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Είχε εθισθεί η κοινή γνώ-
µη διεθνώς και στην Ελλάδα 
ειδικότερα µε τις διακυµάν-
σεις των αγορών και τις σα-
ρωτικές επιπτώσεις επί της 
κοινωνίας, που οι πολιτικοί 
ακόµη και των πλέον ισχυ-
ρών κρατών είναι ανίκανοι 
να ελέγξουν. Αλλά εξακολου-
θούσαν οι πολίτες να πιστεύ-
ουν από διανοητική αδράνεια 
ή ένστικτο αυτοσυντηρήσεως 
ότι οι µεγάλες δυνάµεις ήταν 
σε θέση να ελέγξουν µέχρις 
ενός σηµείου τις πολιτικές 
εξελίξεις τουλάχιστον σε πε-
ριοχές ζωτικών συµφερό-
ντων. Η έκρυθµη κατάσταση 
στη Μέση Ανατολή αρχίζει 
να υπονοµεύει -ίσως ανε-

πανόρθωτα- τον µύθο της 
παντοδυναµίας των ισχυρών 
και στο πολιτικό επίπεδο.

Η Αραβική Ανοιξη που 
ξεκίνησε από την Τυνησία 
για να επεκταθεί στη Λιβύη, 
στη Συρία και στην Αίγυπτο 
οδήγησε σε έκρηξη µιας βίας 
τροµακτικών διαστάσεων, εν 
ονόµατι ενός ψευδεπίγραφου 
αιτήµατος εκδηµοκρατισµού 
-αφού η δηµοκρατία δυτικού 
τύπου δεν επιβάλλεται εκ 
των άνω, αλλά προκύπτει ως 
ανάγκη από την ανάπτυξη της 
κοινωνίας. Τώρα, οι δυτικές 
δυνάµεις -ΗΠΑ και Ευρω-
παϊκή Ενωση- συσκέπτονται, 
διαβουλεύονται, ανησυχούν 
και απορούν, ενώ η αστάθεια 

έχει προσλάβει εφιαλτικές 
διαστάσεις.

∆εν πρόκειται η στήλη 
αυτή να επιλύσει το πρό-
βληµα της Μέσης Ανατολής, 
όπως διαµορφώθηκε τα τε-
λευταία χρόνια. Αλλά κατά 

πάσα βεβαιότητα η κρίση 
στην Αίγυπτο θα έχει µεγάλη 
χρονική διάρκεια και η επι-
βολή των στρατιωτικών δεν 
είναι αυτονόητη σε τελική 
ανάλυση. Σε µία εποχή όπου 
το ιδεολογικό οπλοστάσιο της 
∆ύσης εξαντλείται σε θέµατα 
όπως η ελεύθερη οικονοµία, 

ο εκδηµοκρατισµός σε επί-
πεδο παγκόσµιο, ευρίσκεται 
εκ παραλλήλου σε διαρκή 
ανάπτυξη ένας ισλαµικός 
ριζοσπαστισµός της πλέον 
αρχέγονης µορφής που δεν 
αντιµετωπίζεται ούτε µε την 

αξιοποίηση της τεχνολογικής 
υπεροχής, ούτε µε στρατι-
ωτικά µέσα. Οι θρησκευτι-
κοί πόλεµοι στην Ευρώπη 
µπορεί να τελείωσαν µε την 
υπογραφή της Συνθήκης της 
Βεστφαλίας το 1648, αλλά 
ένας νέος πόλεµος βρίσκε-
ται σε εξέλιξη ανάµεσα στο 

ριζοσπαστικό Ισλάµ και στις 
«κοσµικές» δυνάµεις του 
αραβικού κόσµου και ενίο-
τε διαχέεται και στις δυτικές 
κοινωνίες µε τη µορφή τρο-
µοκρατικών ενεργειών.

Η κρίση στην Αίγυπτο και 
στον µουσουλµανική κόσµο 
ενδιαφέρει την Ελλάδα, πρω-
τίστως αν όχι αποκλειστικώς, 
λόγω της νευρικότητος που 
προκαλεί στην Τουρκία και 
στην κυβέρνηση του πρωθυ-
πουργού αυτής της χώρας κ. 
Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν. Εζή-
λωσε ο κ. Ερντογάν τη δόξα των 
Οθωµανών Σουλτάνων, που 
ενέταξαν την ανεξέλεγκτη ορµή 
του Ισλάµ στο πολιτικό σύστηµα 
της Αυτοκρατορίας τους.

