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Οι κεφαλάδες στον Έβρο 
και τα προγράμματα της 
Ε.Ε.

  εκ ΡΗΞΗΣ

Γερμανία: Η Μέρκελ στο 
στοχάστρο

Σήμερα
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Σ 

ήμερα, καθώς κινδυνεύουμε να 
απολέσουμε τη δυνατότητα συ-
γκρότησης ενός στοιχειωδώς ανε-
ξάρτητου κράτους, ξαναμπαίνει 

και πάλι, ίσως για τελευταία φορά, το αίτημα 
ενός καθολικού οράματος ικανού να επανε-
νώσει τους Έλληνες, αυτό που αποκαλέσαμε 
«εκσυγχρονισμό της παράδοσης». Ανατρέ-
χοντας στη μακρά ιστορία μας, να διατυπώ-
σουμε μία σύγχρονη πρόταση για το σήμερα, 
η οποία  να διαθέτει και πλανητική εμβέλεια: 
Ο «ελληνικός δρόμος», ως σύνθεση νου 
και καρδιάς, μπορεί να συμβάλει ουσιαστι-
κά στην υπέρβαση των αδιεξόδων του σημε-
ρινού κόσμου. 

Παρότι κάτι τέτοιο δεν θα το κάνουμε μόνοι 
μας, και αποτελεί κίνηση με παγκόσμιες δι-
αστάσεις, μπορούμε και πρέπει να μεταβλη-
θούμε σε προπύργιό της. Για παράδειγμα, 

με τη δημιουργία μιας Διεθνούς Φιλοσοφικής 
Σχολής στην πατρίδα του Αριστοτέλη, στα Στά-
γειρα, ενός Παγκόσμιου Ιπποκρατικού Κέ-
ντρου στην Κω· τη δημιουργία ενός Ορθόδο-
ξου Διεθνούς Πανεπιστήμιου συνδεδεμένου 
με το Άγιο Όρος στη Θεσσαλονίκη· για τη συ-
νεταιριστική ιδέα στα Αμπελάκια· για τη ναυ-
τοσύνη στην Ύδρα ή τον Πειραιά· για τη μηχα-
νουργία και τη ναυπηγική στην Ερμούπολη· 
για την οικολογική αρχιτεκτονική στα Ζαγο-
ροχώρια  κ.λπ... 

Προϋπόθεση, η ανάδειξη της παιδείας σε κύ-
ρια μέριμνα του ελληνικού κράτους (αντ’ αυ-
τού τα πανεπιστήμια έχουν μεταβληθεί σε 
αχούρια, οι Έλληνες σπουδάζουν έξω, αντί 
να συγκεντρώνουμε φοιτητές από τα Βαλκά-
νια, τη Μ. Ανατολή, όλο τον κόσμο). Για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας,  να 
προτάξουμε την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης και όχι φτη-
νιάρικων ακατέργαστων προϊόντων με εισα-
γόμενο ανειδίκευτο προσωπικό. 

Είναι δυνατό να αναδιαμορφωθεί ακόμα και 
ένας τομέας όπως ο τουρισμός, εάν συνδε-
θεί αποφασιστικά με την ιστορική παράδοση 
της χώρας, από την Κνωσό έως το Άγιον Όρος. 
Δεν μπορεί, η Ζακύνθος –η πατρίδα των ποιη-
τών, του Σολωμού και του Κάλβου–, να είναι 
μια πολιτιστική έρημος με μεθυσμένες αγέ-
λες νεαρών και κραυγαλέα μπιτς μπαρ.

Αυτή η πρόταση είναι ρεαλιστική, δεν απαι-
τεί τεράστιες δαπάνες, απαιτεί μια Πολιτιστι-
κή Επανάσταση μεγάλης κλίμακας, που θα 
στραφεί πριν απ’ όλα ενάντια στην εμφυλιο-
πολεμική ιδεολογία, που μετά το 1915 ακυ-
ρώνει κάθε μεγάλη συλλογική προσπάθεια. 
Καθώς μάλιστα, από το 1990, η εμφύλια δια-
μάχη καθίσταται άνευ αντικειμένου, μετά την 

αποτυχία του υπαρκτού σοσιαλισμού, τη σύ-
γκλιση σοσιαλδημοκρατίας και δεξιάς και τη 
διασφάλιση, ακόμα και μέσω της διαφθοράς, 
της... ισότητας αριστεράς και δεξιάς στην Ελ-
λάδα,  και επιβιώνει αποκλειστικά ως μηδε-
νισμός. Τα μηδενιστικά ρεύματα στη νεολαία 
και ο εθνομηδενισμός ως κυρίαρχη ιδεολο-
γία των ελίτ. 

Σήμερα δε, μετά την ολοκλήρωση ενός ιστο-
ρικού κύκλου, όπου όλες οι παρατάξεις του 
εμφυλίου βρέθηκαν στην εξουσία, με άθλιο 
απολογισμό, ο εμφυλιοπολεμικός μηδενι-
σμός έχει εξαντλήσει την όποια δυναμική. 

Δεν υπάρχει πλέον καμία άλλη διέξοδος, κα-
μία άλλη προοπτική. «Ή όλα ή τίποτε». Είτε 
θα σβήσουμε ως αυτόνομο πολιτειακό υπο-
κείμενο είτε  θα συνεχίσουμε δημιουργικά, 
με έναν νέο ρόλο, τη μεγάλη παράδοση του 
ελληνισμού.
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Aπ’ τον εθνομηδενι-
σμό στον Εσκομπάρ
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Ο φυλετιστής Σώρρας
Το φαινόμενο «Σώρρας» παίρνει διαστάσεις. 

Ισχυρίζεται ότι έχει ανοίξει 170 γραφεία στην 

επικράτεια όπου οι αυτόχθονες Έλληνες μπο-

ρούν να απευθυνθούν και να αποπληρώσουν 

οριστικά τις οφειλές τους σε εφορία, ασφαλιστι-

κά ταμεία και τράπεζες. Αυτά διαβάζουμε σε φυλλάδια που κα-

θημερινά μοιράζουν οι οπαδοί του σε σταθμούς του μετρό και σε 

πλατείες. Στο ίδιο φυλλάδιο πληροφορούμαστε ότι η περιουσία 

του Έθνους των Αυτοχθόνων Ελλήνων Ιθαγενών που είναι κατα-

τεθειμένη σε 10 τράπεζες στην Ελλάδα είναι 115,5 τρισ. δολάρια. 

Ξεφύγαμε πια από τα δισεκατομμύρια και μπήκαμε στην σφαί-

ρα των τρισεκατομμυρίων. Και συνεχίζει το φυλλάδιο στον ίδιο 

παραληρηματικό τόνο, ότι τον ισολογισμό γι’ αυτές τις καταθέσεις 

τον έχουν υπογράψει το Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Ποινι-

κό Δικαστήριο, ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, η 

Ιντερπόλ και η ΣΙΑ και άλλοι πολλοί. Από Έλληνες τον υπογρά-

φουν οι Κάρολος Παπούλιας, Γιώργος Αλογοσκούφης και Αδα-

μάντιος Βασιλάκης. Μόνο και μόνο γι’ αυτά που γράφει το φυλ-

λάδιο, ισχυριζόμενοι ότι τα ψεύδη τους τα επιβεβαιώνουν διεθνείς 

οργανισμοί και πλαστογραφώντας τις υπογραφές του τέως προέ-

δρου της Δημοκρατίας και του πρώην υπουργού Οικονομίας και 

Οικονομικών, η Πολιτεία θα έπρεπε να τους μπαγλαρώσει. 

Αλλά δεν είναι μόνο τα ψεύδη που αραδιάζουν και οι απά-

τες που στήνουν για να εξαπατήσουν αφελείς, ο Σώρρας και οι 

οπαδοί του. Σε συνέντευξή του αποκάλυψε τις ναζιστικές του από-

ψεις (είναι γνωστό ότι πριν μερικά χρόνια φλέρταρε με την Χρυ-

σή Αυγή, για να κατεβεί υποψήφιός της). Είπε ότι αποτελεί ύβρη 

για τους Ολυμπιακούς Αγώνες να γίνεται Παραολυμπιάδα. Και 

συνεχίζει: «Είναι μεγάλη προσβολή για τον άνθρωπο, γιατί σήμε-

ρα όλα αυτά τα υβρίδια και όλα αυτά τα ζώα φτιάχνουν τον πλανή-

τη των αναπήρων». Ο ναζισμός έχει και άλλον εκπρόσωπο, εκτός 

από την Χρυσή Αυγή. 

Π.Κ.

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙδΑ 
γΙΑ τΗΝ ΕθΝΙΚΗ ΑΝΕξΑρτΗΣΙΑ
 τΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ χΕΙρΑφΕτΗΣΗ 

τΗΝ ΟΙΚΟλΟγΙΑ 
ΚΑΙ τΗΝ ΑΜΕΣΗ δΗΜΟΚρΑτΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Ελένη Ζαχαροπούλου 

Χριστίνα Σταματοπούλου
Νίκη Παντελεμίδου

Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ορφέως 13, Κορωπί, 194 00 Αθήνα
τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝδρΟΜΗ (1 ΕτΟΣ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜΟΣ λΟγΑρΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική τράπεζα 

Η ρΗξΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 
από το Σάββατο 2 δεκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 
Σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ρΗξΗΣ βασίζεται επίσης, πέρα από το 
πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 
των αναγνωστών της. γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-
νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (θεμιστο-
κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 
θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

ΠωΣ ΜΠΟρΕΙτΕ ΝΑ ΣΥΝδρΑΜΕτΕ:
• Η ρΗξΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-
μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-
ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-
ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 
ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική τράπεζα (αρ. λογ. 
116/772277-01). 
• Η ρΗξΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 
των συντακτών της. 
 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ρΗξΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-
φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-
κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 
κοστίζει 30 ευρώ.

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ΡΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2016

Στο παρά πέντε

Το φιάσκο με 
τις τηλεοπτικές 
άδειες
  
Η χαρά της κυβέρνησης για την 

αδειοδότηση των καναλιών κράτη-

σε τρεις μέρες, Παρασκευή έως Κυ-

ριακή. Από την περασμένη Δευτέρα 

άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα 

σύννεφα σχετικά με την επιτυχία της 

κυβέρνησης «να τα πάρει από τους 

πλούσιους και να τα δώσει στους 

φτωχούς». 

Ο Καλογρίτσας αποδεικνύεται αε-

ριτζής από τους λίγους. Με το που 

βγήκε από την Γενική Γραμματεία 

Ενημέρωσης έψαχνε να πουλήσει 

την άδεια που κέρδισε. Αρχικά ήθε-

λε να πουλήσει το 70% στον Κοντο-

μηνά και να γίνουν συνεταίροι στον 

Άλφα, αλλά ο Κοντομηνάς του το ξέ-

κοψε. Στην συνέχεια έβαλε μπρο-

στά το σχέδιο να πουλήσει ολόκλη-

ρη την άδεια στον Κοντομηνά. Ζητά 

59 εκατ. ευρώ, για να του πουλή-

σει μια άδεια που αγόρασε με 52,6 

εκατ. ευρώ, δηλαδή ο αεριτζής Κα-

λογρίτσας σκοπεύει για τις τρεις μέ-

ρες που παρέμεινε έγκλειστος στην 

ΓΓΕ να βγάλει μεροκάματο 5-6 εκατ. 

ευρώ. Η περίπτωση Καλογρίτσα εκ-

θέτει ανεπανόρθωτα την κυβέρνη-

ση γιατί υποτίθεται ότι αυτός, και 

λόγω παρελθόντος, θα έστηνε το 

αριστερό/συριζαίικο κανάλι, αλλά 

αποδεικνύεται μέγας αεριτζής. Άλ-

λωστε για να φτιάξεις κανάλι, εκεί 

που έφτασαν οι άδειες, χρειάζο-

νται συνολικά 100-150 εκατ. ευρώ, 

– πού να τα βρει ο εργολάβος του 

Δημοσίου, που χρωστά μισθούς μη-

νών σε υπαλλήλους σε κατασκευα-

στικά έργα;

Ο Μαρινάκης, ο άλλος επίδοξος 

νέος καναλάρχης, έχει σοβαρά 

προβλήματα με την δικαιοσύνη. Την 

Τρίτη, ο εισαγγελέας Δασκαλόπου-

λος ζήτησε την προφυλάκισή του 

για το σκάνδαλο με τους στημένους 

αγώνες στο ποδόσφαιρο με το αιτιο-

λογικό ότι περιφρονεί κάθε έννομη 

τάξη και αυτό εγκυμονεί την τέλεση 

νέων αδικημάτων. Η UEFA ξεκίνησε 

και αυτή έρευνα κατά Μαρινάκη και 

Ολυμπιακού για στημένους αγώνες 

και η UEFA δεν αστειεύεται. Πώς θα 

δώσουν άδεια σε κάποιον που από 

στιγμή σε στιγμή μπορεί να βρεθεί 

στον Κορυδαλλό;

Σε προχθεσινή εξέλιξη ο Κουτσο-

Παππάς πιάστηκε στο δόκανο του 

πρώην φίλου του Χατζηνικολάου. 

Σε ερώτηση του Χατζηνικολάου για-

τί ο έλεγχος του πόθεν έσχες είναι 

μόνο για τα λεφτά της πρώτης δό-

σης (του ενός τρίτου του συνολικού 

ποσού) και όχι για το σύνολο του 

ποσού, ο Παππάς δεν ήξερε τι να 

του απαντήσει. Χθες το υπουργείο 

έσπευσε να δηλώσει ότι ο έλεγχος 

του πόθεν έσχες θα γίνει τελικά για 

το σύνολο του ποσού. Θα μπορέσει 

π.χ. ο Καλογρίτσας να αποδείξει 

ότι διαθέτει 52,6 εκατ. ευρώ; Χλω-

μό. Ίσως, η αλλαγή στην διαδικα-

σία του πόθεν έσχες να είναι ένας 

εύσχημος τρόπος για να τον πετά-

ξουν έξω. 

