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Η Ιστορία κάνει κύ-
κλους, αυτή είναι η γοη-
τεία της όταν τη µελετάς, 
αλλά όχι απαραιτήτως 
και όταν τη ζεις... Βρέθη-
κα πριν από λίγες ηµέ-
ρες στην Κωνσταντινού-
πολη για µια εκδήλωση 
στη µνήµη του γνωστού 
Τούρκου δηµοσιογράφου 
Μεχµέτ Αλί Μπιράντ. Θυ-
µήθηκα την έκφρασή του 
όταν είχε επισκεφθεί την 
Αθήνα περί το 1998. Ηταν 
εντυπωσιασµένος από τον 
πλούτο, τον δυναµισµό, 
το ευρωπαϊκό «χρώµα» 
που ήταν παντού εµφανές. 
«Πω πω, έχετε προχωρή-
σει πολύ εσείς, µας έχετε 
αφήσει πολύ πίσω», µου 
είπε στο τέλος µιας µεγά-

λης βόλτας στην Αθήνα. 
Οµολογώ πως αν ζούσε 
σήµερα θα ήταν αρκετά 
λογικό να αλλάξουµε ρό-
λους. Η Τουρκία του 2013 
εκπέµπει αυτοπεποίθηση 
και έχει κάνει τεράστια 
βήµατα που είναι εύκολα 
ορατά.

Ας ξεκινήσουµε µε το 
αεροσκάφος των τουρκι-
κών αερογραµµών που 
ήταν γεµάτο Ελληνοαµερι-
κανούς. Ποιος θα πίστευε 
πριν από 20 χρόνια ότι θα 
άκουγε τη φράση «πατριώ-
τη µε βοηθάς να κατεβάσω 
τη βαλίτσα;» σε ένα τουρ-
κικό αεροπλάνο. Αυτή εί-
ναι όµως η πραγµατικότη-
τα, καθώς το αεροδρόµιο 
Ατατούρκ έχει καταστεί 

κόµβος για ταξίδια στην 
Αµερική, την Ασία και την 
Αφρική. Εµείς το παίζαµε 
εθνικώς υπερήφανοι και 
από τον πολύ λαϊκισµό κά-
ναµε πανάκριβο το αερο-
δρόµιό µας, το οποίο ου-
δέποτε κατάφερε να γίνει, 
µικρός έστω, κόµβος.

Στους δρόµους βλέπεις 
την οικοδοµική ανάπτυξη 
και τα νέα συγκροτήµατα 
που κτίζονται πάνω στον 
Βόσπορο. Και βεβαίως 
εντυπωσιάζουν τα ιδιωτικά 
πανεπιστήµια που έχουν 
ανθήσει και τα οποία κά-
νουν τα ελληνικά ΑΕΙ 

να µοιάζουν µε φτωχούς 
συγγενείς. Η Τουρκία έχει 
κάνει πολλά βήµατα γιατί 
πέρασε από τον δικό της 
«Ανδρέα» στο πρόσωπο 
του Ερντογάν. Με µία µε-
γάλη διαφορά. 

Ο Τούρκος ηγέτης φρό-
ντισε να εκσυγχρονίσει τη 

χώρα και να απελευθερώ-
σει τις δηµιουργικές της 
δυνάµεις, την ίδια ώρα 
που έβαζε µέσα στο σύστη-
µα τις µάζες της Ανατολίας 
που τον ψήφισαν. Γκρέµι-
σε πολλούς αναχρονιστι-
κούς θεσµούς, αλλά έκτισε 
κιόλας ο Ερντογάν.

Την Ιστορία δεν µπορείς 
όµως ποτέ να τη βλέπεις 
µέσα από µια... πολαρό-
ιντ, µια στιγµιαία φωτο-
γραφία. Η Τουρκία βρί-
σκεται σήµερα σε ακµή, 
αλλά υπάρχουν ρωγµές 
που τροµάζουν πολλούς 
που την παρακολουθούν 
προσεκτικά. 

Στην εξωτερική πολιτι-
κή δεν της έχει βγει τίποτα 
απολύτως, γιατί η υπερκι-
νητικότητα και ο µεγαλοϊ-
δεατισµός άνοιξαν µέτωπα 
χωρίς στρατηγικό όφελος. 
Στην οικονοµία είναι πολ-
λοί αυτοί που φοβούνται 
ότι θα σκάσει η φούσκα 
των ακινήτων και κατά συ-
νέπεια των τραπεζών. 

