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Του Γιάννη Σχίζα

«Πώς κυβερνάται ο κόσµος 
και οδηγείται στον πόλεµο;» 
αναρωτήθηκε ο µεγάλος Αυ-
στριακός συγγραφέας Καρλ 
Κράους. «Οι διπλωµάτες λένε 
ψέµατα στους δηµοσιογρά-
φους κι όταν τα διαβάζουν 
τα πιστεύουν και οι ίδιοι». Το 
ίδιο µπορεί να ειπωθεί και 
για τους λαϊκιστές πολιτικούς 
που λένε ψέµατα στα κόµµα-
τά τους κι όταν ακούν την ηχώ 
τους νοµίζουν ότι επιβεβαιώ-
νονται.

Ετσι και ο κ. Παναγιώτης 
Λαφαζάνης πρέπει πραγµατι-
κά να πιστεύει τις ιδεοληψίες 
που εκστόµισε στην Κεντρι-
κή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ότι 
«το σύµπαν διαλύεται και η 
Ευρώπη βυθίζεται στη φτώ-
χεια». Βεβαίως ο ίδιος έλεγε 

ότι ζούµε µια «δεύτερη κατο-
χή» και ότι «µας κυβερνούν 
Κουίσλινγκ»• δεν θα πίστευε 
ότι ο καπιταλισµός θα πέ-
σει ως µια σειρά ντόµινο µε 
πρώτο την Ελλάδα; Ναι! Το 
είπε κι αυτό: «Τι θα γίνει; Θα 
προχωρήσουµε µπροστά σε 
µια σύγκρουση για να προ-
καλέσουµε ντόµινο, ή θα 
περιµένουµε πότε θα γίνει η 
Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη για το 
Χρέος;». Οι θέσεις της Αρι-
στερής Πλατφόρµας όπως 
κατατέθηκαν στην Κ.Ε. του 
κόµµατος επιβεβαιώνουν ότι 
εντός του κόµµατος επιβι-
ώνει µια βαθιά συντηρητική 
τάση, µε ρητορεία βγαλµένη 
από την περίοδο του Ψυχρού 
Πολέµου. Απλώς άλλαξαν 
οι όροι και οι «εχθροί». Εκεί 

που κάποτε πολεµούσαν τα 
«ιµπεριαλιστικά σχέδια» που 
ήταν των Αµερικανών, τώρα 
έγιναν των Γερµανών. Ετσι, 
σύµφωνα µε τους παλαιο-
κοµµουνιστές του ΣΥΡΙΖΑ, η 
χώρα δεν µπορεί να έχει άλλο 
στόχο παρά µόνο την αποµό-

νωση. Το «έξω από το ΝΑΤΟ» 
έγινε «έξω από την Ε.Ε.»: «Η 
Ευρωζώνη και η Ε.Ε. εδώ 
που έχουν φτάσει δεν µεταρ-
ρυθµίζονται ούτε επανιδρύο-
νται ή επαναθεµελιώνονται». 
Η άλλη Ευρώπη ως στόχος 
της Αριστεράς, αποκτά νόη-
µα µόνο µε όρους ρήξης και 
ανατροπής της Ευρωζώνης 

αλλά και της Ε.Ε. µε στόχο τον 
σοσιαλισµό σε εθνική και ευ-
ρωπαϊκή κλίµακα. Και αυτά 
µπορούν να προκύψουν, αν 
µια χώρα ή οµάδα χωρών 
ακολουθήσει τον δρόµο της 
εξόδου από την Ευρωζώνη 
και τη σύγκρουση µε τους 

φιλελεύθερους κανόνες της 
Ε.Ε., για να εφαρµόσει ένα 
ευρύ πρόγραµµα προοδευ-
τικών και σοσιαλιστικών µε-
τασχηµατισµών που εκ των 
πραγµάτων θα επιφέρει και 
ένα ντόµινο ανατροπής συνο-
λικά της Ευρωζώνης και της 
Ε.Ε...».

