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Με τη Μαρία Ψαρά

Καζάνι που βράζει η Ελλάδα

Θ
ετικά μηνύματα έρχονται
από το εξωτερικό σε σχέση
με την πορεία των οικονομι-
κών της Ελλάδας. Τόσο ο
επικεφαλής της Ευρωπαϊκής

Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, όσο ο
Γάλλος υπουργός Οικονομικών Πιερ Μοσκο-
βισί, αλλά και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ
Τζέρι Ράις τοποθετήθηκαν με ενθουσιασμό
για το πρόγραμμα και την αποφασιστικότη-
τα που επιδεικνύει το οικονομικό επιτελείο. 

Την ίδια ώρα, στο εσωτερικό, η χώρα είναι
καζάνι που βράζει. Δεν είναι μόνο οι δια-
πραγματεύσεις με την Τρόικα και η αμφισβή-
τηση από τα μέλη της κυβέρνησης για τα μέ-
τρα που πρέπει να ληφθούν. Είναι και οι κι-

νητοποιήσεις των
κοινωνικών εταίρων
που βρίσκονται κα-
θημερινά σε εξέλι-
ξη. Ήδη, ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ εξήγγειλαν
απεργία για τις 26
Σεπτεμβρίου, ενώ

τις επόμενες εβδομάδες, οι αντιδράσεις
αναμένεται να κορυφωθούν. 

«Πονοκέφαλο» στο Υπουργείο Οικο-
νομικών προκαλεί η σκληρή στάση που
κράτησε η Τρόικα που επισκέφθηκε την
Αθήνα την περασμένη εβδομάδα. Από
το πακέτο των μέτρων των 11,6 δισ. ευ-
ρώ που πρότεινε η ελληνική κυβέρνηση,
οι εκπρόσωποι ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ δέχθηκαν μόνο
τα μέτρα ύψους περίπου 6 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, από το πακέτο
των μέτρων, η Τρόικα δεν δέχθηκε αυτά που
αφορούν στην αναδιάρθρωση της δημόσιας
διοίκησης ύψους περίπου 1,2 δισ. (πρόκει-
ται για -μεταξύ άλλων- την προτεινόμενη μεί-
ωση κατά 25% των μη μισθολογικών δαπα-
νών υπουργείων, την εφαρμογή του συστή-
ματος ηλεκτρονικών προμηθειών), τις πα-
ρεμβάσεις στους ΟΤΑ, ύψους περίπου 500
εκατ., την εφεδρεία που εκτιμάται ότι θα απο-
δώσει 167 εκατ. ευρώ και τη μετάθεση πλη-
ρωμής των εξοπλιστικών προγραμμάτων
ύψους 437 εκατ. ευρώ. Επίσης, οι τρεις ζητούν
μεγαλύτερη ακρίβεια για τα μέτρα που θα λη-
φθούν στην υγεία. Όπως έγινε γνωστό, η Τρόι-
κα επιμένει στο ζήτημα των απολύσεων στο
Δημόσιο, αλλά και σε σαρωτικές ανατροπές
στα εργασιακά με μείωση των αποζημιώσεων
και πλήρη ανατροπή του ωραρίου. 