Οσο για τη δηµοκρατία, 

δοκιµάζεται όπως φαίνεται 
από τα όσα αντιµετωπί-
ζουν οι µη καθεστωτικοί 
δηµοσιογράφοι.

Καλό είναι, λοιπόν, να 
µη βγάλουµε ακόµη συ-
µπεράσµατα για το τι µας 
επιφυλάσσει το µέλλον σε 
20-30 χρόνια. Η Ελλάδα 
βρίσκεται σήµερα σε πολύ 
χαµηλό σηµείο, αλλά έχει 
ξαναπεράσει ανάλογες φά-
σεις στην ιστορία της. Και 
η Τουρκία αντιστοίχως 
έχει γνωρίσει άνθηση, 
έχει όµως περάσει και από 
περιόδους κατάρρευσης 
και παρακµής, ακόµη και 
στην πρόσφατη ιστορία 
της. Είπαµε, η Ιστορία δεν 
είναι ποτέ προβλέψιµη, 
βαρετή, γραµµική.

Του Αλέξη Παπαχελά 

Από την Αθήνα του 1998 στην Πόλη του 2013 

Η σηµασία της 
υποψηφιότητας Τσίπρα 

Φαρµακερές... θεραπείες
∆υο νέες θεραπείες για την αντιµετώπιση 

του κακοήθους µελανώµατος παρουσιάστη-
καν από γιατρούς. Τα φάρµακα και για τις δύο 
περιπτώσεις παράγονται από πολυεθνικές 
φαρµακευτικές εταιρείες. 

Το ένα στοιχίζει 8.000 ευρώ και µπορεί να 
χρειαστεί να το παίρνει ο άρρωστος µέχρι και 
δύο χρόνια. Το άλλο στοιχίζει 58.000 ευρώ 
και χορηγείται τέσσερις φορές. Στην Ελλάδα 
οι άρρωστοι από κακόηθες µελάνωµα είναι 
κοντά στους 200.

Οι 100 άρρωστοι θα χρειαστούν οπωσδή-
ποτε θεραπεία µε το πρώτο φάρµακο. ∆η-
λαδή ο ΕΟΠΥΥ -η συµµετοχή του αρρώστου 
είναι µηδενική- θα πληρώσει: 8.000 Χ 24 µή-
νες Χ 100 άτοµα = 19,2 εκατ. ευρώ. Για τους 
άλλους 100 το κοστολόγιο είναι το εξής: 58.000 
Χ 4 φορές Χ 100 άτοµα = 23,2 εκατ. ευρώ.

Φαρµακεροί, βέβαια, οι υπολογισµοί. Αλλά 

έτσι γίνεται η κοστολόγηση των φαρµάκων, 
που πρέπει να καλύπτει την καινοτοµία - 
όπως λένε οι πολυεθνικές- αλλά, πρωτίστως, 
και την κερδοφορία - που δεν το λένε οι πο-
λυεθνικές. 

Η ζωή και ο θάνατος -όσο κι αν οι γιατροί 
διατείνονται ότι η επιστήµη είναι υπεράνω 
των αριθµών- αποτελούν «µια αγορά πολλών 
δισεκατοµµυρίων», όπως έλεγαν, πρόσφατα, 
µια ελληνική και µια ξένη εταιρεία που έκα-
ναν συµφωνία για την παραγωγή νέων φαρ-
µάκων βιοτεχνολογίας.

Αυτά ισχύουν όταν το φάρµακο είναι εµπό-
ρευµα και χρησιµοποιείται ως µέσο κερ-
δοφορίας. Αυτά δε θα συµβαίνουν όταν οι 
πρόοδοι της επιστήµης και τα φάρµακα χρη-
σιµοποιηθούν για τις ανάγκες του κοινωνικού 
συνόλου. Οταν δηλαδή θα κοινωνικοποιη-
θούν τα µέσα παραγωγής

Η υποψηφιότητα του Αλέξη Τσίπρα για τη θέση 
του προέδρου της Ε.Ε. ως εκπροσώπου του Κόµ-
µατος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς (ΚΕΑ) έτυχε 
θετικής γενικά υποδοχής από την ευρωπαϊκή και 
ελληνική κοινή γνώµη. Την αντιµετώπισαν ως 
αφετηρία ενός µακρύ δρόµου εναλλακτικής ιδε-
ολογικής, πολιτικής και οργανωτικής συγκρότη-
σης και πορείας της Ε.Ε. Μόνον ορισµένοι εκπρό-
σωποι της ηγετικής οµάδας της Ν.∆., που έχουν 
εµφυλιοπολεµική νοοτροπία, προσπάθησαν να 
υποβαθµίσουν την τιµητική για την ελληνική 
κοινωνία υποψηφιότητα µε την κωµικοτραγική 
αιτιολογία ότι πρόκειται για πρόταση των εξτρεµι-
στικών ευρωπαϊκών κοµµάτων!