Αυτό το παλαιολιθικό σκε-

πτικό θα µπορούσε να είναι 
κι ανέκδοτο εξίσου διασκεδα-
στικό µε εκείνο που έλεγε για 
το µυρµήγκι που κατάφερε να 
ανεβεί στη ράχη του ελέφαντα 
και τα υπόλοιπα φώναζαν εν 
χορώ «πνίξ’ τον να ησυχά-
σουµε». ∆εν θα αποτελούσε 
πρόβληµα για τη χώρα -έτσι 
κι αλλιώς, κυκλοφορεί σε 
πολλές περιθωριακές αρι-
στερίστικες µπροσούρες- αν 
η Αριστερή Πλατφόρµα δεν 
έπαιρνε στο τελευταίο συνέ-
δριο το 30% των συνέδρων 
του ΣΥΡΙΖΑ.

Φυσικά αυτό το ποσοστό 
προέκυψε και από ευθυ-
γραµµισµένες ψηφοφορίες 
-παλιές καραβάνες στις «δι-
αδικασίες» οι παλαιοκοµµου-
νιστές- και ελάχιστη απήχηση 

έχει στην κοινωνία• ποιος 
λογικός άνθρωπος θα φα-
νταζόταν τον κ. Παναγιώτη 
Λαφαζάνη να πνίγει τον καπι-
ταλισµό; Οµως αυτή η ισχυρή 
έστω στα χαρτιά, τάση σε ένα 
κόµµα που φιλοδοξεί να γίνει 
κυβέρνηση επηρεάζει δυσα-
νάλογα τις πολιτικές αποφά-
σεις κι ας λέει ο κ. Γιάννης 
Μηλιός ότι «οι θέσεις Λαφα-
ζάνη είναι µια µειοψηφία που 
δεν επηρεάζει την πολιτική 
του ΣΥΡΙΖΑ». Πώς αλλιώς, 
εκτός από τον εξευµενισµό 
αυτής της παλαβής Αριστε-
ράς, θα µπορούσε να εξη-
γηθεί η ανοησία που πέταξε 
µέσα στη Βουλή ο κ. Τσίπρας, 
ότι δηλαδή θα εντάξει στον 
επόµενο (!) προϋπολογισµό το 
κατοχικό δάνειο;

Ο κ. Λαφαζάνης και ο ελέφαντας

O Nέλσον Μαντέλα, 
ο Κλινγτ Ίστγουντ, 
η πολιτική ευγένεια

Η κοινωνία θέλει, 
οι ηγεσίες µπορούν;

Πολλοί θα µιλήσουν για τα πεπραγ-
µένα αυτού του θαυµαστού Νοτιοαφρι-
κανού ηγέτη - πολλοί, δικαιούµενοι και 
µη, αν κρίνει κανείς από τις δηλώσεις 
Βενιζέλου. Πολλοί θα αναφερθούν 
στην κολοσσιαία πολιτική ενέργεια που 
επένδυσε ο Μαντέλα, για να µεταφέρει 
τη Νότια Αφρική από τον αποικιακό 
µεσαίωνα στην τρέχουσα κατάσταση. 
Κι αυτή η επιχείρηση «µεταφοράς» 
πρέπει να υπογραµµίζεται προς γνώ-
ση και συµµόρφωση κάποιων που 
νοµίζουν ότι αν εξελιχθούν σε πρω-
θυπουργούς και υπουργούς κάνοντας 
βήµατα σηµειωτόν και διαχείριση των 
πραγµάτων, «κάτι έγινε»...

Εγώ θα µιλήσω για το σκηνοθετικό 
επίτευγµα του Κλιντ Ίστγουντ υπό τον 
τίτλο «Ανίκητος», που παιζόταν στα 
τέλη του 2009 και είχε στιγµιότυπα 
από την κυβερνητική πρακτική του 
Μαντέλα, σχετικά µε τον διµέτωπο 
αγώνα του: Ενάντια στον ρατσισµό των 
λευκών αλλά και στον δικαιολογηµέ-
νο ρεβανσισµό των µαύρων, ύστερα 
από χρόνια καταπίεσης. Ο άνθρωπός 
µας είχε κότσια, όταν εµπιστευόταν 
την προσωπική του ασφάλεια στους 
σεκιουριτάδες του Λε Κλερκ, πρώην 
προέδρου της Νότιας Αφρικής...