Με το σόου των τηλεοπτικών αδει-

ών εν τέλει η κυβέρνηση μόνο προ-

βλήματα δημιούργησε στο εαυτό 

της γιατί αυτοί που δεν πήραν άδεια, 

δηλαδή Κοντομηνάς/Λαζόπουλος 

και Βαρδινογιάννης/Χατζηνικολά-

ου μεταμορφώθηκαν από υποστη-

ρικτές της κυβέρνησης σε αντιπο-

λιτευτικές φωνές. Όλα δείχνουν 

ότι θα οδηγηθεί σε ένα ακόμα μέγα 

φιάσκο. 

Γ.Ξ. 

Κεντροαριστερά: 
Μακρά πορεία 
προς την απο-
σύνθεση 

Η σταδιακή αποσύνθεση των 

πολιτικών διαιρέσεων της μεταπο-

λίτευσης δεν αγγίζει μόνον τον ΣΥ-

ΡΙΖΑ, που κατακρημνίζεται στις δη-

μοσκοπήσεις, αλλά το όλον της 

κεντροαριστεράς, η οποία δείχνει 

να φυλλορροεί εν μέσω βυζαντι-

νισμών, διαπραγματεύσεων, αλ-

λεπάλληλων καλεσμάτων για την 

πολυπόθητη αλλά προς το παρόν 

αδύνατη ανασύνθεση. Ωστόσο, πλέ-

ον, είναι εξαιρετικά δύσκολο να φα-

νταστεί κανείς το τι θα μπορούσε να 

κομίζει αυτός ο χώρος στην Ελλάδα 

εν έτει 2016, όταν το αφήγημα περί 

της «προσαρμογής της Ελλάδας 

!

στην παγκοσμιοποίηση με ανθρώ-

πινο πρόσωπο» έχει πεθάνει ορι-

στικά. Βέβαια, ο χώρος αποδεικνύ-

εται επτάψυχος, καθώς συνεχίζει 

να συσπειρώνει τους βετεράνους 

40 χρόνων πασοκικής διακυβέρ-

νησης, κι έτσι συντηρεί κάποια χρη-

σιμότητα ως το κατ' εξοχήν κόμμα 

εκείνων που ξέρουν να διαχειρί-

ζονται την εξουσία. Αλλά από εκεί 

και πέρα; Η σοσιαλδημοκρατία τους 

μοιάζει «χαμένη στην μετάφραση». 

Ούτως ή άλλως, αυτός ο χώρος δι-

έρχεται κρίση σε όλη την Ευρώπη, η 

οποία θα οξυνθεί δραματικά καθώς 

αναμένονται αλλεπάλληλες εκλο-

γικές ήττες στην Γαλλία αλλά και 

στην Γερμανία. Αυτό που τους σώζει 

στην Ελλάδα είναι ότι κάποιοι από 

τους παραδοσιακούς ψηφοφόρους 

τους θα επαναπατριστούν με την κα-

τάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ – αυτό όμως 

δεν αρκεί για να τους εξασφαλί-

σει την επιβίωση, τουλάχιστον όσο 

κυρίαρχες προσωπικότητες στον 

χώρο παραμένουν τύποι σαν την 

«Φώφη» και τον «Σταύρο». 

Γ.Ρ. 
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Στα έξι χρόνια της κρίσης, η απο-
σύνθεση μιας παρασιτικής κοι-
νωνίας παρήγαγε ελάχιστα θετι-
κά αντισώματα, ενώ, αντίθετα, βι-
ώνουμε έναν κατήφορο στον βόρ-
βορο, χωρίς ιστορικό προηγού-
μενο. Από το 2010 επισημαίνου-
με πως ο άναρθρος χαρακτήρας 
του κινήματος ενάντια στα μνημό-
νια δεν προοιωνιζόταν τίποτα το 
θετικό και προσπαθούσαμε απε-
γνωσμένα, από το εσωτερικό του, 
να το μετασχηματίσουμε σε κίνη-
μα ανάταξης της χώρας. 

Υ 
πογραμμίζαμε διαρκώς 
πως, αν συνεχιζόταν αυτή 
η πορεία, η χώρα θα με-
ταβαλλόταν σε ένα απο-

τυχημένο κράτος, διοικούμενο από 
μαφιόζους και ολιγάρχες. Σήμερα, 
το κατ’ εξοχήν κόμμα της ελληνικής 
διανόησης (με την ευρεία έννοια του 
όρου, δηλαδή όσοι διαδραματίζουν 
κάποιο ρόλο στην κοινωνική ανα-
παραγωγή –εκπαιδευτικοί, καλλιτέ-
χνες, «διαχειριστές» της κοινωνικής 
συναίνεσης, στα ΜΜΕ, στην ψυχική 
υγιεινή κ.λπ. ), ο ΣΥΡΙΖΑ, άνοιξε τον 
δρόμο στον Λεβέντη, στον Σώρρα, 
τον Μαρινάκη, τον Καλογρίτσα... 

Στο βιβλίο μου Η αποστασία 
των διανοουμένων, που εκδόθη-
κε το 2013, περιέγραφα την παρακ-
μή της ελληνικής διανόησης, αλλά 
δεν μπορούσα να φανταστώ πως 
το κόμμα της όχι απλώς θα άνοι-
γε τον δρόμο στους ολιγάρχες, μέσα 
από την αποτυχία του, αλλά θα είχε 
το θράσος να τους εισαγάγει το ίδιο 
στην πολιτική και την επικοινωνια-
κή ηγεσία. Ο ΣΥΡΙΖΑ ως ατζέντης 
του Καλογρίτσα. Και επειδή ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ είναι το κόμμα των διανοου-
μένων, ο... «διανοούμενος» Κιμού-
λης, ο «διανοούμενος»-βουλευτής 
Δημήτρης Σεβαστάκης, ο «δια-
νοούμενος» υπουργός Νίκος Ξυ-
δάκης και ο νεορθόδοξος βουλευ-
τής Κώστας Ζουράρης –για να μην 
αναφέρω άλλες λεπταίσθητες ψυχές 
των Εξαρχείων και του Κολωνακίου, 
που ασχολούνται με τις «έμφυλες 
ταυτότητες»–,  λειτουργούν ως ατζέ-
ντηδες και υπηρέτες μαφιόζων και 
ολιγαρχών.

Τι ακριβώς κάνουν όλες αυτές 
οι δεκάδες χιλιάδες των λεπτών ψυ-
χών, καλλιτεχνών, ηθοποιών, συγ-
γραφέων, λογοτεχνών, εκπαιδευτι-
κών και «πνευματικών ανθρώπων» 
που στήριξαν –φανατικά ή έστω 
«κριτικά»– την άνοδο αυτής της αρι-
στερής μαφίας στην εξουσία; Ακόμα 
περισσότερο, τι κάνουν όσοι, όταν το 
Άρδην έκρουε τον κώδωνα του κιν-

δύνου από το 2014, μας καλούσαν 
να μη δειχνόμαστε τόσο «υστερικοί» 
και να περιμένουμε, προσφέροντας 
την «κριτική μας υποστήριξη». 

Το Άρδην και ο Σύριζα
Βέβαια, είναι αλήθεια πως από πολύ 
παλιότερα είχαμε έρθει σε αντίθεση 
με τον ΣΥΡΙΖΑ, όσο μάλιστα ενισχύ-
ονταν οι εθνομηδενιστικές του τά-
σεις. Αυτή η εθνομηδενιστική ροπή 
αποτέλεσε και την αφετηρία της ρη-
τής άρνησης συμμετοχής μας στις 
αρχικές κινήσεις για τη συγκρότηση 
του ΣΥΡΙΖΑ και της αποστασιοποί-
ησής μας από τον Αλέκο Αλαβάνο, 
ο οποίος, όταν έγινε πρόεδρος του 
Συνασπισμού –και του ΣΥΡΙΖΑ– 
εγκατέλειψε τάχιστα τις πατριωτικές 
του ευαισθησίες. 

Ωστόσο, επειδή δεν θέλαμε να 
προτάξουμε με ιδεοληπτικό τρόπο 
τις αντιρρήσεις μας, προσπαθού-
σαμε πάντοτε να διατηρούμε καλές 
σχέσεις, ιδιαίτερα με όσους έδειχναν 
όντως κάποιες πατριωτικές ευαι-
σθησίες. Έτσι, συχνά-πυκνά, καλού-
σαμε στις εκδηλώσεις μας στελέχη 
του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Λαφαζάνης, ο 
Ρινάλντι, κατ’ εξοχήν ο Γλέζος. Πα-
λαιότερα, μάλιστα, ο Μανώλης Γλέ-
ζος, ιδιαίτερα, αλλά και ο Λαφαζά-
νης, είχαν θελήσει «να μεσολαβή-
σουν» για μια ένταξή μας στον ΣΥΡΙ-
ΖΑ. Το ίδιο επιχείρησε δυο τρεις φο-
ρές στη συνέχεια και ο παλιός γνω-
στός μας, από τον «αγώνα των τυ-
φλών», στις αρχές της δεκαετίας του 
1980,  Παναγιώτης Κουρουπλής. 

Παρότι θεωρούσαμε ανέφικτη 
μια τέτοια συνεύρεση, δεδομένων 
των τεράστιων διαφορών μας, για 
να μη φανούμε «ακατάδεκτοι» και 
επειδή πολλοί φίλοι από την «πα-
τριωτική αριστερά» μας πίεζαν σχε-
τικά, συμφωνήσαμε να πραγματο-
ποιήσουμε, τουλάχιστον, μια συζή-
τηση μαζί τους... Η απάντηση ανα-
μένεται ακόμα. Και ήταν αναμενό-
μενο. Ιδιαίτερα όσοι Συριζαίοι  μας 
γνώριζαν από το παρελθόν, όπως 
η Τασία Χριστοδουλοπούλου, ο 
Χριστόφορος Παπαδόπουλος, ο 
Αντώνης Νταβανέλος, ο Θόδω-
ρος Δρίτσας και άλλοι – ορισμέ-
νοι από αυτούς και παλιά μέλη της 
Ρήξης–, αντέταξαν ένα αποφασιστι-
κό βέτο και στην υποψία συζήτη-
σης μαζί μας. Διότι γνωρίζουν πολύ 
καλά ότι εμείς δεν ανήκαμε σε εκεί-
νες της ομάδες της «πατριωτικής 
αριστεράς» που θα έκαναν γαργά-
ρα τις απόψεις τους, αλλά αντίθε-
τα θα συγκρουόμασταν ανοικτά με 
τον εθνομηδενισμό. Ορθώς, λοιπόν, 
από τη σκοπιά ενός εθνομηδενιστι-
κού κόμματος, οι άνθρωποι απέ-

κλεισαν κάθε σχετική πρόταση και 
ο Γλέζος, ο Λαφαζάνης, ο Κουρου-
μπλής, εγκατέλειψαν κάθε σχετική 
προσπάθεια.

Παρ' όλα ταύτα, επειδή ακόμα 
κάποιοι θεωρούσαν πως οι απο-
κλίνοντες δρόμοι μας αποτελούσαν 
συνέπεια μιας παρεξήγησης, –ιδι-
αίτερα με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον 
οποίο δεν είχαμε μέχρι τότε κάποιες 
προσωπικές σχέσεις–, προσπάθη-
σαν να αρθούν οι «παρεξηγήσεις» –
τις οποίες χρέωναν και στην οξύτη-
τα της κριτικής μας–,  μέσω κάποιας 
προσωπικής επαφής μαζί του.

Κάποιος, πολύ παλιός φίλος του 
Άρδην, αλλά και του Αλέξη Τσίπρα, 
προσπάθησε, ήδη από το 2012, και 
μετά την έντονη κριτική μας στον 
αναδυόμενο τυχοδιωκτισμό του, να 
διευθετήσει κάποια συνάντησή μας 
μαζί του ώστε να αρθούν οι πιθανές 
«παρεξηγήσεις». Και πάλι, παρά 
την πεποίθησή μας πως μια τέτοια 
συνάντηση θα ήταν χωρίς νόημα, 
μετά την επιμονή του κοινού φίλου, 
την αποδεχτήκαμε. Εντούτοις ως 

αναμένετο, αυτή η συνάντηση, από 
αναβολή σε αναβολή, δεν πραγμα-
τοποιήθηκε ποτέ. Εξάλλου ο Τσί-
πρας, την ίδια εποχή, βρισκόταν σε 
πυρετώδεις διαβουλεύσεις με τον 
Βαρδινογιάννη, τον Ψυχάρη και 
τους αντιπροσώπους των πρεσβει-
ών. Μάλιστα, στα πλαίσια των εγ-
γυήσεων που προσέφερε, είχε ήδη 
από το φθινόπωρο του 2012 συμ-
φωνήσει μαζί τους για τη σύνθεση 
των ευαίσθητων υπουργείων που 
αφορούν τις εξωτερικές σχέσεις και 
την άμυνα της χώρας (όπως είχαμε 
πληροφορηθεί έκπληκτοι από σο-
βαρή πηγή)1. 

Ακόμα και μέχρι το δημοψήφι-
σμα του 2015, αρκετοί διανοούμε-
νοι της «πατριωτικής αριστεράς» 
προσπαθούσαν να μας πείσουν να 
μην είμαστε τόσο αρνητικοί στις το-
ποθετήσεις μας απέναντι στον Τσί-
πρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι «ο Αλέ-
ξης είναι πατριώτης κατά βάθος και 
απλώς περιστοιχίζεται από εθνομη-
δενιστές» – όλως τυχαίως. Ένας μά-
λιστα ασκούσε έντονη κριτική στον 
εθνομηδενισμό του ΣΥΡΙΖΑ, ακό-
μα και στην αίθουσα «Ρήγας Βελε-
στινλής», στην Ξενοφώντος, όπου 
παρευρισκόταν συχνά ως ομιλητής, 
αλλά σίγησε μετά την υποψηφιότη-
τά του στις ευρωεκλογές του 2014 
και παραμένει υπουργός. 

