµενες έναν αιώνα αγγλικής
«προστασίας». Την ίδια εποχή oι ΗΠΑ ενσωµάτωσαν
στο NATO και την Τουρκία, δηµιουργώντας ένα γεωστρατηγικό συνεχές µεταξύ Αδριατικής και Ευφράτη.
Ταυτόχρονα υποβοήθησαν τον τερµατισµό της αγγλικής επιρροής στην Μέση Ανατολή και δηµιούργησαν
τα δικά τους ερείσµατα στις αραβικές χώρες.
Το πρώτο πλήγµα κατά της αµερικανικής κυριαρχίας στην Μέση Ανατολή ήταν η ισλαµική επανάσταση
του Αγιατολλάχ Χοµεϊνί το 1979, που προκάλεσε την
κατάρρευση του ελεγχόµενου από την ∆ύση καθεστώτος του Σάχη και την κατάληψη της αµερικανικής πρεσβείας στην Τεχεράνη από Πέρσες φοιτητές.
Το δεύτερο πλήγµα ήταν η «αποστασία» του ιρακινού δικτάτορα Σαντάµ, τον οποίον η ∆ύση είχε εξοπλίσει και εξωθήσει σε µακροχρόνιο πόλεµο εναντίον του
ισλαµοκρατούµενου Ιράν.
Το τρίτο πλήγµα υπήρξε η αποτυχία των ΗΠΑ-Βρετταννίας να εγκαθιδρύσουν ελεγχόµενο απ’ αυτές καθεστώς στο Ιράκ, γεγονός που τις υποχρέωσε να περιχαρακωθούν στο κουρδικό βόρειο τµήµα του.
To τέταρτο πλήγµα υπήρξε η άρνηση της Τουρκίας
να διευκολύνει την αµερικανική εισβολή στο Ιράκ και
την έκτοτε σταδιακή διολίσθηση της Τουρκίας σε θέση
αντιπάλου των ΗΠΑ και σε πλήρη ρήξη µε την ∆ύση.
Στα Βαλκάνια, η αµερικανική πολιτική είχε επίσης
αµφίβολα αποτελέσµατα: µετά το 1990 προσπάθησαν
να δηµιουργήσουν µία σειρά προτεκτοράτων, χωρίς σο-

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Η Ε ΛΛΑ∆Α ΣΤΟ Μ ΑΤΙ ΤΟΥ Κ ΥΚΛΩΝΑ

βαρές προϋποθέσεις βιωσιµότητας, όπως τα Σκόπια και
η Βοσνία· ενίσχυσαν τον αλβανικό εθνικισµό και αλυτρωτισµό, καθιστώντας τον ανεξέλεγκτο και επικίνδυνο για τα ίδια τα Σκόπια, όπου εδρεύουν αµερικανικές
δυνάµεις· βοµβάρδισαν την Σερβία, για να της αποσπάσουν το Κοσσυφοπέδιο, µε αποτέλεσµα η µεν Σερβία να προσβλέπει πλέον στην Ρωσσία ως προστάτη επιδιωκόµενη δε ανεξαρτησία του Κοσσόβου να προσκρούει στην ρωσσική αντίθεση και να απειλεί µε νέο
πόλεµο στα Βαλκάνια.
Σε αυτό το σκηνικό, oι άλλες ευρωπαϊκές δυνάµεις
κοντόφθαλµα προωθούν (όπως νοµίζουν) τα βραχυπρόθεσµα συµφέροντά τους, αδυνατώντας να οργανώσουν µία ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στον χώρο.
Οι διάφορες εθνικιστικές αντιπαλότητες εκδηλώνονται πλέον βιαίως σ' ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή, η Παλαιστίνη βρίσκεται εκτός ελέγχου, το Ισραήλ υπέστη πλήγµα από
µία παραστρατιωτική οργάνωση πέρυσι το καλοκαίρι,
η Περσία απειλεί και χλευάζει τις Η.Π.Α., το Ιράκ αναρχείται και δεκάδες Αµερικανών χάνουν καθηµερινώς τη ζωή τους εκεί, η Τουρκία απειλεί να εισβάλει
στο µόνον αµερικανικό έρεισµα στην περιοχή, δηλαδή
το ιρακινό Κουρδιστάν, ενώ oι Κούρδοι ανταπειλούν
µε γενικευµένη εξέγερση στην τουρκική επικράτεια, τα
κοσµικά καθεστώτα της Μέσης Ανατολής χρηµατοδοτούν φονταµενταλιστές τροµοκράτες που πραγµατοποιούν αιµατηρές τροµοκρατικές επιθέσεις στην Μαδρίτη και στο Λονδίνο. Ενώ στα Βαλκάνια η αλυτρωτική προπαγάνδα των Σκοπίων εις βάρος της Ελλάδος
και η αδιαλλαξία τους στο ζήτηµα της επίσηµης ονοµασίας τους ωθεί την Ελλάδα να ασκήσει VETO στην ένταξή τους στο NATO και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τινάζοντας στον αέρα ολόκληρη την αµερικανική πολιτική στην περιοχή και διευκολύνοντας τον αλβανικό παράγοντα να κοσσυφοπεδοποιήσει και τα Σκόπια στη
συνέχεια. Ενώ Σέρβοι παραστρατιωτικοί οργανώνονται, για να αντιδράσουν βιαίως στον εδαφικό ακρωτηριασµό της χώρας τους.
Εδώ η αµερικανική και γενικώτερα η δυτική πολιτική στην περιοχή έχει φθάσει στα όριά της και έχει εισέλθει σε αυτοκαταστροφική τροχιά. Ενώ έχει εξανεµίσει το οποίο κεφάλαιο καλής φήµης διέθετε.
Το µόνο σταθερό έρεισµα που διαθέτει, ή µάλλον
θα µπορούσε να διαθέτει η ∆ύση στην περιοχή, είναι η
Ελλάδα. Οι Έλληνες έχουν ακριτική παράδοση χιλιε-
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τιών. Λειτούργησαν ως σύνορο του δυτικού κόσµου και
ανάχωµα στην ασιατική βαρβαρότητα σταθερά από τον
Μαραθώνα και τις Θερµοπύλες, τις εκστρατείες του Ηρακλείου εναντίον της Περσίας των Σασσανιδών, την
συνεχή αντίσταση εναντίον των Αράβων επί πέντε αιώνες, την χιλιετή ελληνοτουρκική σύγκρουση. Ο Ελληνισµός είναι άλλωστε πολιτιστικά το ιδρυτικό στοιχείο
του ∆υτικού Πολιτισµού. Στην σηµερινή «σύγκρουση
των πολιτισµών», οι Έλληνες είναι το ανατολικώτερο
πολιτιστικό όριο του δυτικού κόσµου, αν εξαιρέσει κανείς την νησίδα του Ισραήλ.
Για συζητήσιµους γεωστρατηγικούς λόγους, η ∆ύση
εξοµοίωσε Ελλάδα και Τουρκία στό ψυχροπολεµικό
δυτικό στρατόπεδο. Τα ελληνικά δικαιώµατα κατεστάλησαν χάριν των τουρκικών, διότι το τουρκικό «οικόπεδο» εθεωρείτο πολυτιµώτερο από τό ελλαδικό. Η σηµασία του πολιτισµού και της ιστορίας υποτιµήθηκε, να
που όµως σήµερα εκδικείται όσους την αγνόησαν.
Οι συνθήκες όµως δεν ευνοούν την λειτουργία της
Ελλάδος ως ερείσµατος. Η κοινή γνώµη δεν θυµάται
την σωτήρια αµερικανική παρέµβαση στον Εµφύλιο και
το Σχέδιο Μάρσαλ, αλλά την πολιτική ίσων αποστάσεων έναντι Ελλάδος και Τουρκίας, σε στιγµές έξαρσης
του τουρκικού ιµπεριαλισµού και σωβινισµού. Ο αντιαµερικανισµός είναι διακοµµατική κυρίαρχη ιδεολογία στην Ελλάδα του 2007.
Αλλά και η εσωτερική κατάσταση της Ελλάδος είναι
προβληµατική: η κληρονοµική ολιγαρχία που διευθύνει την χώρα είναι ανίκανη να συλλάβει οιαδήποτε εθνική στρατηγική, που θα συνεδύαζε τα ελληνικά εθνικά συµφέροντα και φιλοδοξίες µε τις αναγκαιότητες
της δυτικής συµµαχίας.
Ένα κράτος - ακρίτας του χειµαζόµενου δυτικού κόσµου, σε στιγµές κρίσης και σύγκρουσης των πολιτισµών, πρέπει να διαθέτει ηγεσία µε ηθική συγκρότηση,
παιδεία, όραµα και αξιοπρέπεια. Η ∆ύση (Ευρώπη και
κυρίως ΗΠΑ) πρέπει να αποδεχθεί την γενική αρχή ότι δουλοπρεπείς και εξαρτηµένες ηγεσίες είναι ανίκανες να διεκπεραιώσουν µε επιτυχία τον ρόλο του συµµάχου στην γεωστρατηγικά κρίσιµη περιοχή µας.
Η αναβάθµιση της Ελλάδος στην δυτική συµµαχία,
δεδοµένης της κατάρρευσης των ερεισµάτων της ∆ύσης
στην Ανατολική Μεσόγειο, προϋποθέτει την εσωτερική
της αναγέννηση και ταυτόχρονα την ποιοτική µεταβολή της σχέσης της µε τους συµµάχους της.
Η ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Η αποσταθεροποίησι της Βαλκανικής και πώς
δύναται ν’ αποφευχθή
Tου Κώστα Κόλµερ

Η

Αµερικανική εξωτερική πολιτική, της εξ αποστάσεως επεµβάσεως (remote control) στα εσωτερικά
διαφόρων χωρών, κινδυνεύει να βυθίσει την υφήλιο εις ένα πόλεµον µεταξύ λαών, όπου, ως γράφει
ο πρώην αρχηγός του Βρεταννικού γεν.επιτελείου
στρατηγός Ρούπερτ Σµίθ, η χρήσις βιοµηχανικής κλίµακος
βίας θα είναι ανήµπορη να επιτύχει τους στρατηγικούς της
σκοπούς, δηλαδή την καθυπόταξι του αντιπάλου.
΄Ενας τέτοιος πόλεµος άρχισε την άνοιξι του 1999 από
το ΝΑΤΟ, µε τον βοµβαρδισµό της Σερβίας, µε σκοπόν να
εξαναγκάσει τις Σερβικές ένοπλες δυνάµεις ν’αποσυρθούν
του Κοσσυφοπεδίου, όπου κατά µεν τους Αµερικανούς επιχειρούσαν εθνοκάθαρσι από τον Αλβανικό πληθυσµόν, κατά δε τους Ρώσσους την προστασία της µειονότητος των Σέρβων και των εθνικών των µνηµείων από τον ΟΥΤΣΕΚΑ. Η
Νατοϊκή επέµβασι έγινε χωρίς έγκρισι του Συµβουλίου Ασφαλείας και «επέτυχε» να τερµατίσει τις εχθροπραξίες έπειτα από 77 ηµέρες.΄Ενα αδόκητο θύµα της ήτο η διεθνής
νοµιµότης (Rule of Law) και η Κινεζική πρεσβεία.
΄Εκτοτε το διεθνές δίκαιον δοκιµάζεται εις πλείστας περιοχάς του πλανήτου, από του Μαυροβουνίου µέχρις του
Νταρφούρ, στο Σουδάν και από της «δηµοκρατίας των Σκοπίων» µέχρις των συνόρων του Κουρδιστάν µε την Τουρκία,
δια να µην αναφέρωµεν τα συµβαίνοντα -απαράδεκτα- στο
Αιγαίον πέλαγος.
Εν τούτοις, η στρατιωτική δύναµις δεν αποδίδει (π.χ.
Ιράκ, Λίβανος). Αδυνατεί να λύσει τα πολιτικά προβλήµατα, που απέτυχαν ν’αντιµετωπίσουν οι στρατιωτικοί
(π.χ. Ισραήλ, Κύπρος κ.λπ.) και κινδυνεύει να οδηγήσει
τον κόσµο εις µίαν άναρχο κατάστασιν, άκρως επικίνδυ-

νη την εποχή της διαδόσεως των πυρηνικών όπλων
(Ιράν).
«Πράγµατι, οιοσδήποτε και εάν ήταν ο σκοπός της στρατιωτικής επεµβάσεως του ΝΑΤΟ (ΣΣ: διάβαζε των Αµερικανών) στα Βαλκάνια, δεν επέτυχε την επίλυσι της αντιπαραθέσεως και τούτο ήταν φανερό εξ υπαρχής», γράφει ο
Ρούπερτ Σµίθ, παρ’ ό,τι ήτο εις εκ των πρωτεργατών της
χρήσεως βίας εναντίον των λαών.(*)
Σήµερον, µία δωδεκαετία αφ’ης άρχισεν ο εξ αποστάσεως πόλεµος, τα εθνικιστικά κινήµατα στο Κοσσυφοπέδιον,
στα Σκόπια και στην Αλβανία παραµένουν άλυτα εκεί που
τ’ άφησε ο Κύρος Βάνς και ο λόρδος Όουεν το 1995 στην
Βοσνία.Το λάθος του Σέρβου ηγέτου Σλόµποταν Μιλόσεβιτς, να χρησιµοποιήσει τον τακτικό στρατό εις ατάκτους επιθέσεις, επανέλαβε το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε., που διατηρούν
στρατιωτικές δυνάµεις στην περιοχή, ασχολουµένας όµως
µε... αστυνοµικά καθήκοντα. Και σαν να µην έφθανε το αδιέξοδον αυτό, ετοιµάζεται τώρα το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε.να επαναλάβουν το λάθος της µονοµερούς αναγνωρίσεως του
Κοσσυφοπεδίου, ως ανεξαρτήτου και κυριάρχου κράτους.
Ούτως, όµως, δηµιουργείται ο κίνδυνος διαχύσεως της
κρίσεως εις ολόκληρο την βαλκανική χερσόνησο, µε απρόβλεπτες εξελίξεις και απόκρυφες εξωευρωπαϊκές επιδιώξεις
του είδους «διαίρει και βασίλευε».
∆ιότι είναι προφανές ότι το Αµερικανικόν ενδιαφέρον
διά τους Κοσσοβάρους δεν υπαγορεύεται από αληθώς ανθρωπιστικά αισθήµατα (πώς άλλως δικαιολογούνται οι «ανθρωπιστικοί βοµβαρδισµοί» του Σερβικού λαού εις κλίµακα
που ούτε ο Χίτλερ διενοήθη το 1941;) Υπαγορεύεται κυρίως
από γεωπολιτικούς φόβους που καλλιεργούνται στις «δεξα-

(*) Rupert Smith «The Utility of Force .The art of war in the modern world», εκδ. Penguin books.
(**) ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 19.6.07 συνέντευξη του κ. Π. Παπακωνσταντίνου.
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µενές σκέψεως» της Αµερικανικής πρωτευούσης ή από διανοουµένους της Ιερουσαλήµ.
«Το χειρότερον σενάριον της βαλκανικής ασφαλείας θα
ήταν να επιβληθή µονοµερώς λύση στο Κοσσυφοπέδιο από
τους Αµερικανούς», εδήλωσε ο νέος υπουργός Εξωτερικών
της Σερβίας Βούκ Γέρεµιτς (**).
«∆εν αποκλείω ένοπλες συγκρούσεις στο Κοσσυφοπέδιο. Σε µία τέτοια περίπτωση, η κρίση θα διαχυθή πρός διάφορες κατευθύνσεις: στη ΦΥΡΟΜ, στο Σαντζάκ, στο Μαυροβούνιο, στην Βοσνία. Πραγµατικά ένα εφιαλτικό σενάριο».
Καί τι µέλλει να συµβή εάν επαναρχίσει ο ανταρτοπόλεµος στο Κοσσυφοπέδιον; Θά επαναληφθούν οι βοµβαρδισµοί στο Βελιγράδι ή στην Πρίστινα; Αλλά ο Σερβικός λαός ευρίσκεται στα πρόθυρα της εντάξεώς του στην Ευρωπαϊκήν Ένωσι και στο ΝΑΤΟ, ενώ ο «κακός δαίµων», ο Μιλόσεβιτς, απέθανε κάτω από µυστηριώδεις συνθήκες. Η λύσι της διχοτοµήσεως κινδυνεύει να µεταβάλλει την Σερβία εις
επαρχίαν της Ρωσσίας. Ακόµη η γειτονική Βουλγαρία, προσφάτως µέλος της Ε.Ε. µε µεγάλη όµως Τουρκικής καταγωγής µειονότητα, διατρέχει τον κίνδυνον της διαχύσεως
της «εθνικής αυτοεπιβεβαιώσεως» και διασπάσεως.
Οπότε τι θα γίνη µε τις αποσχιστικές τάσεις στον υπόλοιπο κόσµον; Μήπως θ’αρχίσει η αποσύνθεσι της Ευρωπαϊκής Ενώσεως απ’ τα Βαλκάνια µέχρις της ...Βαλονίας,
Σκωτίας και της χώρας των Βάσκων; Υπάρχει άλυτον και
το πρόβληµα της Τουρκικής εισβολής στην Κύπρον και η
εµµονή των Σκοπίων να εγείρουν αλυτρωτικά αιτήµατα εις
βάρος της Ελλάδος – χώρας µέλους του ΝΑΤΟ, από την οποία οι Αλβανοί ζητούν τώρα τα ρέστα, την... Τζαµουριά!
Ο Αµερικανός πρόεδρος Τζώρτζ Μπούς αποθεώνεται
στα Τίρανα, ως απελευθερωτής των Αλβανών, οι οποίοι δεν
χάνουν την ευκαιρία να του υπενθυµίσουν τις δεξιότητές
των κλέβοντας το ...ρολόϊ του.
Το σύνηθες λάθος είναι να εκλαµβάνει κανείς όλα αυτά
ως έκφρασι του Αµερικανικού χαρακτήρος και όχι ως αναπόφευκτη συνέπεια της απεριορίστου ισχύος. Η αλήθεια είναι ότι οιαδήποτε άλλη δύναµις εάν ευρίσκετο εις την θέσι
των ΗΠΑ θ’αντιδρούσε αντίστοιχα αν όχι χειρότερα.
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Η ηνωµένη Ευρώπη, όµως, έχει κάθε συµφέρον ν’ αναπύξη µία αποτελεσµατική στρατηγική εξισορροπήσεως της
Αµερικανικής ισχύος, υπερβαίνοντας την προσφιλή στις χώρες-µέλη «ρεαλπολιτική». Η νέα Ευρωπαϊκή προσέγγισι της
Αµερικανικής δυνάµεως θα πρέπει να είναι πολιτική ισχύος
(πχ. το σύστηµα γεωγραφικής επισηµάνσεως επί του πλανήτου ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ, συνεργασία µε την Ρωσσία στα πυραυλικά συστήµατα και στην ενέργεια, αύξησι των πολεµικών
δαπανών κ.λπ.) και όχι της διαδόσεως των δηµοκρατικών
αρχών, µε φορέα το ...ΝΑΤΟ! Η δηµοκρατία δεν επιβάλλεται εκ των έξω, ως απέδειξεν πρό 2.500 ετών ο Θουκυδίδης.
Πότε το Ιράκ είχε, τα τελευταία 5.000 χρόνια, «δηµοκρατία»; Ποία η αξία των πολιτικών δικαιωµάτων εις ανθρώπους που στερούνται τα πρός το ζείν; Πότε η ελευθέρα
ψήφος γέµισε τα στοµάχια; Τι θα συµβή στο περιβάλλον του
πλανήτου εάν οι Ινδοκινέζοι υιοθετήσουν τον Αµερικανικό
τρόπο ζωής; Ιδού τ’αδιέξοδα της «δηµοκρατίας», ως πολιτικού συστήµατος διακυβερνήσεως αχανών χωρών.
Η τέχνη της πολιτικής εις ένα σύγχρονο κόσµον, όπου το
κυρίαρχο πρόβληµα είναι της υπερθερµάνσεως του πλανήτου, οφείλει να εφευρίσκει τρόπους αποφυγής των κρίσεων
και όχι να τις υποδαυλίζει, όπως στο Κοσσυφοπέδιο, στα
Σκόπια ή στο Αιγαίον. Ο σεβασµός του διεθνούς δικαίου είναι το πρώτο βήµα. Το δεύτερον είναι η σύµµετρος ανάπτυξι
και, τρίτον, ο σεβασµός του φυσικού περιβάλλοντος. Αλλ’ όλα αυτά όχι µε την απειλή χρήσεως βίας αλλά δια της πολιτικής ισχύος.
Ως πρός το Κοσσυφοπέδιον, η Σερβική πρότασι της αυξηµένης αυτονοµίας θα ήταν µία λογική λύσις αντί της αποσχίσεως, όπως και, στην βόρεια Κύπρο, της πλήρους αυτοδιοικήσεως των Τουρκοκυπρίων, µε ολοσχερή αποχώρησι των Τουρκικών στρατευµάτων και των αποίκων.
Εάν η Αµερική αδυνατεί να εννοήσει το συµφέρον της διεθνούς ειρήνης, µία «ηνωµένη Ευρώπη» από του Ατλαντικού
µέχρις των Ουραλίων δύναται να διασφαλίσει την γηραιά ήπειρο από περιπετείας τύπου Κοσσυφοπεδίου, Σκοπίων και
Βουλγάρων Τουρκικής καταγωγής.Πρόβληµα παραµένει η
υπόθεσι των Παλιαστινίων αλλ’έχουν κι’αυτοί τις ευθύνες
των.
!
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Τι σχέση έχει η Ελλάδα µε όλα αυτά;
Tου Α.∆.Παπαγιαννίδη