«Πονοκέφαλος» 
η σκληρή στάση
που κράτησε
η Τρόικα

Στους ρυθμούς 
Κατσάμπα...
Σε ρυθμούς... Κατσάμπα κινείται ακόμη η οικονομική
επικαιρότητα, μετά τις δηλώσεις του αντιπροσώπου
της χώρας στο ΔΝΤ ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί και τρίτο
πακέτο βοήθειας. Τις δηλώσεις του Θάνου Κατσάμπα
δημοσίευσε η εφημερίδα Wall Street Journal (WSJ)
και προκάλεσε την έντονη αντίδραση του ίδιου του
Έλληνα Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αλλά και του
Υπουργείου Οικονομικών που έσπευσε να διαψεύσει
τον διάδοχο του Π. Ρουμελιώτη. Τελικά, και ο ίδιος ο
Θ. Κατσάμπας, σε ανακοίνωσή του, έκανε λόγο για ση-
μαντικά λάθη της εφημερίδας και την καλεί να διορ-
θώσει το κείμενό της.
Σύμφωνα με τις νέες δηλώσεις του, το άρθρο εμπεριέ-
χει «σημαντικές ασάφειες» και διαψεύδει πως υπήρξε
συζήτηση ή αναφορά για «τρίτο πακέτο διάσωσης».
Όπως σημειώνει το ανώτατο στέλεχος του ΔΝΤ, εκτός
της παραπάνω σημαντικής ασάφειας, προκύπτουν άλ-
λες δύο ανακρίβειες από το δημοσίευμα: ποτέ ο ίδιος
δεν επέμεινε πως «εναπόκειται στο χέρι της Ευρωζώ-
νης και της ΕΚΤ να καλύψουν το δημοσιονομικό κενό
της Ελλάδας», ενώ διευκρινίζει πως ό,τι ελέχθη, αντι-
κατοπτρίζει τις προσωπικές του απόψεις και δεν αντα-
ποκρίνονται στις θέσεις του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου (ΔΝΤ) ή της ελληνικής κυβέρνησης.
Όλα ξεκίνησαν όταν ο Θάνος Κατσάμπας σε συνέντευ-
ξή του στην WSJ ανέφερε ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί
πρόσθετη χρηματοδότηση. Η είδηση έκανε μέσα σε
λίγα λεπτά τoν γύρο του κόσμου και έγινε πρώτο θέμα
στις ιστοσελίδες πολλών ξένων ΜΜΕ. Σχολιάζοντας
επισήμως τις πληροφορίες ότι σχεδιάζεται κούρεμα
των ελληνικών ομολόγων που έχουν στην κατοχή
τους κράτη ή άλλοι οργανισμοί, ο Θ. Κατσάμπας φέ-
ρεται να δήλωσε στην εφημερίδα ότι η βιωσιμότητα
του χρέους αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της
χρηματοδότησης του ΔΝΤ. Όσον αφορά στο σενάριο
της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ το στέλεχος φέ-
ρεται να δήλωσε ότι κάτι τέτοιο «θα στείλει την Ελλά-
δα πολλές δεκαετίες πίσω».
Λίγη ώρα αργότερα, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονο-
μικών «άδειασε» τον κ. Κατσάμπα. «Τις θέσεις της
Ελλάδας στην οικονομία τις διαμορφώνει ο πρωθυ-
πουργός και ο υπουργός Οικονομικών», τόνιζαν κύ-
κλοι του Υπουργείου Οικονομικών, εκφράζοντας ξε-
κάθαρα τη δυσαρέσκειά τους για τις δηλώσεις του Θ.
Κατσάμπα. Κυβερνητικές πηγές αρνούνταν να δώσουν
απάντηση στο ερώτημα αν έχει ζητηθεί η παραίτηση
του αντιπροσώπου της Ελλάδας στο ΔΝΤ.
Όσον αφορά στην αντίδραση του ΔΝΤ, ο εκπρόσωπος
Τύπου, Τζέρι Ράις, σε ερώτηση για την πιθανότητα
ενός τρίτου πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα, υπο-
γράμμισε ότι οι συζητήσεις με τη χώρα μας επικε-
ντρώνονται στο τωρινό πρόγραμμα. Πάντως, το ΔΝΤ
εκτίμησε ότι υπάρχουν «καλά επιχειρήματα» για να
δοθεί επιπλέον χρόνος στην Ελλάδα, ώστε να εξυγιά-
νει τα δημοσιονομικά της, όπως ανακοίνωσε ένας εκ-
πρόσωπος του Ταμείου. 

