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Τελευταίως, αναλυτές πα-
ρατηρούν ότι ο ξεσηκωµός 
των Αράβων έχει αρκετές 
οµοιότητες µε τον Τριακο-
νταετή Πόλεµο στην Κεντρι-
κή Ευρώπη το 1618-1648, 
ο οποίος ενέπλεξε δεκάδες 
εθνικές οντότητες, κρατίδια 
και τις δυνάµεις της Αγίας 
Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας σε 
µια ανηλεή σφαγή µεταξύ 
καθολικών και προτεστα-
ντών. Προφανώς ο αραβικός 
κόσµος σήµερα δεν είναι 
ίδιος µε την Ευρώπη του 
17ου αιώνα, αλλά ο παραλ-
ληλισµός είναι χρήσιµος για 
δύο κύριους λόγους: πρέπει 
να υπολογίζουµε ότι όσα 
συµβαίνουν σε κάθε χώρα 
επηρεάζονται από τις εξελί-
ξεις στην ευρύτερη περιοχή 
και επηρεάζουν µε τη σειρά 
τους µια σύγκρουση µε θρη-
σκευτικές και εθνικές κατα-
βολές• καλό είναι να έχουμε 
στον νου ότι αυτή η διαµάχη 
θα κρατήσει πολύ και θα τε-
λειώσει είτε όταν οι πρωτα-

γωνιστές οδηγηθούν µαζί σε 
σηµείο εξάντλησης είτε όταν 
η µία πλευρά επικρατήσει της 
άλλης.

Οι διαφορές µεταξύ των 
δύο µεγάλων διενέξεων, 
όµως, είναι εξίσου σηµαντι-
κές: η ταραχή στον αραβικό 
κόσµο συµβαίνει µέσα στον 
21ο αιώνα, όχι στον 17ο, σε 
άλλες γεωγραφικές και κρατι-
κές οντότητες, µε τις εξελίξεις 
στα όπλα, στις επικοινωνίες 
και στις διακρατικές σχέσεις 
να επιταχύνουν τα πάντα• 
όσο κυνικοί και αν έχουµε 
γίνει, ας µην ξεχνάµε ότι η 
αµεσότητα των επικοινωνι-
ών (και της ενηµέρωσης της 
παγκόσµιας κοινής γνώµης), 
καθώς και ο θεσµός των 
Ηνωµένων Εθνών µπορούν 
να συµβάλουν αποφασιστικά 
στην επίλυση προβληµάτων.

Η Συρία εξελίχθηκε στην 
πιο επικίνδυνη εστία έντασης 
της Μέσης Ανατολής επειδή 
όταν άρχισαν οι διαµαρτυρί-
ες οµάδων πολιτών κανείς 

δεν κατάλαβε ότι η σκληρή 
αντίδραση του καθεστώτος 
θα οδηγούσε τάχιστα σε ένο-
πλη σύγκρουση – η οποία, µε 
τη σειρά της, οδήγησε στη ρι-
ζοσπαστικοποίηση µεγάλου 
τµήµατος των αντικαθεστω-

τικών και στην εισροή εξτρε-
µιστών µαχητών στη χώρα. 
Σύντοµα η µάχη µεταξύ καθε-
στώτος και αντιφρονούντων 
έγινε µάχη επιβίωσης – και 
οι δύο πλευρές γνωρίζουν 
ότι η ήττα σηµαίνει θάνατο, 
όχι συµβιβασµό. Στη Συρία, 
επίσης, φάνηκε ξεκάθαρα 
το µέτωπο της θρησκευτικής 
διένεξης. Ο πρόεδρος Ασαντ 
και κορυφαία µέλη του καθε-
στώτος είναι αλεβίτες και έτσι 
συγγενεύουν µε τους σιίτες, 
ένα από τα δύο κύρια κλα-
διά του Ισλάµ (το άλλο είναι 
των σουνιτών). Το Ιράν (του 

οποίου ο πληθυσµός δεν εί-
ναι Αραβες) είναι σύµµαχος 
του συριακού καθεστώτος, 
επηρεάζει απόλυτα τη σιιτική 
πλειοψηφία στο Ιράκ, ελέγ-
χει τη µεγαλύτερη πολιτική 
/ στρατιωτική δύναµη στον 

Λίβανο (τη Χεζµπολάχ) και 
επηρεάζει πληθυσµούς σι-
ιτών στη Σαουδική Αραβία 
και σε διάφορες χώρες του 
Περσικού Κόλπου. Από την 
άλλη πλευρά δεσπόζει η Σα-
ουδική Αραβία µε τους συµ-
µάχους της ως προστάτις των 
σουνιτών.