∆

εν είναι σωστό, δεν είναι πρέπον να διερωτάται κανείς – και µάλιστα δηµόσια, και µάλιστα ευθέως –
τι σχέση έχει/µπορεί να έχει/πρέπει να έχει η Ελλάδα µε όλη την συζήτηση γύρω από το νέο crescent
of fire ή την outer zone of instability που διαγράφεται από εκείνο που, ευγενώς, το διεθνές σύστηµα ονοµατίζει Νοτιοανατολική Ευρώπη µέχρις εκεί όπου αληθινά έχει φωτιές, δηλαδή την Μέση (όχι µόνο την Εγγύς) Ανατολή ή/και τον νότο της Κεντρικής Ασίας.
Στο κάτω-κάτω της γραφής, η Ελλάδα εδώ βρίσκεται –
νότια του Κοσσόβου που είναι δίπλα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη
και που αγγίζει την Χώρα που Φοβόµαστε να Ονοµατίσουµε (νέα πατέντα: θα µπει ως πΓ∆ της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ, υπό καθεστώς Ενδιάµεσης Συµφωνίας, θα αφήσουµε
στο πάτωµα την περικλεή ασπίδα του βέτο, και εκεί µε νοοτροπία διεθνούς οργανισµού θα αποκαλείται Μακεδονία,
πλην των πλέον επισήµων συνόδων, κι εµείς κατά καιρούς θα
νιαουρίζουµε παριστάνοντας υπερήφανα πως βρυχώµεθα…)
και που εντάσσεται στην σκιά µιας Μεγάλης Αλβανίας (ένας
ολόκληρος Ντάµπγια Μπους ξεκαβαλίκεψε σε ∆υτικοβαλκάνια Κορυφή των «καλών», εδώ) ενώ κάπου διάχυτη βορειότερα υπήρχε/υπάρχει κάτι σαν footprint περάσµατος Αλ
Κάϊντα. Βρίσκεται και δυτικά της Ευρωπαϊκής παρουσίας
της Τουρκίας όπου – στην Θράκη – επωάζεται µειονοτικό ζήτηµα υψηλής έντασης (το οποίο αντιµετωπίζεται µε γραφικότητες, ή µε στρουθοκαµηλική άρνηση από πλευράς µας),
όπου ήδη αρχίζει να παίζεται η επόµενη πράξη του ενεργειακού παιχνιδιού το οποίο µόνον µερικά έχουµε συλλάβει (π.χ.
ο µίνι-αγωγός αργού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης µάς έχει µαγέψει, ενώ η σύνδεση ΒΟΤΑS-∆ΕΠΑ για το φυσικό αέριο µε περαιτέρω διακλάδωση προς Ιταλία και ∆υτ. Βαλκάνια υποτιµάται), όπου προπαντός διαδραµατίζεται το αναθεωρητικό παίγνιο του καθεστώτος του Αιγαίου (µε άκανθα
προς Νότον το Κυπριακό…). βόρεια της Εγγύς Ανατολής
µε το κέρας της αστάθειας Συρίας-Λιβάνου-Ισραήλ-ΠαλαιΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

στίνης-Ιορδανίας να βρίσκεται σε απόσταση πτήσης (αλλά
και έκτακτης θαλάσσιας αποστολής, όπως απέδειξαν, σε όποιον δεν ήθελε να κλείσει τα µάτια, τα εξαιρετικά νωπά γεγονότα του Λιβάνου, µε την γέφυρα εκκένωσης των Ευρωπαίων και Αµερικανών και εν συνεχεία παροχής βοηθείας
προς τον Λίβανο να στήνεται πρώτα µε ελληνικά καράβια, πάντως να χρησιµοποιεί την Κύπρο σαν άµεσο «πάτηµα»). Και,
βέβαια, τα δρώµενα στην Τουρκική ενδοχώρα, όλες οι αναταράξεις στο Κουρδιστάν (µε τις επιπτώσεις άµεσες από την
εσωτερική κατάρρευση – ψέµµατα! την ξενοκινούµενη διάσπαση και «ανασύνθεση» – του Ιράκ, από το αυριανό δηµοψήφισµα για το Κιρκούκ µετά από λίγη «αναδιάταξη» των
πληθυσµών, από την χθεσινή µετάβαση από τις Αµερικανικές στις Κουρδικές δυνάµεις της ευθύνης για την τάξη στα
σύνορα µε την Τουρκία όπου συνεχώς αναµµένες είναι οι µηχανές των τουρκικών τανκς), όλες οι επώδυνες εσωτερικές
ανακατατάξεις στην ίδια την Τουρκία, των Ευρωϊσλαµιστών
και των µετακεµαλιστών, όλα τα παρεπόµενα της Ευρωπαϊκής περιπέτειας της Άγκυρας (που δεν είναι υπόθεση Ερντογάν, ή έστω Τζεµ, ή ακόµη-ακόµη Οζάλ: είναι µια ιστο-
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ρία που πάει τέσσερις δεκαετίες – και τρία πραξικοπήµατα…
– πίσω), όλα αυτά «µας εντάσσουν» στα προβλήµατα.
Εδώ ή δίπλα ή συσχετισµένη µε όλα τα παραπάνω µέτωπα είναι η Ελλάδα: «τίποτε το καινούργιο», θα σκεφθείτε. Σωστά! Συνεπώς δεν µπορεί παρά να µετέχει σ’ όλα τους, να τα
υφίσταται, να τα υπάγει στην εξωτερική πολιτική της (ή: να
υπάγει την πολιτική της σε αυτά, ή στις επιρροές τους, ή στις
µετενέργειές τους). Όµως εδώ ακριβώς είναι που µπαίνει
στην µέση το κεντρικό ερώτηµα: ως τι; µε τι µατιά; µε τι πρόθεση; µε τι λογής αποδοχή συνεπειών/κόστους/διακινδύνευσης; µε τι επιδίωξη/στόχευση/συµφέρον; µε τι αντιπαλότητες και µε ποιες συµµαχίες;
Αν έχει ο αναγνώστης την καλοσύνη και/ή την υποµονή
να ξαναδιαβάσει τα παραπάνω ερωτηµατικά και να δώσει τις
(έστω καθ’ υπόθεσιν) απαντήσεις του, ή έστω τις απαντήσεις
των ευνοουµένων πολιτικών του, ή ακόµη-ακόµη τις τοποθετήσεις της εφηµερίδας του ή των αγαπηµένων του τηλεπαραθύρων, θα καταλάβει – σίγουρα – ότι όλη η περιπλάνηση
ανά την ζώνη της φωτιάς και της αστάθειας που εντελώς επιδερµικά κάναµε στο ξεκίνηµα αυτού του σηµειώµατος έχει
εντελώς, µα εντελώς διαφορετικό περιεχόµενο ανάλογα µε
τις απαντήσεις. Το µεγάλο, το τρισµέγιστο πρόβληµα που
προκύπτει σταθερά στην µεταπολεµική Ελλάδα – πάντως
στην Γκρης/Χελλάς/Γιουνανιστάν της Μεταπολίτευσής
«µας» - είναι ότι αυτά τα ερωτήµατα τα απαντά ο καθείς
(πολιτικός, δηµοσιογράφος, στραταίος, παπάς, διανοούµενος, οπαδός, φίλαθλος, επιχειρηµατίας, α, ναι και πολίτης/τηλεθεατής/ψηφοφόρος) κατά το δοκούν, µε εντελώς τυχαία ιδιοπερίοδο µεταβολής στάσεως. Σήµερα εσύ

αισθάνεσαι φόβο για τον Τούρκο, εγώ (σήµερα) ποντάρω
στον εξευρωπαϊσµό του, η κυρία στα δεξιά θέλει να τους κοντύνουν λίγο οι Αµερικανοί, ο παπάς φρονεί ότι το Ισλάµ δεν
είναι του Θεού πράγµα ακόµη κι αν φοράει φακιόλιον Ευρωπαϊκόν, ο επιχειρηµατίας µετράει συµµετοχές, ο πολιτικός
χορεύει καρσιλαµά αδελφικό, ο απέναντί του ονειρεύεται
Κόκκινη Μηλιά, ο στραταίος χαίρεται την δικαίωση των γαλονιών του. Αύριο, ο στραταίος γνωρίζει ότι το Αιγαίο είναι
κυµατισµένο, ο Έβρος αδιάβατος, ευλογάει τον πολιτικό που
ευχαριστεί από βήµατος της Βουλής τους Αµερικάνους (αν
δεν τύχει να έχει τις αµυγδαλές του, επειδή ο απέναντι πολιτικός αγκάλιασε τον αδελφό Οτσαλάν – µαζί µε την µισή
Βουλή), ενώ ο επιχειρηµατίας τρέχει (αύριο, πάλι) να ασφαλίσει τις ζηµιές του, ο παπάς έχει προτιµήσει το Μακεδονικό, το τηλεπαράθυρο εξηγεί πώς οι Γάλλοι θα κρατήσουν
τους Τουρκαλάδες µακράν της Ευρώπης, η κυρία αδηµονεί
να πάει στην Πόλη για δερµάτινα. Μεθαύριο – θα δείξει!
Τρέξτε τώρα το ίδιο γύµνασµα και µε τις σχέσεις µας µε
Άραβες και Ισραήλ, µε Αλβανούς και µε υφαλοκρηπίδα, µε
Κυπριακό και µε Μακεδονικό. Και επιτρέψτε µας – στο τέρµα αυτής της βόλτας – να υποβάλουµε εκ νέου το θεµελιωµένο ερώτηµα: «τι σχέση έχει η Ελλάδα µε όλα αυτά»; Συγγενικό το ερώτηµα µε την διόρθωση που έκανε ο άλλος στο
τσαρούχειο «στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις» προς την κατεύθυνση του «στην Ελλάδα είσαι ό,τι σε δηλώσουν». Ή µε
το έξοχο, εκείνο, σύνθηµα των Εξαρχείων: «άµα δεν ξέρεις
πού πάς, δεν θα χάσεις ποτέ τον δρόµο». Καλό καλοκαίρι, καλές εκλογές και τα τοιαύτα.
!

Ιστοχώρος πολιτικής ανάλυσης, τεκµηριωµένου διαλόγου, κριτικής και πολιτικής παρέµβασης του δηµοκρατικού χώρου.
Καθηµερινή ανανέωση µε άρθρα, αναλύσεις, σχόλια και προτάσεις.
Αποκλειστική παρουσίαση σηµαντικών κειµένων από τον διεθνή τύπο και τις σηµαντικώτερες δεξαµενές σκέψης στο εξωτερικό

www.ppol.gr.
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Οι λεπτές ισορροπίες του Μεσανατολικού
παιχνιδιού
Των ∆ανάης Λεµπεσοπούλου και Χάρη Τσιτσόπουλου

Ό

πως λέει ο διάσηµος ακαδηµαϊκός και ακτιβιστής
Noam Chomsky στην εισαγωγή του βιβλίου του
“Μοιραίο Τρίγωνο”, κάθε φορά που κάποιος ετοιµάζει µια οµιλία ή ένα άρθρο για την Μέση Ανατολή, το µοτίβο είναι “η κρίση σε αυτήν”. Τίποτα δεν φαίνεται να αλλάζει, καθώς η κοντόφθαλµη σκέψη των πολιτικών και των δυτικών media επιτείνεται. Απεναντίας, ο αραβικός κόσµος φαίνεται να εισέρχεται σε µία νέα φάση ριζοσπαστικοποίησης του Ισλάµ, όπου τα ηνία αναλαµβάνουν
περιφερειακές και αντιπολιτευτικές οµάδες, όπως η ΦατάχΑλ-Ισλάµ και η Χαµάς. Το ότι στο προσκήνιο των εξελίξεων βρίσκονται οµάδες όπως η πρώτη, και όχι διαλλακτικοί
πολιτικοί µε συνεκτικές προτάσεις, καταδεικνύει ότι η πρόταση ιδεολογικών και πολιτικών “τειχών” είναι και πάλι ο διµερώς ακολουθούµενος δρόµος.

Η µαύρη τρύπα του Ιράκ
Υπολογίζεται ότι από τον Μάρτιο του 2003 περισσότεροι
από 3.400 Αµερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους
στο Ιράκ, σε έναν πόλεµο που για τη νοµιµοποίησή του οι
ΗΠΑ επικαλέστηκαν την ανάγκη σταθεροποίησης της περιοχής και την αναζήτηση των «επικίνδυνων για την ασφάλεια του δυτικού κόσµου» όπλων µαζικής καταστροφής που
κρατούσε κρυµµένα η χώρα. Ή, όπως το έθεσε ο πρόεδρος
Μπους, «για να αφοπλίσουµε το Ιράκ από τα όπλα µαζικής
καταστροφής που διαθέτει, για να τερµατίσουµε την υποστήριξη του Saddam προς την τροµοκρατία και να ελευθερώσουµε τον ιρακινό λαό».
Τέσσερα χρόνια αργότερα, τα όπλα µαζικής καταστροφής δεν βρέθηκαν ποτέ, ο Saddam καταδικάστηκε
σε θάνατο και εκτελέστηκε και η χώρα, σύµφωνα µε έρευνα που δηµοσιεύθηκε πρόσφατα στο έγκριτο Foreign
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Policy Magazine, είναι η «δεύτερη πιο ασταθής χώρα στον
κόσµο, επιρρεπής σε βίαιες εσωτερικές διαµάχες και περαιτέρω επιδείνωση των υπαρχουσών συνθηκών».
Αν και ένα ποσοστό 36% του συνολικού πληθυσµού της
χώρας πιστεύει πως το Ιράκ βαδίζει προς την σωστή κατεύθυνση, σύµφωνα µε τον Οργανισµό των Ηνωµένων Εθνών, υπολογίζεται πως µέχρι τον Νοέµβριο του 2006 περίπου 1.5 εκατοµµύρια ιρακινοί πολίτες κατέφυγαν στις γειτονικές χώρες, κυρίως στη Συρία και την Ιορδανία, ενώ 1.6
εκατοµµύρια ιρακινοί εκτοπίστηκαν από τις περιοχές διαµονής τους και εγκαταστάθηκαν σε άλλη περιοχή της χώρας.
Τέσσερα χρόνια µετά την πτώση της Βαγδάτης, το δίκτυο ηλεκτροδότησης, οι αποχετεύσεις και οι υπηρεσίες ασφαλείας λειτουργούν σήµερα χειρότερα από την εποχή του
Σαντάµ.
Η επιρροή της κεντρικής κυβέρνησης µειώνεται σηµαντικά στις αµιγώς σιιτικές περιοχές του νότου, στις σουννιτικές περιοχές στο δυτικό µέρος της χώρας και στο «κουρδικό» βόρειο Ιράκ, όπου τοπικές οργανώσεις και οµάδες ανταγωνίζονται η µία την άλλη για τον έλεγχο -σε τοπικό επίπεδο- των κυβερνητικών κονδυλίων και της αγοράς εργασίας.
Σύµφωνα µε τον πρωθυπουργό Nuri Kmal al-Maliki,
«στην περιοχή αυτή δύο είναι τα είδη νοοτροπίας που κυριαρχούν: η συνωµοσία και η δυσπιστία».
Ενώ ο ένας µετά τον άλλο ανώτατοι Αµερικανοί αξιωµατούχοι επισκέπτονται την Βαγδάτη, πιέζοντας την ιρακινή
κυβέρνηση να σηµειώσει πρόοδο σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, σύµφωνα µε τον στρατηγό Petraeus, διοικητή
των αµερικανικών δυνάµεων στο Ιράκ, ενδεχοµένως να χρειαστούν δέκα χρόνια µέχρι να σταθεροποιηθεί το Ιράκ. Ο αµερικανικός ραδιοφωνικός σταθµός National Public Radio
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ανέφερε χαρακτηριστικά: «όποιες και να είναι οι εξελίξεις
µέσα στον επόµενο χρόνο, το πιο πιθανό είναι ότι µια δύναµη 40.000 στρατιωτών θα παραµείνει στο Ιράκ για πολλά
χρόνια.»
Οι στόχοι που είχε θέσει ο στρατηγός Petraeus ως σηµεία αναφοράς πολιτικής προόδου (διεξαγωγή εκλογών σε
επίπεδο περιφέρειας, ψήφιση νόµου από τη Βουλή για την
διαχείριση των κοιτασµάτων πετρελαίου της χώρας και ανάπτυξη προγράµµατος για την ανάδειξη µεγαλύτερου αριθµού σουννιτών –Μπααθιστών σε κυβερνητικά αξιώµατα)
βρίσκουν εµπόδιο την κουρδική µειονότητα, η οποία θέλει
τον έλεγχο της πλούσιας πετρελαιοπαραγωγικής πόλης
Kirkuk, στην οποία οι κουρδικής καταγωγής αποτελούν την
πλειοψηφία, στους σιίτες κληρικούς οι οποίοι µε επικεφαλής τον Αγιατολαχ Ali al-Sistani εχθρεύονται την σουννιτική µειοψηφία και στον φόβο ότι ενδεχόµενες τοπικές εκλογές θα πυροδοτήσουν νέα σειρά εντάσεων και διαµαχών.
Οι προσπάθειες για αντικατάσταση του υπάρχοντος Συντάγµατος, το οποίο εγκρίθηκε µε δηµοψήφισµα από τον ιρακινό λαό το 2005 και το οποίο απέτυχε να δώσει λύση σε
πολλά ζωτικής σηµασίας προβλήµατα, δεν έχουν οδηγήσει
µέχρι τώρα σε κάποιο αποτέλεσµα.
Η σουννιτική τροµοκρατική οργάνωση «Islamic army in
Iraq», που συνδέεται µε την τροµοκρατική οργάνωση Αλ
Κάϊντα του Ιράκ, έχει καταφέρει πολλά και σηµαντικά πλήγµατα στις εγκατεστηµένες στο Ιράκ αµερικανικές δυνάµεις,
ενώ πραγµατοποιούνται επιχειρήσεις από τον ιρακινό στρατό µε την υποστήριξη βρεταννικών δυνάµεων εναντίον της
οργάνωσης Στρατός του Μαχντί, µέλη του οποίου µετέφεραν βόµβες και αντάρτες από το γειτονικό Ιράν.
Οι διαµάχες µεταξύ της σιιτικής πλειοψηφίας και των
σουννιτών συχνά καταλήγουν σε βίαιες επιθέσεις αυτοκτονίας, µε πιο πρόσφατο παράδειγµα την επίθεση µε παγιδευµένο φορτηγό κοντά σε σιιτικό τζαµί στο κέντρο της Βαγδάτης, σκοτώνοντας 75 ανθρώπους και τραυµατίζοντας πάνω
από 200. Η έκρηξη αυτή, η οποία ακολουθήθηκε από πυροβολισµούς, αποτελεί το τελευταίο περιστατικό µιας σειράς
επιθέσεων σε τζαµιά, οι οποίες ξεκίνησαν την περασµένη βδοµάδα, όταν αντάρτες επιτέθηκαν σε σιιτικό τέµενος στην περιοχή της Samarra. Σαν απάντηση, παρατηρήθηκαν αρκετές
επιθέσεις σε σουννιτικά τζαµιά στο Νότιο Ιράκ.
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Την ίδια στιγµή, οι αµερικανικές δυνάµεις κατοχής στην
περιοχή, ο συνολικός αριθµός των οποίων αυξήθηκε κατά
30.000 στρατιώτες στις αρχές του έτους, διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις για την εξουδετέρωση σουννιτικών αντάρτικων οµάδων, µαχητών της al-Qaeda στο Ιράκ, καθώς
και σιιτικών οµάδων εθνοφρουράς, που εγκατέλειψαν τις
θέσεις τους κατά την διάρκεια τετράµηνης στρατιωτικής επιχείρησης.
Σε µια από τις µεγαλύτερες σε έκταση επιχειρήσεις από
το τέλος του πολέµου, αµερικανική και ιρακινή δύναµη
10.000 στρατιωτών επιτέθηκε στην πρωτεύουσα Baquba της
επαρχίας Ντιγιάλα, βόρεια της Βαγδάτης, όπου χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί εδώ και έναν χρόνο από επιθέσεις
ανταρτών. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση του αµερικανικού στρατού, µαχητικά ελικόπτερα και στρατιώτες που
συµµετέχουν στις επιχειρήσεις -υπό τον τίτλο «Arrowhead
Ripper»- σκότωσαν 22 µαχητές, που πολεµούσαν εναντίον
των ιρακινών δυνάµεων µέσα και γύρω από την Μπακούµπα.
Ενώ υπάρχουν και οι «αισιόδοξες» φωνές, που διαβλέπουν µείωση της εγκληµατικότητας, σταθεροποίηση
και ανάπτυξη της χώρας, σύµφωνα µε τον Ashraf Qazi,
ειδικό απεσταλµένο των Ηνωµένων Εθνών στο Ιράκ «δεν
υπάρχουν εγγυήσεις [επιτυχίας]. Στην πραγµατικότητα,
θα ήταν υπερβολικά φιλόδοξο να πει κανείς ότι όλα αυτά τα ζητήµατα µπορούν να επιλυθούν…»