>Θετικά, ωστόσο, τα μηνύματα που φθάνουν από το εξωτερικό

ΓΝΩΜΕΣ

ΕΙΝΑΙ γνωστό πως, πριν την εποχή της χά-
ριτος,  ο Σταυρός εθεωρείτο σύμβολο βδελυ-
κτό και αποτρόπαιο.  Ήταν συνυφασμένος
με τον πόνο, τη φρίκη και την ατίμωση. Γι΄
αυτόν ακριβώς το λόγο, τόσο οι ειδωλολά-
τρες όσο και οι Ιουδαίοι τον βδελύσσονταν.
Στην Παλαιά Διαθήκη και συγκεκριμένα στο
Δευτερονόμιο διαβάζουμε: «Επικατάρατος,
πας ο κρεμάμενος επί ξύλου». Με τη θυσία
του Χριστού όμως πάνω σε αυτόν, αποκτά
πλέον μια άλλη διάσταση. Γίνεται το μέσον
διά του οποίου επιτυγχάνεται η λύτρωση του
ανθρώπου από την κυριαρχία του Διαβόλου.
Έτσι, λοιπόν, κατά τους θεοφόρους πατέρες
αυτό το σύμβολο, όντας σύμβολο
με σωτηριολογικές προεκτάσεις
επί του ανθρωπίνου  προσώπου,
προτυπώνεται ήδη στην Παλαιά
Διαθήκη. Να αναφέρουμε μόνο
δύο, όπως αυτές καταγράφονται
από τον άγιο Γρηγόριο τον Παλα-
μά. Ο άγιος θα πει πως όταν ο
Θεός δίνει εντολή στον Αβραάμ
να εγκαταλείψει τη γη και τους
συγγενείς του και να πορευθεί
σε τόπο που ο ίδιος θα του υπο-
δείξει, σαφώς εδώ προτυπούται ο
Σταυρός του Κυρίου. Σύμφωνα με
το μεγάλο αυτό πατέρα της
Εκκλησίας μας, ο άνθρωπος που
ζει το μυστήριο του Σταυρού κά-
νει υπέρβαση του κόσμου και
όσων αφορούν σ’ αυτό και βιώ-
νει εμπειρικά τη θεολογική τοπο-
θέτηση του αποστόλου Παύλου:
«Εμοί ο κόσμος εστάυρωται καγώ
τω κόσμω». Επίσης, όταν ο Κύ-
ριος διατάσσει τον Μωυσή να
αφαιρέσει τα υποδήματά του, κα-
θώς βρίσκεται μπροστά από την καιόμενη
βάτο, και εδώ πάλι προτυπώνεται ο αγιασμός
που θα εσυντελείτο επί της γης διά του Σταυ-
ρού του Κυρίου  «το λύσαι το υπόδημα εκ
των ποδών σου, η γαρ γη εφήν συ έστηκας,
γη αγία εστίν, εδήλου τον μέλλοντα γενέ-
σθαι αγιασμόν επί της γης δια του Σταυρού».
Ο Σταυρός λοιπόν του Κυρίου μας προτυπώνε-
ται κατά τους θεοφόρους πατέρες στην Παλαιά
Διαθήκη, ενώ στην Καινή Διαθήκη, στην πε-
ρίοδο πλέον της χάριτος, αποτελεί τον φύλα-
κα της Εκκλησίας και δεσπόζει στη ζωή των
ανθρώπων. Ομόφωνα οι πατέρες τον χαρακτη-
ρίζουν φύλακα της Εκκλησίας, διότι η παρου-
σία του αποτελεί φόβητρο των δαιμόνων και
ασπίδα των πιστών. Ο Μέγας Αντώνιος λέγει
γι΄αυτό: «Σφραγίζετε εαυτούς και τους οίκους,
δειλοί γαρ ούτοι εισίν και πάνυ τρέμουσιν το
σημείο του Κυριακού Σταυρού».
Εξάλλου ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μι-
λώντας για την παρουσίασή του στην Εκκλη-
σία παρατηρεί: «Ούτος εν τη ιερά τραπέζη, ού-
τος εν ταις των ιερέων χειροτονίαις. Ούτος πά-