Στη σαγήνη του νεαρού απα-
τεώνα –και, κατά βάθος, του ίδιου 

του οπορτουνισμού τους– έπεσαν 
ακόμα και διανοούμενοι εκτός ΣΥ-
ΡΙΖΑ, ακόμα και από τον χώρο της 
ορθόδοξης διανόησης, ή ακόμα 
και κάποιοι που στέκονταν «κριτι-
κά» απέναντί του, όπως μια άλλο-
τε στενή φίλη, καθηγήτρια φιλοσο-
φίας, η οποία δημοσιεύει επικριτι-
κά (προς τιμήν της) κείμενα για τον 
εθνομηδενισμό στην ιστοσελίδα 
του... Αντώνη Λιάκου(sic!). Και αυτή 
όμως  μας δήλωσε πως δεν μπορεί 
να παραχωρήσει το σχετικό κείμε-
νο στο Άρδην, διότι η ίδια, ο Λιάκος 
και ο Τσίπρας (ίσως και ο Καλογρί-
τσας), παρά τις διαφωνίες τους, ανή-
κουν επιτέλους στην... αριστερά, την 
οποία εμείς πολεμούμε! 

Μέχρις εδώ θα μπορούσαμε να 
τα δεχθούμε όλα, στο πλαίσιο μιας 
συγκαταβατικής αντίληψης για τα 
ανθρώπινα. («Ο άνθρωπος είναι ένα 
δεμάτι χόρτα, τρίβεται...», αναφέρει ο 
Σεφέρης). Οι άνθρωποι, ακόμα και 
οι καλύτεροι, συχνά ακολουθούνε 
το ρεύμα, εξάλλου δεν παρακολου-
θούν όλοι επισταμένως τα πολιτικά 
τεκταινόμενα. 

Τι γίνεται όμως όταν το ίνδαλ-
μά τους  ξεπουλάει αδιάντροπα και 
ανοικτά τις ελληνικές τράπεζες και 
την ελληνική δημόσια περιουσία 
στους ξένους, όταν μεταβάλλει τη 
χώρα σταδιακώς σε ένα απέραντο 
χοτ σποτ, όταν παραδίδει την ενημέ-
ρωση στους ολιγάρχες, όταν προχω-
ράει ταχύτατα στην οριστική εκποί-
ηση της Κύπρου, όταν έχει μεταβά-
λει σε προσωπικότητα της πολιτι-
κής ζωής τον Βασίλη Λεβέντη, όταν, 
όταν... Τι κάνουν όλοι αυτοί, οι έστω 
πλανημένοι και εύπιστοι; Μήπως 
αποφασίζουν να ενωθούν επιτέλους 
σε κάποιο κίνημα εθνικής σωτηρί-
ας, ή έστω να υπογράψουν μια κα-
ταγγελία για τα κανάλια όπως αθρόα 
υπέγραφαν στο παρελθόν κατά της 
επαράτου δεξιάς; Όχι. Απλώς δη-
λώνουν «απογοητευμένοι», «απα-
τημένοι»,  και φροντίζουν να επιμη-
κύνουν όσο περισσότερο γίνεται  την 
παραμονή τους τις βίλες και τα νησιά 
τους, για να πνίξουν τον πόνο τους με 
κρασί Σαντορίνης σε κάποια μαγευ-
τική ελληνική παραλία. 

Σημείωση 
1. Χαρακτηριστικό της αμοιβαίας συ-
μπάθειας μας, είναι το γεγονός ότι όταν 
το 2013 βρεθήκαμε να συνταξιδεύ-
ουμε δίπλα-δίπλα σε πολύωρη πτή-
ση, δεν ανταλλάξαμε ούτε καλημέρα, 
παρότι γνωριζόμαστε, – ούτε καν με 
την παρούσα «συντρόφισσα Μπέττυ», 
η οποία στα νιάτα της στην Πάτρα, ως 
φοιτήτρια, συμμετείχε σε συναντήσεις 
της Ρήξης.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο Σύριζα, το Άρδην και η πατριωτική Αριστερά 
Kαι η σαγήνη του νεαρού απατεώνα ...

“ 
Τι κάνουν όλοι αυτοί, 

οι έστω πλανημένοι 

και εύπιστοι 

διανοούμενοι; 

Απολύτως τίποτα!

Του Γιώργου Καραμπελιά 

Ακόμα και μέχρι το δημοψήφισμα του 2015, αρκετοί διανοούμενοι της 
«πατριωτικής αριστεράς» προσπαθούσαν να μας πείσουν να μην είμα-
στε τόσο αρνητικοί στις τοποθετήσεις μας απέναντι στον Τσίπρα και τον 
ΣΥΡΙΖΑ. 
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     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η «Ανοικτή Kοινωνία» του Τζωρτζ 
Σόρος, χρηματοδοτεί αφειδώς Μ.Κ.Ο 
ανά τον κόσμο και την Ελλάδα. H ονο-
μασία προέρχεται, όπως είναι γνωστό 
σε πολλούς –αλλά σε λίγους από τον 
χώρο των oργανώσεων– από το φημι-
σμένο βιβλίο Η ανοικτή κοινωνία και 
οι εχθροί της (1945) του φιλόσοφου 
Καρλ Πόπερ, πνευματικού δασκάλου 
του Σόρος. 

Η 

θεραπευτική υποστήριξη, στον 
χώρο των Μ.Κ.Ο Κοινωνικής 
Φροντίδας και τον ευρύτερο ψυ-
χοκοινωνικό τομέα, εμπνέεται 

από την κατανόηση των βιολογικών και ψυ-
χοκοινωνικών παραγόντων διαμορφώνο-
ντας την κατάλληλη θεραπευτική βοήθεια. 
Η συμβολή της κοινωνιολογίας, της ανθρω-
πολογίας, της εθνολογίας, της σημειολογί-
ας, αλλά και των κοινωνικών ακτιβιστικών 
ρευμάτων, ορθώς οδήγησε σε μια ολιστική 
σύλληψη του ανθρώπου, όπου η πολιτισμι-
κή καταγωγή, το οικογενειακό γενεόγραμ-
μα, η εκπαίδευση, οι κοινωνικές σχέσεις, 
η θρησκεία, η ιδεολογία, οι ηθικές αξίες, οι 
προσωπικοί συμβολισμοί, κ.α, αναδεικνύ-
ονται σε σημαντικούς παράγοντες της ψυχι-
κής υγείας και επομένως της ψυχοκοινωνι-
κής παρέμβασης. 

Βέβαια, αν οι εκπαιδευτές και οι επόπτες 
των θεραπευτικών δομών ανέτρεχαν στη βί-
βλο της «ανοικτής κοινωνίας» του μέντορα 
του χρηματοδότη τους, πιθανόν θα οδηγού-
νταν σε δύσκολη θεωρητική θέση. 

Ο Καρλ Πόπερ, λοιπόν, λέει ότι η «ανοι-
χτή κοινωνία» μπορεί να ονομασθεί και 
«αφηρημένη κοινωνία», σε αντίθεση με 
τη «φυλετική ή κλειστή κοινωνία», η οποία 
«αποτελείται από ανθρώπους που συγκροτούν 
πραγματικές ομάδες, έρχονται σε πραγματι-
κές κοινωνικές επαφές όλων των ειδών και 
προσπαθούν να ικανοποιήσουν τις συγκινη-
σιακές κοινωνικές τους ανάγκες όσο κα-
λύτερα μπορούν». Επειδή, προφανώς, δυσα-
νασχετεί με τα παραπάνω, συνεχίζει ακάθε-
κτος για να μας πείσει: «Η κλειστή κοινωνία 
μοιάζει με μία αγέλη ή μία φυλή κατά το ότι τα 
μέλη συνέχονται με ημιοργανικούς δεσμούς –
συγγένεια, συμβίωση, συμμετοχή σε κοι-
νές προσπάθειες, κοινούς κινδύνους, κοι-
νές χαρές και κοινές δυστυχίες. Δεν παύει, 
ωστόσο, να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα, συ-
γκεκριμένων ατόμων, που συνδέονται μεταξύ 
τους όχι απλά με αφηρημένες κοινωνικές σχέ-
σεις, όπως είναι ο καταμερισμός της εργασίας 
και η ανταλλαγή των αγαθών, αλλά με συγκε-
κριμένες φυσικές σχέσεις, όπως η αφή, η 
όσφρηση και η όραση».  

Ξεπερνώντας, το αυθαίρετο συμπέρα-
σμα, πως ο καταμερισμός εργασίας και η 
ανταλλαγή αγαθών είναι αφηρημένες σχέ-
σεις, υποθέτουμε ότι βασικά στοιχεία της αν-

θρώπινης ύπαρξης και της θεραπευτικής 
σχέσης, όπως οι αισθήσεις μας, χρειάζεται να 
καταργηθούν, γιατί ενώ ωφελούν την οργανι-
κή σχέση των ανθρώπων, φράζουν τον δρό-
μο προς την αφηρημένη, «ανοικτή κοινω-
νία» του, που επιτυγχάνεται με τον νεοφιλε-
λεύθερο ατομικισμό, ενάντια σε ό,τι θεωρεί 
συλλογικό και κοινό. 

Η αισθητική επαφή και η ανθρώπι-
νη σχέση, βασικό στοιχείο της υποστήρι-
ξης, στις Μ.Κ.Ο – που χρηματοδοτούνται από 
την «Open Society» του Σόρος- αλλά και ως 
θεμελιώδης βάση κάθε ψυχοθεραπευτικής 
λειτουργίας, που βοηθά  κοινωνικά απο-
κλεισμένους ανθρώπους με καταγωγή, συ-
ναισθήματα και σχέσεις, θεωρείται από τον 
φιλόσοφο εμπόδιο στην ευτυχισμένη «κοι-
νωνία» του. Άλλωστε, όπως συμπληρώνει: 
«Η απώλεια του οργανικού χαρακτήρα έχει 
σαν συνέπεια ότι μια ανοιχτή κοινωνία μπο-
ρεί, σταδιακά, να αποβεί αυτό που θα ονόμα-
ζα "αφηρημένη κοινωνία". Μπορεί να χάσει, 
σ’ ένα σημαντικό βαθμό, το χαρακτήρα μιας 
συγκεκριμένης ή ζωντανής ομάδας ανθρώ-
πων ή ενός συστήματος τέτοιων ομάδων», κάτι 
που είναι ζητούμενο για τον φιλόσοφο, όπως 
υπονοείται.  

Μάλιστα, αισιοδοξεί, γιατί η κοινωνία, το 
1945, έχει επιτύχει μια μερική αφηρημέ-
νη ή αποπροσωποιημένη κοινωνία, καθώς, 
«Θα μπορούσαμε, δηλαδή, να φανταστούμε 
μια κοινωνία στην οποία οι άνθρωποι ουσια-
στικά δεν συναντιούνται ποτέ κατά πρόσωπο 
–στην οποία όλες οι υποθέσεις διεκπεραιώνο-
νται από απομονωμένα άτομα που επικοινω-
νούν με δαχτυλογραφημένες επιστολές ή με 
τηλεγραφήματα και που κυκλοφορούν μέσα 
σε κλειστά αυτοκίνητα. (Η τεχνητή γονιμοποί-
ηση θα επέτρεπε ακόμα και την αναπαραγω-
γή χωρίς την παρεμβολή του προσωπικού 

παράγοντα.) Μια παρόμοια φανταστική κοι-
νωνία θα μπορούσε να ονομαστεί “πλήρως 
αφηρημένη ή αποπροσωποιημένη κοινω-
νία”. Το ενδιαφέρον σημείο εδώ είναι ότι η 
δική μας σύγχρονη κοινωνία, σε πολλές από 
τις πλευρές της, μοιάζει με μια παρόμοια πλή-
ρως αφηρημένη κοινωνία».

Και καθησυχάσει όσους θεωρούν υπερ-
βολική την εικόνα αυτή: «Η εικόνα είναι 
υπερβολική… (γιατί) δεν περιλαμβάνει ως 
τώρα κανένα από τα θετικά στοιχεία. Ωστό-
σο υπάρχουν θετικά στοιχεία. Μπορούν να 
αναπτυχθούν προσωπικές σχέσεις νέου εί-
δους –εκεί όπου είναι δυνατόν να δημιουρ-
γούνται ελεύθερα, αντί να καθορίζονται από 
τους τυχαίους παράγοντες της γέννησης· και 
μαζί μ’ αυτό προβάλλει ένας νέος ατομικισμός. 
Όμοια, οι πνευματικοί δεσμοί μπορούν να δι-
αδραματίζουν ένα μείζονα ρόλο εκεί που εξα-
σθενούν οι βιολογικοί ή φυσικοί δεσμοί κ.λπ. 
Όπως κι αν έχει το ζήτημα, ελπίζω πως το πα-
ράδειγμα μας έχει κάνει σαφές τι εννοείται 
με μια περισσότερο αφηρημένη κοινωνία σε 
αντιδιαστολή προς μια περισσότερο συγκεκρι-
μένη ή πραγματική κοινωνική ομάδα»

Όραμα, ο νέος ατομικισμός, χωρίς πα-
ρελθόν και οντολογικά στοιχεία, όπου η αφη-
ρημένη κοινωνία καταργεί τους βιολογικούς, 
ψυχολογικούς και συναισθηματικούς παρά-
γοντες που ορίζουν τον έμβιο οργανισμό. Η 
κοινωνία και ο άνθρωπος, όχι ως μέρος της 
φύσης, αλλά ως υποκατάσταση της φύσης.

 Η αντίφαση ανάμεσα στα μέσα που χρη-
σιμοποιούν οι Μ.Κ.Ο κοινωνικής φροντίδας 
και τις θεωρίες της «ανοικτής κοινωνίας» θα 
ήταν ικανές να φέρουν σε κρίση συνείδη-
σης πολλούς εφαρμοστές της, η οποία, προ-
φανώς, απομακρύνεται ταχύτατα μπροστά 
στο τσεκ της χρηματοδότησης. 

Μ.Κ.Ο, Καρλ Πόπερ και Σόρος
«κλειστή κοινωνία» και «ανοικτή χρηματοδότηση»!

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Μπαν κι Μουν με τον πρόεδρο της ΜΚΟ του ιδρύματος 
Σόρος στην Ελλάδα, «Αλληλεγγύη Τώρα», Πέτρο Ζαβό.