Λίβανος: Εξτρεµιστικές οµάδες υπό την
επιρροή της Αλ Κάϊντα
Όταν η αστυνοµία αναζητούσε τα ίχνη υπόπτων για τη
ληστεία $125.000 από τράπεζα της πόλης Amyoun, νοτιανατολικά της Τρίπολης, δεν φαντάστηκε ότι θα πυροδοτούσε µια από τις χειρότερες κρίσεις της χώρας µετά τον εµφύλιο του 1975 -1990.
Ακολουθώντας τα ίχνη των υπόπτων, οδηγήθηκε στις 20
Μαΐου σε διαµέρισµα στην Τρίπολη, το οποίο αποδείχθηκε
έδρα της οργάνωσης Φατάχ αλ Ισλάµ. Οι οπλισµένοι αντάρτες αρνήθηκαν να παραδοθούν και κάποιοι από αυτούς
κατέφυγαν στον παλαιστινιακό προσφυγικό καταυλισµό της
Ναχρ Αλ Μπάρεντ. Τα µέλη της οργάνωσης που δεν κατάφεραν να διαφύγουν αντιµετώπισαν τις λιβανέζικες δυνάµεις
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ασφαλείας στο διαµέρισµα, αντιστεκόµενοι έως τις 23 Μαΐου,
οπότε και ο τελευταίος επιζών ανατινάχτηκε στο καταφύγιο
της οργάνωσης.
Σύµφωνα µε συνθήκη του 1969, ο στρατός του Λιβάνου
δεν µπορεί να εισέλθει στους 12 παλαιστινιακούς προσφυγικούς καταυλισµούς της χώρας, όπου ζουν περίπου
400.000 Παλαιστίνιοι. Ωστόσο, ο στρατός έχει καταλάβει
θέσεις της Φατάχ αλ Ισλάµ λίγο έξω από τα όρια των καταυλισµών.
Υπολογίζεται ότι οι µαχητές της Φατάχ αλ-Ισλάµ, που οχυρώθηκαν στον καταυλισµό, δεν ξεπερνούσαν τα 150 µε
200 άτοµα. Σύντοµα ο λιβανέζικος στρατός περικύκλωσε
τον καταυλισµό και η ανταλλαγή πυρών, η οποία ξεκίνησε
στις 20 Μαΐου, συνεχίζεται µέχρι σήµερα (20 Ιουνίου).
Αν και κυβερνητικές πηγές υποστήριζαν ότι σε λίγες ώρες ο στρατός θα έχει πετύχει τον στόχο της εκδίωξης των
ανταρτών της Φατάχ Αλ Ισλάµ από τα περίχωρα του προσφυγικού καταυλισµού, οι εκτιµήσεις πλέον συγκλίνουν στην
άποψη των πλέον απαισιόδοξων ότι αυτή η αντιπαράθεση
δεν θα τελειώσει εύκολα. Εξάλλου, όπως δήλωσε αξιωµατούχος της οργάνωσης: «Το ηθικό µας είναι υψηλό και ο λιβανικός στρατός δεν έχει κάνει ούτε ένα βήµα µπροστά».
Στις αρχές του µήνα, κι ενώ τα στρατεύµατα του Λιβάνου έδιναν µάχη σχεδόν όλη τη νύχτα στον βορρά, µια άλλη ισλαµική οργάνωση (στα πρότυπα της αλ Κάϊντα), µε την
ονοµασία Τζουντ αλ Σαµ, άνοιξε δεύτερο µέτωπο, αυτή τη
φορά στον νότο και µάλιστα στον καταυλισµό Αϊν αλ Χιλουέχ, τον µεγαλύτερο καταυλισµό του Λιβάνου, µε 47.000
Παλαιστίνιους, πολύ κοντά στη Σιδώνα.
Ακόµη, καθ’ όλη την διάρκεια της ανταλλαγής πυρών
στο Ναχρ Αλ Μπάρεντ, εξερράγησαν βόµβες στο κέντρο και
τα περίχωρα της Βηρυττού προκαλώντας, µεταξύ άλλων, τον
θάνατο του Walid Eido, µέλους του Κοινοβουλίου, γνωστού
για την αντίθεσή του στην επιρροή της Συρίας στη χώρα.
Ακόµη, στις 18 Ιουνίου εκτοξεύτηκαν από Λιβανικό έδαφος δύο ρουκέτες, οι οποίες εξερράγησαν σε ισραηλινό έδαφος, χωρίς όµως να προκαλέσουν ανθρώπινες απώλειες.
Η Hizbollah αρνήθηκε κάθε ανάµειξη στο γεγονός και ισραηλινός εκπρόσωπος δήλωσε ότι πιστεύεται πως η επίθεση προκλήθηκε από µικρή παλαιστινιακή οργάνωση µε σκοπό να προκαλέσει το Ισραήλ σε επιθέσεις ενάντια στη χώρα.
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Στον προσφυγικό καταυλισµό Ναχρ Αλ Μπάρεντ διέµεναν 31.000 παλαιστίνιοι πρόσφυγες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων επωφελήθηκαν της προσωρινής ανακωχής στις 22 και 23 Μαΐου, για να εγκαταλείψουν τον οικισµό και να καταφύγουν σε γειτονικούς καταυλισµούς.
Υπολογίζεται ότι, από την έναρξη των εχθροπραξιών στο
Ναχρ Αλ Μπάρεντ µέχρι σήµερα, έχουν σκοτωθεί 154 άτοµα, µεταξύ των οποίων 72 στρατιώτες και 50 αγωνιστές και
περισσότεροι από 200 έχουν πληγωθεί.
Η Φατάχ αλ Ισλάµ είναι µια ισλαµική σουννιτική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε από τον Σέϊκερ αλ Απσί και είναι
ενεργή από τον Νοέµβριο του 2006. Θεωρείται αντάρτικη
εξτρεµιστική οργάνωση, η οποία διατηρεί στενούς ιδεολογικούς, τουλάχιστον, δεσµούς µε την al Qaeda.
Ο επίσηµος στόχος της οργάνωσης είναι η απελευθέρωση των Παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, αν και
κανείς δεν φαίνεται να προσδίδει λίγη αξιοπιστία στον ισχυρισµό αυτό.
Στις υπόνοιες ότι η οργάνωση χρησιµοποιείται από τις
συριακές υπηρεσίες ασφαλείας για την αποσταθεροποίηση
της κατάστασης στον Λίβανο, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ουαλίντ Μουάλεµ απάντησε ότι «αποκηρύσσουµε την
οργάνωση Φατάχ αλ-Ισλάµ. Μέλη της οργάνωσης αυτής
καταζητούνται από τις συριακές υπηρεσίες ασφαλείας. Η
οργάνωση αυτή δεν εξυπηρετεί ούτε το παλαιστινιακό ζήτηµα ούτε τα συµφέροντα του παλαιστινιακού λαού».
Σύµφωνα µε µια άλλη θεωρία, η οποία υποστηρίχθηκε
από τον Seymour Hersh τον Μάρτιο του 2007, η κυβέρνηση Μπους, σε συνεργασία µε τους Σαουδάραβες συµµάχους
ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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της και µε τnν κυβέρνηση του Λιβάνου, εξοπλίζουν σουννιτικές οργανώσεις για να αποδυναµώσουν την Hizbollah –
η οποία αποτελείται από Σιίτες.
Όποιος, πάντως, και να κρύβεται πίσω από την Φατάχ
αλ Ισλάµ, είναι γεγονός πως ο κατακερµατισµός της εξουσίας
στη λωρίδα της Γάζας έχει οδηγήσει σε κατακόρυφη αύξηση του φονταµενταλισµού και στη δηµιουργία εξτρεµιστικών οµάδων, οι οποίες επηρεάζονται σε µεγάλο βαθµό από
την al Qaeda του Bin Laden. Οι αρχές συχνά εκφράζουν
την ανησυχία ότι η Χαµάς αλλά και πιο ριζοσπαστικές οµάδες θα προκαλέσουν νέες αναταραχές υπερασπιζόµενες το
«Παλαιστινιακό Ζήτηµα», καθώς για τους περιθωριοποιηµένους και απελπισµένους κατοίκους των προσφυγικών καταυλισµών της Γάζας και του Λιβάνου η προσφυγή στη βία
παρουσιάζεται ως η µόνη δυνατή διέξοδος.

Η Ρωσσία εξοπλίζει την Συρία
Τα βλέµµατα όλων, κατά την διάρκεια του διεθνούς συνεδρίου για το Ιράκ στο Sharm el-Sheikh στις αρχές του περασµένου µήνα, ήταν στραµµένα στη συνάντηση µεταξύ της
υπουργού Εξωτερικών της Αµερικής Condoleeza Rice και
της Σύριας οµολόγου της Walid al-Moallem. Πρόκειται για
την πρώτη επίσηµη συνάντηση, σε κορυφαίο επίπεδο, µεταξύ των δύο χωρών, από την δολοφονία του πρώην Λιβανέζου πρωθυπουργού Rafiq Hariri, τον Φεβρουάριο του
2005, ενέργεια για την οποία πολλοί κατηγορούν το συριακό κράτος.
Σκοπός της προσέγγισης αυτής θεωρείται η αναθέρµανση των σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών, µε απώτερο στόχο,
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εκ µέρους της Αµερικής, την άσκηση πίεσης στη Συρία για
έλεγχο της Hizbollah στον Λίβανο και αποφυγή εισβολής εξτρεµιστικών οργανώσεων στο Ιράκ.
Επιπλέον, εικάζεται πως η συνάντηση αυτή των δύο υπουργών αποτελεί µέρος ενός ευρύτερου σχεδίου, µε στόχο
την απάλυνση της διεθνούς πίεσης που δέχεται η Συρία, ιδίως µετά την σύσταση από τα Ηνωµένα Έθνη διεθνούς δικαστηρίου για την διερεύνηση της δολοφονίας του τέως Λιβανέζου πρωθυπουργού. Η Συριακή κυβέρνηση αντέδρασε έντονα στην απόφαση αυτή του διεθνούς οργανισµού,
προειδοποιώντας ότι µια τέτοια ενέργεια θα µπορούσε να επιδεινώσει την ήδη έκρυθµη κατάσταση στο Λίβανο.
Πρόσφατα, ο πρόεδρος Μπους κατηγόρησε έµµεσα την
Συρία ότι αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της υποστηριζόµενης από την ∆ύση κυβέρνησης του Λιβάνου, κυρίως
µε την στήριξη του αντιπολιτευόµενου κόµµατος της
Hizbollah, απόψεις τις οποίες συµµερίζεται και η κυβέρνηση του Λιβανέζου πρωθυπουργού Fouad Siniora.
Γρήγορα, η σχέση της συριακής κυβέρνησης µε την
Hizbollah µεταβλήθηκε από µια σχέση κυριαρχίας σε µια
σχέση αµοιβαίας εξάρτησης: η Hizbollah έχει ανάγκη την, οικονοµική κυρίως, στήριξη της Συρίας και του Ιράν, ενώ ο
έλεγχος της ισχυρής Hizbollah είναι το µοναδικό εναποµείναν µέσον για τον έλεγχο του Λιβάνου εκ µέρους της Συρίας.
Οι σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών παραµένουν τεταµένες
µετά την αποχώρηση, τον Απρίλιο του 2005, των συριακών
στρατευµάτων από τον Λίβανο. H πλειοψηφία των Λιβανέζων πολιτών κατηγορεί την Συρία για τη δολοφονία του αντιΣύρου Λιβανέζου βουλευτή Ουαλίντ Έϊντο, ο οποίος σκοτώθηκε από έκρηξη βόµβας σε παγιδευµένο αυτοκίνητο στα
µέσα Μαΐου. Επρόκειτο για την έβδοµη δολοφονία αντιΣύρου πολιτικού µέσα στα τελευταία δύο χρόνια.
Επιπλέον, η Συρία κατηγορείται για την παροχή υποστήριξης στην εξτρεµιστική οργάνωση Φατάχ αλ Ισλάµ, γεγονός το οποίο η κυβέρνηση αρνείται έντονα.
Όσον αφορά τις σχέσεις Συρίας – Ισραήλ, ο Σύρος πρόεδρος Bashar al-Assad έχει επανειληµµένα εκφράσει την θέλησή του για επανάληψη των διαπραγµατεύσεων µε το Ισραήλ, οι οποίες διακόπηκαν απότοµα το 2000, όταν η Συρία απαίτησε την απόσυρση του Ισραήλ από τα υψίπεδα του
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Γκολάν, τα οποία το Ισραήλ κατέκτησε στον πόλεµο του 1967.
Το Ισραήλ αρνήθηκε «για λόγους ασφαλείας και σταθεροποίησης της περιοχής».
Το Ισραήλ, όµως, απέρριψε την πιθανότητα νέων διαπραγµατεύσεων µε τη Συρία, όσο η ∆αµασκός υποθάλπει
τροµοκρατικές οργανώσεις. Επέκρινε τη Συρία για τις δηλώσεις της υπέρ της Χεζµπολλάχ, κατά την διάρκεια του πολέµου Ισραήλ-Χεζµπολλάχ και την κατηγόρησε ότι προµηθεύει όπλα στη Χεζµπολλάχ. Οι Ηνωµένες Πολιτείες τάσσονται και αυτές κατά µίας ενδεχόµενης επανάληψης των
διαπραγµατεύσεων µεταξύ των δύο χωρών, αλλά αρνήθηκαν
κάθε εµπλοκή στο θέµα.
Εν τω µεταξύ, ξεκίνησε η παράδοση προηγµένων πολεµικών αεροσκαφών MiG-31 από τη Ρωσσία, σύµφωνα µε
συµφωνία των δύο χωρών το 2005. Πρόκειται για την πρώτη µεγάλη απόπειρα εξοπλισµού της Συρίας εδώ και 20 περίπου χρόνια, προκαλώντας τη δικαιολογηµένη ανησυχία
του Ισραήλ.
Εξάλλου, όπως δήλωσε ο al-Assad, «Η Συρία µπορεί να
καταφύγει στη βία, αν οι διπλωµατικές διαπραγµατεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο»…

Το Ιράν σε τρία χρόνια θα είναι πυρηνική
δύναµη
Στο Ιράν, η σύσφιξη των δεσµών µε το Ιράκ λαµβάνει χώρα καθώς οι ΗΠΑ διαλαλούν ότι η ιρανική κυβέρνηση υπονοµεύει την προσπάθεια εκδηµοκρατισµού και σταθεροποίησης του Ιράκ, µε εξοπλισµό και στήριξη των ανταρτών.
Η οικονοµία και οι συγκεντρωτικές της δοµές εξακολουθούν να προκαλούν την λαϊκή οργή, πράγµα που η κυβέρνηση προσπαθεί να αντισταθµίσει µε τους λεονταρισµούς
και τις απειλές της εξωτερικής πολιτικής και του πυρηνικού
προγράµµατος. Το τελευταίο συνεχίζεται µε αµείωτη ένταση, ενώ η ∆ιεθνής Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας θεωρεί ότι το Ιράν έχει πλέον την δυνατότητα να αναπτύξει πυρηνικά όπλα σε διάστηµα τριών µε οκτώ χρόνων, αν το επιθυµεί.
Το δεύτερο σηµείο τριβής στις εξωτερικές σχέσεις αποτελεί
η δοµή µιας πλήρως θεοκρατικής κυβέρνησης, που είναι ολοκληρωτικά αντίθετη µε έναν συνεχώς αυξανόµενο εκκοσµικευµένο πολιτικό κόσµο, όπου η πίστη θεωρείται προσωπικό ζήτηµα. Η χρόνια δέσµευση του Ιράν µε την Χαµάς,
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την Χεζµπολάχ και την ιδέα του παγκόσµιου τζιχάντ είναι η
τρίτη (κι ίσως σπουδαιότερη) εστία τριβών. Η πρακτική αυτή, σε συνδυασµό µε την άρνηση για οποιαδήποτε εµπλοκή
σε εποικοδοµητικές διαπραγµατεύσεις µε το Ισραήλ, είναι
που εξαγριώνει περισσότερο απ’ όλα τους Αµερικανούς.
Παρ’ όλη την επιθυµία του Ιράν για το αντίθετο, τα περισσότερα Ισλαµικά έθνη της περιοχής δεν συστρατεύονται
µε αυτό, ενώ οι περισσότεροι τοπικοί υποστηρικτές του είναι µη-µουσουλµανικά κράτη! Στους τελευταίους περιλαµβάνονται η Ρωσσία, η Ουκρανία, η Αρµενία και η Ινδία, ενώ στους πρώτους το Πακιστάν, η Τουρκία, το Αζερµπαϊτζάν και άλλες αραβικές χώρες. Η εξέλιξη αυτή καθρεφτίζεται στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής, όπου η Κίνα,
η Ινδία και η Ρωσσία έρχονται πριν από την Ευρώπη και τις
ΗΠΑ. Αυτός ο ανατολικός προσανατολισµός δεν είναι καλοδεχούµενος από τις ΗΠΑ, σε µια εποχή παγκόσµιας αναζήτησης πετρελαίου, ιδιαίτερα αφού η Κίνα αναδεικνύεται σε κορυφαίο παίκτη της αναζήτησης αυτής.
Το Ιράν εξακολουθεί να είναι δύσπιστο απέναντι στη ∆ύση, µια στάση που δικαιολογείται απόλυτα ιστορικά: τόσο µε
την υπονόµευση της Συνταγµατικής Επανάστασης του 1906
από τους Βρεταννούς και τους Ρώσσους, όσο και µε το πραξικόπηµα εναντίον του Μωσαντέκ το 1953, του οποίου αιτία ήταν η εθνικοποίηση των πετρελαίων εκ µέρους του τελευταίου. Η υποστήριξη του Ιράκ στον οκταετή πόλεµο και
η πυρηνική “υστερία” συµπληρώνουν το παζλ. Η δυσπιστία
αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο υπονόµευσης και
αµφισβήτησης οποιασδήποτε εκδηµοκρατιστικής και αναπτυξιακής απόπειρας του ιρανικού (και κάθε άλλου) κράτους. Υπό αυτό το πρίσµα, το Ιράν αναζητά να γίνει ο εκφραστής και ηγέτης του Ισλαµικού κόσµου και ο “αντιπρόσωπός” του στην αντιπαράθεση µε την ∆ύση. Το αν ο άξονας της αντιπαράθεσης θα µετακινηθεί από το Άραβες-Εβραίοι στο Ιρανοί-Εβραίοι (και συνεπακόλουθα Ιρανοί-ΗΠΑ), είναι κάτι που µόνο το µέλλον θα δείξει. Βέβαια, η απώλεια νοµιµοποίησης του καθεστώτος, µε εκατοντάδες δηµοσιογράφους να διαβιούν στις φυλακές και την καταπίεση
οποιασδήποτε αντίθετης φωνής, δεν συµβάλλει στην κατεύθυνση αυτή. Εν τούτοις, η αυξανόµενη δύναµη κι επιρροή του καθεστώτος Αχµαντινετζάντ καταλήγουν στη δηµιουργία δύο αντιθετικών οµάδων: α) αυτών που ενθαρρύΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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νουν την στρατιωτική επέµβαση και β) αυτών που θεωρούν
ότι γι’αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι απαραίτητη η υιοθέτηση διπλωµατικών τακτικών.
Η ιστορία των προτεραιοτήτων της ιρανικής εξωτερικής
πολιτικής είναι αντίστοιχη µε έναν αυξανόµενο σιωνισµό των
Αµερικανικών κυβερνήσεων: ενώ ο πρόεδρος Ραφσαντζανί
εστίασε στην σύσφιξη των οικονοµικών δεσµών ως µέσου διπλωµατικής προσέγγισης, και ο µετριοπαθής Χαταµί στις
πολιτισµικές σχέσεις, ο πρόεδρος Αχµαντινετζάντ υιοθετεί
την θρησκευτική ιδεολογία ως πολιτικό λόγο.

Παλαιστίνη: Τι σηµαίνει το διάταγµα
Μαχµούντ Αµπάς
Η πρόσφατη κατάληψη του ελέγχου της Λωρίδας της
Γάζας από την Χαµάς και η συνεχιζόµενη δυσπιστία του αραβικού κόσµου προς τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχµούντ Αµπάς, σηµατοδοτούν µια νέα φάση στο Παλαιστινιακό ζήτηµα: πέραν του ότι ευνοούν τον περαιτέρω
διαχωρισµό και την διαιώνιση του εποικισµού των παλαιστινιακών εδαφών, χωρίζουν τα παλαιστινιακά εδάφη σε
“σφαίρες επιρροής”. Έτσι, ενώ η Λωρίδα της Γάζας θεωρείται ως κατειληµµένη από τροµοκράτες, προωθώντας έτσι
περισσότερο την αποµόνωση, τον αποκλεισµό και την καταστροφή της, η ∆υτική Όχθη της Φατάχ και του προέδρου
Αµπάς αποκτά την εύνοια των Αµερικανικών και φιλο-δυτικών κυβερνήσεων. Βέβαια, αυτό ενέχει τον κίνδυνο να
στραφούν οι κάτοικοι της Γάζας εναντίον της Χαµάς, αφού
η πιθανολογούµενη αποµόνωση θα φέρει ένα νέο κύµα δυστυχιών, θανάτων και ασθενειών.
Επιπλέον, ο αυξανόµενος ρόλος της Σ. Αραβίας ως διαµεσολαβητή στις σχέσεις Χαµάς-Φατάχ (κι έπειτα από τις αποτυχηµένες προσπάθειες της Αιγύπτου, του Κατάρ και της
Συρίας) υπονοεί µία ένεση µετριοπάθειας από ένα φιλοδυτικό καθεστώς, που προσπαθεί να παρακάµψει την ιρανική
επιρροή. Η παρέµβαση αυτή δεν έχει ακόµα απτά αποτελέσµατα, αφού η Χαµάς εξακολουθεί να µην αποδέχεται τους
όρους που προαπαιτούνται για την έναρξη συνοµιλιών Ισραήλ-Παλαιστινίων: αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ,
αποκήρυξη της βίας, κι αναγνώριση των προηγούµενων
συµφωνιών µεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων.
Παρ’ όλα αυτά, ούτε οι Αµερικανοί ούτε οι Ισραηλινοί
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είναι έτοιµοι να αναλάβουν σοβαρές διπλωµατικές πρωτοβουλίες για την προσέγγιση µε τους Παλαιστίνιους, παρ’ όλη την ανάµειξη της αµερικανικής κυβέρνησης στην ανάδειξη και σχεδιασµό της παλαιστινιακής κυβέρνησης εθνικής ενότητας. Η προσοχή των Αµερικανών είναι προς το
παρόν στραµµένη στο Ιράν και το Ιράκ, όπου ίσως να διακυβεύεται σε µεγαλύτερο βαθµό το µέλλον κι η σταθερότητα της περιοχής (αν και όλα αλληλοσυνδέονται). Το διάταγµα Αµπάς, το οποίο επιτρέπει στην κυβέρνηση να δρα χωρίς την έγκριση του κοινοβουλίου, είναι ενδεικτικό της σιγουριάς (και του “ετσιθελισµού”) του προστατευόµενου της
αµερικανικής κυβέρνησης.