λιν μετά του σώματος του Χριστού επί τον μυ-
στικόν δείπνο διαλάμπει. Τούτον πανταχού
χορεύοντα, ιδει τις αν, εν οικοις, εν αγοραίς,
εν ερημίαις, εν οδοίς». 
Αξιόλογη είναι και η θεολογική τοποθέτηση
του Μεγάλου Αθανασίου για τον Σταυρό του
Κυρίου. Τον θεωρεί ως σύμβολο ενότητας και
αγάπης όλων των ανθρώπων. Ο Χριστός επί
του Σταυρού άνοιξε τα χέρια του σε μια μεγά-
λη αγκαλιά, για να χωρέσουν μέσα σε αυτήν
και οι Ιουδαίοι και οι ειδωλολάτρες. Επιπρό-
σθετα παρατηρεί πως επί του Σταυρού ο Κύ-
ριος απάλλαξε τον αέρα από την κυριαρχία
των πονηρών δαιμόνων και με αυτόν άνοιξε

το δρόμο για τους ουρανούς. Με-
γάλη η δύναμη του Τιμίου και Ζω-
οποιού Σταυρού. Ο πιο πάνω πατέ-
ρας της Ανατολής τον θεωρεί μέ-
σο υπέρβασης του θανάτου, μέσον
διά του οποίου αφανίζεται η μα-
γεία, η ειδωλολατρία, η σαρκολά-
τρία. Λέει: «Τω σημείω του Σταυ-
ρού και τη εις Χριστόν πίστει ο θά-
νατος καταπατείται, πάσα μαγεία
πέπαυται, πάντα τα είδωλα  ερη-
μούται και πάσα άλογος ηδονή
παύεται».
Αξίζει ακόμη να τονίσουμε πως
κατά τους φιλοκαλικούς πατέρες,
η θεολογική έννοια του Σταυρού
έχει τρεις διαστάσεις. Η μια διά-
σταση του είναι ο εξωτερικός
σταυρός που είναι ουσιαστικά οι
θλίψεις και τα βάσανα. Μιλώντας
γι΄ αυτό το είδος του σταυρού ο
άγιος Συμεών ο νέος θεολόγος λέ-
ει: «Δοξάζεται ο Θεός διά του
Σταυρού, τουτέστιν διά των πόνων,
διά των θλίψεων των ασθενειών,

εάν ταύτα πάντα εν υπομονή πολύ υποφέρω-
μεν, τα του Χριστού παθήματα μιμούμεθα και
υιοί Θεού γινόμεθα χάριτι». Άλλη διάσταση
του Σταυρού είναι η πάλη κατά των παθών.
«Σταυρός εστί το σταυρώσαι τη σάρκα συν
τοις παθήμασι και ταις επιθυμίαις».
Τέλος η τρίτη διάσταση του είναι η ολοκληρω-
τική παράδοση του ανθρώπου στο θέλημα του
Θεού, που αποτελεί συνέπεια της εκκοπής και
νέκρωσης του ιδίου θελήματος. Θα πει γι΄ αυ-
τό ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος: «Επλη-
ροφορήθημεν ουδέν έτερον είναι τον Σταυ-
ρόν, ειμή την παντελήν νέκρωση του ιδίου θε-
λήματος».
Ο πιστός λαός, λοιπόν, αναγνωρίζοντας τον
Σταυρό του Κυρίου ως φύλακα της Εκκλησίας,
απευθυνόμενος προς αυτόν διηνεκώς δέεται:
«Η αήττητος και ακατάλυτος και θεία δύναμις
του Ζωοποιού Σταυρού μη εγκαταλείπεις ημάς
τους αμαρτωλούς». 
*Ο Σάββας Αλεξάνδρου είναι Θεολόγος - βοηθός

διευθυντής α’, συνεργάτης Ιεράς Μητρόπολης
Λεμεσού.