Σε όλες τις χώρες της πε-
ριοχής βλέπουµε, µε κάποια 
µορφή, πτυχές αυτής της δι-
αµάχης. Η κατάσταση περι-
πλέκεται από το ενδιαφέρον 
των µεγάλων δυνάµεων. Για 
τη Ρωσία, το συριακό καθε-
στώς είναι ο σηµαντικότερος 

σύµµαχός του στην περιοχή, 
ενώ οι ΗΠΑ εστιάζουν στα 
δικά τους συµφέροντα και 
στην ασφάλεια του Ισραήλ. 
Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό 
µείγµα συγκρουόµενων επιρ-
ροών και συµφερόντων, οι 
ενδείξεις (αν όχι αποδείξεις) 
ότι το συριακό καθεστώς 
χρησιµοποίησε χηµικά όπλα 
εναντίον του πληθυσµού του, 
ανάγκασε τις ΗΠΑ να εµπλα-
κούν στη Συρία ώστε να τη-
ρήσουν τη δέσµευσή τους ότι 
θα τιµωρούσαν όποιον θα 
παραβίαζε αυτήν την «κόκκι-
νη γραµµή».

Μια στρατιωτική επέµβαση 
των ΗΠΑ ίσως επηρεάσει τις 
άµεσες εξελίξεις στον πόλεµο 
του συριακού καθεστώτος µε 
τους αντιπάλους του, αλλά 
δεν θα καθορίσει το αποτέλε-
σµα της ευρύτερης διαµάχης 
που διεξάγεται µε τον δικό 
της ρυθµό και µε τα δικά της 
µεγέθη. Φαίνεται ότι η περιο-
χή θα ησυχάσει µόνο αφού η 
Σαουδική Αραβία και το Ιράν 

αναµετρηθούν απευθείας ή 
όταν καταλάβουν ότι θα ήταν 
καλύτερο να συνεννοηθούν 
πριν χαθεί ο έλεγχος. Η αν-
θρώπινη πείρα, αυτή που 
αποκοµίζουµε από απίστευ-
τες τραγωδίες όπως ήταν ο 
Τριακονταετής Πόλεµος, δεί-
χνει ότι στο τέλος θα γίνουν 
διαπραγµατεύσεις για την ει-
ρήνη. Αν οι ΗΠΑ, η Ρωσία, η 
Σαουδική Αραβία και το Ιράν 
πράγµατι ενδιαφέρονταν για 
τους λαούς της Μέσης Ανα-
τολής, θα συµφωνούσαν ότι 
σήµερα ακόµη υπάρχει µια 
αµυδρή ελπίδα να ωθήσουν 
τους «εκπροσώπους» της 
στον συριακό εµφύλιο προς 
µια ειρηνευτική διαδικασία. 
Οσο δεν υπάρχει αυτή η συ-
νεννόηση, είναι φανερό ότι 
όλοι οι πρωταγωνιστές (ή 
τουλάχιστον οι περισσότεροι) 
ενδιαφέρονται πρωτίστως να 
επιδείξουν τη δική τους ισχύ, 
µε µοιραίο αποτέλεσµα για τη 
σταθερότητα της περιοχής και 
για την τύχη των λαών της.