Αλλά η προσπάθεια του 
Τούρκου πρωθυπουργού να 
χειραγωγήσει τις εξελίξεις 
στον αραβικό κόσµο, εξάγο-
ντας το «µετριοπαθές» ισλα-
µικό µοντέλο του απέτυχε. 
Σήµερα ζει τον εφιάλτη µή-
πως το τουρκικό στρατιωτικό 
κατεστηµένο µιµηθεί τους 
Αιγύπτιους στρατοκράτες. 
Οι φόβοι του µπορεί να είναι 
αβάσιµοι. Αλλά ένας γείτονας 
ανασφαλής µπορεί να είναι 
περισσότερο επικίνδυνος 
από έναν που έχει αυτοπε-
ποίθηση. Καθόσον αφορά την 
ελληνική κυβέρνηση, όταν οι 
µεγάλες δυνάµεις απορούν, 
η σύνεση επιβάλλει περίσκε-
ψη και αυτοσυγκράτηση.

Οταν οι ισχυροί απορούν Του Κώστα Ιορδανίδη 

Ψυχάρης Σταύρος Π.   

Θυµώστε: «Υπάρχει µια υστερία κατεδάφισης 
της χώρας από µικρόψυχους και ανυποψία-
στους. Η µόνιµη επωδός όλων αυτών των κα-
ταθλιπτικών σεναρίων είναι... ότι το Πρόγραµµα 
δεν βγαίνει, ότι η µόνη λύση είναι ένα νέο κού-
ρεµα του χρέους, ότι η λιτότητα δεν είναι λύση 
και πρέπει να αντικατασταθεί µε µία πολιτική 
ενίσχυσης της ζήτησης (λες και λεφτά υπάρχουν 
που πρέπει οι Γερµανοί να τα δώσουν, όχι ως 
δανεικά αλλά ως παροχές, στους υπερήφανους 
Έλληνες για να καταναλώνουν όπως αρµόζει σε 
ευπρεπείς Ευρωπαίους πολίτες)».

∆εν είναι ο του Σαµαρά Σίµος. Όχι. Είναι ο 
τραπεζίτης που για τις ανάγκες της µάσσσας (µε 
τρία σίγµα) µεταµορφώνεται σε κυνόδοντα και 
αρπάζει όποιον και ό,τι θεωρεί εµπόδιο στο δεί-
πνο του. ∆ιότι αυτό το γεµάτο µίσος, λυσσάρικο, 
εµφυλιοπολεµικό γάβγισµα ανήκει στην εβδο-
µαδιαία έκθεση των αναλυτών της Alpha Bank. 
Η τράπεζα και οι τραπεζίτες της, στη διαδικασία 
της χώνεψης των δισεκατοµµυρίων της ανακε-
φαλαιοποίησης και του φιλέτου της Εµπορικής, 
δείχνουν σκυλόδοντα. Γαβγίζουν και δαγκώ-
νουν: Μη µου τις µάσσσες (µε τρία σίγµα είπαµε) 
τάρρατε!

Ποιους γαβγίζουν και ποιους δαγκώνουν είναι 

φανερό. Εκείνο όµως που κάνει εντύπωση είναι 
το κυνικό (κυριολεκτικά, εκ του κυνός) θράσος 
τους. ∆ιότι θα έπρεπε να ξέρουν τουλάχιστον 
πως όταν τρώνε δεν γαβγίζουν. Ή πως δεν εί-
ναι πρέπον, ούτε έξυπνο, να δαγκώνεις τα χέρια 
που σε ταΐζουν. Και ανάµεσα στα χέρια που τους 
ταΐζουν, θέλουν δεν θέλουν, είναι και εκατοµ-
µύρια χέρια εκείνων τους οποίους αποκαλούν 
µικρόψυχους και ανυποψίαστους, εκείνων που 
υποστηρίζουν ότι το πρόγραµµα δεν βγαίνει και 
εκείνων που έχουν καταλάβει και φωνάζουν ότι 
η λιτότητα δεν είναι λύση.