Σταυρός ο φύλαξ της Εκκλησίας

Του Σάββα 
Αλεξάνδρου

Aξιόλογη είναι
και η θεολογική
τοποθέτηση του
Μεγάλου Αθα-
νασίου για τον
Σταυρό του Κυ-
ρίου. Τον θεω-
ρεί ως σύμβολο
ενότητας και
αγάπης όλων
των ανθρώπων. Η δημοσίευση ανέκδοτων εγγράφων

επιστολιμαίου, δικαιοπρακτικού ή
άλλης φύσεως περιεχομένου ενέχει
μεγάλη αξία στον τομέα της επιστη-

μονικής έρευνας. Συντελεί στην αποκάλυψη
διαστάσεων της κοινωνικής, πολιτιστικής και
οικονομικής ζωής ενός ανθρώπου ή μιας ευρύ-
τερης κοινωνικής ομάδας· αποτελεί τρόπον τι-
νά επιπρόσθετη ψηφίδα στο μωσαϊκό της ιστο-
ρικής τους βιογραφίας.
Η μονή Ομόδους τυγχάνει γνωστή έκπαλαι. Η
πληθωρική αναφορά ιστορικών, περιηγητών
και άλλων έχει ήδη καταγραφεί ως πηγή άμε-
σου πληροφοριακού υλικού που τροφοδοτεί τις
νεότερες περί αυτής μελέτες. Συμπληρωτέο
στον απαρτισμό πληρέστερης εικόνας ας θεω-
ρηθεί και έγγραφο που απόκειται στο Αρχείο
της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κύπρου. Μέσα απ’ αυ-
τό αποδεικνύεται η σημαίνουσα αξία της στα
χρόνια που ακολούθησαν την Αγγλική κατοχή,
δηλαδή από του 1878 και μετά. Πρόκειται για
επιστολιμαία γραφή που έχει συνταχθεί από
μέλη της επιτροπής του ναού  της μονής με πα-
ραλήπτη τον Προκαθήμενο της Εκκλησίας,
Αρχιεπίσκοπο Σωφρόνιο. Η επιστολή, περί ης ο
λόγος, είναι γραμμένη επί χάρτου της εποχής,
κοινώς τεστέ, με αποτύπωμα κυανού χρώματος.
Είναι ευδιακρίτου γραφικού χαρακτήρος, η
γλώσσα είναι δόκιμος, η δε ορθογραφία πολύ
προσεγμένη έως τέλεια, δείγμα τεχνολογικής
μορφώσεως του συντάκτη ή των συντακτών
της, φέρει δε χρονική ένδειξη την 16η/28η

Μαϊου 1888. Υπογράφεται από τους Επιτρό-
πους Χατζηνικόλαο Ευθυμιάδη, Κωνσταντίνο
Ιωάννου Μοδινό, Χαρίλαο Ευγενιάδη και Γεώρ-
γιο Φ. Μαρκίδη.
Σ’ αυτήν υποβάλλεται η παράκληση στον Σω-
φρόνιο όπως ενημερώσει το εκκλησιαστικό
συμβούλιο της μονής Ομόδους περί διαθήκης
την οποία αφήκε ιερέας, ονόματι Άνθιμος, που
είχε αποβιώσει στη Ρωσία και για την ύπαρξη
της οποίας είχε ενημερωθεί, άγνωστο από ποι-
ους, η επιτροπή του ναού. Η διαθήκη περιλάμ-
βανε την παροχή σ’ αυτήν ικανού αριθμού ρου-
βλίων, που δεν κατονομάζεται, τα οποία ο τελευ-
ταίος είχε διαθέσει υπέρ της. Τις λεπτομέρειες
της μεταβίβασης, σύμφωνα με την επιστολή, εί-
χε αναλάβει η εν Κωνσταντινουπόλει ρωσική
πρεσβεία από το 1885 με σχετική κοινοποίηση
της επιθυμίας του κληροδότη στον Σωφρόνιο
και με την παράκληση όπως της δοθεί το όνομα
«του Διευθυντή» της Μονής για τα περαιτέρω.
Φαίνεται ότι μέχρι της ημερομηνίας αποστολής
της εκκλήσεως αυτής, το ζήτημα δεν είχε τακτο-
ποιηθεί. Δεν γνωρίζουμε ποιος ήταν ο Ανθιμος
αυτός και ποιες υπήρξαν οι σχέσεις του με τη
Μονή. Μπορούμε όμως βασίμως να υποθέσου-
με ότι το ενδιαφέρον του ιερωμένου αυτού, ενι-
σχύει τη φήμη την οποία απελάμβανε το ιερό
προσκύνημα στους υπόψη χρόνους.
Επιπρόσθετα μέσα από το περιεχόμενο της
ανέκδοτης αυτής επιστολής, αντλούμε πληρο-
φορίες για χρηματικά ποσά που είχαν διατεθεί
υπέρ της, για διάφορους σκοπούς. Έτσι ο αρχι-