Αφγανιστάν: Ο πόλεµος στην σκληρότερη
φάση
Στο Αφγανιστάν, η κρίση που ακολούθησε την πτώση
των Ταλιµπάν το 2001 συνεχίζεται. Ο ανταρτοπόλεµος µαίνεται, µε το Αφγανιστάν να αποτελεί ίσως και το επίκεντρο
της µουσουλµανικής οργής, αφού εκεί εγκαινιάσθηκε η ιδέα
του παγκόσµιου τζιχάντ, της παγκόσµιας συρροής µουσουλµάνων από κάθε γωνιά του πλανήτη, που µετά τον αφγανικό πόλεµο του ’79-’80 έµειναν χωρίς πατρίδα. Επιπλέον, το καθεστώς της Τεχεράνης έχει απελάσει χιλιάδες Αφγανούς πρόσφυγες, οι οποίοι επιστρέφοντας επανιδρύουν
τους δεσµούς τους µε τους Ταλιµπάν. Το γεγονός αυτό, σε
συνδυασµό µε την µεταστέγαση πολλών αντάρτικων οµάδων σε περιοχές µακριά από τον έλεγχο του ΝΑΤΟ (κυρίως
βορειοδυτικά), δηµιουργεί µια νέα εκρηκτική δυναµική στην
περιοχή.
Επίσης, η έκταση της καταστροφικότητας του πολέµου
αποτυπώνεται στην υιοθέτηση εκ µέρος των παραδοσιακά
πιο “ορθολογιστών” Ταλιµπάν µικρότερης κλίµακας τροµοκρατικών πρακτικών, όπως οι επιθέσεις αυτοκτονίας. Τα
θύµατα µεταξύ πολιτών αριθµούν χιλιάδες, αφοί οι συγκρούσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ µε τους Ταλιµπάν έχουν µπει στην σκληρότερη φάση τους. Οι ΗΠΑ γνωρίζουν
ότι η σταθερότητα στην περιοχή περνάει µέσα από το Πακιστάν, όπου αφ’ ενός µε τον παραδοσιακό φόβο του για
τον αφγανικό εξτρεµισµό, κι αφ’ ετέρου µε την τυφλή υποταγή του στρατηγού Μουσάραφ στις αµερικανικές διαθέσεις, η πάταξη των Ταλιµπάν αποτελεί µονόδροµο.
!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η βίαιη επανεµφάνιση του Ανατολικού Ζητήµατος
Του Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Α

πό το Συνέδριο της Κορίνθου (336 π.Χ.), όταν ο Αλέξανδρος ανακηρύχθηκε Αρχιστράτηγος των Ελλήνων,
µέχρι την Τέταρτη Σταυροφορία το I204, ο χώρος της
Ανατολικής Μεσογείου παρέµενε συµπαγής και ενιαίος
πολιτικά. Η διάλυση της Βυζαντινής (όπως συµβατικά
αποκαλούµε την Ρωµανία) Αυτοκρατορίας από τις σταυροφορικές ορδές και ο διαµελισµός του αχανούς βυζαντινού κράτους σε
φεουδαλικά κρατίδια συνδυάσθηκε µε την συγκρότηση ανεξάρτητων ηγεµονιών από διάφορες σλαυικές εθνότητες (Βούλγαροι,
Σέρβοι κ.λπ.). Ταυτόχρονα, η Ενετία κατέλαβε την περιφέρεια του
βυζαντινού κόσµου: Επτάνησα, Κρήτη, Κύπρος και ορισµένες
παραλιακές πόλεις της δυτικής Ελλάδας.
Η ανασύσταση του Βυζαντινού Κράτους από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο τό 1261 δεν οδήγησε στην επανενοποίηση του ευρύτερου βαλκανικού-ανατολικοµεσογειακού χώρου. Το ύστερο Βυζάντιο των Παλαιολόγων ήταν µία διαρκώς συρρικνούµενη σκιά
του παλαιού ένδοξου εαυτού του, βαλλόµενη από τα κρατίδια που
το περιέβαλλαν και µετά το 1361, που οι Τούρκοι πέρασαν µε πρόσκληση βυζαντινού αυτοκράτορα (!) στην Καλλίπολη, άρχισε και
η αντίστροφη µέτρηση.
Ή Άλωση της Κωνσταντινουπόλεως το 1453 και η κατάκτηση της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων από τους Οθωµανούς Τούρκους επανενοποίησε, βεβαίως υπό άλλους όρους, τον
χώρο της Ανατολικής Μεσογείου. Τώρα επρόκειτο για ένα ασιατικό, βάρβαρο και υπανάπτυκτο κράτος, σε αντίθεση µε το εξελιγµένο για τα µεσαιωνικά δεδοµένα, οικονοµικά και πολιτιστικά
ανεπτυγµένο Βυζάντιο.
Σχετικά σύντοµα (τα κρίσιµα γεγονότα ήσαν η ναυµαχία της
Ναυπάκτου το Ι57Ι, οι δύο αποτυχηµένες πολιορκίες της Βιέννης
τον Ι7ο αιώνα και η ρωσσική επέλαση προς νότον ήδη από τον
Μεγάλο Πέτρο) επήλθε η παρακµή της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Το 1700 είχαν ήδη ολοκληρωθεί oι εσωτερικές και διεθνείς προϋποθέσεις της διάλυσής της. Η ∆ύση ήταν παγκόσµιος
κυρίαρχος, η Ρωσσία πανίσχυρη και τα οθωµανικά όπλα είχαν
αρχαιολογική αξία µπροστά στις τεχνολογικές εξελίξεις των ευρωπαϊκών στρατών.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλά η Τουρκοκρατία έλαβε παράταση λόγω του διεθνούς συστήµατος των Μεγάλων ∆υνάµεων, oι οποίες αντιλαµβάνονταν ότι το διακύβευµα, δηλαδή η κατοχή των Στενών του Βοσπόρου,
η κατοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής ―ήταν τεράστιο, και εποµένως καµµία δύναµη δεν επέτρεπε σε κάποια άλλη
να το εισπράξει, εν µέρει ή εν συνόλω. Εποµένως, εφ’ όσον υφίστατο διαφωνία σχετικά µε τη διανοµή, αναγκαστικά όλοι συµφωνούσαν στην αρχή «µη θίγετε τα κακώς κείµενα». Έτσι σχηµατίσθηκε το περίφηµο «δόγµα της ακεραιότητος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας».
Ολόκληρον τον 19ο αιώνα η Τουρκία ήταν ο «µεγάλος ασθενής», το σάπιο πλέον εσωτερικά κράτος, που oι Μεγάλες ∆υνάµεις
αποµυζούσαν οικονοµικά, έχοντας επιβάλει αποικιακό καθεστώς
διοµολογήσεων, δηλαδή οικονοµικού ελέγχου. Ταυτόχρονα, οι υπόδουλοι Έλληνες συνήλθαν σταδιακά από την συµφορά του
Ι453, ανέκαµψαν οικονοµικά εκµεταλλευόµενοι τις συγκυρίες (όπως αυτή του ρωσσοτουρκικού πολέµου του 1770-4), αναπτύχθηκαν ξανά πνευµατικά και ακολούθησαν δύο παράλληλες και
φαινοµενικά αντίθετες εθνικές στρατηγικές: αφ’ ενός λειτούργησαν ως διοικητική µηχανή των Οθωµανών, υπουργοί Εξωτερικών,
κυβερνήτες των παραδουνάβιων ηγεµονιών και πρεσβευτές στην
Ευρώπη· αφ’ ετέρου επαναστατούσαν διαρκώς και µάλιστα µε
αυξανόµενη ένταση.
Ως νόµιµοι κληρονόµοι του υπόδουλου βυζαντινού κράτους,
oι ραγιάδες Ρωµιοί διέθεταν ιστορική συνείδηση, παιδεία, οικονοµική ισχύ, διεθνείς διασυνδέσεις και πολιτική εµπειρία ικανά
να τους οδηγήσουν στην ανατροπή των Οθωµανών και στην ανασύσταση της ελληνικής µεσαιωνικής αυτοκρατορίας.
Αυτή είναι η βασική διαφορά µεταξύ της ελληνικής Μεγάλης Ιδέας και των βαλκανικών εθνικισµών. Ενώ Βούλγαροι,
Σέρβοι, Μαυροβούνιοι, Κροάτες, Σλοβένοι, Ρουµάνοι κ.λπ. επεδίωκαν να δηµιουργήσουν το δικό τους, ανεξάρτητο εθνικό
κράτος στην περιοχή που κατοικούσαν, oι Έλληνες στόχευαν
σέ κάτι εντελώς διαφορετικό: στην αναβίωση του οικουµενικού πολυεθνικού Βυζαντίου.
Στην ουσία η ελληνική Μεγάλη Ιδέα ήταν η µόνη συγκροτηΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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µένη απάντηση στο πρόβληµα που ετίθετο από την διαρκώς επικείµενη διάλυση της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Η µεν δηµιουργία εθνικών κρατών θα οδηγούσε –όπως και οδήγησε– στον
κατακερµατισµό του χώρου και στον αλληλοσπαραγµό των εθνοτήτων· ενώ η ανασύσταση του Βυζαντίου, που εκφράσθηκε µε
την Χάρτα του Ρήγα κατά τρόπο που εξέφραζε ιδεολογικά και
την πολιτική φιλοσοφία του ∆ιαφωτισµού, θα δηµιουργούσε ένα
νέο πλαίσιο συνύπαρξης των λαών της Βαλκανικής Χερσοννήσου
και της Ανατολικής Μεσογείου, µε κοινό παρονοµαστή και άξονα τον ελληνικό πολιτισµό και την Ορθοδοξία.
Αλλά κάτι τέτοιο δεν συνέβη, διότι ενώ η Ελληνική Επανάσταση πράγµατι άρχισε µε αυτήν την εµβέλεια (γι’ αυτό και ξέσπασε
πρώτα στη βόρεια βαλκανική, στα άλλοτε βυζαντινά σύνορα, και
µετά στην νότια Ελλάδα) τελικώς επεκράτησε στον Moριά και στην
Ρούµελη για δύο λόγους: πρώτον, διότι εκεί υπήρχαν βουνά και,
δεύτερον, διότι εκεί υπήρχε ο Κολοκοτρώνης, ο µόνος νεοέλληνας µε συγκροτηµένη γεωστρατηγική σκέψη και γνώση του διεθνούς περιβάλλοντος της εποχής του.
Τελικώς, δηµιουργήθηκε ένα ελλαδικό κρατίδιο καχεκτικό
και υπανάπτυκτο, και σε λίγο ιδρύθηκαν και τα άλλα επίσης καχεκτικά και υπανάπτυκτα κρατίδια της Σερβίας, της Ρουµανίας
και της Βουλγαρίας και στη συνέχεια του Μαυροβουνίου, της
Αλβανίας κ.λπ., τα οποία επιδόθηκαν σε αλληλοσπαραγµό για
τη διανοµή των εδαφών της Βαλκανικής. Ενώ η Οθωµανική Αυτοκρατορία παρέµενε ακρωτηριασµένη, ως φάντασµα του παρελθόντος.
Αυτή η εξέλιξη ασφαλώς ευνοούσε την αποικιοκρατική πολιτική των Μεγάλων ∆υνάµεων, που προτιµούσαν φυσικά µία
πανσπερµία εθνικών κρατιδίων υπανάπτυκτων και άρα εύκολα ελέγξιµων παρά ένα µεγάλο πολυεθνικό κράτος µε πρωτεύουσα την
Κωνσταντινούπολη.
Έτσι έµενε ανοιχτό το Ανατολικό Ζήτηµα.
Στις αρχές του Εικοστού Αιώνα, η γερµανική διείσδυση στην
Οθωµανική Αυτοκρατορία απειλούσε την παραδοσιακή αγγλογαλλική επιρροή. Το 1910 ο (φίλoς του Άγγλου ανταποκριτού
των Τάϊµς στα Χανιά Μπάουτσερ) Ελευθέριος Βενιζέλος ανέλαβε την εξουσία στην Ελλάδα, ο δε Μπάουτσερ, φίλος των Βασιλέων της Ελλάδος, της Σερβίας και της Βουλγαρίας, συντόνισε
τις διαπραγµατεύσεις για τη σύµπτυξη της Βαλκανικής Συµµαχίας. Μέσα σε λίγους µήνες η Οθωµανική Αυτοκρατορία έχασε
τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά της εδάφη, ενώ στη Μέση Ανατολή η ο46
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θωµανική κυριαρχία κατέρρευσε από τη δράση ενός άλλου πιο
διάσηµου βρεττανού πράκτορα, του συνταγµατάρχη Λώρενς.
Το 1914 η Οθωµανική Αυτοκρατορία έκανε το λάθος να συµµαχήσει µε τις Γερµανία και Αυστροουγγαρία εναντίον της ∆ύσης.
Έτσι, το 1920, µε τη Συνθήκη των Σέβρων διαλύθηκε και τυπικά.
Η Συνθήκη των Σεβρών, όµως, δεν έδινε ολoκληpωµέvη
απάντηση στο πρόβληµα της διαφοράς της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. Στην ουσία προέβλεπε τη δηµιουργία, στα εδάφη της, µιας πλειάδας κρατών, κρατιδίων, προτεκτοράτων,
ζωνών επιρροής, ουδετέρων εδαφών και περιοχών χωρίς καν
νοµικό καθεστώς (όπως το εσωτερικό της Μικράς Ασίας).
Στους Έλληνες oι Σύµµαχοι έδωσαν την ψευδαίσθηση της επιστροφής στις προγονικές ιωνικές εστίες, επιτρέποντάς τους τον
Μάϊο του 1919 να αποβιβαστούν στην Σµύρνη, προκειµένου να
µην προλάβουν να το κάνουν πρώτοι οι Ιταλοί. Ενδοσυµµαχικές
διαφωνίες, αλλά υπήρχε και κάτι βαθύτερο: ο κατακερµατισµός
του ανατολικοµεσογειακού χώρου υπαγορευόταν από το ενδιαφέρον, τις αντιµαχίες και τα παζάρια για τη νέα µορφή ενέργειας που µόλις τότε είχε αρχίσει να χρησιµοποιείται µαζικά στην θέση του άνθρακα: το πετρέλαιο. Ο ελληνικός µεγαλοϊδεατισµός
ήταν χρήσιµος ως εργαλείο στα χέρια των συµµάχων. Προωθώντας τον ελληνικό στρατό προς ανατολάς, πίεζαν τον Κεµάλ να
δεχθεί την απώλεια της πετρελαιοφόρου Μοσσούλης, που θα
συµπεριλαµβανόταν στο νεοσύτατο Ιράκ. Όταν η συµφωνία µεταξύ Άγγλων, Γάλλων και Αµερικανών, για την εκµετάλλευση των
ιρακινών πετρελαίων, υπεγράφη το θέρος του 1922, αµόλυσαν
τον εξοπλισµένο από τους δυτικούς Συµµάχους της Ελλάδος Κεµάλ εναντίον του ελληνικού στρατού («ο γενναίος Ελληνικός στρατός ουδέποτε ηττήθη», είπε ο Κεµάλ). ∆ιότι η ∆ύση δεν χρειαζόταν ένα νέο Βυζάντιο, αλλά αλληλοσπαρασσόµενα υπανάπτυκτα
άρα εξαρτηµένα κρατίδια.
Το Ανατολικό Ζήτηµα έπρεπε να µένει ανοικτό, και να λειτουργεί ως διαρκές ρευστό σώµα διαπραγµάτευσης µεταξύ των
Μεγάλων ∆υνάµεων.
Όπως και λειτούργησε: Αγγλία, Σοβιετική Ένωση, ναζιστική
Γερµανία και ΗΠΑ υπήρξαν oι βασικοί παίκτες στον χώρο των
Βαλκανίων - Μέσης Ανατολής σε όλη την διάρκεια του 20ου αιώνα. Τα µικρά κράτη των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής έκυβερνώντο από διεφθαρµένες κληρονοµικές ολιγαρχίες, δουλοπρεπείς και υπάκουες στους ξένους προστάτες. Οι εσωτερικές εΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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ξελίξεις προσδιορίζονταν από τις ζώνες επιρροής και τις διαπραγµατεύσεις µεταξύ των Μεγάλων ∆υνάµεων. Ολόκληροι λαοί έπεφταν θύµατα διευθετήσεων και αναδιευθετήσεων.
Μπορεί κανείς να πει ότι η ευτυχέστερη περίοδος ήταν ο Ψυχρός Πόλεµος, που «πάγωσε» το Ανατολικό Ζήτηµα και πάταξε
τις εθνικές διενέξεις εν ονόµατι της διεθνούς ψυχροπολεµικής σταθερότητος. Η Ελλάς υπέστη τα «Σεπτεµβριανά» του 1955, δηλαδή την καταστροφή του Κωνσταντινουπολίτικου Ελληνισµού ανήµπορη να αντιδράσει, χάριν της συνοχής του NATO, εντός του
οποίου υφίστατο θεωρητικά ελληνοτουρκική συµµαχική σχέση. Αντίστοιχες παγιοποιήσεις έγιναν στην υπό σοβιετική κατοχή βόρεια
Βαλκανική». Όπως και στην Μέση Ανατολή.
Μόλις κατέρρευσε το ψυχροπολεµικό διεθνές σύστηµα,
το 1990, το Ανατολικό Ζήτηµα, το ζήτηµα δηλαδή της πολιτικής οργάνωσης των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής, επανεµφανίσθηκε βιαιότερο από ποτέ.
Όλες oι εκκρεµότητες τέθηκαν ξανά επί τάπητος, σαν µην είχε περάσει ούτε στιγµή από τότε που συγκαλύφθηκαν εν ονόµατι ευρύτερων διεθνών διευθετήσεων. ∆ύο λυσσαλέοι πόλεµοι µεταξύ των λαών της πρώην Γιουγκοσλαβίας, κατακερµατισµός της
και διάλυσή της που συνεχίζεται µέχρι σήµερα, ανάδυση του σερβικού και του αλβανικού εθνικισµού, δηµιουργία τεχνητών κρατιδίων στην Βοσνία και στα Σκόπια, ζώνες επιρροής ξένων κρατών όπως οι ΗΠΑ, η Γερµανία, η Ρωσσία και η Τουρκία, αναθεωρητικές και αλυτρωτικές τάσεις, εξεγέρσεις µειονοτήτων, γενικευµένη αποσταθεροποίηση στην Βαλκανική, διεθνής ανταγωνισµός επί βαλκανικού εδάφους.
Σηµείο αιχµής του Ανατολικού Ζητήµατος είναι φυσικά (ανέκαθεν ήταν) η λεκάνη του Βοσπόρου, και ευρύτερα ο χώρος µεταξύ Αδριατικής και Ευφράτη. Ελλάς και Τουρκία, οι δύο δυνάµεις πού ελέγχουν τον γεωπολιτικά κρίσιµο αυτόν χώρο, βρίσκονται σε δοµική αντιπαλότητα, που αποτελεί µόνιµο χαρακτηριστικό του Ανατολικού Ζητήµατος από τον 11ο-Ι2ο αιώνα.
Σήµερα, η µεν Ελλάδα βρίσκεται σε κατάσταση προχωρηµένης εσωτερικής αποσύνθεσης και διεθνούς απαξίωσης, η δε Τουρκία σε τροχιά εµφύλιας διάσπασης και ρήξης µε τη ∆ύση.
Οι όροι αντιµετώπισης του Ανατολικού Ζητήµατος από την
∆ύση έχουν όµως µεταβληθεί: δεν πρόκειται πια για τη διατήρηση της οικονοµικής και γεωστρατηγικής επιρροής του
δυτικού κόσµου επί της Ανατολικής Μεσογείου, µέσω του ελέγχου επί άλληλοσπαρασσοµένων εθνικών κρατιδίων. Ο γεΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