Είναι προφανές ότι οι πολλοί Ευρωπαίοι πολι-
τικοί ακτιβιστές και διανοούµενοι, που εµπνεύ-
στηκαν και προωθούν την υποψηφιότητα Τσίπρα, 
θέλουν να δώσουν τον ειδικό αυτό συµβολισµό 
τοποθετώντας στην εµπροσθοφυλακή των αγώ-
νων των Ευρωπαίων πολιτών τον αγώνα που 
δίνει σήµερα ο µαρτυρικός ελληνικός λαός και 
ο ευρωπαϊκός Νότος. Γιατί αυτοί έχουν -πρώτοι 
και κυρίως- υποστεί την πιο βίαιη υποτίµηση των 
δικαιωµάτων τους και τη λεηλασία του διαχρονι-
κού κοινωνικού τους πλούτου.

Έτσι, µε την πρόταση της υποψηφιότητας Τσίπρα 
επιδιώκουν να στείλουν ένα ηχηρό µήνυµα στην 
Ευρώπη και τον κόσµο, ανυψώνοντας τον ηγέτη 
της Αριστεράς του λαού εκείνου που έχει γίνει το 
«πειραµατόζωο» της νέας καπιταλιστικής συσ-
σώρευσης. Και του οποίου το κρατικό φαινόµενο 
υποβαθµίζεται (για πρώτη φορά από την επανασυ-
γκρότησή του) στην τάξη του «παρία», µεταλλασ-
σόµενο σε µια µεταµοντέρνα αποικίας χρέους.

Και επειδή εκτιµάται ότι η µεγέθυνση του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αντικατοπτρίζει την ιδεολογική και χρονική 
πρωτοπορία του ελληνικού λαού έναντι των άλ-
λων ευρωπαϊκών, έδωσαν υπόσταση στο κάλε-
σµα της ενωτικής δράσης και σε όλους τους λα-
ούς του Βορρά, αφού και αυτοί µε τη σειρά τους 
θα υποστούν τις συνέπειες του τρόπου αντιµετώ-
πισης της καπιταλιστικής κρίσης.

Ορισµένοι σύντροφοι της βάσης και των ορ-
γάνων διατυπώνουν έναν σκεπτικισµό, που 

εκφράστηκε και στην Κ.Ε. της προηγούµενης 
εβδοµάδας, µε την επιφύλαξη ότι η αποδοχή της 
πρότασης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη Τσίπρα 
µπορεί να αποτελέσει την απαρχή της ενσωµά-
τωσής του στην αλλοτριωτική Ευρωπαϊκή Τεχνο-
δοµή και στις πολιτικές που διαχέει. Κατ’αυτούς, 
θα έπρεπε να απορριφθεί αφού το ζητούµενο 
είναι να γκρεµιστεί το συγκεκριµένο ευρωπαϊκό 
οικοδόµηµα.

Η ταύτιση όµως του ευρωπαϊκού µεγαχώρου 
µε τη «σφηκοφωλιά» του καπιταλισµού, είναι µια 
αντιδιαλεκτική και ανιστόρητη σύλληψη που δη-
µιουργεί ένα φανταστικό µόνο πεδίο των λαϊκών 
ταξικών αγώνων. Αυτές τις έννοιες, δηλαδή τις 
χωρητικότητες και τις οριοθετήσεις του πεδίου 
των αγώνων των εργαζοµένων και των οργανώ-
σεών τους, τις είχαν ξεκαθαρίσει νωρίς οι κλασι-
κοί του µαρξισµού, του διαλεκτικού και ιστορικού 
υλισµού, που πάντα εξόρκιζαν την αποµάκρυνση 
από το ευρύτερο πεδίο του ταξικού αγώνα και της 
εργατικής-προλεταριακής αλληλεγγύης.

Εποµένως η µάχη σήµερα στην Ε.Ε. δεν είναι 
µάχη υπέρ των θεσµών, της δοµής, της ιδεολογί-
ας της... Είναι µάχη για τη συσπείρωση των λαών, 
την ένωση των ταξικών δυνάµεων, την εξέγερσή 
τους έναντι του ∆ιευθυντηρίου, που οδηγεί κυρί-
αρχα κράτη σε καθεστώς πολύπλευρης υποτέ-
λειας, παράδοσης και ενσωµάτωσης.