μανδρίτης Μελέτιος είχε καταστήσει τον Σωφρό-
νιο διαχειριστή  ενός μεγάλου ποσού γροσίων
για τον ναό και τη λειτουργία του Σχολείου της
κοινότητας (ανά 1000 γρόσια) και ανά 200 για
τους ιερείς-εφήμεριους της Μονής και τους πτω-
χούς του Ομόδους, αντίστοιχα. Η χρηματική αυ-
τή δωρεά πρέπει να θεωρείται υπολογίσιμη, δο-
θείσης της οικονομικής δυσκολίας των καιρών.
Μέσω της επιστολής αυτής, η εκκλησιαστική

επιτροπή  απευθύνει με πολλή λεπτότητα έκκλη-
ση για παραχώρηση των ποσών τα οποία δεν εί-
χαν ως τότε δοθεί, ίσως με σκοπό την υπενθύ-
μιση των υποχρεώσεων που είχε αναλάβει ο Σω-
φρόνιος ως διαχειριστής των διαθηκών ή πιθα-
νόν την ανακίνηση ζητήματος το οποίο, για κά-
ποιους λόγους, παρέμεινε επί αρκετό χρονικό
διάστημα μετέωρο παντελώς. Δυστυχώς δεν
γνωρίζουμε τη συνέχεια των εξελίξεων καθότι
ελλείπει ανταπάντηση του Προκαθημένου στις
σχετικές με τα θέματα αυτά εκκλήσεις. 
Όπως όμως και να έχει το ζήτημα, η διακίνηση
χρημάτων επ’ ονόματι της μονής του Ομόδους
δεν αποτελεί μοναδικό μάρτυρα της ισχύος της.
Δεικνύει όμως μέχρι ενός βαθμού την εκτίμηση
και τον σεβασμό τον οποίο απολάμβανε μεταξύ
των ανθρώπων της εποχής. Ταυτόχρονα με την
ανάληψη εκ μέρους της ρόλου  διαθηκολήπτη,
την καθιστούσε διαχειριστή περιουσίας, η οποία
θα εξασφάλιζε απρόσκοπτη τη θρησκευτική και
εθνική προσφορά της στη δίνη των καιρών.

Ο Αλέξης Αλεξάνδρου είναι Διευθυντής  
στο Γυμνάσιο  Καλογερόπουλου.

Άγνωστα στοιχεία για τη Μονή Σταυρού Ομόδους
Του Αλέξη 
Αλεξάνδρου

Η μονή Ομό-
δους τυγχάνει
γνωστή έκπα-
λαι. Η πληθωρι-
κή αναφορά
ιστορικών, πε-
ριηγητών και
άλλων έχει ήδη
καταγραφεί ως
πηγή άμεσου
πληροφοριακού
υλικού που τρο-
φοδοτεί τις νεό-
τερες περί αυ-
τής μελέτες.