Ειδικού συνεργάτη

Ο Σόρος, 
ο Καρράς και 
το… Μαξίμου 

Ο 

ι αποκαλύψεις μίας αμερικανι-
κής ομάδας χάκερ ακτιβιστών 
που ονομάζονται DCLeaks για τη 
λομπίστικη δουλειά που έκανε 

ο Γιάννης Καρράς για λογαριασμό του Open 
Society έτυχαν μικρότερης προσοχής από όση 
τους άξιζε. Σε επιστολή του Γιάννη Καρρά στον 
Ματθαίο Τσιμιτάκη, που τότε ήταν αρθρογρά-
φος στην Αυγή και σήμερα έχει αναβαθμιστεί 
σε υπεύθυνο επικοινωνίας του Τσίπρα, του ζη-
τούσε να συνεργαστούν για μια έκθεση πάνω 
στο πώς καλύπτουν τα ελληνικά ΜΜΕ το ου-
κρανικό. Φυσικά δεν πρόκειται για μια αντι-
κειμενική έρευνα, και πώς να γίνει αυτό, όταν 
χρηματοδοτείται από το Open Society του Σό-
ρος, που πρόσφατα βραβεύτηκε από τον Πο-
ροσένκο για τη συνεισφορά του στη διάλυση 
της Ουκρανίας και την επιστροφή του ψυχρο-
πολεμικού κλίματος στην Ευρώπη. Σκοπός 
της έρευνας, όπως εξηγεί ο Καρράς στην επι-
στολή, είναι να παρακολουθήσουν ποιοι εκ-
φράζουν εχθρικές προς την ακροδεξιά ου-
κρανική κυβέρνηση και τους αμερικανικούς 
σχεδιασμούς ή τουλάχιστον έχουν πιο νηφά-
λιες απόψεις, δηλαδή δεν ταυτίζονται με την 
προπαγάνδα του Open Society. 

Ο Καρράς, για να προστατεύσει τον Τσιμι-
τάκη, του λέει να μην αναφέρει σε κανέναν 
ότι κάνει αυτήν την έρευνα για το ίδρυμα του 
Σόρος, γιατί στην Ελλάδα «κάτι τέτοιο θα του 
έκλεινε πόρτες. Υπάρχει μεγάλη δυσπιστία 
για το ίδρυμα στην Ελλάδα, κυρίως εξαιτίας 
της δράσης του σε ό,τι αφορά την πρώην Γιου-
γκοσλαβία», έχει επίγνωση του βρόμικου ρό-
λου του αφεντικού στη διάλυση της Γιουγκο-
σλαβίας.

Αυτό που προκαλεί εντύπωση στην επι-
στολή είναι το εύρος των ΜΜΕ, κομμάτων, 
επιχειρήσεων, της Εκκλησίας, αλλά και πο-
λιτισμικών φορέων που έχει ήδη εξετάσει ο 
Καρράς ή προτείνει στον Τσιμιτάκη να το κά-
νει, αλλά και ότι αναφέρει ότι παρακολου-
θεί  προσεκτικά και τα γραφόμενα του Άρδην. 
Ολόκληρη η επιστολή βρίσκεται στο http://
www.thessaliatv.gr/news/30724/emplekoyn-
symboylo-toy-maksimoy-me-ton-soros/
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Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, 
το Πασόκ επιχείρησε να δημι-
ουργήσει νέα οικονομικά-εκ-
δοτικά τζάκια, που θα ήταν απο-
λύτως ταυτισμένα μαζί του, για 
να αποφύγει με αυτόν τον τρό-
πο κάθε διάθεση κριτικής και 
αυτονόμησης των παλαιοτέρων 
τζακιών. Με αιχμή του δόρατος 
τον Κοσκωτά, που σπαταλούσε 
αφειδώς τα χρήματα των κατα-
θετών της τράπεζάς του (Κρή-
της), και τις πλάτες του Πασόκ, 
το σχέδιο του Παπανδρέου πα-
ραλίγο να πετύχει. 

Η 

σθεναρή αντίσταση των 
κυρίαρχων εκδοτών, 
που έπαιζαν την ύπαρξή 
τους, αποκάλυψε τις κο-

μπίνες του Κοσκωτά και τη διαπλο-
κή του με ανθρώπους από το στενό 
περιβάλλον Παπανδρέου. Οι απο-
καλύψεις και η «κάθαρση» προχώ-
ρησαν μέχρις ότου βγήκε από την 
μέση ο Κοσκωτάς και ο Παπανδρέ-
ου αναγνώρισε εκ νέου την ισχύ των 
μεγαλοεκδοτών*. 

Το 1989, με τον Κοσκωτά στη 
φυλακή και το Πασόκ να κλυδωνί-
ζεται, οι μεγαλοεκδότες ζητούσαν 
την «αμοιβή» τους. Η συγκυβέρ-
νηση Τζαννετάκη, που στηριζόταν 
από ΝΔ και  Συνασπισμό (ΚΚΕ και 
ΚΚΕεσ.), ένα από τα λίγα πράγματα 
που πρόλαβε στον βραχύβιο βίο της 
ήταν να δώσει τις πρώτες τηλεοπτι-
κές άδειες. Το καλοκαίρι του 1989 
ψήφισε τον νόμο για τη δημιουργία 
ιδιωτικών καναλιών, όπου αναφε-
ρόταν ότι μεταξύ των κριτηρίων για 
τη χορήγηση της άδειας, «συνεκτι-
μώνται η πληρότητα και η ποιότη-
τα του προγράμματος και η εμπει-
ρία και παράδοση των μετόχων 
της εταιρείας στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης», δηλαδή ο νόμος 
ήταν φωτογραφικός για τους μεγα-
λοεκδότες που είχαν πείρα και πα-
ράδοση. Τελικά τον νόμο τον ψήφι-
σαν και τα τρία μεγάλα κόμματα της 
εποχής, ΝΔ, Πασόκ και φυσικά Συ-
νασπισμός, που συμμετείχε στην 
συγκυβέρνηση Τζαννετάκη με δύο 
υπουργούς, Κωνσταντόπουλο και 
Κουβέλη. Ο Σύριζα, που σήμερα ξι-
φουλκεί για τον τρόπο που τότε ξε-
κίνησε η ιδιωτική τηλεόραση, έχει 
λερωμένη τη φωλιά του, γιατί δια-
δραμμάτισε βασικό ρόλο στη δημι-
ουργία του ασύδοτου τηλεοπτικού 
περιβάλλοντος που κυριαρχεί έκτο-
τε. Για την ιστορία, από τους λίγους 

που διαφώνησαν ήταν η ΔΗΑΝΑ  
του Κωστή Στεφανόπουλου. Ο Κ. 
Στεφανόπουλος ζήτησε να υπάρξει 
διάταξη που να απαγορεύει στους 
εκδότες της εποχής να διεκδικούν 
τηλεοπτική άδεια και, φυσικά, δεν 
εισακούστηκε. Επιτέθηκε μάλιστα 
κατά του Συνασπισμού για τη στά-
ση του, λέγοντας:  «Εγώ δεν τους 
εχθρεύομαι ούτε ταξικές διαφορές 
έχω μαζί τους. Καμία. Με μερικούς 
δε εξ αυτών, ανταλλάσσω πολύ ευ-
χαρίστως και χαιρετισμό… Και αν 
εγένεντο ήρωες στην υπόθεση Κο-
σκωτά και εγένεντο, και αποκαλύ-
πτομαι για την ικανότητά τους αυτή, 
λόγω συμφέροντός τους. Και ξεκί-
νησαν, όχι υποθέτοντας τη συνεργα-
σία με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ότι πρόκει-
ται περί χρημάτων της μαφίας. Τους 
ενόχλησε η μαφία. Κοιτάξτε πόσο 
ενοχλείται κανείς από τα όμοια.» 
(πρακτικά της Βουλής 14/9/1989). 
Ο Συνασπισμός δεν καταλάβαινε 
από τέτοια, άλλωστε δεν βγήκε και 
ζημιωμένος, αφού τον επόμενο χρό-
νο απέκτησε και αυτός πανελλαδική 
τηλεοπτική άδεια για τον 9021.

Με την ψήφιση του νόμου αδει-
οδοτήθηκαν προσωρινά δύο κανά-
λια, το Μέγκα, δηλαδή των κανά-
λι των εκδοτών που συνασπίστη-
καν οι Βαρδινογιάννης, Αλαφούζος, 
Μπόμπολας, Λαμπράκης και Τεγό-
πουλος, και εξέφραζε τον «κεντροα-
ριστερό χώρο», και ο Αντέννα που 
αποτελούσε συνεργασία του Μ. Κυ-
ριακού με τους εκδότες του Ελεύ-

θερου Τύπου Ά. Βουδούρη, τον Γ. 
Πουρνάρα, εκδότη του περιοδικού 
Τηλέραμα, αλλά και τον Χρήστο 
Καλογρίτσα, εκδότη της αριστερής 
Πρώτης καθώς και άλλων εφοπλι-
στών. Από το 1990 μέχρι τα μέσα 
της δεκαετίας του 2005 τα ιδιωτικά 
κανάλια πλήθυναν, αλλά πάντα λει-
τουργούσαν με προσωρινές άδειες 
που εξέδιδαν οι κυβερνήσεις του 
Πασόκ. Αυτό το καθεστώς προσωρι-
νότητας βόλευε και τα κανάλια, που 
δεν αναγκάζονταν να πληρώσουν 
για τις άδειες, αλλά και τις κυβερνή-
σεις, κυρίως του Σημίτη, που τύχαι-
ναν σκανδαλώδους στήριξης. 

Στην αρχή της διακυβέρνησης 
Καραμανλή επιχειρήθηκε να ελεγ-
χθούν οι «νταβατζήδες» των ΜΜΕ, 

αλλά η ατολμία της κυβέρνησης Κα-
ραμανλή και η στήριξη που έλα-
βαν από την Ευρώπη οι εγχώριοι 
εκδοτο-εργολάβοι είχαν ως αποτέ-
λεσμα να ναυαγήσει το νομοσχέδιο 
για τον βασικό μέτοχο. Τότε ισχυ-
ρές κατασκευαστικές εταιρείες από 
Γερμανία, Γαλλία και Ισπανία, που 
συνεργάζονταν με ελληνικές κατα-
σκευαστικές εταιρείες, οι οποίες θα 
αναγκάζονταν να εγκαταλείψουν τον 
χώρο των ΜΜΕ αν ψηφιζόταν ο νό-
μος για τον βασικό μέτοχο, άσκησαν 
πίεση στην Κομισιόν να παρέμβει. 
Αυτή απείλησε την Ελλάδα με πα-
ραπομπή στο Ευρωδικαστήριο, θε-
ωρώντας ότι ο νέος νόμος πλήττει 
τον ανταγωνισμό στις δημόσιες συμ-
βάσεις. Η κυβέρνηση Καραμανλή 
έβαλε την ουρά στα σκέλια και «ξέ-
χασε» τον βασικό μέτοχο. 

Πριν δέκα χρόνια, οι Ευρωπαί-
οι παρενέβησαν για να «διασφαλί-
σουν» τα συμφέροντα των εγχώρι-
ων ελίτ, γιατί σε συνεργασία με τις 
δικές τους ελίτ λυμαίνονταν τη χώρα. 
Δέκα χρόνια μετά, οι ευρωπαϊκές 
ελίτ σκοπεύουν πια να λυμαίνονται 
τον πλούτο μόνες τους. Στο στόχα-
στρο δεν είναι πλέον μια κυβέρνη-
ση που θέλει να ελέγξει την εγχώρια 
διαπλοκή, αλλά οι παλιοί τους «συ-
νοδοιπόροι», γι’ αυτό, στις εκκλήσεις 
των παλιών καναλαρχών να πα-
ρέμβουν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί για 
τις θεσμικές εκτροπές των Τσίπρα-
Παππά, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί σφύ-
ριζαν αδιάφορα.

 Η κυβέρνηση Σύριζα-Ανελ στη-
ρίζεται ακόμα από την Ευρώπη, για 
να συντρίψει τις εγχώριες ελίτ, όχι 
φυσικά για να επέλθει κάθαρση, 
αλλά για να αντικατασταθούν από τις 
ευρωπαϊκές, που σε μια καταστρεμ-
μένη και συκοφαντημένη χώρα θα 
δρουν ουσιαστικά ανεξέλεγκτα. Το 
βλέπουμε αυτό με τις τράπεζες, που 
μετά την τελευταία καταστροφική 
ανακεφαλαιοποίηση τους, διά χει-
ρός Σύριζα, έχουν αφελληνιστεί και 
τα ξένα funds που τις ελέγχουν ζη-
τούν επιτακτικά να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες πλειστηριασμών. Το εί-
δαμε και στην περίπτωση των πε-
ριφερειακών αεροδρομίων, που η 
γερμανική Fraport με το καλημέρα 
επιβάλλει (με τη σύμφωνη γνώμη 
της κυβέρνησης) αεροδρομιόσημο 
13 ευρώ, που σε λίγο καιρό θα αυ-
ξηθεί στα 18 ευρώ!

Οι συριζαίοι (τότε σαν 
Συνασπισμός), όπως πριν είκοσι πέ-
ντε χρόνια έβαλαν το –ευμεγέθες– 
λιθαράκι τους για να στηθεί το «σύ-
στημα της διαπλοκής», τώρα σε κε-
ντρικό ρόλο ξηλώνουν το ετοιμόρ-
ροπο σύστημα διαπλοκής για να 
το αντικαταστήσουν με μια αποι-
κιακού τύπου οικονομική εξάρτη-
ση από ξένα συμφέροντα. Στα κενά 
που δημιουργούνται ευνοούν και 
τις νέες εγχώριες ελίτ, που είναι τύ-
που «Εσκομπάρ», εργολάβων του 
δημοσίου που έχουν σχέσεις με μα-
φιόζους, μεγαλοδικηγόρων που εί-
χαν πρωτόδικα καταδικαστεί για 
το σκάνδαλο Κοσκωτά και άλλων 
«μπουμπουκιών». 

*Μια εξαιρετική περιγραφή του 
σκανδάλου Κοσκωτά μας δίνει ο 
Βασίλης Βασιλικός στο βιβλίο του 
«Κ», και που γι’ αυτό μάλλον είναι 
από τα λιγότερα γνωστά βιβλία του.         