Αγαπητέ αρχηγέ και αγαπητοί αναλυτές της 
Alpha αγέλης, δεν µπορεί να θέλετε και τον εαυ-
τό σας χορτάτο και την πίτα ακέραια. Ζητήστε να 
αφαιρεθούν από την πίτα της ανακεφαλαιοποί-
ησής σας όσοι πιστεύουν ότι το πρόγραµµα δεν 
βγαίνει και ότι η λιτότητα δεν είναι λύση. Κι αφού 
τους απαλλάξετε από την υποχρεωτική συµβο-
λή (και τι συµβολή!!) στις δικές σας µάσσσες (µε 
τρία σίγµα), τότε γαβγίστε τους. Και δαγκώστε 
τους. Αλλά όταν τρώτε από τους... µικρόψυχους 
µισθούς, συντάξεις, δουλειές και ελπίδες κι από 
πάνω τούς γαβγίζετε και να τους δαγκώνετε, 
προσέξτε: Γιατί στη σκυλίσια ζωή που τους επι-
βάλατε, απέκτησαν κι αυτοί κυνόδοντες...

Για όλα φταίνε οι Αµερικάνοι! φώναζαν 
στους κεντρικούς δρόµους της Αθήνας δι-
αδηλωτές από όλα τα κοινωνικά στρώµατα. 
Ηταν Νοέµβρης του 1977 και οι µνήµες ήσαν 
ακόµη νωπές. Ολοι πίστευαν ότι η απριλιανή 
δικτατορία ήταν αµερικανοκίνητη - αυτοί τους 
έφεραν, αυτοί τους έδιωξαν...

Οι Ελληνες όµως, λιγότερο αφελείς, περισ-
σότερο απληροφόρητοι για όσα συµβαίνουν 
στις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, πίστε-
ψαν εύκολα ότι η Ουάσιγκτον αλλάζει...

Το βράδυ των αµερικανικών προεδρικών 
εκλογών ένα ετερόκλητο πλήθος κατέκλυσε 
το ξενοδοχείο «Xίλτον» στην Αθήνα. Το µε-
γαλύτερο µέρος του ισογείου του ξενοδoχεί-
ου είχε µετασκευασθεί σε τεράστιο γραφείο 

Τςύςπου και δηµοσίων σχέσεων της αµερι-
κανικής πρεσβείας.

Η πλειοψηφία ήταν φανερή. Ο υποψήφιος 
των ∆ηµοκρατικών, ο Tζίµι Κάρτερ, κέρδιζε 
τον αντίπαλό του καθαρά και οι οπαδοί του το 
γλεντούσαν. Μαζί τους πανηγύριζαν και αρκε-
τοί Ελληνες. Ο Τζίµι Κάρτερ εθεωρείτο µεγά-
λος φιλέλλην και συνεπώς τα εθνικά µας του-
λάχιστον προβλήµατα έπρεπε να θεωρούνται 
µε τη βοήθεια του κ. Κάρτερ λελυµένα.

Οι Ελληνες είχαν συντόµως την ευκαιρία να 
διαπιστώσουν ότι ο γραφικός φιστικάς, ενώ 
δεν ήταν φιλέλλην (όπως τον παρουσίαζαν οι 
διαφηµιστές του), ήταν ανίκανος να σηκώσει 
το βάρος των ευθυνών του.

Αυτά όλα είναι σε µεγάλη κλίµακα γνωστά. 
Είναι σύνηθες εµείς οι Ελληνες να στηρίζουµε 
εθνικές κυρίως ελπίδες στη βοήθεια των ξέ-
νων. Και το αποτέλεσµα είναι γνωστόν. Φιστί-
κια α λα Κάρτερ...

