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Ζούµε δραµατικές αλλα-
γές στον παγκόσµιο συσχε-
τισµό δυνάµεων, τις οποίες 
θα αντιληφθούµε ίσως σε 
µερικά χρόνια στην πλήρη 
τους έκταση. 

Η εµπλοκή και πιθανή 
απεµπλοκή του προέδρου 
των ΗΠΑ Μπαράκ Οµπάµα 
στο πρόβληµα της Συρίας 
δεν είναι µια απλή υπόθεση. 
Ο ίδιος ο κ. Οµπάµα µείω-
σε πολύ την ισχύ του αξι-
ώµατός του, ζητώντας από 
το Κογκρέσο να εγκρίνει 

προκαταβολικά µια «πολύ 
περιορισµένη» στρατιωτική 
επέµβαση. Θα είναι δύσκο-
λο να αναβαθµίσει ο ίδιος το 
δικό του στάτους είτε εσωτε-
ρικά είτε στο διεθνές περι-
βάλλον. Την ίδια στιγµή βλέ-
πουµε πως η αµερικανική 
κοινή γνώµη έχει εισέλθει 
για τα καλά σε µια νέα περίο-
δο έντονου αποµονωτισµού. 
Το άλογο ξόδεµα ζωών, 
χρηµάτων και στρατηγικού 
κεφαλαίου στο Ιράκ και το 
Αφγανιστάν έχει προκαλέσει 

µια µεγάλη απέχθεια στον 
µέσο Αµερικανό απέναντι 
στην ιδέα µιας στρατιωτικής 
επέµβασης, αλλά και κάθε 
εµπλοκής στη Μέση Ανατο-
λή. Αυτός ο αποµονωτισµός 

δεν µοιάζει πάντως να είναι 
ένα παροδικό, περιορισµέ-
νο φαινόµενο, αλλά µια κλι-
µακούµενη αντίληψη που 
συνάδει µε τον περιορισµό 

της ισχύος των Ηνωµένων 
Πολιτειών.

Από την άλλη, έχουµε ένα 
Ρώσο ηγέτη που αποδείχθη-
κε «παίκτης». Ο κ. Βλαντιµίρ 
Πούτιν έπαιξε σκληρά, αλλά 

επέδειξε ρεαλισµό και εν τέ-
λει µπόρεσε να επιβάλει τους 
δικούς του όρους. Θα δούµε 
ασφαλώς πώς θα καταλήξει 
αυτή η ιστορία, αλλά προς το 

παρόν η Ρωσία κέρδισε από 
την κρίση στη Συρία.

Οσο για την Ευρώπη, 
µοιάζει µικρή, γερασµένη 
και άβουλη. Η Βρετανία είναι 
σκιά του παλαιού της εαυ-
τού. Ο πρόεδρος της Γαλλίας 
Φρανσουά Ολάντ επιχείρησε 
να παίξει γεωπολιτικό σκάκι 
σαν και αυτό που άρεσε στον 
προκάτοχό του, αλλά δεν του 
βγήκε. Και η Γερµανία δεν 
ξέρει αν θέλει να είναι µεγά-
λη δύναµη ή αν προτιµά την 
ησυχία της και την εµµονή 

στη δηµοσιονοµική πειθαρ-
χία και µόνο.

Ετσι έχουν τα πράγµατα: 
η Αµερική αποτραβιέται, η 
Ευρώπη περιθωριοποιείται, 
η Ρωσία δείχνει µια επιθε-
τική αυτοπεποίθηση, χωρίς 
ωστόσο κανένα ιδιαίτερο 
όραµα ή σχέδιο.

Ο κόσµος αλλάζει και αυτό 
σίγουρα θα επηρεάσει τα ελ-
ληνικά εθνικά συµφέροντα. 
Ισως απλώς είναι πολύ νω-
ρίς για να δούµε πώς ακρι-
βώς.

Του Αλέξη Παπαχελά Ο κόσµος αλλάζει δραµατικά 

Πρωτογενές πλεόνασµα δυστυχίας

ΠΡΥΤΑΝΕΙΣ ΤΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑΣ

Η ζούγκλα των προπηλακισµών

Το τροπάριο της «κοµµατικής υποκίνησης 
των κινητοποιήσεων» ξανάπιασαν τα κυβερνη-
τικά παπαγαλάκια, µε στόχο να δυσφηµήσουν 
τις απεργίες που ξεκινούν και να περιορίσουν 
την πολιτική δραστικότητά τους. ∆εν είναι η 
πρώτη φορά που µια κυβέρνηση ανακαλύπτει 
«υποκινητές» των κινητοποιήσεων στα έδρανα 
της αντιπολίτευσης. Συνήθως, όµως, µε µια τέ-
τοια µυωπική ανάγνωση της κοινωνικής πραγ-
µατικότητας, οι κυβερνήσεις οδηγούνται... 
ανεπαισθήτως στην ήττα.