Σημείωση;

1. Επί οικουμενικής κυβέρνη-
σης Ζολώτα (συμμετείχαν ΝΔ, 
Πασόκ και Συνασπισμός) συ-
ντελέστηκε το δεύτερο μεγά-
λο σκάνδαλο της εποχής που 
σφράγισε την επόμενη εικοσαε-
τία. Ο ΟΤΕ υπέγραψε συμβάσεις 
πολλών δισ. δραχμών με τη Ζί-
μενς και την Ιντρακόμ του Κόκ-
καλη. Χωρίς τη συμμετοχή του 
Συνασπισμού στην κυβέρνηση, 
ΝΔ και Πασόκ θα ήταν σχεδόν 
αδύνατο, με τόσο απροκάλυπτο 
τρόπο, να ενισχύσουν τη Ζίμενς 
και τον Κόκκαλη.

Παλιά και νέα διαπλοκή
...και ο ρόλος του Συνασπισμού/Σύριζα τότε και σήμερα

Του Γιάννη Ξένου

“ 
Τελικά τον νόμο τον 

ψήφισαν και τα τρία 

μεγάλα κόμματα της 

εποχής ΝΔ, Πασόκ 

και φυσικά Συνασπι-

σμός, που συμμετεί-

χε στην συγκυβέρνη-

ση Τζαννετάκη με δύο 

υπουργούς, Κωνστα-

ντόπουλο και Κου-

βέλη.

Οι συριζαίοι (τότε σαν Συνασπισμός), όπως πριν είκοσι πέντε χρόνια έβαλαν το –ευμεγέθες– λιθαράκι τους 
για να στηθεί το «σύστημα της διαπλοκής», τώρα σε κεντρικό ρόλο ξηλώνουν το ετοιμόρροπο σύστημα δια-
πλοκής για να το αντικαταστήσουν με μια αποικιακού τύπου οικονομική εξάρτηση από ξένα συμφέροντα.

                                                                                                                                                        ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Κάθε χρόνο, η επιστροφή μου από τις 
καλοκαιρινές διακοπές στην πατρώα 
γη της Ηπείρου συνοδεύεται από εικό-
νες τόπων απαράμιλλης φυσικής ομορ-
φιάς και ιστορικής σημασίας, αλλά κι 
από μια θλίψη για την εγκατάλειψη και 
την παρακμή τους: επαρχιακοί δρόμοι 
που χάνονται σιγά σιγά, κλειστά σπίτια, 
σχολεία, καφενεία κι εκκλησιές, χέρσα 
χωράφια… εικόνες ερήμωσης κι εγκα-
τάλειψης. 

Λ 

ιγοστές οι προσπάθειες αναγέν-
νησης, μετρημένες στα δάχτυ-
λα, που φέρουν τη σφραγίδα με-
μονωμένων ανθρώπων, σύγχρο-

νων «άγνωστων ηρώων». Σταχυολογώ μερι-
κές που έπεσαν στην αντίληψή μου, ζητώντας 
προκαταβολικά συγνώμη απ’ όσους δεν ανα-
φέρω σ’ αυτό το περιληπτικό μου σημείωμα. 
(Πολλές από τις παρακάτω περιπτώσεις τις 
συνάντησα στην έκθεση τοπικών ηπειρωτι-
κών προϊόντων στην Πρέβεζα, που διοργά-
νωσε η Περιφέρεια Ηπείρου στο διάστημα 
από 26-28 Αυγούστου).

Στον κάμπο της αρχαίας Δωδώνης, ο ιε-
ρέας του χωριού πάτερ Παντελής, πολύτε-
κνος από τη Δαφνούλα Ιωαννίνων με πάνω 
από 400 γιδοπρόβατα, ήρθε και νοίκιασε τη 
γη και με τα τρακτέρ του δίνει ζωή στον τόπο 
που για χρόνια παραμένει ανεκμετάλλευτος.

Στον Μεσοπόταμο της Θεσπρωτί-
ας, ο Δημήτρης Σωτηρίου, παραγωγός 150 
στρεμμάτων οσπρίων (ρεβιθιών, μαυρομά-
τικων, μέτριου και ψιλού φασολιού) ξεκινάει 
μαζί με άλλους παραγωγούς και με την πα-
ρότρυνση του δ/ντη της ΕΑΣ Θεσπρωτίας-
Πρέβεζας, μια Ομάδα Παραγωγών για την 
καλύτερη προώθηση των προϊόντων τους 
στην αγορά. Εξηγεί:

«Παραγωγή έχουμε. Η Ομάδα Παραγω-
γών θα μας βοηθήσει να προωθήσουμε τα 
προϊόντα μας στην αγορά. Έως τώρα ερχό-
μασταν γύρω γύρω στο εμπόριο χονδρικής 
και μόνοι μας στη γύρα. Όμως, αυτή η κα-
τάσταση δεν πάει άλλο. Το κόστος παραγω-
γής έχει ανέβει πάρα πολύ από τα λιπάσμα-
τα, τους σπόρους, τα φάρμακα και τα ενοί-
κια, τους φόρους, φτάνοντας τα 200 ευρώ το 
στρέμμα. Την ίδια στιγμή, η παραγωγή μας 
έχει παραμείνει σχεδόν στα ίδια επίπεδα. Ο 
βασικός μας στόχος είναι να φεύγει το προϊ-
όν επώνυμο, ώστε να αποκτήσει προστιθέμε-
νη αξία για εμάς τους παραγωγούς». 

Στα Κατσανέικα της Πρέβεζας, πριν 300 
χρόνια οι Ενετοί δημιούργησαν τον ξακου-
στό Ενετικό Ελαιώνα, αξιοποιώντας το ιδιαί-
τερο μικρο κλίμα της χερσονήσου, με τους 
μαλακούς χειμώνες και τα δροσερά καλο-
καίρια. Το ελαιόλαδο που παράγεται από 
τις συγκεκριμένες ελιές έχει μοναδική γεύ-
ση, άρωμα και υψηλή διατροφική αξία. Αυ-
τόν το χώρο επέλεξε η biο-green olive, μια μι-
κρή οικογενειακή επιχείρηση της Ελένης και 

του Παναγιώτη, που ξεκίνησαν να παράγουν 
βιολογικό παρθένο αγουρέλαιο από αγάπη 
για τη φύση και τα βιολογικά προϊόντα. Ξε-
κίνησαν με μικρές ποσότητες αγουρελαίου, 
απαντώντας στην έλλειψη του προϊόντος από 
την αγορά. Συλλέγουν τον καρπό χειρωνα-
κτικά με τη συμμετοχή όλης της οικογένειας, 
τον μεταφέρουν αυθημερόν σε 30κιλα λινά 
σακιά σε πιστοποιημένο ελαιοτριβείο όπου, 
σε χαμηλές θερμοκρασίες (27οC), γίνεται η 
ψυχρή έκθλιψη του καρπού. Η επιχείρηση 
συμπληρώνει την προώθηση του προϊόντος 
με μια σειρά συνταγών με βάση το λάδι. 

Το AMPARI (http://www.ampa-
ri.gr) είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα 
αποκλειστικά ηπειρώτικων προϊόντων 
φτιαγμένων από μικρούς παραγωγούς, με 
τοπικά υλικά, που σκοπό έχει να τα κάνει 
γνωστά στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κό-
σμο. 

Πέρα από τα συνηθισμένα: τσίπουρο, κα-
ρύδια κι αρωματικά φυτά της ορεινής γης, 
αξίζει ν’ αναφέρουμε τα βιολογικά ζυμαρικά 
με σαφράν που φτιάχνονται στο Μπουραζά-
νι, το πέστο αβοκάντο της Κόνιτσας, το λικέρ 
μύρτιλο της Άρτας, τα βιολογικά προϊόντα 
του Παναγιώτη Γεωργίου από την Μπαλ-
ντούμα Μετσόβου, τα χειροποίητα προϊόντα 
της Αρετής Χρηστιά από την Πρέβεζα (Γεύ-
σεις Πρέβεζα «Αρετή»), το βιολογικό μέλι της 
Άνω Καλεντίνης που εξάγεται στο Χονγκ 
Κονγκ και τη Νέα Υόρκη!

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στον 
Γυναικείο Αγροτικό Συνεταιρισμό του Θε-
σπρωτικού: «Η μικρή Λάκκα Σουλίου», με 
χρόνο ζωής πάνω από 20 χρόνια, που πα-
ράγει χωρίς συντηρητικά, γλυκά του κου-
ταλιού, μαρμελάδες, χυλοπίτες, τραχανά και 
χωριάτικες πίτες. Η βιωσιμότητα του συνε-
ταιρισμού όλα αυτά τα χρόνια βασίστηκε στη 
συνεργασία των γυναικών, στο μεράκι και 
στην αξιοποίηση της παράδοσης. Σήμερα –
παρά την οικονομική κρίση– υπάρχει προ-
γραμματισμός για μεταστέγαση σε μεγαλύτε-

ρο κτήριο, δημιουργία δικτύου διανομής και 
νέων θέσεων εργασίας!

Μια άλλη παραγωγική δραστηριότη-
τα που βασίζει την επιτυχία της στην οικογε-
νειακή παράδοση είναι αυτή των «Θαλασ-
σο-νοστιμιών Πρέβεζας» στο Νιοχώρι, 4 χιλ. 
έξω από την πόλη της Πρέβεζας, στην αγκα-
λιά του Αμβρακικού. Ο Ορέστης συνεχίζει –
κάνοντας χρήση της τεχνογνωσίας των νέων 
τεχνολογιών– την ιστορία της οικογένειας 
του από τον προπάππο του, που στη δεκαε-
τία του 20 ψάρευε με το νταλιάνι και του παπ-
πού του, που προχώρησε στο πάστωμα των 
θαλασσινών (κυρίως αυγοτάραχου και σαρ-
δέλας).

Τέλος ν’ αναφέρουμε τη συμβολή των 
μελών της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ελλάδας 
που μαγείρευε και μοίρασε φαγητό από το-
πικά προϊόντα. Η λέσχη συμπληρώνει 18 
χρόνια λειτουργίας αριθμώντας 890 μέλη, 
επαγγελματίες Αρχι-μαγείρους και Αρχι-ζα-
χαροπλάστες, με έδρα την Αθήνα, στη Δάφ-
νη. Μεταξύ άλλων η λειτουργία της στοχεύει 
στη διάδοση της παραδοσιακής γαστρονομί-
ας και στη σύνδεση της με τον τουρισμό. Για 
τον λόγο αυτό ιδρύθηκε στα 2007 το Πανελ-
λήνιο Κέντρο Γαστρονομίας, ο χώρος του 
οποίου είναι πλήρως εξοπλισμένος με μη-
χανήματα ανάπτυξης και παρασκευής προ-
ϊόντων και μικροβιολογικών και τεχνολογι-
κών αναλύσεων, ενώ παρέχει τη δυνατότητα 
επιστημονικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στους επαγγελματίες του χώρου, δίνοντάς 
τους νέες ιδέες και συνταγές μεσογειακής δι-
ατροφής.

Κλείνω μ’ αυτά τα λίγα θετικά και αισιό-
δοξα μιας άλλης υπόγειας διαδρομής που 
εξελίσσεται βουβά στον τόπο μας και που 
μας κρατάει αισιόδοξους για τη δυνατότητα 
όσμωσής της με το νέο πολιτικό εγχειρήματα 
της Κίνησης Άρδην, αναστρέφοντας τη γενι-
κευμένη παρακμή που εκφράζεται πια ανοι-
χτά από τους απατεώνες πολιτικούς και τους 
«μαφιόζους ολιγάρχες»…

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ        

«Κράτος και 
Κεφάλαιο 
γεννούν τον 
φασισμό» 
Ή η ποιότητα του 
τηλεοπτικού 
σανού εν Ελλάδι…!

Π 

ώς το λέγαμε κάποτε;: «Κράτος 
και κεφάλαιο, γεννούν τον φασι-
σμό»! Πάμε λοιπόν: «Το μόνο που 
στέκεται μεταξύ ενός τηλεοπτικού 

σταθμού και μιας νόμιμης άδειας είναι το πορ-
τοφόλι του ιδιοκτήτη».

Όχι! Δεν το είπε ο Φρήντμαν ή ο Χάγιεκ, 
αλλά ο αριστερός Νίκος Παππάς.

Επομένως, κανάλια στους ολιγάρχες, που 
με το πορτοφόλι «γ@@@υν και δέρνουν», 
ή «με τον παρά μου και την κυρά μου». Αρι-
στερή πολιτική! Κανάλια όχι με δημοκρατι-
κά, κοινωνικά, πολιτισμικά, ή άλλα κριτήρια, 
τα οποία υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν 
να διεκδικηθούν και από άλλες μορφές δημο-
κρατικής συλλογικότητας. Τελικά, η κυβέρνη-
ση σκέπτεται, όντως, με «ταξική μεροληψία»! 
Των ολιγαρχών, βέβαια!

Και η αδειοδότηση θα κρίνεται από την κυ-
βέρνηση και όχι από κάποια αμερόληπτη (όσο 
γίνεται), δημοκρατική, ανεξάρτητη αρχή.

Δηλαδή, Κράτος και Κεφάλαιο (παρασιτι-
κοί ολιγάρχες και αυτοί όσο και οι προηγούμε-
νοι), θα καθαρίσουν την Κόπρο του Αυγεία…! 
Είτε σε δεξιά λογική, κυριαρχίας του Κεφαλαί-
ου, είτε σε μετασοβιετική λογική κρατικομο-
νωπολιακών ολιγαρχών, ως νέα τζάκια!!

Εκπληκτικό! Το άλλο με τον Τοτό, το ξέρε-
τε;;;

To ολιγοπώλιο των καναλαρχών έτοιμο, 
λοιπόν: Δύο φιλοκυβερνητικά κανάλια (στο 
ένα μάλιστα θα μπορεί να φιλοξενείται πιο συ-
χνά κι αυτή η ψυχή η Δούρου, υπάρχει γνωρι-
μία από κάτι ψαροταβέρνες- ενώ στο άλλο θα 
ξαναθυμηθούμε τον αλήστου μνήμης Ματζου-
ράνη-Κοσκωτά και σία), ένα για τα πολιτιστική 
παρακμή μας που θα ονομάζεται εκσυγχρονι-
σμός και ένας, ως απαραίτητος αντίπαλος πό-
λος, για να έχουν και κάτι να πολεμάνε οι "αρι-
στεροί"... μπεεεεεε!