∆εν υπήρξαν ξένοι πολιτικοί ηγέτες που να 
βοήθησαν την Ελλάδα; Ενας µόνον καταγρά-
φεται στα δελτία των σχέσεων της χώρας µας 
µε ξένα κράτη. Ο τότε καγκελάριος της ∆υτ. 
Γερµανίας Χέλµουτ Σµιτ, ο οποίος ενώ αρχι-
κώς είχε αρνηθεί, τελικά βοήθησε αποφασι-
στικά τον Καραµανλή να εντάξει την Ελλάδα 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Το συµπέρασµα είναι προφανές. Είτε κερ-
δίσει τις εκλογές είτε τις χάσει η κυρία Μέρκελ 
οι Γερµανοί θα είναι πάντα Γερµανοί και ως 
Γερµανοί ξανάρχονται!

Προς Alpha Bank: Όταν 
τρώνε δεν γαβγίζουν

Oι Γερµανοί ξανάρχονται

Καρτερός Θανάσης

Η επιστροφή του ελληνικού χρέους στα δυσθεώρητα ύψη τής προ κουρέµατος εποχής 
επαναφέρει το θέµα της ανάκαµψης της ελληνικής οικονοµίας. Στο διάστηµα µέχρι τον Μάιο 
του 2014, οπότε τελειώνουν οι δόσεις, µεσολαβούν οι γερµανικές εκλογές και η ελληνική 
προεδρία της ΕΕ. Ενόψει όλων αυτών, κυοφορούνται σενάρια για συνέχιση της βοήθειας. 
Προκειµένου αυτή να εξασφαλιστεί, η κυβέρνηση οφείλει να διεκδικήσει από τους εταίρους 
αποφασιστικότερα βήµατα στήριξης, που να µην καταλήγουν σε νέα δυσβάστακτα µέτρα. Στο 
κάτω κάτω η τρόικα παραδέχθηκε ότι έκανε λάθη στην ελληνική περίπτωση. Ας τα διορθώ-
σει επιδεικνύοντας ευελιξία στη µόνη λύση που προβάλλει εφικτή: στην αποδοχή αλλεπάλ-
ληλων διακανονισµών του ελληνικού χρέους, που θα απαλλάξουν την οικονοµία µας από τη 
θηλιά. Εχοντας πληρώσει το κόστος της ύφεσης δικαιούµαστε να απαιτούµε την έµπρακτη 
αλληλεγγύη των εταίρων.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ Χωρίς σχολείο αφήνει η κυβέρνηση τους νέους και 
τις νέες που αναγκάζονται να βγουν από νωρίς στο µε-
ροκάµατο, καταργώντας τα νυχτερινά λύκεια και επι-
βάλλοντας ηλικιακούς περιορισµούς για την εγγραφή 
στα εσπερινά τεχνικά σχολεία και σχολές. Στο σχέδιο 
νόµου του υπουργείου Παιδείας για την αναδιάρθρω-
ση της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης δεν προβλέπεται 
η ύπαρξη και η λειτουργία νυχτερινών Γενικών Λυκεί-
ων. Οσον αφορά στα Επαγγελµατικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) 
και τις Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) το 
νοµοσχέδιο προβλέπει νυχτερινά σχολεία, όµως επι-
τρέπει την εγγραφή σε αυτά µαθητών µεγαλύτερων 
των 20 ετών ενώ όσοι είναι µικρότεροι θα µπορούν να 

φοιτούν µόνο στα αντίστοιχα πρωινά σχολεία.
Τα παιδιά που στρέφονται στην Επαγγελµατική Εκ-

παίδευση και τα νυχτερινά σχολεία είναι τα παιδιά των 
ανέργων και των κακοπληρωµένων εργαζοµένων, τα 
παιδιά που δε δουλεύουν µόνο για να βγάλουν το χαρ-
τζιλίκι τους αλλά συµβάλλουν µε το µεροκάµατό τους 
στην προσπάθεια της οικογένειάς τους να τα βγάλει 
πέρα. Σε αυτούς τους νέους, που στην ηλικία των 16 και 
των 17 ετών παλεύουν να συνδυάσουν τη βιοπάλη µε το 
νυχτερινό σχολείο, κυβέρνηση και υπουργείο κλείνουν 
τη µόνη πόρτα που τους επιτρέπει τη συµµετοχή στην 
Εκπαίδευση και τους προτείνουν να επιστρέψουν µόλις 
κλείσουν τα 20 τους χρόνια.

Κλείνουν την πόρτα της Εκπαίδευσης 
στους εργαζόµενους µαθητές