Του Νίκου Κωνσταντάρα 
Ο Τριακονταετής Πόλεµος και ο αραβικός ξεσηκωµός 

Αφήστε ήσυχο τον Σταυρίδη Ο λαός και ο χρόνος του
∆ηλαδή αν ο Στέλιος Σταυρίδης ήταν πιο «κόσµι-

ος», αν δεν την έκανε την κουτσουκέλα, αν είχε ταξι-
δέψει στην Κεφαλονιά µε το αεροπλάνο της γραµµής, 
ή αν στη θέση του βρισκόταν ένας άλλος Σταυρίδης 
πιο συµµαζεµένος στις κινήσεις του, τότε όλα καλά. 
Τότε δεν θα υπήρχε ζήτηµα. Και ο Σταυρίδης, µε τις 
ευλογίες του Σαµαρά και του Στουρνάρα, θα συνέχιζε 
ακάθεκτος το αγαθοποιό του έργο. Το ξεπούληµα των 
πάντων, στον κάθε πρόθυµο επιχειρηµατία τον όσο κα-
κόφηµο. Όπως εξάλλου θα γίνει και τώρα µε τον επό-
µενο Σταυρίδη.

Σιγά το ζήτηµα. Ότι ο Σταυρίδης ταξίδεψε στην Κε-
φαλονιά µε το learjet του Μελισσανίδη. Αµέσως µετά 
την υπογραφή της σύµβασης της θηριώδους. Κι ότι γι’ 
αυτό τον απέλυσε ο Στουρνάρας. Και να οι κουβέντες 
οι παχιές για την γυναίκα του Καίσαρα ή για τον ίδιο τον 
Καίσαρα, για το ολίσθηµα του Σταυρίδη το ανεπίτρε-
πτο. Και να τα κατεβατά για τις σχέσεις τις απαράδεκτα 
στενές του τέως ΤΑΙΠΕ∆ µε τον επιχειρηµατία, για την 
υποχρέωση των κρατικών λειτουργών να είναι πολύ 
προσεκτικοί στη συµπεριφορά τους. ∆ιότι το νόµιµο και 
το ηθικό και τα ρέστα. Λες και περί αυτού πρόκειται... 
Ε ναι λοιπόν, η υπόθεση της τζαµπατζίδικης πτήσης 
στην Κεφαλονιά, όπως και οι τωρινές αυθάδεις απένα-
ντι στον ελληνικό λαό δηλώσεις του, απλώς στρέφουν 
τους προβολείς σε λάθος στόχο. Στενεύουν το ζήτηµα. 
Επικεντρώνουν στο συµπεριφορικό ατόπηµα, µε συ-
νέπεια να παραβλέπεται το µείζον. Η θεωρία του δέ-
ντρου και του δάσους στο βαθύτατα πολιτικό. Μ’ αυτή 
την έννοια ίσως κάνει και ζηµιά η υπερπροβολή της 
υπόθεσης Σταυρίδη. ∆εδοµένου ότι αποπροσανατολί-
ζει από την ουσία. Αφού περνάει έτσι (αν δεν προωθεί-
ται κιόλας µε επιµέλεια) ή αντίληψη πως το θέµα είναι 
η συµπεριφορά του Σταυρίδη, και πέραν αυτού ουδέν. 
Του Σταυρίδη ο οποίος υπήρξε, για να µην ξεχνιόµαστε, 
πολιτευόµενος της ακραία φιλελεύθερης δεξιάς των 
Μάνου - Τζήµερου, για να προσχωρήσει στη συνέχεια 
στη ζεστή αγκαλιά της Ν.∆. Και να αξιοποιηθεί δεόντως 
απ’ αυτήν. Του Σταυρίδη, στον πυρήνα της ιδεολογίας 
του οποίου, βρίσκεται η θεωρία της αποθέωσης της 
«επιχειρηµατικότητας» της όποιας. Με περιορισµό του 
κράτους σε ρόλο τροχονόµου. Ή, ακόµη καλύτερα, µε 
την πλήρη παραίτηση του κράτους από κάθε ρόλο κι 
από κάθε δικαίωµα...