Τώρα, κάτι για Εσκομπάρ, που ψέλλισε ο 
– κατά τ’ άλλα αμαρτωλός – Χρυσόγονος, δεν 
αφορούν την Ελλάδα… Εδώ το σανό μάλλον 
είναι καλής ποιότητας και σε χορταίνει!!!!

Δημήτρης Ναπ.Γ

Υπάρχει κι αυτή η ακριτική Ελλάδα!
Ψήγματα αναγέννησης στον διατροφικό τομέα της Ηπείρου

Του Νίκου Ντάσιου
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Με την έκδοση του βουλεύματος του 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά, 
που αποφάσισε την προφυλάκιση του 
εγκληματία Θρασύβουλου Λυκουρέζου, 
κλείνει ένας μικρός κύκλος αυτής της 
τραγωδίας που έπληξε το νησί μας, αλλά 
και τη χώρα. Το βούλευμα καταδεικνύ-
ει τη χυδαιότητα του εκπροσώπου αυ-
τής της τάξης, την ανύπαρκτη ηθική της, 
την απάνθρωπη συμπεριφορά της. Αυτή 
η μικρή ανακούφιση, που μόνο εν μέ-
ρει δικαιώνει τους νεκρούς-θύματα του 
εγκληματία είναι αδύναμη ακόμα για 
να αναδείξει την κάθαρση στην τραγω-
δία και την τιμωρία στο έγκλημα. Με το 
κλείσιμο αυτού του κύκλου, που είναι σί-
γουρο ότι θα ανοίξει πάλι σύντομα και εν 
ευθέτω χρόνω, καθότι θα ξεκινήσει μια 
σειρά αιτήσεων αποφυλάκισης για λό-
γους υγείας, παραμένει ανοιχτός ένα άλ-
λος μεγάλος κύκλος: αυτός των προσπα-
θειών συγκάλυψης του εγκλήματος, των 
πραγματικών αιτίων και της πιθανής με-
τατροπής του σε λεπτομέρεια της ιστορί-
ας των «ναυτικών ατυχημάτων». Και σε 
αυτούς τους κύκλους εμπλέκεται τόσο η 
επίσημη αρχή για την απόδοση του δι-
καίου και το κράτος, όσο και ο λαϊκός πα-
ράγοντας, που ωστόσο βρίσκεται σε μα-
ταίωση, ειδικά αυτή την περίοδο.

Α 

πό τις πρώτες δημοσιεύσεις για το 
έγκλημα και ενώ ο λαϊκός παράγο-
ντας ήταν σε αναβρασμό τόσο στην Αί-
γινα όσο και σε όλη την Ελλάδα, ο εκ-

πρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας, Δρίτσας, βρέ-
θηκε από την πρώτη στιγμή μαζί με τον δήμαρ-
χο της Αίγινας σε πρώτο πλάνο. Οι παρεμβάσεις 
του ήταν κατευναστικές, σε σημείο που να κα-
ταγγελθεί από το ΠΑΣΟΚ περίπου για συγκά-
λυψη του εγκλήματος και το Ποτάμι να θέσει το 
αυτονόητο –πλέον– ζήτημα της άρσης του απορ-
ρήτου τηλεφωνικών επικοινωνιών. 

Πίσω όμως από αυτούς τους χειρισμούς 
κρύβονται οι νέες σχέσεις και οι νέοι συσχετι-
σμοί της πολιτικής με τον χώρο της άρχουσας 
τάξης ή μεγάλου τμήματός της. Δείχνει ότι τα 
μέλη της νέας κυβέρνησης και των στελεχών 
της φαίνεται να έχουν ήδη ενταχθεί σε αυτήν 
και μάλιστα παραγκωνίζοντας τους παραδοσι-
ακούς της φίλους. Η Αίγινα είναι ένα μόνο δείγ-
μα αυτής της συγκατοίκησης, που εκφράζεται 
με τις φιλίες και τις σχέσεις που έχουν πλαστεί 
εδώ και χρόνια, καθότι ένα τμήμα της άρχου-
σας τάξης συμβιώνει με τις Βίλες Πισίνες Ριζο-
σπαστικής Αριστεράς (ΒΙΠΙΡΙΖΑ) και τις προε-
κτάσεις τους όπως π.χ. σε δημοτικό συνδυασμό 
που τιμούν αμφότεροι. Κι αν υπήρχε μια δόση 
τοπικού φολκλόρ για την περιβόητη «κυβέρ-
νηση της Αίγινας», σήμερα, μετά το έγκλημα, 
αναδεικνύονται όλο και πιο διακριτά οι πτυχές 
αυτής της σχέσης. Μαζί τρώνε και πίνουνε και 
«κόρακας, κοράκου μάτι δεν βγάζει». 

Από την άλλη, ο λαϊκός παράγοντας βρί-
σκεται σε στενωπό. Το όνομα που ανέλαβε να 
φέρει εις πέρας την υπόθεση είναι μεγάλο και 
βρίσκεται στην κορυφή της υπεράσπισης δι-
καίων και αδίκων, κυρίως αδίκων. Κι αυτό δεί-
χνει την κατάντια του ίδιου του λαϊκού παράγο-
ντα που εδώ και χρόνια, σε όλες τις λαϊκές υπο-
θέσεις (π.χ. στα εργατικά) έχει αναδείξει ένα σύ-
νολο μεγαλοεργολάβων της δικαιοσύνης ως 
αποκλειστικό εκπρόσωπο των συμφερόντων 
του. Παρ’ όλα αυτά η αγανάκτηση είναι μεγά-
λη και στρέφεται τόσο προς την πλευρά της κυ-
βέρνησης, όσο και εκείνη της τοπικής εξουσί-
ας, αλλά προς ένα συνονθύλευμα ντόπιων και 
επισκεπτών της εν λόγω τάξης καθώς και όσων 
έχουν δοσοληψίες μαζί τους. Όλη όμως αυτή η 
αγανάκτηση για την ύπαρξη και λειτουργία αυ-
τής της παρασιτικής «αριστοκρατίας» επισκιά-
ζεται από την απόλυτη αποδοχή της τουριστι-
κής αφήγησης. 

Το τουριστικό βαρόμετρο για την Αίγινα εί-
ναι πολύ βασικό για το «τι καιρό θα κάνει» και 
η ιδεολογική του βάση είναι μόνο το χρήμα 

που θα κάνει τις ταμειακές μηχανές να ψέλνουν 
τροπάρια. Κατά συνέπεια, το καθετί που θα θί-
ξει το ζήτημα των ανοχών απέναντι σε μια ευ-
ρεία βάση τουριστικών δραστηριοτήτων έρχε-
ται σε σύγκρουση με τις ιδεολογικές αφετηρίες 
της τουριστικής επέκτασης. Αυτή η σύγκρου-
ση, που παράγεται στο εσωτερικό της κοινωνί-
ας, δεν επιτρέπει στον λαϊκό παράγοντα να εκ-
φραστεί. Η ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των 
άχρηστων και επικίνδυνων ταχύπλοων, που 
θα μπορούσαν να λειτουργούν αποκλειστικά 
ως μεταφορικά μέσα ή για λόγους διακομιδής 
ασθενών κλπ., δεν ευνοείται μόνο από την πρό-
θεση κάποιων πλουσίων. Το ταχύπλοο, δίπλα 
σε άλλες άχρηστες, αντιοικολογικές και επιζή-
μιες τουριστικές εφαρμογές, είναι ένα κοινώς 
αποδεκτό μέσο ψυχαγωγίας δίπλα σε άλλα τα-
πεινά και αυτονόητα, όπως το να κολυμπάς ή 
να έχεις μια βαρκούλα. Για αυτό και μια συζή-
τηση γύρω από τις επιζήμιες τουριστικές εφαρ-
μογές που προσανατολίζεται προς τη ρίζα του 
κακού είναι σχεδόν μη επιτρεπτή. 

Με ελάχιστες δυνάμεις, οι κοινωνικές συσ-
σωματώσεις στις τουριστικές κοινωνίες που 
αναζητούν ειλικρινά μια διέξοδο μπορούν να 
θέσουν στα σοβαρά μια συζήτηση που να ξε-
διπλώνει όλες αυτές τις πτυχές της αποσύνθε-
σης των οικονομιών και των κοινωνιών προς 
χάριν της συντήρησης ενός μοντέλου που απα-
ξιώνει τον άνθρωπο και εξυψώνει το χρήμα. 
Ενός μοντέλου που απαξιώνει τη φύση και αξι-
ώνει την καταστροφή της, που φωτίζει θετικά 
τις σκοτεινές πλευρές μας και μειώνει τις δυνα-
τότητες της χαράς, που επιβεβαιώνει την παρα-
σιτική άρχουσα τάξη με τους κολαούζους της 
και ισοπεδώνει τον λαό. Ενός μοντέλου παρα-
σιτικού, που αντί να ριζώσει δίπλα στις υπάρ-
χουσες παραγωγικές δυνατότητες κάθε τόπου, 
σχεδόν τις εκρίζωσε. Η «ευκαιρία» που μας δί-
νεται μετά από αυτήν την τραγωδία της Αίγινας 
είναι μεγάλη, όχι μόνο για να δικαιωθούν οι νε-
κροί, αλλά και για να αλλάξουμε ρότα. Διότι το 
πλοίο ήδη ξεκίνησε να μπάζει.

Σ 

ύμφωνα με τους κανόνες 
του ποδοσφαίρου, το οφσά-
ιντ (εκτός πεδιάς) ορίζει ότι 
ένας παίκτης δεν μπορεί να 

αποκτήσει πλεονέκτημα περιμένοντας 
κοντά στο τέρμα του αντιπάλου, έχοντας 
μόνο τον τερματοφύλακα μεταξύ του ιδί-
ου και του τέρματος (στη συνηθισμένη 
περίπτωση που ο τερματοφύλακας εί-
ναι όντως ο τελευταίος αμυνόμενος παί-
κτης). Τι έχει να κάνει, όμως, ένας κα-
νόνας του ποδοσφαίρου με την περιφε-
ρειάρχη της Αθήνας Ρένα Δούρου;

Τον τελευταίο καιρό πυκνώνουν 
τα δημοσιεύματα που τη θέλουν να φι-
γουράρει ως δελφίνος για την επόμενη 
μέρα στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυξάνονται οι 
φήμες που θέλουν την εσωτερική αντι-
πολίτευση (sic!) της κυβέρνησης να πι-
στεύει ότι το άστρο του χαρισματικού 
Αλέξη έδυσε μετά την απίστευτη φθορά 
της παρούσας κυβερνητικής εμπειρί-
ας. Και προκρίνουν, μεταξύ άλλων, για 
τη θέση του την άφθαρτη περιφερειάρ-
χη, η οποία –λένε– διαθέτει τα φόντα να 
ανοίξει μια νέα σελίδα στο κεφάλαιο κε-
ντροαριστερός ΣΥΡΙΖΑ.

Η τρόικα του Μαξίμου από την άλλη 
(Παππάς-Τσίπρας-Φλαμπουράρης) εμ-
φανίζεται ιδιαίτερα δυσαρεστημένη με 
την περιφερειάρχη. Έχουν ανησυχή-
σει από το γεγονός ότι παρενέβη στην 
υπόθεση της τραγωδίας στην Αίγινα με 
τρόπο που τη διαχώριζε από τους κυ-
βερνητικούς χειρισμούς, έμμεσα, αλλά 
ουσιαστικά. Και επειδή εξ ιδίων κρί-
νουν τα αλλότρια, φοβούνται μήπως αυ-
τήν τη φορά αποτελέσουν οι ίδιοι στόχο 
μιας εσωκομματικής μεθόδευσης που 
θα τους εξουδετερώσει, παραδίδοντάς 
τους απροστάτευτους στα χέρια της λα-
ϊκής καταισχύνης.

Θα σπεύσουν, άραγε, να τη βγάλουν 
οφσάιντ με κάποιον τρόπο, όπως έβγα-
λαν κατά το παρελθόν, έτερον νεανία με 
φιλοδοξίες δελφίνου –ο οποίος κάηκε 
αφότου διέρρευσαν, από άγνωστη πηγή 
(sic!) βιντεοσκοπημένες προσωπικές 
του στιγμές που τον έκαναν ρόμπα στο 
πανελλήνιο; Άγνωστο.

Η Ρένα, πάντως, δεν είναι αρχάρια. 
Ξέρει κι από ποδόσφαιρο: Έχει γευματί-
σει με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής της περι-
όδου, αφήνοντας στα κρύα του λουτρού 
τον Δρίτσα, που την είχε καλέσει να τον 
υποστηρίξει στις δημοτικές εκλογές του 
Πειραιά. Και τα βρήκε μια χαρά και με τον 
Μελισσανίδη για το γήπεδο της ΑΕΚ…

Είναι η Ρένα 
οφσάιντ (;)

Έγκλημα στην Αίγινα
Kαι το μοντέλο της πάση θυσία τουριστικής επέκτασης

Του Γιώργου Κυριακού

Το τουριστικό βαρόμετρο για την Αίγινα είναι πολύ βασικό για το «τι καιρό θα κάνει» και η 
ιδεολογική του βάση είναι μόνο το χρήμα που θα κάνει τις ταμειακές μηχανές να ψέλνουν 
τροπάρια. 