νικευµένος «πόλεµος των πολιτισµών», η πυρηνική απειλή από την Περσία, το ναυάγιο του Ιράκ, η σύρραξη στον ΛίβανοΙσραήλ-Παλαιστίνη, η άνοδος του φονταµενταλισµού στα ελεγχόµενα από φιλοδυτικά καθεστώτα κράτη της Μέσης Ανατολής έχουν θέσει σε κίνδυνο όχι µόνον την επιρροή αλλά την
ίδια την ασφάλεια της ∆ύσης (Ευρώπης-ΗΠΑ).
Το πρόβληµα πλέον της ∆ύσης δεν είναι µόνον ο έλεγχος
των πετρελαϊκών αποθεµάτων, αλλά η εξαγωγή τροµοκρατίας
από την Μέση Ανατολή στον δυτικό κόσµο, η πιθανότατη µαζική µετακίνηση εκατοµµυρίων προσφύγων προς ∆υσµάς, η
µετατροπή της Τουρκίας σε αντι-δυτική πυρηνική δύναµη, η
ασφάλεια του Ισραήλ, που κινδυνεύει να υποστεί ολοσχερή καταστροφή από µία πυρηνική σύγκρουση ή έναν γενικευµένο
αραβικό πόλεµο εναντίον του.
Οι βασικοί παραδοσιακοί εταίροι της δυτικής πολιτικής έχουν
καταστεί οι πιο επικίνδυνοι αντίπαλοί της: η Περσία απειλεί µε
πυρηνικά, η Τουρκία απειλεί µε εισβολή στο µόνο δυτικό έρεισµα
στην Μέση Ανατολή, το Ιρακινό Κουρδιστάν, το Ιράκ έχει καταστεί η «µαύρη τρύπα» της αµερικανικής πολιτικής.
Εποµένως, η ∆ύση χρειάζεται ερείσµατα µε πολιτισµική αξιοπιστία και όχι «συµµάχους» που θα κινδυνεύουν ανά πάσα στιγµή να επιστρέψουν στις πολιτιστικές τους ρίζες, που όπως έχει αποδείξει η Ιστορία είναι ισχυρότερες από οποιδήποτε στρατηγική
συνεργασία και οικονοµική αλληλεξάρτηση, όπως η Τουρκία και
πιθανώς –πολύ σύντοµα η Αίγυπτος ή η Σαουδική Αραβία.
Η ∆ύση χρειάζεται συµµάχους και όχι υποτελείς, διότι ένα υποτελές κρατίδιο δεν διαθέτει εσωτερική συνοχή, ισχύ και σθένος, εθνική αξιοπρέπεια και σταθερόττττα, που απαιτούνται στις
εξαιρετικά κρίσιµες σηµερινές περιστάσεις, που θέτουν σε δοκιµασία όχι µόνον την κυριαρχία αλλά την ίδια την επιβίωση του ∆υτικού Πολιτισµού. Η ∆ύση οφείλει λοιπόν να δηµιουργήσει συµµαχίες, διότι τελείωσε η εποχή που η δυτική πολιτική εξυπηρετείτο
µέσω υπανάπτυκτων δορυφόρων.
Έτσι, για την επίλυση της πιο επικίνδυνης φάσης του Ανατολικού Ζητήµατος, δηλαδή τη σηµερινή, η ∆ύση και ιδιαιτέρως oι
ΗΠΑ, πρέπει να προχωρήσουν µε επίγνωση της Ιστορίας, µε τόλµη και φαντασία, να αναθεωρήσουν πάγιες και προαιώνιες αρχές
της πολιτικής τους και να στηριχθούν στα πραγµατικά τους ερείσµατα, όσο κι αν τους κοστίσει ακριβά. Απαιτείται δηλαδή ριζική
µεταβολή της δυτικής πολιτικής στον χώρο.
Ήδη τον δρόµο έχει δείξει το Βατικανό.
!
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Το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων στο σταυροδρόµι
τριών θρησκειών
Tου Αλέξανδρου Σ. Καριώτογλου

Π

ολύς λόγος έχει γίνει τις µέρες αυτές για το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων και την άρση αναγνώρισης του πατριάρχη από τον βασιλιά της Ιορδανίας καθώς και τη µέχρι σήµερα µη αναγνώρισή
του από το κράτος του Ισραήλ. Είναι αλήθεια ότι αυτός ο λόγος δεν µπορούµε να πούµε µε βεβαιότητα ότι αγγίζει τον πιστό λαό της Εκκλησίας, παρά µόνον όσους ενδιαφέρονται περί την εκκλησιαστική και πολιτική
διπλωµατία και όσους είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι περί τα
εθνικά θέµατα, έτσι όµως όπως τα διαµορφώνουν κυρίως
οι πολιτικοί. Έχει κανείς την αίσθηση ότι το ίδιο ισχύει
και για το ενδιαφέρον που µπορεί να δείχνουν όλες οι χριστιανικές εκκλησίες και οµολογίες που έχουν κατά καιρούς πατήσει το πόδι τους στους «λεγόµενους ιερούς Τόπους» και έχουν κάποια «πνευµατικά» ή άλλα (οικονοµικά, τουριστικά!!) συµφέροντα πάνω σ’ αυτή την πολύπαθη γη.
Η αλήθεια είναι ότι το πέµπτο κατά σειράν πρεσβυγενές Πατριαρχείο βρίσκεται και πάλι στο µάτι του κυκλώνα εξ αιτίας των λαθών της Αγιοταφιτικής Αδελφότητας. Ένας κανονικά εκλεγµένος Πατριάρχης εκδιώχθηκε, αν και αναγνωρίζεται από το κράτος του Ισραήλ (!!)
και ένας νέος κανονικά εκλεγµένος Πατριάρχης κατέχει
τον θρόνο, παραπαίοντας τις τελευταίες µέρες ανάµεσα
στη µη αναγνώρισή του από το κράτος του Ισραήλ, τη σχετική του αναγνώριση από το βασίλειο της Ιορδανίας και
ως φαίνεται την αµφισβήτησή του από έναν Παλαιστίνιο
Επίσκοπο του ίδιου του Πατριαρχείου. Πρόκειται για µια
εικόνα που θυµίζει την οθωµανική πραγµατικότητα, µε
τις γνωστές ίντριγκες και αλλαξοπατριαρχείες του Οικουµενικού θρόνου.
Το Πατριαρχείο των Ιεροσολύµων έχει την ατυχία και
την ευτυχία να βρίσκεται στο σταυροδρόµι των τριών µο48
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νοθεϊστικών θρησκειών: του Ιουδαϊσµού, του Χριστιανισµού και του Ισλάµ. Και οι τρεις θρησκείες διεκδικούν για
τους δικούς τους λόγους την ιερότητα του τόπου. Ο Ιουδαϊσµός θεωρεί την Ιερουσαλήµ κατ’ εξοχήν ιερό τόπο,
όπου έλαβε σάρκα και οστά η ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση και που σ’ αυτήν την Πόλη προσέβλεπε κάθε Εβραίος, επειδή στον Ναό ήταν τοποθετηµένα τα ιερά αντικείµενα της θρησκευτικής του παράδοσης (η ∆ιαθήκη,
η ράβδος του Ααρών και η στάµνα µε το µάνα) και στο σηµείο αυτό πιστεύονταν ότι ήταν έντονη η παρουσία του
Γιαχβέ. Οι Χριστιανοί θεώρησαν την Πόλη αυτή ιερή, επειδή σ’ αυτήν κήρυξε το µήνυµα της αγάπης ο Θεάνθρωπος Ιησούς, σ’ αυτήν σταυρώθηκε και από αυτήν ξεπήδησε ο πυρήνας της χριστιανικής πίστης, η ελπίδα της
Ανάστασης µε την εκ του Τάφου Ανάσταση του Ιησού. Οι
µουσουλµάνοι θεωρούν την Ιερουσαλήµ ως την τρίτη µετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα ιερή πόλη του Ισλάµ, επειδή
σύµφωνα µε την παράδοσή τους ο Μωάµεθ «ανηρπάγη»
και µεταφέρθηκε µε θαυµαστό τρόπο από τη Μέκκα στην
Ιερουσαλήµ και µε τον ίδιο τρόπο επέστρεψε «εις τα ίδια».
Eίναι χαρακτηριστικό ότι, σήµερα, και οι τρεις µονοθεϊστικές θρησκείες είναι διασπασµένες σε τάσεις και ερµηνείες από τους ίδιους τους πιστούς τους: συντηρητικοί,
προοδευτικοί, φονταµενταλιστές φανατικοί και αδιάφοροι.
Αυτή ακριβώς είναι η δυστυχία του Πατριαρχείου. Βρίσκεται αιώνες τώρα (δεν είναι κάτι καινούριο) στο στόχαστρο πολλών συµφερόντων και θρησκευτικών ερµηνειών:
πολιτικά συµφέροντα, θρησκευτικά συµφέροντα, ερµηνείες και ιδεοληψίες αποτελούν τα όπλα όλων εκείνων που
θέλουν να πλήξουν την κυρίαρχη παρουσία του Πατριαρχείου. Και επειδή δεν πρέπει να βλέπει κανείς τα αλλότρια µόνον, θα χρειαστεί να προσθέσουµε και τις ιδεοΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Η Ε ΛΛΑ∆Α ΣΤΟ Μ ΑΤΙ ΤΟΥ Κ ΥΚΛΩΝΑ

ληψίες ηµών αυτών, των Ελλήνων δηλαδή, οι οποίοι από
υπερβάλλοντα ελληνικό ζήλο τα θέλουµε όλα δικά µας και
προχωρούµε σε δικές µας ερµηνείες υψώνοντας τη σηµαία µας εκεί όπου δεν θα έπρεπε να υπάρχει ούτε µια σηµαία. ∆ιότι το Πατριαρχείο ανήκει στην Ορθόδοξη Εκκλησία και συνεχίζει την παράδοσή της. Αν αύριο δεν υπάρξει κανείς Έλληνας που θα ήθελε να µονάσει στα εδάφη της Παλαιστίνης (διόλου απίθανο), γιατί θα έπρεπε να
θρηνούµε και να περιµένουµε µέχρι να βρεθεί; Αυτή ακριβώς είναι η ευτυχία του Πατριαρχείου. Αποτελεί ένα
πνευµατικό κέντρο και όχι µια εθνική αποικία. Αν οι Ορθόδοξοι δεν το κατανοούν τότε δεν έχουν κατανοήσει ότι
Άγιοι Τόποι υπάρχουν όπου υπάρχει θυσιαστήριο και διακηρύσσεται ο Εσταυρωµένος και Αναστάς Χριστός, παρά τις εµµονές των υπουργείων και των πολιτικών. Ίσως πάνω σ’ αυτή την ευτυχή πραγµατικότητα θα έπρεπε το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων να οικοδοµήσει κάθε του δραστηριότητα. Η ειρηνική συνύπαρξή
του µε τις άλλες δύο Θρησκείες, ο
σεβασµός και η καλλιέργεια του παλαιστινιακής καταγωγής ποιµνίου
του και όχι η απλή και πονηρή οικονοµική διαχείριση περιουσιών και
των εσόδων από τον «θρησκευτικό
τουρισµό» (έκφραση κι αυτή!!) θα έπρεπε να είναι το κύριο µέληµα των
Αγιοταφιτών.
Σε αντίθετη περίπτωση θα εξακολουθήσει να ισχύει η έκφραση, πολύ
διαδεδοµένη στο νησί µου, που ανέδειξε και τρεις Πατριάρχες Ιεροσολύµων: όταν οι Σαµιώτες έβλεπαν έναν συχωριανό τους να γυρίζει άσκοπα από τόπο σε τόπο χωρίς
να έχει βάλει τάξη στη ζωή του, έλεγαν: αυτός γυρίζει «σα
τ'αϊ τάφ' του κτί», δηλαδή «σαν του Αγίου Τάφου το κουτί», αναφερόµενοι στις γνωστές από την περίοδο της οθωµανικής κατάκτησης «ζητείες», τους εράνους που πολύ συχνά πραγµατοποιούσαν οι Αγιοταφίτες, περιφερό-
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µενοι από τόπου εις τόπον για την ενίσχυση των οικονοµικών του Πατριαρχείου.
Στο σταυροδρόµι τριών θρησκειών, το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων έχει ανάγκη µιας περισσότερο θεολογικής και
λιγώτερο πολιτικής εκτίµησης των πραγµάτων. Αν παραµείνει στη δίνη της πολιτικής των τεσσάρων κρατών, από
τα οποία φαίνεται να εξαρτά την υπόστασή του, θα βρίσκεται σε διαρκή σάλο, αυτόν που βλέπουµε καθηµερινά.
Και δεν του πρέπει. ∆ιότι ηγείται ενός λαού, που είναι παρών και αναµένει µηνύµατα σωτηρίας και όχι δείγµατα
πολιτικής ίντριγκας.
Και ένα τελευταίο: στην ιστορία της Εκκλησίας, που
είναι ιστορία σχέσης προσώπων, κατά το πρότυπο της
σχέσης του Ιησού µε τους µαθητές
του, καµµία θρησκευτική κοινότητα
δεν άντεξε και δεν επέζησε, αν χάθηκε αυτή η σχέση. Και βέβαια όποιας εθνικότητας κι αν ήταν τα πρόσωπα που την αποτελούσαν. Έχουµε
µοναστικές αδελφότητες στην Παλαιστίνη του 4ου και 5ου αι., που αποτελούνταν από µοναχούς πάσης εθνικότητας. Συνεκτικός τους κρίκος
δεν ήταν η ενιαία εθνική τους ταυτότητα, αλλά η πνευµατικότητα και ο
κοινός τους στόχος, η κατά Χριστόν
ζωή. Το ίδιο συµβαίνει µε το µοναστήρι του Έσσεξ στην Αγγλία σήµερα, όπου οι µοναχοί ανήκουν σε διάφορες εθνικότητες και όµως συµβιώνουν ειρηνικά χωρίς να ενδιαφέρονται για την ελληνικότητα του ηγουµένου ή πριν από
µερικά χρόνια για το ότι ο τότε ηγούµενος ήταν Ρώσσος.
Τους ενδιέφερε και τους ενδιαφέρει να ζουν κατά Χριστόν. Τα οικονοµικά και οι περιουσίες ήταν το τελευταίο
που σκεφτόντουσαν και σκέφτονται.
Το ίδιο θα περίµενε κανείς και από το Πατριαρχείο Ιεροσολύµων, που είναι «πόλις επάνω όρους κειµένη» ουσιαστικά και συµβολικά.
!

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η Ελλάδα χωρίς απαντήσεις για το γεωπολιτικό
αύριο
Tου Νίκου Ράπτη

Υ

πάρχει µία Ελλάδα που όλοι θέλουµε να ξεχάσουµε κι ελπίζουµε πως ανήκει ανεπιστρεπτί στο παρελθόν: είναι η χώρα των τυφλών πολιτικών παθών, των αιµατοβαµµένων διαδηλώσεων, του πολιτικού πυρετού που δεν οδηγεί πουθενά.
Είναι η Ελλάδα στην οποία η απελπισία των ανθρώπων
κινητοποιεί φοβερούς κοµµατικούς µηχανισµούς, που λειτουργούν αλέθοντας σάρκες, όνειρα και ζωές ανθρώπων.
Αυτό το κολασµένο σκηνικό συνοδεύεται από φτώχεια
και ξεσπίτωµα, ανθρώπινη µικρότητα, προδοσία, εξαγορά,
υποκρισία.
Ο 20ός αιώνας κύλησε εν πολλοίς σε αυτούς τους ρυθµούς: εθνικός διχασµός, δικτατορίες και κινήµατα, 4η Αυγούστου, εµφύλια σύρραξη, «καχεκτική» δηµοκρατία, χούντα. Η ελληνική πολιτική στράβωσε το 1914-15 και δεν ξαναΐσιωσε παρά εξήντα χρόνια µετά.
Εµείς βέβαια τώρα κλείνουµε πάνω από τριάντα χρόνια
οµαλότητας. Θέλουµε να πιστεύουµε πως γίναµε σοφώτεροι
από τα παθήµατα των πατεράδων και των παππούδων µας,
πως αντιµετωπίζουµε την πολιτική ψύχραιµα, νηφάλια και
µε γνώση, πως δεν µας κινούν άµυαλα πάθη αλλά το συµφέρον του τόπου.
Κι όµως κουβαλάµε σχεδόν όλοι µας ένα τελευταίο θανατηφόρο ενθύµιο αυτής της εποχής της ανοησίας και της
απανθρωπιάς, που µάλιστα πολλοί το θεωρούν πολύτιµο
και αναντικατάστατο συνοδό τους στον αιώνα που µόλις ανέτειλε: τον αντιαµερικανισµό.
Βεβαίως αντιαµερικανισµός δεν είναι η κριτική της
µιας ή της άλλης πολιτικής των ΗΠΑ: αυτή την κάνουν
πάντα καλύτερα από τους αντιαµερικανούς οι ίδιοι οι Αµερικάνοι.
Μιλάµε για την αλλοπρόσαλλη αντιπάθεια προς ό,τι
κάνουν οι ΗΠΑ, για την ταύτιση µε τον όποιο εχθρό τους,
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

για την ηδονή µε την οποία αντιµετωπίζεται κάθε αποτυχία ή κακοτυχία τους, για τη βαθειά εντέλει συναίσθηση
πως Ελλάδα και ΗΠΑ ανήκουν σε διαφορετικά στρατόπεδα!
Για να φτάσουµε ως εκεί χρειάστηκε να παραχαράξουµε τον ιστορικό ρόλο που έπαιξαν οι ΗΠΑ στα εσωτερικά της χώρας µας τα τελευταία 60 χρόνια.
Η αλήθεια είναι πως χρωστάµε ευγνωµοσύνη στις ΗΠΑ
που δέχτηκαν να θυσιάσουν τα παιδιά τους για να αντιµετωπίσουν, µαζί µε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, την
κοµµουνιστική απειλή που σκίασε τη χώρα την δεκαετία του
1940. Τους χρωστάµε ευγνωµοσύνη διότι χάρη σε αυτήν
την παρέµβαση διασώθηκε η -έστω και «καχεκτική»- δηµοκρατική συνέχεια της χώρας και προφυλάχτηκε η εδαφική
και εθνική µας ακεραιότητα που οι κοµµουνιστές δε θα δίσταζαν στιγµή να θυσιάσουν, προκειµένου να κατασκευάσουν ένα φιλοσοβιετικό προπύργιο στο ελληνικό έδαφος.
Όπως είναι φυσικό, µε την απόφασή τους αυτή, οι ΗΠΑ εξυπηρετούσαν τα συµφέροντά τους: συµφέροντα όµως που είχαν ιδεολογικό πυρήνα –την προστασία της δηµοκρατίας και της ελευθερίας στον κόσµο– και που κυρίως συνέπιπταν πλήρως µε τα καλώς εννοούµενα συµφέροντα της χώρας µας, όπως πλέον παραδέχονται ακόµα και
οι νουνεχείς αριστεροί.
Και µετά την νίκη του 1949, όµως, οι Αµερικάνοι συνέβαλαν θετικά στην πορεία της χώρας:
Έστειλαν γενναία οικονοµική βοήθεια, που αναστήλωσε την κατεστραµµένη µας πατρίδα.
Συνέβαλαν αποφασιστικά στην ένταξη της Ελλάδας ως
ισοτίµου εταίρου στη µεταπολεµική διεθνή κοινότητα, µε
την ένταξη της πατρίδας µας στο «συµβούλιο της Ευρώπης», στο ΝΑΤΟ και την σύνδεσή της µε την ΕΟΚ.
Στο κυπριακό ζήτηµα προσέφεραν -ενάντια στις βρεΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007
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ταννικές επιθυµίες- το «σχέδιο Άτσεσον», την καλύτερη
ευκαιρία που είχε ποτέ ο ελληνισµός για να κάνει πραγµατικότητα το όνειρο της Ένωσης.
Τέλος, µε τον διάχυτο φιλελληνισµό τους, οι ΗΠΑ ως υπερδύναµη βοήθησαν να ακτινοβολήσει σε ολόκληρο τον
κόσµο η αγάπη στην αρχαία Ελλάδα και να επικυρωθεί διεθνώς η αντίληψη πως τούτο το ελλαδικό κράτος είναι ο νόµιµος κληρονόµος του αρχαίου κλέους...