Χρειάζεται να είναι κανείς µίλια µακριά από 
την κοινωνία για να αποδίδει στον ΣΥΡΙΖΑ την 
πολιτική αιτία και την οργανωτική ικανότητα 
των απεργιακών και άλλων κινητοποιήσεων. 
Μπορεί η κυβέρνηση να ελπίζει στα σοβαρά ότι 
η εικονική πραγµατικότητα του «πρωτογενούς 
πλεονάσµατος» θα εξαφανίσει την καθηµερινή 
υποβάθµιση της ζωής των πολιτών;

Η πλέον φιλοκυβερνητική εφηµερίδα, χθες, 
στο πρωτοσέλιδο θέµα της, παρουσιάζει έκθε-
ση του ΟΗΕ για την Παγκόσµια Ευτυχία 2013, 
τιτλοφορώντας την χαρακτηριστικά: «Η δυστυ-
χία του να είσαι Έλληνας...». Στην παγκόσµια 
έρευνα, οι δείκτες επιπέδου ζωής και προσω-
πικής ευτυχίας για τους Έλληνες εµφανίζονται 
να έχουν τη µεγαλύτερη µείωση. Και µόνον η 
Αίγυπτος, του εµφυλίου πολέµου και της εκτε-
ταµένης φτώχειας, καταγράφει µεγαλύτερη 
πτώση! Ακόµη και η Μιανµάρ και η Μποτσου-
άνα εµφανίζονται µε µεγαλύτερο πλεόνασµα 
ευτυχίας...

Πρόκειται για εικόνα «αφρικανοποίησης» της 
Ελλάδας, η οποία, κατά τα άλλα, είναι µέλος της 
Ευρωζώνης. Την ίδια κατάσταση διαπιστώνει η 
έκθεση του ΟΗΕ για ολόκληρο τον ευρωπαϊκό 

Νότο, καθώς η ανεργία αποδεικνύεται βασικός 
παράγοντας δυστυχίας. Με την Ελλάδα στην 
70ή θέση κατάταξης και τη ∆ανία στην 1η θέση 
της ευτυχίας, το γνωστό πολιτικό σλόγκαν «να 
γίνει η Ελλάδα η ∆ανία του Νότου» ακούγεται 
εφιαλτικά ειρωνικό και θυµίζει τις εγκληµατι-
κές ευθύνες των πολιτικών και οικονοµικών 
ελίτ που κυβέρνησαν επί δεκαετίες τη χώρα 
και διεκδικούν να την κρατούν όµηρη ακόµη 
και σήµερα.

Η αιτία της «δυστυχίας του να είσαι Έλληνας» 
είναι πολιτική. Και οι ένοχοι είναι γνωστοί, όσο 
φανερά και τα θύµατά τους. Καµία επικοινωνι-
ακή αντεπίθεση (απ’ αυτές που παραµυθιάζει 
το Μαξίµου ότι θα εξαπολύσει εναντίον του ΣΥ-
ΡΙΖΑ) δεν µπορεί να αναιρέσει την κοινωνική 
πραγµατικότητα της δυστυχίας. Η ελπίδα για 
αντιστροφή των πραγµάτων, η ελπίδα να βγού-
µε από το καταθλιπτικό πλαίσιο της κρίσης και 
να ξαναβρούµε το χαµόγελο, µε όποιες δυσκο-
λίες, δεν είναι δυνατόν να αναζητηθεί στα σε-
µινάρια οµαδικής ψυχοθεραπείας που επιχει-
ρούν κάθε βράδυ τα τηλεοπτικά παπαγαλάκια 
εξωραΐζοντας την πραγµατικότητα.

Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες, που απο-
κτούν ολοένα και περισσότερο την πολιτική 
προοπτική της δηµοκρατικής ανατροπής. Οι 
κυβερνητικοί προπαγανδιστές επιχειρούν να 
δυσφηµήσουν αυτή την εθνική και λαϊκή ανα-
γκαιότητα ως «κοµµατική σηµαία». Κάνουν 
πως δεν καταλαβαίνουν ότι η απάντηση στο δί-
ληµµα «ή εµείς ή αυτοί», που κερδίζει τις συ-
νειδήσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων 
και ανέργων, αποτελεί συνθήκη επιβίωσης για 
την κοινωνία και τη χώρα. Είναι η θετική απά-
ντηση στη «δυστυχία του να είσαι Έλληνας...».