Φταίει άραγε το σαµάρι;
Ο Στέλιος Σταυρίδης θεωρεί, µε το δίκιο του, πως 

δεν έκανε κάτι το µεµπτό. Όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου 
ταξίδευε (ως πρωθυπουργός) µε την Γκουανταλαχάρα 
του Κόκκαλη, όταν πολλά µεγαλοστελέχη του ΠΑΣΟΚ 
χρησιµοποιούσαν (εν τη βασιλεία τους) τα καράβια και 
τα τζετ των ολιγαρχών της κρατικοδίαιτης ελληνικής 
επιχειρηµατικότητας, ήξεραν πολύ καλά τι έκαναν. 
Ασχηµονούσαν εν πλήρει επιγνώσει. Αντιθέτως ο 
Σταυρίδης αδυνατεί να αντιληφθεί περί τίνος ακριβώς 
πρόκειται. Για κείνον και για τους οµόφρονές του οι 
Μελισσανίδηδες είναι (πρέπει να είναι) οι κεντρικοί πυ-
λώνες, οι στυλοβάτες της κοινωνίας. Τα απόλυτα αφε-
ντικά. Κι αν οι περισσότεροι απ’ αυτούς βαρύνονται µε 
εγκληµατικών διαστάσεων λαµογιές, δεν ευθύνονται 
ασφαλώς εκείνοι, αλλά το κακό κράτος που µπλέκεται 
στα πόδια τους. Που δεν αφήνει την «Αγορά» να λει-
τουργήσει όπως αυτή θέλει κι όπως αυτή ξέρει. Που 
τους εξωθεί στην παραβατικότητα, θέτοντας εµπό-
δια στη δραστηριότητά τους. Εν ονόµατι εµµονών και 
αγκυλώσεων οικολογικού ας πούµε χαρακτήρα. Άσε 
που τους δυσχεραίνει το έργο µε «περίεργες» εργασι-
ακού χαρακτήρα δεσµεύσεις. ∆εν τους επιτρέπει για 
παράδειγµα (δεν τους επέτρεπε τουλάχιστον ως πριν 
από λίγο) να πληρώνουν τους εργαζοµένους όσο θέ-
λουν, να απολύουν όσους θέλουν, να ασφαλίζουν ή να 
µην ασφαλίζουν όποιους θέλουν. Οπότε τι να κάνουν 
οι άνθρωποι; Αναγκάζονται να παρανοµήσουν για να 
µπορέσουν να υπάρξουν και να λειτουργήσουν. Επ’ 
αγαθώ της κοινωνίας βεβαίως-βεβαίως...

Και, αν δεν το έχουµε καταλάβει, είναι οι Σταυρίδη-
δες που σήµερα κάνουν κουµάντο στη χώρα. Είναι 
αυτοί που καθαρίζουν για λογαριασµό µας. Που κα-
θορίζουν το µέλλον και τις τύχες µας. Οι Σταυρίδηδες, 
και εκείνοι που ταξιδεύουν µε τα τζετ και οι άλλοι. Και 
εκείνοι που αποκαλούν ηλίθιους τους Έλληνες και οι 
άλλοι. Οι Σταυρίδηδες και οι αντιλήψεις τους και οι επι-
λογές τους. Με τις ευλογίες -και την απόλυτη ευθύνη- 
της πολιτικής ηγεσίας, εννοείται. Του Σαµαρά και του 
Βενιζέλου εν προκειµένω.

Αλλά τι µας φταίνε εκείνοι; Οι Σταυρίδηδες. ∆εν πρό-
κειται εν προκειµένω παρά για το σαµάρι της γνωστής 
παροιµίας. Όσο και να το χτυπάµε δεν βγαίνει τίποτα. 
Αντιθέτως, τη γλυτώνει το γαϊδούρι...

Πριν από λίγο καιρό, ο Νορβηγός 
πρωθυπουργός µεταµορφώθηκε για λί-
γες ώρες σε ταξιτζή, για να διαπιστώσει, 
όπως είπε, από πρώτο χέρι τα καθηµε-
ρινά προβλήµατα των πολιτών. Βέβαια η 
πράξη του αυτή αποδείχθηκε τελικά πως 
ήταν ένα επικοινωνιακό τέχνασµα, ένα 
στηµένο διαφηµιστικό τρικ, χωρίς καµία 
ουσία. 