Αν το έργο είχε σχέση µε την πραγ-
µατικότητα, τότε θα έπρεπε κανείς να 
αποκαλύπτεται ενώπιον του Νοτιοα-
φρικανού ηγέτη για πολλούς λόγους 
ακόµη - µεταξύ αυτών και για την 
άσκηση ηγεσίας µε ήθος και πολιτισµό. 
Ο Μαντέλα απευθυνόταν στους πάντες 
στον πληθυντικό, γιατί στις συγκεκρι-
µένες συνθήκες µόνο µε αυτό τον τρό-
πο µπορούσε να δηλώνει την εκτίµησή 
του στο πρόσωπο και στο έργο τους. 

Ακόµη και σε κάτι παιδαρέλια ποδο-
σφαιριστές του ράγκµπυ έλεγε ότι «εί-
ναι τιµή του που τους γνωρίζει».

Ο Νέλσον Μαντέλα µού θύµισε 
πολλά και διάφορα. Μου θύµισε από 
την ανάποδη τον Ανδρέα Γεωργί-
ου Παπανδρέου - που µίλαγε µε κάτι 
τρανταχτούς ενικούς στους πολιτικά 
υφισταµένους του. Από την ανάποδη 
επίσης µου θύµισε ένα στιγµιότυπο µε 
τον Γεώργιο Παπανδρέου - Τσολάκο-
γλου, κάπου στα τέλη του 2009 αρχές 
2010, όταν η Ελλάδα συνέχιζε ακόµη 
να «πουλάει µούρη» στην Κύπρο ως 
εγγυήτρια δύναµη: Ο οποίος χρησιµο-
ποιούσε έναν άκοµψο ενικό στη δη-
µόσια εν Αθήναις παρουσία του µε τον 
Πρόεδρο Χριστόφια - του τελευταίου 
εµµένοντος στον πληθυντικό...

Τότε ήταν που αισθάνθηκα ευγνω-
µοσύνη στον Κλιντ Ίστγουντ. Γιατί µε το 
κινηµατογραφικό του έργο συνέβαλε 
στη διατήρηση ενός µνηµείου πολιτι-
κής ευγένειας.

Η εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης εκδή-
λωσης των «58» στην Αθήνα, µετά από ανά-
λογες εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις, δείχνει µε 
τον πιο ξεκάθαρο τρόπο την  κοινωνική και 
πολιτική δυναµική αυτής της πρωτοβουλίας. 
Μπορεί  τα κόµµατα  που εκφράζουν σήµερα 
την κεντροαριστερά να εµφανίζονται συρρι-
κνωµένα, αλλά είναι πλέον εµφανές ότι οι πο-
λίτες που τις τελευταίες δεκαετίες, κατέστησαν 
πλειοψηφικό ρεύµα τη δηµοκρατική παράτα-
ξη, έχουν και τη θέληση και την αγωνία να την 
επανασυγκροτήσουν. 

Η έκκληση των «58» µετατρέπεται πλέον 
σε απαίτηση προς κόµµατα, φορείς, κινήσεις 
και  πρόσωπα, να αφήσουν στην άκρη τις µεµ-
ψιµοιρίες, τις προσωπικές στρατηγικές, τους 
ηγεµονισµούς και να συνεργαστούν για την 
αναγέννηση της παράταξης. Όχι για να δια-
σωθούν εκλογικά, όχι για να συγκαλύψουν 
τις όποιες διαφορές τους, όχι για να επιβιώ-
σουν οι παλιές παθογένειες που την τραυµά-
τισαν και την αποµάκρυναν από την εκλογική 
της βάση, αλλά για να προσχωρήσουν σε µια 
νέα δηµιουργική ανασύνθεση, µε ένα καθα-
ρό προγραµµατικό λόγο, µε µια ριζοσπαστική 
αλλά όχι λαϊκίστικη πολιτική.