“ 
Το τουριστικό μοντέλο 

απαξιώνει τη φύση και 

αξιώνει την καταστροφή 

της, φωτίζει θετικά τις 

σκοτεινές πλευρές μας 

και μειώνει τις δυνατό-

τητες της χαράς, επιβε-

βαιώνει την παρασιτι-

κή άρχουσα τάξη με τους 

κολαούζους της και ισο-

πεδώνει τον λαό.

http://www.tovima.gr/files/1/2016/08/25/bulevma 465-2016.pdf
http://www.tovima.gr/files/1/2016/08/25/bulevma 465-2016.pdf
http://www.skai.gr/news/politics/article/322752/skliri-epithesi-pasok-se-dritsa-gia-tous-heirismous-tou-stin-tragodia-tis-aiginas/
http://www.skai.gr/news/politics/article/322752/skliri-epithesi-pasok-se-dritsa-gia-tous-heirismous-tou-stin-tragodia-tis-aiginas/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%BF%CF%8D%CE%B3%CE%B9%CE%B1%CF%82
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Αν η φορά των γεγονότων συ-
νεχιστεί ως έχει στην παρούσα 
φάση, τότε το 2016 θα γίνει έτος 
ενός πρωτοφανούς και πολλα-
πλού θριάμβου της Τουρκίας και 
του Ερντογάν. Ενώ, έως και πρό-
σφατα, η Άγκυρα ήταν στριμωγ-
μένη και απομονωμένη σ’ όλα 
σχεδόν τα μέτωπα, μετά το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα, το νεοθω-
μανικό όραμα αρχίζει να παίρνει 
σάρκα και οστά. Η αρχή σημειώ-
θηκε στη Συρία, όπου μια τουρ-
κική ζώνη κατοχής εντός των, επί 
το πλείστον, κουρδικών εδαφών, 
την οποία επί χρόνια επιδίωκε η 
Τουρκία, είναι ήδη γεγονός. Και 
μάλιστα επίκειται γενναία διεύ-
ρυνσή της έως ακόμη και τη Ράκ-
κα – αν πιστέψουμε τους Τούρ-
κους αξιωματούχους που μιλούν 
για τα σχετικά σχέδια που απερ-
γάζονται από κοινού με τις ΗΠΑ. 

Η 

επόμενη νίκη της τουρκι-
κής επέλασης αναμένε-
ται το, δίχως άλλο, στην 
Κύπρο με την επιβολή της 

νέας λύσης, που Αμερικανο-Βρετανοί 
με πολλή επιμονή και επιμέλεια προ-
ετοίμασαν και προώθησαν – βοηθού-
μενοι βεβαίως από προθύμους πολιτι-
κούς ηγέτες σε Κύπρο και Ελλάδα. Αν 
συνυπολογίσουμε σ’ αυτά τη τουρκική 
στρατιωτική παρουσία στο βόρειο Ιράκ 
και την αυξανόμενη πίεση για αλλαγή 
του στάτους στο Αιγαίο, με μοχλό τις 
μεταναστευτικές ροές –ήδη η ΜΙΤ θα 
κάνει ελέγχους για τζιχαντιστές στα 
ελληνικά νησιά (!)– ο σουλτάνος της 
Άγκυρας ευλόγως μπορεί να αισθάνε-
ται δικαιωμένος για την υπεροψία του. 

Ο Ερντογάν εκμεταλλεύθηκε άρι-
στα το άγχος της Δύσης για τον τρό-
πο που ο ίδιος διαχειρίζεται τη μετα-
πραξικοπηματική Τουρκία. Οι μαζι-
κές εκκαθαρίσεις στο εσωτερικό της 
χώρας και το αναβαθμισμένο κύρος 
του, όπου η κεμαλική και εθνικιστι-
κή αντιπολίτευση έχει καταστεί ουρά 
του ΑΚΡ, του πρόσφεραν μια ιδιότυπη 
ασυλία στις όποιες επιλογές του. Είχε 
έτσι την άνεση να κινείται κατά το δο-
κούν και έριξε επιδέξια τον «άσσο» 
του, που ήταν η επαναπροσέγγιση με 
τη Ρωσία. Η πρόθεση του Πούτιν να 
διαρρήξει τη νατοϊκή συνοχή και η 
επείγουσα ανάγκη του να χαλαρώσει 
ένα πλεονάζον εχθρικό μέτωπο στη 
συνεχιζόμενη περικύκλωση της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας, που επιχειρεί η 
Ουάσιγκτον, οδήγησε σε μια κατ’ αρ-

χήν συμφωνία, την οποία ο Ερντο-
γάν εκμεταλλεύθηκε άμεσα και ου-
σιαστικά. 

Ενώ οι Αμερικανοί προέβαλλαν 
βέτο σε κάθε απόπειρα τουρκικής 
στρατιωτικής επέμβασης στο έδα-
φος της Συρίας, καθώς αυτό, μετα-
ξύ άλλων, θα έβαζε σε κίνδυνο τη 
συνεργασία τους με τους Κούρδους 
που ήταν η μοναδική χερσαία δύνα-
μη που τους εξυπηρετούσε στον πό-
λεμο με το ΙΚ, τώρα εκόντες άκοντες 
αποδέχθηκαν τα τετελεσμένα. Γιατί 
κατά την, εξευτελιστική για μια υπερ-
δύναμη, επίσκεψη του Μπάιντεν στην 
Άγκυρα, οι Τούρκοι μπήκαν στη Συ-
ρία παίρνοντας, σε μια σικέ μάχη, την 
Τζαραμπλούς από τους τζιχαντιστές 
και κτυπώντας ανελέητα τους έκπλη-
κτους Κούρδους. 

Την ίδια ώρα, όμως, και οι Ρώ-
σοι έκαναν το μεγάλο λάθος να επι-
τρέψουν την τουρκική διείσδυση, που 
επίσης απέτρεπαν με την απειλή των 
πυραύλων και των βομβαρδιστικών 
τους στη Συρία. Είχε προηγηθεί όμως 
και το λάθος των Κούρδων, που υπά-
κουσαν στην αμερικανική προτροπή 

να κτυπήσουν στη Χασά-

κα τις κυβερνητικές δυνάμεις. Έτσι 
ενίσχυσαν τα επιχειρήματα στο ρωσο-
συριακό στρατόπεδο υπέρ μιας αντι-
κουρδικής τουρκικής παρέμβασης. 
Επρόκειτο για ένα στρατηγικό σφάλ-
μα, το οποίο, ήδη αποδεικνύεται, θα 
το πληρώσουν ακριβά η Δαμασκός, 
η Μόσχα και οι Κούρδοι. Γιατί ο τουρ-
κικός στρατός με τους συμμάχους του 
–Τουρκομάνους, Αλ Νούσρα, Ελεύ-
θερο Συριακό Στρατό και συνεργα-
ζόμενους τζιχαντιστές– θα κινηθεί 
αυτοβούλως, αναγκάζοντας τους 
Αμερικανούς να συνεργαστούν μαζί 
του. Η Άγκυρα είναι φανερό ότι όχι 
μόνον θα προσπαθήσει να απωθή-
σει τους Κούρδους, ανατολικά του Ευ-
φράτη, αλλά θα απλωθεί, είτε διά του 
τουρκικού στρατού είτε δι' αντιπρο-
σώπων, όπου μπορεί. Και όσο τα κα-
ταφέρνει, τόσο θα γράφει στα παλιά 
της υποδήματα ό,τι έχει συμφωνήσει 
με Πούτιν και Άσαντ για τις σφαίρες 
επιρροής επί του συριακού εδάφους.  

Αλλά και στην Κύπρο, όλες οι 
πληροφορίες, όπως και η στάση της 
κυπριακής ηγεσίας, δείχνουν ότι το 
σχέδιο που θα παρουσιαστεί θα εί-
ναι ακόμη χειρότερο και του περι-
βόητου Ανάν. Η σπουδή των δυτι-
κών και του Ισραήλ να λυθεί όπως-
όπως το Κυπριακό για να προχωρή-
σει άμεσα ο σχεδιασμός του αγωγού 
προς την Τουρκία και να περικυκλω-
θεί η Ρωσία έχει ως συνέπεια να κολ-
λάει στον τοίχο την ελληνο-κυπριακή 
πλευρά, μη δίδοντάς της ούτε φύλλο 
συκής ώστε να σκεπάσει ό,τι επονεί-
διστο έχει συμφωνηθεί.  

Ο κ. Αναστασιάδης έσυρε, όπως 
και το 2004, από τη φαρέτρα του, το 
καίριο, υποτίθεται, επιχείρημα υπέρ 

της λύσης του νέου σχεδίου. Ότι, δή-
θεν, αν δεν γίνει αποδεχτό, η Κύπρος 
θα έχει πλέον χερσαία σύνορα με την 
Τουρκία. Αντιθέτως, αν ολοκληρω-
θεί, τότε η Τουρκία θα μεταμορφωθεί 
σε «φίλη και σύμμαχο»! Πέρα από 
το απαράδεκτο του εκβιασμού προς 
το εσωτερικό, που συνιστά μέγα δι-
πλωματικό ατόπημα για κάποιον που 
υποτίθεται ότι διεξάγει κρίσιμες δια-
πραγματεύσεις οι οποίες βρίσκονται 
στο τελικό στάδιο, το επιχείρημά του 
είναι έωλο, καθώς η «λύση» που δι-
αφαίνεται θα σημάνει απλώς ότι ολό-
κληρη η Κύπρος θα είναι εντός των 
τουρκικών συνόρων. Κι αν αυτό σε 
κάποιους φαίνεται υπερβολή, ας 
αναρωτηθούν με ειλικρίνεια. 

Το νέο κράτος που θα προκύψει 
θα έχει την κυριαρχία να πάρει έστω 
και μια (1) απόφαση για την εξωτερι-
κή, αλλά και την εσωτερική πολιτική, 
που δεν θα είναι αρεστή στον σουλ-
τάνο; 

Αν, για παράδειγμα, αύριο οι σχέ-
σεις με τη Ρωσία επιδεινωθούν, κάτι 
που είναι και το πιθανότερο, η Λευ-
κωσία θα έχει τη δυνατότητα να δια-
τηρήσει τους προνομιακούς δεσμούς 
της με τη Μόσχα, ή θα συρθεί θέλο-
ντας και μη στη γραμμή της Άγκυρας; 

Θα μπορεί, επίσης ως τυχαίο πα-
ράδειγμα, στα σχολειά να εορτάζεται 
η 25η Μαρτίου, ή θα μπει βέτο με συ-
νέπεια να καταργηθούν οι εορτασμοί 
ως εκδηλώσεις μίσους κατά της «φί-
λης και συμμάχου»; 

Ας μην κοροϊδεύουμε λοιπόν μι-
λώντας για τη λύση του δράματος. 
Πρόκειται απλώς για την κορύφωσή 
του, για τη θριαμβευτική επιστροφή 
των Οθωμανών! 

Είναι όλα όμως οριστικά χαμέ-
να; Η ισλαμιστική και ολοκληρωτική 
Τουρκία του Ερντογάν θα είναι ο με-
γάλος νικητής – ίσως μαζί το Ισρα-
ήλ– στη γεωπολιτική ζούγκλα της 
ανατολικής Μεσογείου; 

Όχι! Υπάρχουν κάποιοι παράγο-
ντες που μπορούν να αλλάξουν τα 
δεδομένα. 

Στην περίπτωση της Συρίας, η 
Τουρκία μπορεί να σφράγισε στη συ-
νοριακή γραμμή τον διάδρομο μετα-
ξύ των κουρδικών καντονιών. Η ένω-
σή τους όμως, έστω και στα ενδότε-
ρα, είναι ακόμη πιθανή. Αν οι Κούρ-
δοι προελάσουν και καταλάβουν την 
Αλ-Μπαμπ, βορειοανατολικά του Χα-
λεπιού, μπορούν να πετύχουν τον στό-
χο τους. Για το σθένος των ίδιων των 
Κούρδων δεν τίθεται καν ζήτημα. Το 
έχουν αποδείξει περίτρανα όλ’ αυτά 
τα χρόνια. Για να το πετύχουν χρειά-
ζονται, όμως, τη στήριξη είτε των ΗΠΑ 
είτε της Ρωσίας. Και με τους δύο απέ-
ναντι είναι λίγα αυτά που μπορούν να 
κάνουν. Άρα το ζητούμενο είναι για 
πόσον καιρό η Άγκυρα θα μπορεί να 
παίζει το παιχνίδι της «εξωσυζυγικής 
σχέσης» με τη Μόσχα. Όταν αυτό λή-
ξει, θα αλλάξουν και τα πράγματα στη 
Συρία. Σ’ αυτή την περίπτωση, η Τουρ-
κία, αν και με μόνιμη στρατιωτική πα-
ρουσία εντός της Συρίας, θα έχει πλέ-
ον και μια μόνιμη νέα πληγή που θα 
επεκταθεί και στο εσωτερικό της, από 
το αναζωπυρωμένο κουρδικό αντάρ-
τικο. 

Όσον αφορά στο Κυπριακό, παρά 
την απαράδεκτη στάση των πολιτι-
κών ηγεσιών σε Κύπρο και Ελλά-
δα, ο λαός δεν έχει πει τον τελευταίο 
λόγο. Οι συνθήκες είναι οπωσδήποτε 
πιο δυσμενείς από το 2004. Τόσο σε 
πολιτικό, όσο και σε κοινωνικό επί-
πεδο. Το σχέδιο αυτή τη φορά προω-
θήθηκε με τρόπο που να μην επανα-
ληφθούν λάθη του Ανάν. Τώρα, στην 
τελική φάση, «καρότο και μαστίγιο» 
θα παίξουν συντονισμένα. Η ώρα της 
αλήθειας, όμως, πλησιάζει, και, θέ-
λοντας και μη, το σχέδιο θα κριθεί 
από την ετυμηγορία των Ελλήνων 
της Κύπρου. Όπως και το 2004, θα 
έχουν στο χέρι τους την ευκαιρία, και 
αυτήν τη φορά, να αποδείξουν ότι κα-
μία υπερεξουσία, καμία προπαγανδι-
στική μηχανή και κανένα οικονομι-
κό δέλεαρ δεν είναι ικανό να ισοπε-
δώσει τη συνείδηση του ελεύθερου 
ανθρώπου. Και ότι, εις πείσμα των 
επηρμένων σχεδιαστών του κόσμου 
μας, η Ιστορία υπερβαίνει πάντοτε 
τον κοντόθωρο εργαλειακό ορθολο-
γισμό τους. 

Κούρδοι και Κύπριοι εναντίον του Ερντογάν
Το 2016 τείνει να γίνει έτος θριάμβου του Ερντογάν και του νεοθωμανισμού

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Ο Ερντογάν εκμεταλλεύθηκε άριστα το άγχος της δύσης για τον τρόπο που ο ίδιος διαχειρίζεται την μεταπρα-
ξικοπηματική Τουρκία. Οι μαζικές εκκαθαρίσεις στο εσωτερικό της χώρας και το αναβαθμισμένο κύρος του, 
τού πρόσφεραν μια ιδιότυπη ασυλία στις όποιες επιλογές του.