Ο χι, δεν βλέπουμε την παλιά ασπρό-
μαυρη ελληνική ταινία μ’ αυτό τον
τίτλο. Και δεν έχουμε και πηγάδι να
κρύψουμε το ραδιόφωνο μ’ εκείνες

τις αμίμητες κινήσεις του Βασίλη Λογοθετίδη, μη
μας πάνε στην Κομαντατούρ οι Γερμαναράδες που
ακούμε Λονδίνο: «Αδελφοί Έλληνες, κρατηθεί-
τε». Τώρα, το πώς κρατάς το άδειο στομάχι να μη
χορεύει, το πετσί στα κόκαλα, τα μάτια που δεν
βλέπουν απ’ την πείνα ανοιχτά, δεν μας το ‘λεγαν,
μόνο μας έταζαν πως η Ελλάδα για την απίστευτη
τόλμη της να αντισταθεί στον Άξονα θα πάρει την
Κύπρο που της ανήκει και που έδωσε κι η ίδια χι-
λιάδες στον αγώνα κατά του φασισμού. Δεκάδες
τάφοι Κυπρίων σε ιταλικά κοιμητήρια, εκατοντά-
δες αυτοί που πολέμησαν στο Τομπρούκ και το Ελ
Αλαμέιν. Υποσχέσεις, σιγά που θα τις τηρούσαν,
έστω κι αν ο ίδιος ο Άγγλος πρωθυπουργός Ουίν-
στον Τσόρτσιλ παράφρασε την ελληνική ρήση:
«Τώρα πια, δεν θα λέμε πως οι Έλληνες πολεμούν
σαν ήρωες, αλλά πως οι ήρωες πολεμούν σαν
Έλληνες». Συγχώρεσε ποτέ την Ελλάδα για το ρό-
λο της η Γερμανία; Πλήρωσε πολεμικές αποζημιώ-
σεις; Επέστρεψε η Αγγλία τα Μάρμαρα του Παρ-

θενώνα; Οι Γερμανοί ξανάρχονται και τώρα δεν
είναι όνειρο, ελπίδα να ξυπνήσουμε όπως ο Λογο-
θετίδης στην ταινία, καμία. Η Ελλάδα σιδηροδέ-
σμια της γερμανικής εμπάθειας, αλλά και των λα-
θών της, του ωχαδερφισμού, της επιπολαιότητας,
κι ακολουθούμε εμείς με ακόμα πιο χοντρά λάθη,
φάτσα με τον ίδιο κίνδυνο. Και πως χρωστάει στην
Ελλάδα ακόμα και το όνομά της η Ευρώπη, ποιος
το λογαριάζει; 
Τι είναι αυτό που κάνει τον κατά τ’ άλλα καλλιερ-
γημένο γερμανικό λαό να μη χωνεύει το ελληνι-
κό φως, ουσιαστικό και μεταφορικό, τη μαγεία της
ελληνικής φύσης, την ιστορία, τις αρχές που δίδα-
ξαν μοναδικό τρόπο αντιμετώπισης της ζωής; Ένα
κείμενο ενός μεγάλου φιλόσοφου, Γερμανού κατά
τύχην, του Φρειδερίκου Νίτσε, γραμμένο το
1872, στο βιβλίο του «Η γέννηση της τραγω-
δίας», λύνει απορίες: «Ο δυτικοευρωπαϊκός πολι-
τισμός προσπαθεί να απελευθερώσει τον εαυτό
του από τους Έλληνες, γιατί ό,τι κι αν δημιούργη-
σε, χάνει χρώμα και ζωή στη σύγκριση με το ελ-
ληνικό μοντέλο. Κανένας από τους εχθρούς των
Ελλήνων δεν είχε την τύχη να ανακαλύψει το κώ-
νειο με το οποίο θα μπορούσαν να απαλλαγούν

μια για πάντα απ’ αυτούς. Όμως κανείς δεν μπο-
ρεί να αμφισβητήσει την ακέραιη αλήθεια ότι οι
Έλληνες είναι οι ηνίοχοι κάθε επερχόμενου πολι-
τισμού».
Ναι, κι αν οι νεότεροι Έλληνες φρόντιζαν να κρα-
τούν και να τιμούν όσα τους έδωσαν την ξεχωρι-
στή τους θέση και δεν ξέπεφταν σε ματσαράγκες,
κουτοπονηριές και ατσιδοσύνες, οι Γερμανοί δεν
θα ξανάρχονταν. Ούτε στην Ελλάδα, ούτε εδώ, στο
τελευταίο κομμάτι της ελληνικής εσχατιάς - αυτό
που απέμεινε.