Είναι κατανοητή η οργή και η αγανά-
κτηση των ανθρώπων που χάνουν ή 
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους. 
Oσο λογικό και θεµιτό είναι όµως να δια-
µαρτύρονται και να διεκδικούν τα όποια 
δικαιώµατα τους, άλλο τόσο ακατανόητο 
είναι να καταφεύγουν σε µεθόδους που 
και τον αγώνα τους υπονοµεύουν, αλλά 
και το δίκιο τους. Οι βιαιότητες και οι προ-
πηλακισµοί που επανήλθαν πάλι στο προ-
σκήνιο, από µερίδα των εργαζοµένων στη 
Λάρκο,αποτελούν όχι απλώς χείριστη µέ-
θοδο διεκδίκησης, αλλά καταδικασµένες 
στη συνείδηση των πολιτών πρακτικές που 
οδηγούν σε επικίνδυνα µονοπάτια. 

Αρκετά έχει πληρώσει τα τελευταία 
χρόνια της κρίσης  η ελληνική κοινωνία 
την ανεξέλεγκτη οργή και την τυφλή βία.
Οι αναµφισβήτητες ευθύνες των πολιτι-
κών για την εξέλιξη της κρίσης δεν µπορεί 
να αποτελούν άλλοθι για κάθε λογής τρα-
µπουκισµούς, που όχι µόνο δεν οδηγούν 
πουθενά,αλλά αντιθέτως παράγουν αντί-
θετα  αποτελέσµατα από αυτά που επιδι-
ώκουν οι εµπνευστές τους. Αρκετή ένταση 
βιώνει η ελληνική κοινωνία, αρκετά προ-

βλήµατα αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, 
δεν χρειάζεται να τα κάνουµε χειρότερα. 
Είναι ευθύνη και των ίδιων των συνδικα-
λιστών να προασπίσουν τον αγώνα τους, 
αποτρέποντας και καταδικάζοντας τις βί-
αιες εκδηλώσεις, ως µέθοδο διεκδίκησης. 

Όπως είναι και ευθύνη των πολιτικών 
και των κοµµάτων να αποφεύγουν να υπο-
κινούν και να υποστηρίζουν τις κάθε λογής 
βιαιότητες, εν ονόµατι τού δίκαιου αγώνα 
των  εργαζοµένων. Είναι ιστορικά αποδε-
δειγµένο ότι η βία, ούτε οδηγεί σε δικαιότε-
ρες κοινωνίες, ούτε προσφέρει λύσεις στα 
πολιτικά και κοινωνικά προβλήµατα. Μόνο 
περισσότερη βία, µόνο περισσότερο πόνο 
,µόνο µεγαλύτερη ανασφάλεια δηµιουρ-
γεί. Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουµε 
όλοι ότι όσο θεµιτό είναι το δικαίωµα στη 
διαµαρτυρία και στη διαδήλωση, άλλο τόσο 
απαράδεκτο είναι να αντιδρούµε µε βάση 
το θυµικό και την οργή µας, αδιαφορώντας  
για τις συνέπειες των πράξεων µας. Τα 
όρια της δηµοκρατίας, αφήνουν ευτυχώς 
τεράστια περιθώρια για να διεκδικούµε 
τα όποια δικαιώµατα µας, αλλά σταµατούν 
εκεί που αρχίζει η βία... 

Απορρίπτουν ορισµένοι από τους πρυτά-
νεις ΑΕΙ και ΤΕΙ την κινητικότητα µέσω αξι-
ολόγησης των διοικητικών υπαλλήλων στα 
πανεπιστηµιακά τους Ιδρύµατα, τα οποία 
– προφανώς – θεωρούν βιλαέτια τους. 
Η αντίδρασή τους δεν έχει πρωτοτυπία: 
ακολουθώντας µία αµαρτωλή πρακτική 
πολλών χρόνων, έκλεισαν µε το έτσι θέλω 
τα Ιδρύµατα. Καθιστούν έτσι ανέφικτη την 
εγγραφή των νέων φοιτητών, οι οποίοι µετά 
τη χαρά των αποτελεσµάτων στις Πανελλα-
δικές βούτηξαν στη σκληρή πανεπιστηµι-
ακή πραγµατικότητα. Πού οδηγεί η στάση 

αυτών των πρυτάνεων; Σε βελτίωση της 
λειτουργίας των πανεπιστηµίων; Σε εξαί-
ρεση των διοικητικών τους υπαλλήλων 
από την κινητικότητα; Προφανώς, όχι – η 
κυβέρνηση έχει δεσµευτεί σχετικά στην 
τρόικα. Απλώς, οι πρυτάνεις οδηγούν στην 
ακύρωση της αξιολόγησης που γίνεται µε 
αντικειµενικούς όρους και στην επαναφορά 
της αυθαιρεσίας των οριζόντιων κριτηρίων. 
Θα αναλάβουν άραγε την ευθύνη για µία τέ-
τοια εξέλιξη, που θα βλάψει – πρώτους απ’ 
όλους – τους διοικητικούς υπαλλήλους µε 
προσόντα; 