Όπως, σωστά,  επεσήµανε ο Γ. Βούλγαρης 
η δηµοκρατική παράταξη έχει αποδείξει δια-
χρονικά, ότι είναι παιδί µιας ιστορίας δηµιουρ-

γικών ανατροπών, που κατάφερνε ακόµα και 
µετά από περιόδους παρακµής να ξαναβρίσκει 
το δυναµισµό αλλά και τη λαϊκότητα της.Έχει 
και τώρα µια ευκαιρία να το επιχειρήσει. 

Το εγχείρηµα, ούτε απλό ούτε εύκολο είναι. 
Το έχει ανάγκη όµως πρωτίστως η χώρα, που 
χρειάζεται µια δύναµη σταθερότητας και προο-
πτικής, το έχουν ανάγκη οι πολίτες που αρνού-
νται να εγκλωβιστούν σε τεχνητά διλήµµατα και 
εκβιαστικούς καταναγκασµούς. Το χρειάζονται, 
όπως επεσήµανε και ο κ. Σβόµποντα και οι 
προοδευτικές δυνάµεις τους Ευρώπης, στην 
προσπάθεια τους να αλλάξουν τις συντηρητικές 
πολιτικές που ηγεµονεύουν σήµερα.

Η δυνατότητα, όπως δείχνει η ανταπόκριση  
στην πρωτοβουλία  των «58» υπάρχει. Η διάθε-
ση µιας σηµαντικής µερίδας πολιτών, είναι δε-
δοµένη, όπως δείχνουν και οι δηµοσκοπήσεις. 
Μένει να το αντιληφθούν και οι οργανωµένες 
δυνάµεις του χώρου που σήµερα διαγκωνί-
ζονται είτε για την ηγεµονία του , είτε παραµέ-
νουν εγκλωβισµένες σε µικροκοµµατικές ή και 
προσωπικές στρατηγικές επιβίωσης. Ούτε η 
κοινωνία, ούτε η Ιστορία όµως µπορεί να τους 
περιµένει.

 Είτε θα αποδεχθούν το πολιτικό στοίχηµα για 
την ανασυγκρότηση της δηµοκρατικής παράτα-
ξης, είτε θα  υποστούν τα επίχειρα της ανασφά-
λειας και της αναβλητικότητας τους.

Του Πάσχου Μανδραβέλη

«Επειτα από πολλές αλλαγές και µε στόχο να 
ικανοποιηθούν οι βουλευτές των δύο κοµµάτων 
που στηρίζουν την κυβέρνηση, το οικονοµικό 
επιτελείο προχώρησε σε σηµαντικές αλλαγές στο 
σχέδιο νόµου για τη φορολόγηση των ακινήτων 
το 2014. Με το νέο σχέδιο, που κατατίθεται πιθα-
νόν την Τρίτη στη Βουλή, µειώνονται οι επιβα-
ρύνσεις για τους ιδιοκτήτες ακριβών κατοικιών». 
Η είδηση στην «Καθηµερινή της Κυριακής». Ετσι, 

λοιπόν, ο κουρνιαχτός που σήκωσαν το προηγού-
µενο διάστηµα για την αδικία σε σχέση µε το φόρο 
ακινήτων τα αστικά ΜΜΕ και βουλευτές αστικών 
κοµµάτων, δεν ήταν επειδή τους ένοιαξε η φορο-
ληστεία του λαού. 

Ακριβές κατοικίες έχουν οι αστοί και τα ανώτε-
ρα και µεσαία στρώµατα - σύµµαχοί τους. Γι’ αυ-
τούς γινόταν ο καβγάς. Μείωση των φόρων των 
αστών, φοροληστεία για το λαό...

Για ποιους ο καβγάς;