Προς Τροϊκανούς: Οι Γερμανοί ξανάρχονται
Της Αλέκας 
Γράβαρη-Πρέκα

Συγχώρεσε πο-
τέ την Ελλάδα
για το ρόλο 
της η Γερμανία;
Πλήρωσε πολε-
μικές αποζη-
μιώσεις; 
Επέστρεψε 
η Αγγλία τα
Μάρμαρα του
Παρθενώνα; 

€6 δισ.
είναι το ύψος των 

μέτρων που δέχθηκαν 
οι εκπρόσωποι ΕΕ-ΕΚΤ-ΔΝΤ

από το πακέτο  μέτρων 
των €11,6 δισ. που 
πρότεινε η ελληνική 

κυβέρνηση Τα «αγκάθια» για συμφωνία
ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ της Τρόικας προσκρούουν στις διαθέσεις των αρχηγών των
κομμάτων της συγκυβέρνησης, που δηλώνουν αντίθετοι στις απολύσεις
στο Δημόσιο και τις αλλαγές στα εργασιακά. Σε συνάντηση που εί-
χαν την περασμένη εβδομάδα, ο Πρωθυπουργός και οι ηγέτες του
ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ συμφώνησαν ότι μόνον αυτά τα δύο ζη-
τήματα αποτελούν τα «αγκάθια» για την ολοκλήρωση της συμ-
φωνίας. Σημείωσαν ότι πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικά σε-
νάρια προκειμένου να αποφευχθούν οι απολύσεις και χαρακτή-
ρισαν ως «κόκκινη γραμμή» τις περαιτέρω αλλαγές στις ερ-
γασιακές σχέσεις (μείωση αποζημιώσεων, εξαήμε-
ρη εργασία κ.λπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Α.
Σαμαράς επεσήμανε στους κ.κ. Βενιζέλο και Κου-
βέλη ότι τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και πως
η διαπραγμάτευση με την Τρόικα δεν μπορεί να
διαρκέσει επ’ άπειρον. Τους ενημέρωσε εάν υπάρ-
ξει και νέα καθυστέρηση της διαπραγμάτευσης,
η εκταμίευση της επόμενης δόσης παραπέμπε-
ται για τον Νοέμβρη.

Σε σχέση με το θέμα των απολύσεων, ο Α. Σαμαράς ενημέρωσε τους ηγέ-
τες του ΠΑΣΟΚ και της ΔΗΜΑΡ ότι η Τρόικα είναι ανοιχτή στην υιοθέτηση
ουσιαστικών ισοδύναμων μέτρων και σημείωσε ότι το οικονομικό επιτελείο

με τη συνεργασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης επεξερ-
γάζεται εναλλακτικά σενάρια (πρόγραμμα συνταξιοδοτικής ωρίμαν-
σης). Για τα εργασιακά (μείωση αποζημιώσεων, εξαήμερη εργασία κ.λπ.)
και οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν ότι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές

νέες αλλαγές και διατυπώθηκε η άποψη ότι οι όποιες αποφάσεις επ’ αυ-
τού δεν συνδέονται και δεν πρέπει να συνδεθούν με το πακέτο των 11,6

δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι τρεις συζήτησαν το θέμα της

αύξησης των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 ως μια από
τις εναλλακτικές λύσεις, αλλά και το ενδεχόμενο μείωσης του
ορίου κάτω από το οποίο θα μείνουν ακέραιες οι συντάξεις. Τα
700 ευρώ παραμένουν ένα από τα σενάρια, για το οποίο ενη-
μερώθηκαν οι κ. Βενιζέλος και Κουβέλης. Τέλος, όλοι αποδέ-
χθηκαν τελικά το θέμα της μείωσης στα ειδικά μισθολόγια των
ενστόλων κατά 7%, με αναδρομική ισχύ από την 1η Ιουλίου.
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