Από καιρό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενόψει των ευ-
ρωεκλογών, αποφάσισε να δώσει τη µάχη της 
ανεύρεσης συµµάχων και λαϊκών ερεισµάτων 
για να πετύχει η επιθετική-συγκρουσιακή κα-
ταγγελτική διαπραγµάτευση της ∆ανειακής Σύµ-
βασης που θα ακολουθήσει µετά την εσωτερική 
κατάργηση των Μνηµονίων. Υπ’αυτή την έννοια 
δεν πρέπει να συγχέεται το ενδεχόµενο σύγκρου-
σης σε περίπτωση αδιεξόδου και µονοµερών 
ενεργειών, µε την κινητοποίηση των λαών που 
προωθεί η διεκδίκηση της θέσης. Γιατί µε αυτό το 
πανευρωπαϊκού επιπέδου εγχείρηµα ενισχύεται 
η διαπραγµατευτική µας δύναµη.

Μόνον θετικά λοιπόν η συνόλη Αριστερά, αλλά 
και ο Νότος, µπορούν να προσδοκούν από την 
εύστοχη και εµπνευσµένη αυτή υποψηφιότητα.

ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΣΚΕΨΗ
Οποιος εντρυφήσει στους σηµερινούς 

«Αλλους πρωταγωνιστές» θα έχει διπλό 
κέρδος: πρώτον, την ανάγνωση συγκινητι-
κών ανθρώπινων ιστοριών και, δεύτερον, 
τροφή για σκέψη. 

Παιδιά από αλβανούς γονείς, που γεννή-
θηκαν, µεγάλωσαν και σπούδασαν εδώ, ανα-
γκάζονται να επιστρέψουν στην πατρίδα των 
γονιών τους για οικονοµικούς λόγους – και 
δακρύζουν κάθε ηµέρα για τη δική τους πα-
τρίδα, την Ελλάδα. 

«∆εν θα γίνεις Ελληνας ποτέ, Αλβανέ...»: 
δονούσε για χρόνια το σύνθηµα τα γήπεδα, 
αλλά και τους δρόµους – και όχι µόνον στην 
εποχή της κρίσης, αλλά και πολύ νωρίτερα, 
στις «καλές ηµέρες της ευηµερίας». Ηταν το 
σύνθηµα που συµπύκνωνε την πολιτική του 
ρατσιστικού µίσους – µια πολιτική που βρί-
σκει περισσότερα ευήκοα ώτα στην εποχή 
του Μνηµονίου και έχει φέρει τη Χρυσή Αυγή 
στην τρίτη θέση των δηµοσκοπήσεων. 

«Ελληνας γεννιέσαι, δεν γίνεσαι» – αυτό 
επιτάσσει η ιδεολογία του ρατσισµού. Μία 
ιδεολογία που ξεχνά τις εκατοντάδες χιλιάδες 

των Ελλήνων που από τις αρχές του περα-
σµένου αιώνα µετανάστευσαν ανά την υφήλιο 
για µία καλύτερη ζωή, που ρίζωσαν στις νέες 
τους πατρίδες και έκαναν παιδιά έχοντας να 
αντιµετωπίσουν τον ρατσισµό των «άλλων». 

Μία ιδεολογία που δεν χωρά τον Χρήστο, 
που ονειρευόταν το µέλλον του στην παρα-
λία του Λαγονησίου και τώρα τον φωνάζουν 
«Γκρεγκ» (Ελληνα) στην Αλβανία. Μία ιδεολο-
γία που δεν χωρά την Αννα, την Εστυλιάνα και 
τον Μάριο. Μία ιδεολογία που φαντάζει βολι-
κή για πολλούς στον καιρό της κρίσης, αλλά 
που είναι βασισµένη στο µίσος και στο ψέµα.

Τα παιδιά από ξένους γονείς που µεγαλώ-
νουν στα ελληνικά σχολεία είναι Ελληνόπου-
λα. Είναι δικά µας παιδιά: δεν µπορούν – και 
δεν θέλουν – να ονειρευτούν το µέλλον τους 
στην Αλβανία, στην Ουκρανία ή στη Νιγηρία. 

Αυτά τα παιδιά είναι το µέλλον της Ελλάδας, 
όσο και τα υπόλοιπα Ελληνόπουλα. Και τους 
επαγγελµατίες του µίσους δεν αρκεί να τους 
κλείνουµε στη φυλακή: πρέπει να τους βγά-
λουµε από µέσα µας – τόσο όλοι εµείς όσο και 
οι κυβερνώντες! 