Πικρή κληρονοµιά
Βέβαια αυτά πλέον κανείς δεν τα θυµάται, γιατί η πολυπόθητη µεταπολιτευτική οµαλότητα δεν ήταν τζάµπα.
Μαζί χρειάστηκε να αγοράσουµε όλη την κοµµουνιστική παλιατζούρα: το ΕΑΜ ήταν εθνικοαπελευθερωτικό,
η χούντα «αµερικανοκίνητη», η
τουρκική εισβολή σχεδιάστηκε
στο «στέϊτ ντιπάρτµεντ» κ.ο.κ.
Μετά τον ψυχρό πόλεµο, ο
κοµµουνιστικής έµπνευσης αντιιµπεριαλισµός συναντήθηκε µε
τον παραδοσιακό αντιδυτικισµό
των επιγόνων του «λαϊκού κόµµατος». Για την ελληνική δεξιά, οι
ΗΠΑ ταυτίστηκαν µε την µητρόπολη του... σιωνισµού· για την ελληνική αριστερά, η Ευρωπαϊκή
Ένωση (ΕΕ) µεταβλήθηκε σταδιακά σε ένα είδος... µετεµψύχωσης της ΕΣΣ∆. Καλλιεργήθηκε έτσι το ψευτοδίληµµα: µε την ΕΕ
ή µε τις ΗΠΑ; Ατλαντιστής ή ευρωπαϊστής;
Το γλυκό έδεσε... Σύµφωνα µε όλες τις έρευνες, ελάχιστοι Έλληνες θεωρούν σήµερα σύµµαχο τις ΗΠΑ.
Σύµφωνα µε τις χειρότερες συνήθειες της µεταπολιτευτικής δηµοκρατίας, οι πολιτικοί µας «ταγοί» χάϊδεψαν αισθαντικά τα αντιαµερικανικά ένστικτα και πασαλείφτηκαν
ευχαρίστως µε τον χυλό της.
Σταδιακά, η Ελλάδα έπαψε να τιµάει τα συµµαχικά της
καθήκοντα και µεταβλήθηκε σε έναν «σύµµαχο µη-σύµµαχο» των ΗΠΑ. Σε αντίθεση µε ό,τι δίδαξε ο µεγάλος Ελευ52
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θέριος Βενιζέλος (που δεν δίστασε να διασπάσει τη χώρα
και να στείλει εκστρατευτικό σώµα κατά των µπολσεβίκων,
προκειµένου να εξυπηρετήσει το εθνικό µας συµφέρον στο
πλευρό των φυσικών συµµάχων της Ελλάδας), σε αντίθεση
ακόµα µε ό,τι δίδαξε ο Νικόλαος Πλαστήρας, που έστειλε
Έλληνες να συµπολεµήσουν µε τους Αµερικανούς στην Κορέα, οι ηγέτες της µεταπολίτευσης εφάρµοσαν και στις διεθνείς µας σχέσεις τις κουτοπονηριές που συνήθιζαν στις εσωτερικές µας υποθέσεις.
Έτσι, τα τελευταία τριάντα χρόνια:
Η αµερικανική παρουσία στη χώρα ταυτίστηκε µε παρουσία «του θανάτου», που έπρεπε να... ξερριζωθεί πάση
θυσία!
Η Ελλάδα έσερνε απρόθυµα τα πόδια σε όλα τα συµµαχικά της καθήκοντα· ουδέποτε
πρόσφερε ουσιαστική βοήθεια
στις ΗΠΑ.
Ο τύπος, τα ΜΜΕ, οι διανοούµενοι, η παιδεία, ο καλλιτεχνικός κόσµος, η εκκλησία κ.λπ. αφέθηκαν να διακινούν έναν ξεδιάντροπο αντιαµερικανισµό, που
µόλυνε σταδιακά εις βάθος την
κοινή γνώµη.
Οι Αµερικανοί αξιωµατούχοι
µεταβλήθηκαν σταδιακά σε
personae non gratae στην Ελλάδα,
οι Αµερικανοί πρεσβευτές κακοποιούνταν λεκτικά µε το παραµικρό, ογκώδεις και ανεξέλεγκτες αντιαµερικανικές διαδηλώσεις ξεσπούσαν για ψύλλου πήδηµα, την
ίδια ώρα που απίστευτα εγκλήµατα και γενοκτονίες άλλων
χωρών αντιµετωπίζονταν από καλά σχεδιασµένη και οργανωµένη από τους ισχυρούς του µεταπολιτευτικού καθεστώτος «συνωµοσία σιωπής».
Η κατάσταση αυτή ήταν κακή για όσους λόγους θέλετε,
εδώ όµως αρκεί να αναφέρουµε ένα: ήταν κακή διότι το καθεστώς µεταπολιτευτικό σύστηµα έκανε εξωτερική πολιτική
όχι µε κριτήριο το συµφέρον της χώρας, αλλά την ψηφοθηρία και το εσωτερικό πολιτικό παίγνιο!
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Φ ΑΚΕΛΛΟΣ: Η Ε ΛΛΑ∆Α ΣΤΟ Μ ΑΤΙ ΤΟΥ Κ ΥΚΛΩΝΑ

Η ώρα του λογαριασµού
Πριν λίγες ηµέρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ
Μπους (George Bush) επισκέφθηκε τα Βαλκάνια. ∆εν πάνε πολλά χρόνια που αυτό ήταν συνώνυµο µε το «επισκέφθηκε την Αθήνα».
Όχι πια.
Τούτη η επίσκεψη στα Βαλκάνια σήµαινε κυρίως επαφές µε τους Αλβανούς (της Αλβανίας, του Κοσσυφοπεδίου,
των Σκοπίων) και τους Βουλγάρους.
Είχε ειπωθεί µε σκωπτική διάθεση πως η γεωστρατηγική σηµασία της Ελλάδας προκύπτει «διότι καλύπτει το γεωγραφικό κενό µεταξύ Ανατολίας και Ιταλίας».
Όχι πια.
Τούτο το κενό τώρα καλύπτεται ωραιότατα από µία εναλλακτική γέφυρα: Αλβανία-Κοσσυφοπέδιο-ΣκόπιαΒουλγαρία...
∆εν ξέρω πόσοι Έλληνες ένιωσαν εθνική υπερηφάνεια
από το γεγονός πως ο Αµερικανός πρόεδρος ήρθε στην γει-

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

τονιά µας κι έκοβε βόλτες έξω από την πόρτα µας, χωρίς να
ρίξει ούτε µια µατιά προς την Αθήνα...
∆εν ξέρω πόσους αυτό καθησυχάζει για το µέλλον της
πατρίδας µας και την εξυπηρέτηση των εθνικών µας συµφερόντων.
Ξέρω, όµως, πως η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων εργάστηκε –συνειδητά ή ασυνείδητα, αδιάφορο– επί
µία γενιά για να φτάσουµε σε αυτό το αποτέλεσµα. Όπως λέει και η σοφή ρήση, «προσέξτε τι εύχεσθε... καµµιά φορά
οι επιθυµίες µας γίνονται πραγµατικότητα!». Και ξέρω πως
η συµµαχική υποχρέωση δεν σηµαίνει µόνο ωφέλη -αλλά και
θυσίες.
∆εν ξέρω αν µπορούµε ακόµα να αποκαταστήσουµε τις
όποιες ζηµιές στις ελληνοαµερικανικές σχέσεις και να αποκαταστήσουµε τη θέση της χώρας µας στο πλευρό της υπερδύναµης...
Ξέρω, όµως, πως αν δεν το µπορούµε πια –ή αν δεν βρεθεί αυτός που θα το κάνει– θα το µετανιώσουµε πικρά... !
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Π ΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Πρωθυπουργικές ανακρίβειες για το περιβάλλον
Σε µία από τις σπανιότατες τεκµηριωµένες παρεµβάσεις πολιτικού φορέα στα δηµόσια δρώµενα, οι Οικολόγοι
Πράσινοι απορρίπτουν τις αναφορές του Έλληνα πρωθυπουργού ενώπιον του πρώην Αµερικανού αντιπροέδρου
Αλ Γκορ κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Αθήνα, ότι δήθεν η Ελλάδα τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις
της, που απορρέουν από το Πρωτόκολλο του Κιότο. Στο πλαίσιο της παρουσίασης των ενδιαφερουσών παρεµβάσεων που γίνονται από τα νέα κόµµατα, η Νέα Πολιτική δηµοσιεύει το σχετικό άρθρο-παρέµβαση.
Tου Τάσου Κροµµύδα*

Π

αρά τα µεγάλα λόγια του πρωθυπουργού και των υπουργών του, η ελληνική πολιτική για την αποτροπή της κλιµατικής αλλαγής παραµένει άτολµη
και αναποτελεσµατική. Σύµφωνα µε τα επίσηµα
στοιχεία της ΕΕ, η Ελλάδα υπερέβη τον στόχο του Κιότο
(+25%) για τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου ήδη από
το τέλος του 2005 και συνεχίζει αυξητικά! Ο δρόµος για
αυτό το “επίτευγµα” αποτυπώνεται στη σύντοµη ανασκόπηση της ελληνικής πολιτικής για το κλίµα την περίοδο
2004-7 που ακολουθεί.
Η Ελλάδα ήταν η τελευταία από τις 25 χώρες της ΕΕ που
κατέθεσε Εθνικό Σχέδιο Κατανοµής ∆ικαιωµάτων Εκποµπών για την περίοδο 2005-7 και µε ανύπαρκτη δηµόσια διαβούλευση, ενώ η κατανοµή δικαιωµάτων ήταν τόσο χαριστική, ώστε ακόµα και οι πιο ρυπογόνες µονάδες της ∆ΕΗ να εκπέµπουν λιγώτερο ακόµα κι από όσο τους είχε επιτραπεί. Για
το Σχέδιο Κατανοµής της περιόδου 2008-12 που κατατέθηκε πέρσι, η Ευρ. Επιτροπή απαίτησε µείωση των δικαιωµάτων που επιθυµούσε να µοιράσει η κυβέρνηση κατά 8,5%.
Στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής, διατηρείται η εξάρτηση από τον λιγνίτη (µε την εξαίρεσή του από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και την αδειοδότηση νέων λιγνιτικών µονάδων), εντείνεται η χρήση µαζούτ στα νησιά (µε την
κατασκευή από την ∆ΕΗ νέας πετρελαϊκής µονάδας στην
Κρήτη), ενώ συνολικά απουσιάζουν τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας. Θετικός ήταν ο νέος νόµος για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), χωρίς όµως να ενισχύει αρκετά
την µικρή οικιακή παραγωγή, τη σύσταση κοινωνικών εται-

ριών και τις νέες τεχνολογίες ενώ φιλοσοφία του παραµένει
η κάλυψη από ΑΠΕ της αύξησης της κατανάλωσης και όχι η υποκατάσταση θερµικών σταθµών. Οι καλές προθέσεις
του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδίου δεν αρκούν για την συνδιασµένη προώθηση των ΑΠΕ, µε επαρκή προστασία ορισµένων ευπαθών περιοχών.
Στις µεταφορές παραµένουµε τελευταίοι στην χρήση του
σιδηρόδροµου, την στιγµή που νέοι αυτοκινητόδροµοι προωθούνται στην Πελοπόννησο και την ∆υτική και Κεντρική
Ελλάδα. Παράλληλα, βασικά(!) σηµεία της εθνικής στρατηγικής για τις µεταφορές αποτελούν η βελτιστοποίηση των
φωτεινών σηµατοδοτών και η αναµονή των νέων ορίων εκποµπών για τα αυτοκίνητα από την ΕΕ. Στα θετικά σηµειώνουµε την επέκταση των µέσων σταθερής τροχιάς στην Αττική.
Στον οικιακό-τριτογενή τοµέα όχι µόνο καλπάζει η κατασκευή ενεργοβόρων κτιρίων αλλά η κυβέρνηση ζήτησε
3ετή αναστολή εφαρµογής της Οδηγίας για την ενεργειακή
αποδοτικότητα των κτιρίων και που θα έπρεπε να έχει υιοθετηθεί πριν τον Ιανουάριο του 2006. Προβληµατίζουν επίσης τα σχέδια για “1 εκατοµµύριο τουριστικές κατοικίες”.
Αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι η απουσία πολιτικής
βούλησης για την αντιµετώπιση αυτού του σηµαντικώτατου προβλήµατος. Ο αρµόδιος υπουργός απουσιάζει από
τις συνεδριάσεις των Ευρωπαϊκών Συµβουλίων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής ενώ από τις δηλώσεις του διαφαίνεται µια άγνοια βασικών παραµέτρων του
προβλήµατος.
!

* Μέλους της Γραµµατείας των Οικολόγων Πράσινων.
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Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Κ ΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

O Σοκούρωφ στην Tσετσενία
Tου Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο

Aλεξάντρ Σοκούρωφ είναι σήµερα ένας από τους
σπουδαιότερους εν δηµιουργία σκηνοθέτες του κινηµατογράφου και µε έργα όπως το συγκλονιστικό
Mάνα και Γιός (1996) ή η περίτεχνη Pώσσικη Kιβωτός (2001) έχει γίνει γνωστός σε όλον τον κόσµο. O Σοκούρωφ στις τελευταίες του ταινίες καταπιάνεται µε πρόσωπα της
σύγχρονης ιστορίας, όπως στην τελευταία του ταινία Ήλιος
(2005), όπου καταγράφει τις στιγµές του Aυτοκράτορα Xιροχίτο, όταν υπέγραφε τη συνθηκολόγηση της Iαπωνίας στον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο ή στον βραβευµένο Mολώχ
(1999), ένα σαββατοκύριακο αναψυχής του Aδόλφου Xίτλερ.
Στον πόλεµο πάει και µε την τελευταία του ταινία Aλεξάνδρα, η οποία αναµένεται τον Aύγουστο στην Aθήνα, µαζί µε τον σκηνοθέτη της απ’ ό,τι µαθαίνουµε. Mόνο που, στην
ηθική του κινηµατογράφου του Σοκούρωφ, δε χωρούν τόσο τα γεγονότα όσο οι άνθρωποι. Στην Aλεξάνδρα δεν πέφτει
ούτε µια ντουφεκιά. Tα διλήµµατα του πολέµου που οι Pώσσοι διεξάγουν στην Tσετσενία είναι παρόντα στο πρόσωπο
µιας ηλικιωµένης γυναίκας, της Aλεξάνδρας Nικολάεβνας,
που επισκέπτεται τον εγγονό της σε στρατόπεδο κοντά στο
Γκρόσνι. Mε δυο ερωτήσεις της η γιαγιά παίρνει τη θέση της
απέναντι στους µατωβαµένους άντρες: «πότε θα παντρευτείς;», ρωτά τον εγγονό της και «τί είναι πατρίδα;» αναρωτιέται. Kοινότυπες οι ερωτήσεις επαναφέρουν τη συζήτηση σε
αυτονόητα, τα οποία ωστόσο αποσιωπώνται σ’ έναν κόσµο τυφλωµένο από τη δύναµη και την εξουσία. Άλλωστε, αυτή την
εποχή, ο Σοκούρωφ δουλεύει παράλληλα και στον Φάουστ,
µια παραγωγή που προχωράει αργά, όπως ο ίδιος παραδέχεται, και που είναι το επιστέγασµα της τριλογίας του για τον
πειρασµό της εξουσίας, µε τον Xιροχίτο, τον Xίτλερ αλλά και
τον Λένιν, ο οποίος εµφανίζεται στον Tαύρο (2000).
H ταινία προβλήθηκε τον περασµένο Mάϊο στις Kάννες
και απέσπασε θετικές, αν και κάπως συγκαταβατικές, κριτικές. Λογικό. Bλέπετε, ολοένα και περισσότερο ο σύγχρονος
κινηµατογράφος αποµακρύνεται από τέτοιες οπτικές. H µεταµοντέρνα έλλειψη νοήµατος έχει χτυπήσει και στις ταινίες,
όπου το σηµαντικώτερο πλέον είναι η τεχνολογία της αφήΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

γησης και τα εφέ. O Σοκούρωφ επιµένει στους ανθρώπους.
Aκόµα και οι επιλογές των ηθοποιών του είναι πάντα αντισυµβατικές, ακριβώς γιατί είναι ταιριαστές. Στην Aλεξάνδρα πρωταγωνιστεί η Γκαλίνα Bισνέβσκαγια, παληά δόξα
του θεάτρου Mαριίνσκι της Aγίας Πετρούπολης και χήρα του
µεγάλου Pοστροπόβιτς. Tο ίδιο γερασµένη µοιάζει να είναι
και η δόξα της Aγίας Pωσσίας. ∆εν ξέρω αν ο Πούτιν αισθάνθηκε άβολα από την ταινία, όπως έγραψε το περιοδικό
«Bαράϊετι» (24/5/2007), το σίγουρο είναι ότι ο Σοκούρωφ
µε τις ταινίες του κρατάει κάτι από τη δύναµη του παλιού
ρώσσικου κινηµατογράφου, ο οποίος ηγεµόνευε στην αρχή
αλλά και στο τέλος του Εικοστού Αιώνα. Eγώ θα έλεγα ότι
µάλλον ο Σοκούρωφ µε τις ταινίες του, από τη δεκαετία του
1990, προανήγγειλε την εποχή Πούτιν, όπου η Pωσσία χτίζει εκ νέου τη θέση της στον κόσµο. ∆εν είναι τυχαίο ότι τα
θέµατα των ταινιών του είναι παγκόσµια. Mόνο που ο Σοκούρωφ, απόγονος του Nτοστογιέβσκι και της µεγάλης ρώσσικης λογοτεχνίας, όπως ο ίδιος έχει πει, µιλάει κυρίως για
την ηθική υπεροχή του ρώσσικου, ευαγγελικού στις ρίζες
του, πολιτισµού. Γι’ αυτό και η σηµασία της αντιπολεµικής
του αυτής ταινίας έγκειται στο ότι µεταφέρει τη συζήτηση
για το γόητρο της χώρας του σε άλλο επίπεδο από τα πετρέλαια και τους πυραύλους. Aυτή η µεταφορά, ενδεχοµένως, να ξεβολεύει τον νέο Tσάρο της Mόσχας...
Nα πάτε να δείτε την ταινία, έχοντας στο νου σας ότι δεν
πρόκειται για πολιτικό φιλµ, ασχέτως που εµείς πολιτικολογούµε τόσην ώρα. Ή µάλλον είναι πολιτική η ταινία στην
κυριολεξία της, καθώς επαναφέρει τον στοχασµό επάνω στα
στοιχειώδη της ανθρώπινης ζωής. Προσέξτε τον ιδιαίτερο
τρόπο που ο Σοκούρωφ δουλεύει το χρώµα, σε συνεργασία
µε τον φωτογράφο Aλεξάντρ Mπουρώφ. Προσέξτε επίσης
τη µουσική του Aντρέϊ Σίγκλ. Tο σάουντρακ, ιδιαίτερα σηµαντικό για τον Σοκούρωφ, ο οποίος αποδεικνύεται εδώ καλός µαθητής του Mπρεσόν, δουλεύει υποδορίως. H µουσική σε µερικά σηµεία είναι τόσο χαµηλή που ούτε καν ακούγεται, όµως είναι πάντα εκεί!
!
Kαλή θέαση, λοιπόν, και καλό καλοκαίρι!
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Θ ΕΑΤΡΟ

∆ηµήτριος Κοροµηλάς
«Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας»
Σκηνοθεσία: Α.Αζάς – Φεστιβάλ Αθηνών - χώρος «Σχολείον»

«Αποστολή της κωµωδίας είναι το να απεικονίζει, φωτίζουσα συγχρόνως υψόθεν
διά του ιδανικού της τέχνης φωτός τον αληθή κοινωνικόν βίον»
∆ηµήτριος Κοροµηλάς

Tου Γιάννη ∆ρακόπουλου

«Ο

Αγαπητικός της βοσκοπούλας» του ∆ηµητρίου Κοροµηλά είναι έργο που κατέχει ζηλευτή
θέση στο νεοελληνικό δραµατολόγιο, αγαπήθηκε από πολλές γενιές και έγινε πολλές φορές µεγάλη επιτυχία στον κινηµατογράφο και το θέατρο. Εκτυλίσσεται στην Αρτοτίνα το 1890, όπου µια αρχοντοπούλα αρνείται τον πλούσιο γαµπρό, που της προτείνουν οι δικοί της, για την αγάπη ενός φτωχού και ξεπεσµένου νέου.
Το ενδιαφέρον, όµως, βρίσκεται στην απόδοση του κλασσικού αυτού κειµένου, που είναι τόσο ανατρεπτική και πρωτοποριακή όσο ήταν και ο συγγραφέας στην εποχή του. Μια
παράσταση για την οποία ο Κοροµηλάς θα αισθανόταν υπερήφανος και θα χαµογελούσε, βλέποντας τις µελλούµενες
γενιές να υψώνουν τα δικά τους λάβαρα της αµφισβήτησης
απέναντι σε κάθε τι αλλότριο, που δεν ανταποκρίνεται στα
χρηστά ήθη και έθιµα του τόπου.
Τα έργα εποχής, και ειδικά το συγκεκριµένο, µπορεί πολύ εύκολα να οδηγήσει, όποιον ασχοληθεί επιφανειακά µαζί του, στην παρωδία. Εδώ, όµως, ο στόχος είναι άλλος. Τα
στοιχήµατα που πρέπει να κερδηθούν πολλά. Η αγάπη επί
του κειµένου και ο σεβασµός, φαίνονται στην ευαισθησία µε
την οποία οι ηθοποιοί δούλεψαν τον δεκαπεντασύλλαβο στίχο, καταφέρνοντας να τον κάνουν δικό τους και να τον αποδώσουν µε τέτοιο τρόπο που και η ποίηση να βγαίνει αλώβητη, µα και ο ρεαλισµός να µην χάνεται. Αυτό ήταν ίσως
και ένας από τους µεγαλύτερους σκοπέλους, γιατί, αν ο ηθοποιός δεν ακούγεται ρεαλιστικός, τότε η σκηνική παρουσία του έργου ξεφτίζει. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί σε
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παρόµοιες περιπτώσεις παρωδούν το κείµενο, χρησιµοποιώντας γκροτέσκες φόρµες, προκειµένου να κρατήσουν σε
υψηλά επίπεδα την ενέργεια της παράστασης και την προσοχή του θεατή αµείωτη, υπονοµεύοντας όµως έτσι την ίδια
την νοηµατική του κειµένου. Το αποτέλεσµα, όµως, αυτής
της πρακτικής είναι παραστάσεις κενές περιεχοµένου. Εδώ,
όµως, ακολουθήθηκε ο δύσκολος δρόµος, ο οποίος σαν µορφή µπορεί να φαίνεται πολύ απλός αλλά πόσο δύσκολο είναι να κερδηθεί αυτή η «απλότητα».
Η συνολική σκηνική παρουσίαση του πολυπαιγµένου αυτού έργου διαφέρει ριζικά από ό,τι έχουµε συνηθίσει. Τα κοστούµια, τα σκηνικά, οι ερµηνείες συνθέτουν ένα σύνολο που
χαρακτηρίζεται από λιτότητα, ευρυθµία, σωστή αντίστιξη,
σκηνική οικονοµία, αµεσότητα, έξοχο λυρισµό και χιούµορ.
Και σε αυτήν την παράσταση, όπως και στο «∆άφνις και
Χλόη», εντυπωσιάζει ο τρόπος µε τον οποίο η σκηνή γεµίζει
µε παραστάσεις και εικόνες, µέσα από τη χρήση εξαιρετικά λιγοστών, µα τόσο µελετηµένα επιλεγµένων, αντικειµένων. Αντίστοιχα λιτή και υπαινικτική η µουσική. Ο Κώστας Κοράκης, πατώντας πάνω στη φόρµα του δηµοτικού τραγουδιού,
συνοδεύει τους άδοντες ηθοποιούς πότε µε το ακορντεόν και
πότε µε την κιθάρα. Εξαιρετικοί οι φωτισµοί της Χριστίνας
Θανάσουλα, όπως και η κινησιολογική επιµέλεια της Μπέτυς ∆ραµισιώτη. Τελικά, µια παράσταση σύγχρονη, πολύ
δουλεµένη, µε ικανότατους ηθοποιούς, µε εξαιρετικό σκηνικό ήθος και οικονοµία. Είναι από τις παραστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις περήφανος που γίνονται στον τόπο µας από
νέους καλλιτέχνες µε µεράκι, γνώση και κυρίως ταλέντο. !
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Πλοία και Μοναστήρια
Χρήστος Λυµπέρης, Ναύαρχος ε.α.,
Πλοία και Μοναστήρια, Παράλληλοι Βίοι – Το χριστιανικό µήνυµα µέσα από τη θάλασσα, εκδόσεις Εν πλω, Αθήνα 2007, 385 σελίδες.