Ο Ελληνας πρωθυπουργός δεν έχει 
καµία σχέση µε τέτοια κόλπα. Οπως φαί-
νεται, δεν γνωρίζει αρκετά πράγµατα για 
τη σκληρή καθηµερινότητα των πολιτών. 
Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από µια σει-
ρά απαντήσεων που δίνει στη σηµερινή 
συνέντευξή του στην «Κ.Ε.» για την ανερ-
γία, τους µισθούς, τις συντάξεις. Αρνείται, 
για παράδειγµα, να αναγνωρίσει το πραγ-
µατικό µέγεθος του αριθµού των ανέρ-
γων και στηρίζεται στον παράδεισο των 
αριθµών που προωθούν οι υπηρεσίες, 
µακριά από τα σπίτια και τους δρόµους. 

Κλείνει τα µάτια επίσης ο πρωθυπουρ-
γός στη καταβαράθρωση των µισθών. 
Αρνείται δηλαδή ότι σε µεγάλο µέγεθος 
του πληθυσµού οι πραγµατικοί µισθοί 
κυµαίνονται σήµερα γύρω στα 500 ευρώ 
και κάτω, όταν ο επίσηµος κατώτατος µι-
σθός είναι στα 586 ευρώ! 

Πανηγυρίζει για τη µείωση του ΦΠΑ 
στην εστίαση, αν και µόλις δύο στις δέκα 
επιχειρήσεις εντάχθηκαν στο µέτρο και 
µείωσαν τις τιµές, χωρίς να αυξηθεί ο 
αριθµός προσλήψεων στον τοµέα τους. 

Επιµένει στις απολύσεις 15.000 δη-
µοσίων υπαλλήλων (κατ’ απαίτηση της 
τρόικας) από τη δεξαµενή των 25.000 της 
διαθεσιµότητας, αλλά δέχεται ότι αυτό 
δεν ικανοποιεί δηµοσιονοµικές ανάγκες, 
καθώς θα προσληφθούν άλλοι στη θέση 
τους. 

Παραδέχεται ωστόσο τη δυσκολία των 
χαµηλοσυνταξιούχων, καθώς υπόσχεται 
να τους επιστρέψει το 70% του πρωτο-

γενούς πλεονάσµατος που θα πετύχει η 
χώρα. Μόνο που κανείς, ούτε ο ίδιος, ξέ-
ρει αν θα επιτευχθεί αυτό το πλεόνασµα. 
Στο µεταξύ οι χαµηλοσυνταξιούχοι ίσα 
που ζουν. 

Ο πρωθυπουργός δείχνει υπεραισιό-
δοξος από τη µία και εκτός πραγµατικότη-
τας από την άλλη. Γιατί ως εκ της θέσεώς 
του οφείλει να αισιοδοξεί για την «Ανά-
καµψη που πλησιάζει» και κάποτε στο 
µέλλον θα µειώσει την ανεργία. Πώς θα 
ζήσουν, όµως, εν τω µεταξύ οι 1.500.000 
άνεργοι; Με ποιον τρόπο χαµηλόµισθοι 
εργαζόµενοι θα συνεχίσουν να πληρώ-
νουν κάθε µήνα χαράτσια, φόρους, ενοί-
κια, δάνεια; Εξασφαλίζοντας παράλληλα 
και την καθηµερινή τους επιβίωση; 

Ο πρωθυπουργός ασχολείται πρωτί-
στως µε τη σωτηρία της χώρας από το 
δρόµο που αυτός πιστεύει. Αρκεί βέβαια 
αυτή η σωτηρία να περιλαµβάνει και 
τους ανθρώπους της χώρας. Οπως ο 
ίδιος επαναλαµβάνει συχνά, η σωτηρία 
είναι µια πολύ δύσκολη προσπάθεια, που 
απαιτεί χρόνο, πολύ χρόνο. Η πλειονότη-
τα των πολιτών, που πλήττεται βάναυσα 
από την κρίση, όµως, δεν τον διαθέτει αυ-
τόν το χρόνο. Ζει στον πραγµατικό κόσµο 
τού σήµερα. 