Ό

σοι από µας είχαν την τιµή να υπηρετήσουν στο
Μετά τα Ίµια, ο απόστρατος πλέον Ναύαρχος συνεργάΕλληνικό Πολεµικό Ναυτικό τα χρόνια πριν το
σθηκε µε την Περιφερειακή ∆ηµοκρατική Ένωση του Μι1996, θυµούνται τον Ναύαρχο Λυµπέρη (αρχάλη Χαραλαµπίδη, ένα µικρό κόµµα που εκπροσωπούσε
χηγό του Στόλου το 1987-9 και Α/ΓΕΕΘΑ το
τον δηµοκρατικό πατριωτισµό και τις κοινοτικές ιδέες. Το
1993-6) ως έναν αδέκαστο, αυστηρό και αδιάλλακτο σε ζη2002 έπαυσε να ασχολείται µε οιαδήποτε πολιτική δραστητήµατα ηθικής τάξεως αξιωµατικό, µε βαθειά τεχνοκρατιριότητα και αφοσιώθηκε στην συγγραφή του βιβλίου του.
κή γνώση του αντικειµένου του και πραγµατικό πάθος για
Το βιβλίο αυτό του Ναυάρχου είναι απροσδόκητο: στην
την θάλασσα. Η µεν τότε πολιτική ηγεουσία κατέγραψε και ανέλυσε τις ανασία εµπιστευόταν την εµπειρία και την
φορές (κυριολεκτικές ή µεταφορικές)
κρίση του, νατοϊκοί σύµµαχοι δυσφοστην θάλασσα που περιέχονται στην Βίρούσαν µε την ακαµψία του στην προάβλο, στην Παλαιά και στην Καινή ∆ιασπιση των ελληνικών γεωστρατηγικών
θήκη, στους Εκκλησιαστικούς Ύµνους
συµφερόντων, οι δε υφιστάµενοί του τον
και στα Πατερικά Κείµενα. Θα µπορούθαύµαζαν και ταυτοχρόνως τον υπάσε άνετα να έχει παρουσιασθεί ως διδακουαν τυφλά.
κτορική διατριβή. Αυτή η συνάντηση της
Ο Ναύαρχος είχε από νωρίς καταλάθρησκείας µε την θάλασσα κατά ιδιαίτεβει ότι η έκβαση των εθνικών υποθέσερο τρόπο προσωποποιείται στον ίδιο τον
ων δεν κρίνεται στα πεδία βολής αλλά
συγγραφέα. Το ωραιότερο κατά την γνώστον χώρο της πολιτικής. Το 1973 συµµη µου µέρος του βιβλίου είναι ο Πρόµετέσχε στο Κίνηµα του Ναυτικού εναλογος, όπου ο Ναύαρχος αφηγείται βιωντίον της απριλιανής ∆ικτατορίας και αµατικά πώς συνδέθηκαν µέσα του η Πίποτάχθηκε, για να επανέλθει στην Μεστη µε την Θάλασσα. ∆ιηγείται τις εταπολίτευση.
µπειρίες του από τις χριστιανικές µαθηΣχέδιο του Σπύρου Oικονόµου τικές οµάδες, την πεζοπορία σ’ ένα ερηΌταν το ΠΑΣΟΚ έχασε τις εκλογές
του 1989, παραιτήθηκε από Αρχηγός
µοκλήσι του χωριού του τον Ιούλιο του
του Στόλου και ενεπλάκη στην πολιτική, ως µέλος της Κε1951, την αίσθηση του µοναστικού κοινόβιου που του έντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Γεγονός το οποίο αποδιναν τα πολεµικά πλοία, τις διαταγές του προς το πλήρωκαλεί στο βιβλίο του «ένα από τα µεγάλα λάθη της ζωής
µα που ασυνείδητα εµπεριείχαν θρησκευτικά στοιχεία, την
µου» (σ. 17). Ίσως να έχει δίκιο, διότι ένας ναύαρχος µε αγνωριµία του µε τον γέροντα Νικόδηµο σ’ ένα βυζαντινό
κέραιο χαρακτήρα θα ταίριαζε καλύτερα σε άλλες εποχές
µοναστήρι του 12ου αιώνα. Στην σκέψη του συνυπάρχουν
µε άλλους χαρακτήρες. Κάτι που φάνηκε στην κρίση των
συνθετικά η Πατρίδα, η Πίστη και η Θάλασσα.
Ιµίων, όταν ολόκληρο το πολιτικό σύστηµα µετέβαλε τον
Στο έργο αυτό του Ναυάρχου Λυµπέρη ταιριάζει το δύΧρ. Λυµπέρη σε αποδιοποµπαίο τράγο, για να συγκαλύψει
σκολο επίθετο «ψυχωφελές». Το συνιστούµε εκθύµως. !
Μ.Η.Μ.
τις δικιές του ευθύνες.
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Μαχµούντ Μαµντάνι

«Καλός Μουσουλµάνος, Κακός Μουσουλµάνος –
Οι Ηνωµένες Πολιτείες, ο Ψυχρός Πόλεµος και
τα αίτια της τροµοκρατίας»
Tου Χάρη Τσιτσόπουλου

Τ

ο βιβλίο του Mahmood Mamdani είναι µια ενδιαφέρουσα συνεισφορά στη µετα-ψυχροπολεµική θεωρία των διεθνών σχέσεων. Γραµµένο από τη σκοπιά ενός κοσµοπολίτη Αφρικάνου (γεννηµένου στην
Ουγκάντα, ινδικής καταγωγής), το βιβλίο ξεκινά µε µια κριτική του δυτικο-κεντρισµού, τόσο στην πολιτισµική όσο και
στην πολιτική φιλολογία. Με αναφορές σε έργα
όπως το The African Origin of Civilization του
Σεΐχ Άντα Ντιόπ, ο συγγραφέας επιχειρεί κατ’ αρχήν να ερεθίσει τη σκέψη του αναγνώστη ως προς
τις ιστορικές αποικιοκρατικές πρακτικές του δυτικού κόσµου, οι οποίες οδήγησαν στο φαινόµενο της “βίας του αυτόχθονα” (για τον Μαµντάνι
πρόγονο της σηµερινής πολιτικής ισλαµικής βίας).
Μόνο µε γνώµονα αυτή τη βία µπορούν να εξηγηθούν οι απελπισµένες επιθέσεις αυτοκτονίας και
όχι µε όρους πολιτισµικούς ή θρησκευτικούς.
Σε ό,τι αφορά τον διάλογο για τους πολιτισµούς, ο συγγραφέας εστιάζεται στην κριτική της θέσης που
προσδίδει στην πολιτική κουλτούρα –και κατ’ επέκτασιν στην
τροµοκρατία– πολιτισµική προέλευση. ∆ιανοητές όπως ο
Bernard Lewis και ο Samuel Huntington ερµηνεύουν πολιτικά φαινόµενα και ενέργειες βάσει της “πολιτισµικής ποιότητας” µιας χώρας, θεώρηση που οδηγεί µε λογική συνέπεια στο συµπέρασµα ότι η πολιτική τροµοκρατία είναι απότοκη της εχθρικά διακείµενης πολιτισµικής ποιότητας του
Ισλάµ (“ένα από τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει η απόπειρα εξίσωσης της πολιτικής µε την πολιτισµική ταυτότητα είναι ότι µε αυτόν τον τρόπο όλα γίνονται µονοδιάστατα”, αποφαίνεται ο Μαµντάνι).
58

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2007

Οι θεωρίες τύπου Huntington αποδυναµώνονται περαιτέρω από τις εύστοχες αναφορές σε ορισµένες πτυχές
της αραβικής και ισλαµικής ιστορίας (που δανείζονται στοιχεία µεταξύ άλλων και από τον Tariq Ali), όπως: α) το Τζιχάντ µε τη σηµερινή διαδεδοµένη χρήση του όρου (δηλαδή ένοπλη σταυροφορία εναντίον απίστων) εµφανίζεται
στην ιστορία τέσσερις µόνο φορές (µε τελευταία
αυτήν των Ουαχαβιτών εναντίον των Οθωµανών
αυτοκρατόρων), β) οι διανοούµενοι του πολιτικού
Ισλάµ υπήρξαν σε µεγάλο βαθµό διαλλακτικοί,
µερικοί µάλιστα ήταν ανοικτοί σε στοιχεία του δυτικού πολιτισµού. Από τους επιφανέστερους, µόνον ο Ινδός Μαουντούντι πρέσβευε την ίδρυση
µουσουλµανικού κράτους υπό το καθεστώς της
Σαρία.
Ως εκ τούτου, οι ιστορικές πηγές της σηµερινής ισλαµικής τροµοκρατίας πρέπει να αναζητηθούν αλλού. Στο κεφάλαιο «Ο Ψυχρός Πόλεµος
µετά την Ινδοκίνα», η ανάλυση στρέφεται γύρω από τη µετατόπιση του κέντρου του Ψυχρού Πολέµου από την Νοτιοανατολική Ασία στην Αφρική και την παράλληλη µεταστροφή των συγκρουσιακών µεθόδων. Το πέρασµα στην
“σύγκρουση δι’αντιπροσώπου” (conflict by proxy) συνεπάγεται και την ανάπτυξη έµµεσων τακτικών επίθεσης, µεταξύ των οποίων είναι και η υπονόµευση των θεωρούµενων ως
φιλοσοβιετικών καθεστώτων µε άµετρες και αόριστες στοχοποιήσεις. Για τον συγγραφέα, η ενίσχυση των συγκρούσεων αυτών µε τον προσεταιρισµό δικτύων ναρκωτικών και
η ανάθεση σε αντιπολιτευτικές οµάδες της ανατροπής κυβερνήσεων, οδήγησαν στην πλήρη απαξίωση νοµιµοποίηΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Β ΙΒΛΙΟ

σης των ΗΠΑ. Ο Μοµπούτου στο Κονγκό, οι Renamo στη
Μοζαµβίκη, η Unita στην Ανγκόλα και οι Κόντρας στη Νικαράγουα υπήρξαν εκτελεστές πρωτοφανών φρικαλεοτήτων –όλες µε την συγκατάθεση και την πολιτική κάλυψη
των ΗΠΑ. Το εγχειρίδιο “Ψυχολογικές επιχειρήσεις στον
ανταρτοπόλεµο”, δηµοσιευµένο το 1985 από την CIA, περιέγραφε τη χρήση βίας στον άµαχο, κυρίως, πληθυσµό της
Νικαράγουα. Ο αµερικανικός εναγκαλισµός αυτής της τροµοκρατίας, µαζί µε την ενθάρρυνση ανάλογων τακτικών από τους φονταµενταλιστές ισλαµιστές εναντίον του αφγανικού κοµµουνιστικού καθεστώτος, γέννησαν την έννοια της
ισλαµικής πολιτικής τροµοκρατίας, όπως την γνωρίζουµε
σήµερα.
Η κριτική των αµερικανικών ΜΜΕ από τον Μαµντάνι
και του ρόλου τους στην τροφοδότηση του φαύλου κύκλου
της βίας, θυµίζει σε πολλά σηµεία τις αντίστοιχες µελέτες
των Chomsky και Said. Επίκεντρο των επικρίσεων του συγγραφέα αποτελεί η αµερικανική προπαγάνδα, που αποσιωπά τις εκάστοτε φρικαλεότητες των συµµάχων ή “αντιπροσώπων” τους στον Τρίτο Κόσµο. Η “αρνητική” προπαγάνδα συνίσταται στην απόκρυψη βιαιοτήτων, που όταν τελικά
αποκαλύπτονται είναι ήδη αργά, ενώ η “θετική” συνίσταται
στην παραγωγή και διασπορά ψευδών ειδήσεων µε στόχο
την χειραγώγηση των µαζών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι το Γραφείο Στρατηγικής Επιρροής του Rumsfeld

και το Γραφείο Eιδικού Σχεδιασµού του Wolfowitz, υπαίτιο
σε µεγάλο βαθµό για την κατασκευή του µύθου σύνδεσης του
Σαντάµ µε την Αλ-Κάϊντα και του “µπαµπούλα” των όπλων
µαζικής καταστροφής.
Στο κεφάλαιο-κλειδί του βιβλίου, ο Μαµντάνι εντοπίζει
την γένεση της ισλαµικής τροµοκρατίας στον αφγανικό πόλεµο των αρχών της δεκαετίας του ’80. Το µένος µε το οποίο
οι Αµερικανοί αντέδρασαν στον ρωσσικό επεµβατισµό - ο οποίος ήταν απότοκο κι όχι αιτία της αµερικανικής ανάµειξης
- και η αγωνία να επικρατήσουν σε συµβολικό επίπεδο, ώθησαν τις κυβερνήσεις Carter και Reagan στην υποστήριξη
των φανατικών φονταµενταλιστών µουσουλµάνων, µε όποιο
πρόσωπο κι αν εµφανίζονταν αυτοί, για να τους εγκαταλείψουν αµέσως µετά την απόσυρση των σοβιετικών στρατευµάτων. Έτσι, το αντι-σοβιετικό τζιχάντ από το πλήθος των
ετερόκλητων (και συχνά αλληλοσυγκρουόµενων) οµάδων,
χωρίς πολιτική και ιδεολογική καθοδήγηση πλέον, δεν άργησε να µετατραπεί σε παγκόσµιο.
Το βιβλίο τελειώνει τονίζοντας την σηµασία της ελεύθερης σκέψης, αν όχι για την επικράτηση της ειρήνης, τουλάχιστον για την διάχυση της αλήθειας στις µάζες. “O Μπιν
Λάντεν είναι πολιτικός, όχι θεολόγος” και προκειµένου να επιτευχθεί µια παγκόσµια πολιτική ισορροπία “η Αµερική
δεν µπορεί να καταλάβει ολόκληρο τον κόσµο. Πρέπει να µάθει να ζει µαζί του”.
!
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Επιφυλλίδα

Έλληνας πατριώτης και διεθνής παίκτης

Ιωάννης Καποδίστριας
Tου Μελέτη Η. Μελετόπουλου

Η

Ευρώπη, ακραία απόληξη της Ευρασίας και τέρµα µεγάλων και ανοµοιογενών µεταναστευτικών
ροών, υπήρξε και εξακολουθεί να είναι ως ιστορικό υποκείµενο ανοµοιογενής, µε αποτέλεσµα να
σπαράσσεται από συγκρούσεις. Αντίδοτο στην βαθύτατη ανοµοιογένεια ήταν και είναι η συγκρότηση ενιαίας συνθετικής ταυτότητας και πολιτικής προσωπικότητας.
Πολλές ιστορικές προσωπικότητες συνέλαβαν µία ιδέα
για την ευρωπαϊκή ενότητα και ταυτότητα: ο Αλέξανδρος,
ο Καίσαρ, ο Ιουστινιανός, ο Καρλοµάγνος, ο Όθων, ο Μανουήλ Κοµνηνός, καθώς και πολλοί σηµαντικοί πνευµατικοί
άνδρες. Ο Ναπολέων εκπροσωπεί την δυναµική φάση της
ευρωπαϊκής ιδέας, βασισµένη στα ιδεώδη του ∆ιαφωτισµού
και της Γαλλικής Επαναστάσεως. Μετά την ήττα του Ναπολέοντος διαµορφούται η Ευρώπη της Ιεράς Συµµαχίας, στα
πλαίσια της οποίας συγκρούονται δύο διαφορετικές αντιλήψεις για την δοµή και το πρόσωπο της µετα-ναπολεόντειας Ευρώπης. Την µία εκπροσωπεί ο καγκελάριος της
αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας, ο Μέττερνιχ· την άλλη ο
υπουργός Εξωτερικών της Ρωσσικής αυτοκρατορίας, ο Έλλην Καποδίστριας (1776-1831).
Ο µεν Μέττερνιχ υπηρετεί µία αριστοκρατική, φεουδαλική, αντιδραστική πολιτική φιλοσοφία, ενώ ο Καποδίστριας
προσπαθούσε να επηρεάσει την εξέλιξη των γεγονότων προς
την µετριοπαθώς φιλελεύθερη κατεύθυνση και ταυτόχρονα
προς την κατεύθυνση της υπεράσπισης των µικρών εθνών
και της αυτονοµίας τους.
Ας γυρίσουµε όµως πίσω στον χρόνο, για να εξετάσουµε
τις πηγές της καποδιστριακής αντίληψης και φιλοσοφίας.
Η πολιτική σκέψη του Καποδιστρίου αποτελεί σύνθεση
της ευγενούς επτανησιακής καταγωγής του στα πλαίσια της
ταξικής, φεουδαλικής προελεύσεως κερκυραϊκής κοινωνίας
αφ’ ενός· και αφ’ ετέρου της ιδεολογικής επίδρασης που
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δέχθηκε στην Ιταλία το διάστηµα 1794-7. Πράγµατι, σπουδάζοντας ιατρική στην Ιταλία, σε εποχή θυελλώδους εισβολής των ιδεών του γαλλικού διαφωτισµού, φαίνεται ότι ο
νεαρός Καποδίστριας, που µελετούσε MONTESQUIEU και
άλλους Γάλλους διαφωτιστές, υιοθέτησε τις δηµοκρατικές
και φιλελεύθερες αντιλήψεις του ∆ιαφωτισµού, χωρίς να
προσχωρήσει όµως στις υλιστικές και ανατρεπτικές του όψεις. Παρέµεινε σταθερός σε ζητήµατα πίστης και κοινωνικής οργάνωσης, διαµορφώνοντας έτσι µία φιλοσοφία που
θα µπορούσαµε να αποκαλέσουµε «ορθόδοξο διαφωτισµό».
Από αυτήν την σύζευξη προέκυψε και η στάση που θα τηρούσε αργότερα ως εκπρόσωπος του Τσάρου στις διαπραγµατεύσεις για την διαµόρφωση της µεταναπολεόντιας Ευρώπης: εντός της Ιεράς Συµµαχίας αλλά σε φιλελεύθερη
γραµµή.
Καθοριστικό ρόλο στην στάση του Καποδιστρίου φαίνεται ότι διεδραµάτισε ο φλογερός πατριωτισµός του: δέχθηκε να γίνει υπουργός Εξωτερικών του Τσάρου Αλεξάνδρου το 1815 µε µη αποκρυπτόµενη πρόθεση να υπηρετήσει το χειµαζόµενο έθνος του. Όταν η πολιτική του Τσάρου
έπαυσε να εξυπηρετεί την ελληνική υπόθεση, ο Καποδίστριας υπέβαλε την παραίτησή του.
Και, πράγµατι, εντός της Ιεράς Συµµαχίας, κινήθηκε ως
υπουργός Εξωτερικών όχι τόσο της Ρωσσίας όσο της ανύπαρκτης κρατικά Ελλάδος, προσπαθώντας να ρυµουλκεί την
ρωσσική πολιτική προς την κατεύθυνση που εξυπηρετούσε
τα ελληνικά συµφέροντα. Μέχρις ένα σηµείο το επέτυχε.
Η σταδιοδροµία του Καποδιστρίου ήταν αξιοκρατική.
Αφού άσκησε για κάποιο διάστηµα την ιατρική στην Κέρκυρα, όπου υπηρέτησε ως διευθυντής του νοσοκοµείου αλλά ταυτόχρονα απεσταλµένος της Επτανήσου Πολιτείας στην
Κεφαλληνία και στην συνέχεια γραµµατεύς της Επικρατείας το 1803 και έκτακτος επίτροπος-συντονιστής της στραΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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τιωτικής άµυνας της Λευκάδας εναντίον του Αλή-Πασά το
1807, προσελήφθη το 1808 στο διπλωµατικό σώµα της Ρωσσίας. Εγκαταστάθηκε στην Μόσχα, όπου συνέτασσε υποµνήµατα γεωπολιτικού περιεχοµένου, µε πληροφορίες και εκτιµήσεις που τοποθετούσαν τα πράγµατα στις σωστές τους
διαστάσεις. Το 1811 τοποθετήθηκε στην ρωσσική πρεσβεία
της Βιέννης και το 1812 διευθυντής του διπλωµατικού γραφείου του Ρώσσου αρχιστρατήγου του ∆ουνάβεως. Το 1814
του ανετέθη µία βαρυσήµαντη αποστολή: να ανασχέσει την
γαλλική επιρροή στην Ελβετία. Οι Γάλλοι είχαν προσεταιριστεί τα µικρά καντόνια, ενώ ο αντιγαλλικός συνασπισµός επεδίωκε την ουδετεροποίηση των Ελβετών. Η υπόθεση απαιτούσε λεπτές ισορροπίες, εντός των οποίων κινήθηκε µε
επιτυχία ο Καποδίστριας, επαναφέροντας την οµόνοια και
ταυτόχρονα συνδέοντας την Ελβετική Συνοµοσπονδία µε
την αντιγαλλική συµµαχία. Κάτι που προκάλεσε την εσαεί ευγνωµοσύνη των Ελβετών προς το πρόσωπό του (το όνοµα
του Καποδιστρίου τιµά πλατείες και δρόµους της Γενεύης και
της Λωζάννης, ενώ ο ίδιος είχε ανακηρυχθεί επίτιµος πολίτης των δύο αυτών πόλεων).
Λόγω της επιτυχίας του Καποδιστρίου στην Ελβετία, ο
Τσάρος τον διόρισε αντιπρόσωπό του στο Συνέδριο της Βιέννης, που ακολούθησε την συντριβή του Ναπολέοντος. Ο
Καποδίστριας παρενέβη κατ’ αρχάς υπέρ της ηττηµένης Γαλλίας και αντέκρουσε το γερµανικό σχέδιο διαµελισµού της.
Ο Καποδίστριας ήθελε την Γαλλία, µε την φιλελεύθερη παράδοση, σύµµαχό του στο Ανατολικό Ζήτηµα. Ταυτόχρονα
φρόντισε ώστε τα Ιόνια Νησιά να προσαρτηθούν στην φιλελεύθερη Αγγλία και όχι στην αντιδραστική Αυστρία.
Όταν το 1815 ο Τσάρος Αλέξανδρος διόρισε τον Καποδίστρια υπουργό των Εξωτερικών, ο τελευταίος διευκρίνισε
µε εντιµότητα στον Τσάρο ότι η ελληνική του συνείδηση θα
προκαλούσε προβλήµατα στην ρωσσική πολιτική, αλλά ο
Τσάρος του αντέστρεψε το επιχείρηµα. Παρά την ευµένεια
του Τσάρου, ο Καποδίστριας θα βάδιζε, σε όλη την διάρκεια
της θητείας του, σε τεντωµένο σκοινί.
Το 1818, στο Συνέδριο του Άαχεν, ο Καποδίστριας υποστήριξε και επέτυχε την λήξη της στρατιωτικής κατοχής της
Γαλλίας, τον περιορισµό των γαλλικών επανορθώσεων και
κατέθεσε υπόµνηµα στο οποίο κατήγγελε την χρήση βίας στις
διεθνείς σχέσεις. Το 1820-21, στα Συνέδρια του Τροπάου και
Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

του Λάϊµπαχ, η Ιερά Συµµαχία (των νικητών των ναπολεοντείων πολέµων: Ρωσσία-Αγγλία-Αυστρία κυρίως) έπρεπε να
αντιµετωπίσει τις επαναστάσεις που είχαν εκραγεί στην Νεάπολη και στο Πεδεµόντιο της Ιταλίας. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυστρίας Μέττερνιχ υποστήριξε την βίαιη κατάπνιξή τους και την επαναφορά του µεσαιωνικού κοινωνικού
καθεστώτος. Ο Καποδίστριας υποστήριξε ότι η παλινδρόµηση σε παρωχηµένα κοινωνικά συστήµατα αποτελούσε χίµαιρα κι ότι η απάντηση στις επαναστάσεις αυτές, που επεδίωκαν εθνική και κοινωνική χειραφέτηση, έπρεπε να είναι
η έλλογη επικράτηση φιλελεύθερων θεσµών, κοινωνικές µεταρρυθµίσεις και σεβασµός των εθνικών δικαίων. «∆ιά συνετών θεσµών», εισηγείτο ο Καποδίστριας, «ικανών να συνδυάσουν τα συµφέροντα των παλινορθωθέντων θρόνων και
τα παρόντα συµφέροντα των λαών».
Είναι φανερό ότι ο Καποδίστριας προσπαθούσε να διαµορφώσει, µέσω της τεράστιας ισχύος του, ένα διεθνές πλαίσιο κατάλληλο για την προώθηση της ελληνικής ανεξαρτησίας, που βρισκόταν πάντοτε στο κέντρο της συνείδησής του
και της σκέψης του.
Αλλά η πολιτική του ανετράπη από την έκρηξη, εν µέσω
των διαπραγµατεύσεων, στάσης στο ρωσσικό αυτοκρατορικό σύνταγµα Συµεωνόφσκι, που τροµοκράτησε τον Τσάρο
και τον εξώθησε στις απόψεις του Μέττερνιχ. Ο Τσάρος, αν
και πεπεισµένος φιλελεύθερος ο ίδιος, ταυτόχρονα υποπτευόταν ότι ο θρόνος του και ολόκληρη η ευρωπαϊκή τάξη πραγµάτων κινδύνευαν από ανατρεπτικές δυνάµεις: όποτε υπερίσχυε ο φιλελευθερισµός του συµφωνούσε µε τον
Καποδίστρια, όποτε αυξανόταν η πολιτική του ανασφάλεια
εσύρετο προς τον Μέττερνιχ.
Εν τω µεταξύ, εξερράγη η Ελληνική Επανάσταση, κατά
την διάρκεια του Συνεδρίου. Ο Μέττερνιχ υπέβαλε υπόµνηµα για κοινή αντιµετώπιση των επαναστατηµένων Ελλήνων, ο Καποδίστριας αντέδρασε σθεναρά και τελικώς εξεδόθη στις 12 Μαΐου 1821 αντεπαναστατική διακήρυξη
των Μεγάλων ∆υνάµεων, που καταδίκαζε κάθε επαναστατικό κίνηµα, αναφέροντας συγκεκριµένα το Πεδεµόντιο και
την Νεάπολη ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ.
Ο µέγας αντίπαλος του Καποδιστρίου και των Ελλήνων γενικώς, ήταν φυσικά ο Μέττερνιχ. Θεωρούσε την Ελληνική
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Επανάσταση προϊόν µυστικής εταιρείας και της προσέδιδε
διαστάσεις κοινωνικής ανατροπής µε παγκόσµιες συνέπειες,
και όχι απλώς εθνικής χειραφέτησης. Την θεωρούσε δηλαδή
µηχανισµό διατάραξης της διεθνούς νοµιµότητος, πρότυπο εθνικών χειραφετήσεων που θα µπορούσαν να διαλύσουν τις
µεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκρατορίες, και ταυτόχρονα µηχανισµό επέκτασης της ρωσσικής επιρροής στον νότο.
Ο Καποδίστριας αντέτασσε το επιχείρηµα της νόµιµης
άµυνας των Ελλήνων εναντίον της τουρκικής βίας, των σφαγών και εξανδραποδισµών που υφίσταντο οι υπόδουλοι. Υποστήριζε ότι εάν η Ιερά Συµµαχία άφηνε τους Έλληνες
στην τύχη τους θα εξοµοιωνόταν ηθικά µε τους Τούρκους,
εάν οι Έλληνες νικούσαν µόνοι τους οι αποφάσεις της Ιεράς
Συµµαχίας θα συντρίβονταν, εάν το πρόβληµα διαιωνιζόταν θα προκαλούσε διεθνή αποσταθεροποίηση, ενώ (απευθυνόµενος προς τον Τσάρο) τυχόν αδράνεια της Ρωσσίας
θα οδηγούσε σε εξάλειψη της ρωσσικής επιρροής στους ελληνικούς πληθυσµούς.
Οι ασφυκτικές πιέσεις που άσκησε ο Καποδίστριας στον
Τσάρο έµειναν όµως χωρίς αποτέλεσµα. Η ρωσσική πολιτική είχε τα δικά της συµφέροντα, που δεν ταυτίζονταν µε τα
ελληνικά (µέγα δίδαγµα για τους αφελείς που και σήµερα πιστεύουν ότι το «ξανθόν γένος» θα µας σώσει). Ο Καποδίστριας έλαβε άδεια απεριόριστης διάρκειας και εγκατέλειψε
την Αγία Πετρούπολη τον Αύγουστο του 1822, την στιγµή
που στην Ελλάδα, χωρίς συµµάχους και χωρίς ξένη βοήθεια, η στρατιά του ∆ράµαλη είχε συντριβεί και «της Ρούµελης οι µπέηδες και του Μωριά οι αγάδες, στα ∆ερβενάκια
κείτονται στο χώµα ξαπλωµένοι».
Οι στρατιωτικές εξελίξεις στον Μοριά υπήρξαν η απάντηση, στο πεδίο της πραγµατικότητας, των Ελλήνων στην
διπλωµατική υπερίσχυση του Μέττερνιχ. Αλλά και ο ίδιος ο
Καποδίστριας συνέβαλε στην εν τοις πράγµασιν ανατροπή
της µεττερνίχειας πολιτικής: εγκαταστάθηκε στην Γενεύη, όπου χρησιµοποιώντας το πανευρωπαϊκό δίκτυο φίλων του
και το κύρος του, και υποστηριζόµενος από τον Ελβετό τραπεζίτη JEAN-GABRIEL EYNARD, τον δικό µας Εϋνάρδο,
συντόνισε την φιλελληνική κίνηση σ’ όλον τον κόσµο, ξεκινώντας από την κοινωνική βάση ώστε να επηρεάσει την ευρωπαϊκή πολιτική ΕΚ ΤΩΝ ΚΑΤΩ, αφού απέτυχε να το
κάνει εκ των άνω.
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Το ποιός νίκησε τελικώς έγινε φανερό µε την Συνθήκη
του Λονδίνου και την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους, το
1830.
Για την φυσιογνωµία της Ευρώπης, το διάστηµα µετά
την ήττα του Ναπολέοντος, συγκρούσθηκαν έτσι δύο φιλοσοφίες: του Καποδιστρίου και του Μέττερνιχ. Ο δεύτερος
θεωρούσε τον πρώτο ιδεόληπτο, κρυπτο-επαναστάτη, ανεξέλεγκτο, υπέρµαχο ανατρεπτικών µεταρρυθµίσεων, εθνικιστή και µεγαλοϊδεάτη Έλληνα. Ο Μέττερνιχ έσυρε την ρωσσική πολιτική µε το µέρος του, αλλά ο Καποδίστριας, αναχωρώντας από την ρωσσική αυλή, έµεινε ελεύθερος να οργανώσει, από το ουδέτερο έδαφος της Ελβετίας, την ανατροπή της µετερνίχειας πολιτικής σε επίπεδο ευρωπαϊκής
κοινής γνώµης. Έτσι, ενώ το 1825 τα στρατεύµατα του Ιµπραήµ µεταφέρθηκαν στα µεσσηνιακά ύδατα µε αυστριακά πλοία (κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν), γαλλικά, αγγλικά και ρωσσικά ήταν τα πλοία που βύθισαν τον τουρκοαιγυπτιακό στόλο το 1827. Το Ναυαρίνο ήταν, υπ’ αυτήν
την έννοια, ήττα του Μέττερνιχ, όσο ήταν ήττα των Τούρκων.
Είναι χαρακτηριστικό πώς περιγράφει την εξέλιξη αυτή ο
µέγας θαυµαστής του Μέττερνιχ, ο HENRY KISSINGER:
στην διδακτορική του διατριβή (µεταφράστηκε στα ελληνικά
υπό τον τίτλο Ένας αποκατεστηµένος κόσµος, µτφ. ∆. Μιχαλόπουλου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα 2003), ο KISSINGER
γράφει (σσ. 504-507) ότι ο Καποδίστριας, όλος πόθο να υλοποιήσει το ιδεώδες του, που ήταν η ελληνική ανεξαρτησία,
µυστικά υπέθαλψε την ελπίδα ρωσσικής υποστήριξης στον
Υψηλάντη. Η ανεπιτυχής εξέγερση στην Μολδοβλαχία έδωσε το σήµα στον Μοριά να επαναστατήσει. Σε λιγώτερο από
τρεις µήνες, γράφει ο KISSINGER, οι Τούρκοι είχαν εκδιωχθεί από την χερσόνησο και το Ανατολικό Ζήτηµα έγινε το
κεντρικό πρόβληµα της ευρωπαϊκής διπλωµατίας.
Ο KISSINGER ασφαλώς έβγαλε τα συµπεράσµατά του
από την ικανότητα των Ελλήνων να δρουν συνδυασµένα σε
πολλά επίπεδα και να ανατρέπουν την πολιτική ολόκληρων
αυτοκρατοριών. Ο Μέττερνιχ, όπως και ο θαυµαστής του
KISSINGER, είδαν στους Έλληνες τον άγνωστο Χ, τον απρόβλεπτο παράγοντα, που ανέτρεψε το αντιδραστικό οικοδόµηµα της ευρωπαϊκής πολιτικής.
Όσο για τους Έλληνες, αυτοί, αφού νίκησαν τρεις αυτοκρατορίες, έδειξαν γρήγορα τον χειρότερό τους εαυτό, δοΗ Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

Επιφυλλίδα
λοφονώντας τον Καποδίστρια, που εκπροσωπούσε την µόνη πιθανότητα η ολοσχερώς κατεστραµµένη νοτιοδυτική απόληξη του Ελληνισµού να καταστεί οργανωµένο κράτος.
Ο Κυβερνήτης έφθασε στην Αίγινα, την πρώτη πρωτεύουσα της Ελλάδος, στις 11/23 Ιανουαρίου 1828. Ο Καποδίστριας περιέγραψε και ο Τερτσέτης διέσωσε τις εικόνες:
«... είδα πολλά εις την ζωήν µου, αλλά σαν το θέαµα όταν έφθασα εδώ εις την Αίγινα, δεν είδα κάτι παρόµοιο ποτέ, και
άλλος να µην το ιδεί· προείδα µεγάλα δυστυχήµατα δια την
πατρίδα... Ζήτω ο Κυβερνήτης, ο σωτήρας µας, ο ελευθερωτής µας, εφώναζαν γυναίκες αναµαλλιάρες, άνδρες µε
λαβωµατιές πολέµου, ορφανά γδυτά, κατεβασµένα από τες
σπηλιές· δεν ήτον το συναπάντηµά µου φωνή χαράς, αλλά
θρήνος· η γη εβρέχετο από δάκρυα· εβρέχετο η µυρτιά και
η δάφνη του στολισµένου δρόµου από το γιαλό εις την Εκκλησία· ανατρίχιαζα, µου έτρεµαν τα γόνατα, η φωνή του λα-

ού έσχιζε την καρδιά µου· µαυροφορεµένες, γέροντες, µου
εζητούσαν να αναστήσω τους απεθαµένους τους, µανάδες
µου έδειχναν εις το βυζί τα παιδιά τους και µου έλεγαν να
τα ζήσω, και ότι δεν τους απέµειναν παρά εκείνα και εγώ...».
Αυτή η τραγική εικόνα είναι η αρχή της νεώτερης ελληνικής ιστορίας.
(Ενδεικτική βιβλιογραφία περί Καποδιστρίου: Ι. Καποδίστρια,
Κείµενα, Αθήνα 1976, ΟΕ∆Β, ανθολόγηση Κ. ∆αφνή, Ι. Καποδίστρια, Αποµνηµονεύµατα-επισκόπησις της πολιτικής µου σταδιοδροµίας, εκδ. Χαρίση, Αθήνα 1997, Ελένη Κούκκου, Ιωάννης Καποδίστριας, ο άνθρωπος-ο διπλωµάτης, β’ έκδοση, Αθήνα 1984, Χρ.
Λούκος, Η αντιπολίτευση κατά του Κυβερνήτη Ιω. Καποδίστρια,
1828-1931, εκδ. Θεµέλιο, Αθήνα 1988 και HENRY KISSINGER, Ένας αποκατεστηµένος κόσµος, ο Μέττερνιχ, ο Κάλσρη και τα προβλήµατα της ειρήνης, πρόλογος-µετάφραση-σχόλια: ∆ηµήτρης Μιχαλόπουλος, εκδ. Παπαζήσης, Αθήνα 2003).
!

"

∆ΕΛΤΙΟ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ
Στείλτε αυτό το κουπόνι στις εκδόσεις PRESS LINE - Ν. ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Π.Ε.
ΜΑΓΕΡ 11, 104 38 ΑΘΗΝΑ • ΤΗΛ.: 210 5225479, Fax: 210 5243345
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ (11 τεύχη)
ΕΛΛΑ∆Α - ΚΥΠΡΟΣ: 35 Ευρώ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ: 30 Ευρώ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: 80 Ευρώ
ΧΩΡΕΣ Ε.Ε.: 65 Ευρώ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ: 75 Ευρώ

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
• Με πιστωτική κάρτα:
Εθνοκάρτα !
Visa
!
Αριθµός κάρτας:

Mastercard !
Diners
!
Ηµ. Λήξεως:

• Με ταχυδροµική επιταγή
• Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασµό:
ΕΘΝ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ 108-47118154
EUROBANK ERGASIAS 0026-0251570200060926

!
!
!

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ............................................................................... ΑΦΜ: ................................ ∆OY: ................................
ONOMATEΠΩNYMO (για ιδιώτες): ................................................................. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ................................................................
TAX. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: ................................. ΠΟΛΗ: ................................................ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ......................... FAX:.............................
ONOMATEΠΩNYMO ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ:.........................................................................................................................................................
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟΥ: .................................................................................................................................................
TAX. ΚΩ∆ΙΚΑΣ: .....................................

ΠΟΛΗ:...................................................

Σύµφωνα µε το ΚΒΣ, άρθρο 13, παραγρ. 17, για τις συνδροµές εκδίδονται διπλότυτες αθεώρητες αποδείξεις, παραστατικά δαπάνης για την επιχείρηση.

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ
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Η ΖΩΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ! (Και µάλιστα, για δυνατούς λύτες!)
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ∆εν βγάζει µάτι …άλλου – Επιδεξιότητες.
2. Λίµνη της Ρωσσίας – Κίτρινη …αρρώστια – ∆ιαστηµική
υπηρεσία.
3. Βυζαντινή νότα – Ευσεβές, καλό – Άφωνη…Ρένα –
Θηλαστικό της ζούγκλας.
4. Μας παρέδωσε τα Γιάννενα – Η εσωτερική υπόσταση
προσώπου ή πράγµατος – Πασίγνωστος ο Ζιβάγκο.
5. Γιος του Οδυσσέα – ∆ικά σου, άλλης εποχής – Καινούρια.
6. Συνόδευε το …ΕΑΤ – Νοστιµίζει τα φαγητά (καθ.) –
Όµορφα και ευωδιαστά λουλούδια .
7. Μαζί µε το Άουτ…τέζα – Αυτοκτονία Ιαπώνων – Γίνεται
από κρέας.
8. Πρέπει να χαρακτηρίζει τα δύο φύλα – Γράµµατα
ποιότητας – Αλλιώς ο εµβολιασµός.
9. Αρχικά συγκοινωνιών – Αρχή εντολής – Αγγλικό σύµφωνο
– Λαϊκά, ο νεκρός.
10. Αρχή …σκάλας – Το όνοµα Τούρκου ηγέτη – Πασίγνωστος
ο Τελαµώνειος – Υπάρχει σε κάθε παπούτσι.
11. Σταυρολεξολούλουδα – Λεγόταν η Μπέλου –
Άφωνη…πάσα – Αρχή … Σοµαλίας.
12. Άναβε τσακµάκια – Μάρκα …σκύλων – Παιχνίδι της
τράπουλας – Σύνδεσµος µπροστά από φωνήεν.
13. Χειροπιαστή – Γνωστή του …Καραγκιόζη.
14. Γίνεται στην εκκλησία και ευωδιάζει – Πλαζ, ακτή.
15. Πυκνός, έντονος – Όµοια σύµφωνα –
∆εσποινίς…αλληλογραφίας – Άφωνη Νίκη.
16. Η µετάληψη των Καθολικών – Σχήµα προσώπου – Μάρκα
απορρυπαντικού – Θέση στο ποδόσφαιρο.
17. Εµπρόσθετο άρθρο (θηλ.) – Πλατεία της Αθήνας –
Ανδρικό χαϊδευτικό – Οµόηχα φωνήεντα.
18. Τραγούδια – Μοχλός για το κλείσιµο πόρτας.
19. Ζει και κινείται – Τα χωρίζει το Ρ – ∆υσκόλεψε τον
∆ηµοσθένη – Το µεγαλύτερο ποτάµι της Ελβετίας – Παλιό
µοντέλο της Ρενώ.
20. ∆υνατά – Ανίκητοι – Επίνειο της Άµφισσας.
21. Βαθουλώµατα – Ανοιξιάτικα – Μεταλλικό κύπελλο.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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ΚΑΘΕΤΑ
Πλοίαρχος – Γνωστός της Κορίνθου – Οργάνωση γυναικών.
Μία από τις αισθήσεις – Όσες φορές – Κατοικίες…προβάτων.
Θεός της Αιγύπτου – Ανδρικό όνοµα – Ανεπρόκοπος – Μισό…ρόδι.
Αλάνια, άστεγοι και άεργοι – Αλλιώς το αχλάδι – Μεγάλος µουσουργός.
Όνοµα Άγγλων – Πολεµιστές – Υλικό νόστιµης σαλάτας.
Παιδική οµάδα στην αρχαία Σπάρτη – Χωρίς να τιµωρηθεί αυτό – Βελγική πόλη –
Μόριο αδιαφορίας.
Η κοµψότητα ξενικά – Ξηµερώµατα – Έχουν το ίδιο βάρος.
∆ιάσηµος σκηνοθέτης – Ένας …από το 4 Α καθέτως – Μισή …Βιβή – Αρχικά
Οργανισµού µας.
Αρχή …ιτιάς – Πόλη της Ιαπωνίας – Συνεχόµενα στο αλφάβητο – Εξωτικός τόπος
διακοπών – Άρθρο για πολλά.
Το ανάβουµε στην εκκλησία – Αδέλφια …κολλητά – Κατηγορία βενζίνης – Τον
αναπνέουµε (καθ.).
Ποτάµι της Ιταλίας - Με το αµάν εκφράζει έντονη αγανάκτηση – Αόριστη αντωνυµία.
Ξενική άρνηση – Φιλαράκια, «κολλητοί» – Γυναικείο τεστ – Τα ζώα του χωρικού …Μος, γνωστός ηθοποιός.
Μυρωδιά – Σε αραιά διαστήµατα – Κοµµένη …ιαχή.
Ηρώδης των …Αθηνών – Σκίτσο, σχεδίασµα.
Τα κρατάει ο αναβάτης – Πανωλεθρίες – Αξίωµα Τούρκων – Λιµάνι της Κροατίας.
∆ιπλό ηχεί στη ζούγκλα – Υπάρχει και τέτοιος σύµβουλος – Αρχή …κλήσης –
Χειροπιαστά.
Σοδειά – Εντελώς καινούριες.
Είδος ερπετού – Μπαίνει στα κουλούρια (µία γραφή) – Στην άκρη αυτές (καθ.).
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(Η ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΤΕΥΧΟΣ)
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Επιµέλεια στήλης: Νίκος Λιναρδάτος

Η Ν ΕΑ Π ΟΛΙΤΙΚΗ