“ 
Όσον αφορά στο Κυ-

πριακό, παρά την 

απαράδεκτη στάση 

των πολιτικών ηγε-

σιών σε Κύπρο και 

Ελλάδα, ο λαός δεν 

έχει πει τον τελευταίο 

λόγο.
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Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την Κύ-
προ κι ας νομίζουν οι «ποιητές» ότι πρόκει-
ται για το μεταξένιο πέπλο της λύσης που 
στέκεται έξω από την πόρτα μας. Το φάντα-
σμα του κλεισίματος του Κυπριακού με χει-
ρότερο τρόπο από το σχέδιο Ανάν, όσο κι αν 
διαλαλεί ότι βελτιώθηκε εκείνο το αλησμό-
νητο μόρφωμα, ένας από τους ισχυρότε-
ρους υποστηρικτές του, ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης. «Μπορώ με ασφάλεια να σας διαβε-
βαιώσω ότι λαμβάνοντας υπόψη τη βούλη-
ση του κυπριακού λαού, έχουμε βελτιώσει 
σημαντικές και κρίσιμες παραμέτρους σχε-
δίων που στο παρελθόν απέρριψε ο κυπρια-
κός λαός», σημείωνε τις προάλλες.

Β 
έβαια, εκείνα που βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας, είτε πρόκειται για «απο-
καλύψεις» τουρκικών εφημερίδων 
είτε για «συγκλίσεις» των διαπραγμα-

τευτών, αποδεικνύουν το προφανές: Κάθε συμ-
φωνία που εξάγεται υπό αυτήν τη βάση των συ-
νομιλιών θα είναι χειρότερη του σχεδίου Ανάν, 
χωρίς ασφαλώς να νοείται πως έπρεπε εκείνο 
να υπερψηφιστεί. Οπότε, σήμερα, εν μέσω νέων 
«εντατικών» διαπραγματεύσεων, επανέρχονται 
εκείνες οι μαύρες μέρες των μηνών πριν το δη-
μοψήφισμα του 2004 και των ποικίλων εκβια-
σμών. 

Μετά από μήνες συνομιλιών, λοιπόν, και 
αφού επετεύχθη να θεωρείται (κυρίως στις τάξεις 
των νεοκυπρίων) ο Μουσταφά Ακιντζί, όχι κατο-
χικός ηγέτης, αλλά ένας «καλός κύριος» που θέ-
λει να λύσει το Κυπριακό, ο πρόεδρος Αναστασι-
άδης, ώρες ώρες, κατρακυλά στον βούρκο που 
ο ίδιος δημιούργησε, διότι η τουρκική πλευρά, 
που τόσο βοηθήθηκε από τις κοινωνικές συνα-
ντήσεις Ακιντζί και Αναστασιάδη, αδειάζει ποι-
κιλοτρόπως τη δική μας πλευρά. Και εξηγούμαι: 
Κάθε «υπόσχεση» του προέδρου Αναστασιάδη 
προς τους Ελληνοκύπριους αποπέμπεται άμε-
σα από το κατοχικό καθεστώς, πότε διά στόματος 
Ακιντζί, πότε απευθείας από την Άγκυρα.

Πρώτον, ενώ επιμένει ο πρόεδρος Αναστα-
σιάδης εδώ και καιρό ότι δεν πρόκειται να προ-
ωθήσει σχέδιο που δεν περιέχει τη Μόρφου, 
σύσσωμο το ψευδοκράτος εξουδετερώνει τις όχι 
και τόσο κόκκινες γραμμές του. Μια ο Ακιντζί, 
ο οποίος διερωτήθηκε ενοχλημένος, πριν μερι-
κούς μήνες, επί της τράπεζας των διαπραγμα-
τεύσεων, «αν θέλουμε και τη Μόρφου», και μια 
ο Χουσεΐν Οζγκιουργκιούν, «πρωθυπουργός» 
του κατοχικού καθεστώτος, που τις προάλλες ξε-
καθάρισε τις κόκκινες γραμμές του: «Στην πραγ-
ματικότητα η Μόρφου δεν μπορεί να δοθεί. Οι 
επενδύσεις μας στη Μόρφου θα συνεχιστούν. Η 
Μόρφου εδώ και 42 χρόνια είναι μια επαρχία της 
ΤΔΒΚ και έτσι θα παραμείνει». Φυσικά, αμφότε-
ρες οι δηλώσεις έμειναν αναπάντητες και εδώ 
εντοπίζεται η ανησυχία, όπως επίσης και η απο-
ρία, για το πώς θα λυθεί το εδαφικό και το πε-
ριουσιακό, ζητήματα μείζονα για τα θύματα της 
τουρκικής εισβολής.

Δεύτερον, και διόλου ασήμαντο, το κομμά-
τι της διακυβέρνησης όπου η τουρκική πλευρά 
εμμένει στη θέση της εκ περιτροπής προεδρί-
ας. Και εκτός τούτου, δημοσιεύτηκε ότι του Συ-
νταγματικού Δικαστηρίου, καίριου προφανώς 
για τη λειτουργικότητα του κράτους, θα ηγού-
νται τέσσερις δικαστές, δύο Ελληνοκύπριοι και 
δύο Τουρκοκύπριοι. Αν δεν υπάρχει συμφωνία 
σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως δημοσιεύτηκε 
από την εφημερίδα «Πολίτης», θα γίνεται κλή-
ρωση και ο «τυχερός» θα αποβάλλεται, ούτως 
ώστε να ψηφίσουν οι εναπομείναντες τρεις. Κά-
ποιοι μιλούν και για ξένους δικαστές. Το σίγου-
ρο είναι ότι η λειτουργικότητα του κράτους (αν 
θα λέγεται κράτος) θα καθορίζεται από ασάφειες 
που οδηγούν στην οριστική διχοτόμηση.

Τρίτον, στην οριστική διχοτόμηση (που «νο-
μιμοποιείται» υπό τον μανδύα της ΔΔΟ) οδηγεί 
και ένα άλλο τεράστιο ζήτημα, αυτό των εγγυή-
σεων. Σύμφωνα, λοιπόν, με τη συνθήκη εγγυή-
σεως, που εμπεριέχεται στο Σύνταγμα του 1960, 
Ελλάδα, Τουρκία και Μεγάλη Βρετανία μπο-
ρούν να επέμβουν για να εγγυηθούν την «ειρή-
νη» στο νησί. Αν και η Συνθήκη διατηρούνταν 
με το σχέδιο Ανάν, ο πρόεδρος Αναστασιάδης, 

από το 2013 που ανέλαβε την εξουσία, υπόσχε-
ται ότι δεν θα καταθέσει σχέδιο προς δημοψή-
φισμα αν παραμείνουν οι εγγυήσεις. Και τού-
το διότι οι Ελληνοκύπριοι απέρριψαν το σχέδιο 
Ανάν πριν δώδεκα χρόνια, εξαιτίας της ανασφά-
λειας και της αβεβαιότητας που δημιουργούσε 
η συνέχιση της τουρκικής παρουσίας μετά τη 
«λύση». Ο Μουσταφά Ακιντζί, όμως, σύσσωμη 
η Άγκυρα και το καθεστώς Ερντογάν, εμμένουν 
στις αξιώσεις τους, διαλαλώντας ότι οι Τουρκο-
κύπριοι δεν νιώθουν ασφαλείς χωρίς τις τουρ-
κικές εγγυήσεις. Μάλιστα, επανήλθε επί τραπέ-
ζης και η συζήτηση για τουρκικές εγγυήσεις στο 
τ/κ συνιστών κρατίδιο και ελληνικές στο ε/κ συ-
νιστών κρατίδιο. Κατά τα άλλα, η «λύση» ονομά-
ζεται «επανένωση».

Εν πάση περιπτώσει, στις 14 Σεπτεμβρίου 
τελειώνει, καταπώς λεν, ο εντατικός γύρος των 
διαπραγματεύσεων και αναμένεται κοινή δήλω-
ση από τον πρόεδρο Αναστασιάδη και τον κατο-
χικό ηγέτη. Ακολούθως, οι δυο τους θα ταξιδέ-
ψουν στη Νέα Υόρκη για να παρακαθίσουν σε 
τριμερή διάσκεψη με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ, Μπαν 
Κι Μουν. Διάσκεψη που κρύβει κινδύνους, κα-
θώς η Άγκυρα επιμένει σε πενταμερή διάσκε-
ψη, με σκοπό την αναβάθμιση του ψευδοκρά-
τους και την υποβάθμιση της Κυπριακής Δημο-
κρατίας. Όλα αυτά την ώρα που η Τουρκία απο-
δεικνύει τη ρευστότητα και τη βουλιμία της, την 
ώρα που το κατοχικό καθεστώς απαιτεί γην και 
ύδωρ λες και το Κυπριακό είναι ζήτημα συνό-
ρων και «ασυμφωνίας χαρακτήρων», την ώρα 
που η ηγεσία της Κύπρου τηρεί σιγήν ιχθύος 
για όσα συμφωνούνται ή δεν συμφωνούνται, την 
ώρα που αιωρείται η ευθύνη πάνω από τα κα-
τεχόμενα και δεν την αναλαμβάνει ουδείς. Αλλά, 
ποιος θα αναλάβει την ευθύνη της διά-λυσης; 
Της κηδείας της Κερύνειας και των υπόλοιπων 
χωριών; Της νομιμοποίησης της τουρκικής πα-
ρουσίας και του εποικισμού; Πού πάμε;

Τ 
ο αγαπημένο θέμα των 
τουρκοφρόνων στη Θρά-
κη εδώ και μέρες είναι 
αυτό της εκπαίδευσης. 

Τι συνέβη; Το απλό και αναμενόμε-
νο: στα 9 μουσουλμανικά χωριά που 
ο αριθμός των μαθητών έπεσε στο 
8 και κάτω, έκλεισαν τα μειονοτι-
κά τους σχολεία και οι μαθητές φέ-
τος θα πηγαίνουν για μάθημα σε κά-
ποιο διπλανό, μεγαλύτερο χωριό, με 
κρατική δαπάνη. Ό,τι συμβαίνει δη-
λαδή και για όλα τα σχολεία της ελ-
ληνικής επικράτειας, τόσο για λό-
γους οικονομικούς, όσο και παιδα-
γωγικούς (τι εκπαίδευση μπορεί να 
παρέχει ένα σχολείο με 7-8 παιδιά 
όλων των ηλικιών 6-12 χρόνων και 
τι υποδομές μπορεί να διαθέτει;). Έ, 
γι’ αυτήν την τόσο αυτονόητη εξέλι-
ξη, οι μειονοτικοί φορείς σαν το κόμ-
μα DEB, τον Σύλλογο Επιστημόνων 
Μειονότητας (ΣΕΜ) και τη «Συμβου-
λευτική Επιτροπή» έβγαλαν ανακοι-
νώσεις του τύπου, «Η πρακτική του 
συνεχούς κλεισίματος μειονοτικών 
δημοτικών σχολείων, τα τελευταία 
χρόνια, είναι απολύτως απαράδε-
κτη» (DEB).

Επικαλούνται τη Συνθήκη της 
Λωζάνης, η οποία καθορίζει ένα 
στάτους για τα μειονοτικά σχολεία το 
οποίο όμως είναι παρωχημένο και 
δεν ισχύει πουθενά έτσι όπως προ-
βλέφθηκε, ούτε στην Ελλάδα ούτε 
στην Τουρκία. Προς τι λοιπόν η επί-
κλησή της; Επίσης ζητούν να τελεσι-
δικήσει η προσφυγή που είχαν κα-
ταθέσει προ διετίας για το τότε κλεί-
σιμο μειονοτικών σχολείων, για τον 
ίδιο λόγο – εδώ έχουν ομολογουμέ-
νως δίκιο, αλλά οι ρυθμοί της Δικαι-
οσύνης είναι γνωστοί.

Η ανακοίνωση του ΣΕΜ έχει και 
άλλο ένα αξιοπρόσεκτο σημείο: εκεί 
όπου ζητούν για τα παιδιά τους βι-
βλία ελληνικών ίδια με κείνα των 
δημόσιων σχολείων, ώστε να ανέ-
βει το επίπεδο ελληνομάθειας των 
μουσουλμανοπαίδων (δηλαδή τα χι-
λιοπαινεμένα βιβλία του Προγράμ-
ματος Φραγκουδάκη στα ...σκουπί-
δια;!) Εδώ θα μας βρούνε σύμφω-
νους, αφού όμως πρώτα γραφούν 
αληθινά βιβλία για Ελληνόπουλα 
αντί για τα άθλια σημερινά  εγχειρί-
δια που παράγουν απλώς κατανα-
λωτές περίπου ελληνόφωνους.

Αντιφωνητής, Κομοτηνή 
03/09/2016

Καούρα για 
εκπαίδευση 
ή κάτι άλλο;

Κυπριακό: Quo Vadimus?
Στη Νέα Υόρκη για τριμερή διάσκεψη με τον Μπαν Κι Μουν, Αναστασιάδης και Ακιντζί

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ώρες ώρες, κατρακυλά στον βούρκο που ο ίδιος δημιούργησε διότι 
η τουρκική πλευρά, που τόσο βοηθήθηκε από τις κοινωνικές συναντήσεις Ακιντζί και Αναστασι-
άδη, «αδειάζει» ποικιλοτρόπως τη δική μας πλευρά. 

“ 
Αλλά, ποιος θα αναλάβει 

την ευθύνη της διάλυσης; 

Της κηδείας της Κερύνει-

ας και των υπόλοιπων χω-

ριών; Της νομιμοποίησης 

της τουρκικής παρουσί-

ας και του εποικισμού; Πού 

πάμε;
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Το υπουργείο, την περσινή 
σχολική περίοδο, νομοθέτη-
σε για την πρωτοβάθμια εκπαί-
δευση τη μείωση των ωρών δι-
δασκαλίας και έδωσε τη δυνα-
τότητα μια σειρά μαθημάτων 
(θέατρο, μουσική, εικαστικά) 
να μπορούν να γίνονται από εκ-
παιδευτικούς που δεν είναι το 
επιστημονικό τους πεδίο.  Αντί-
στοιχες προσπάθειες τεχνητής 
δημιουργίας περισσεύματος 
διδακτικών ωρών  (διπλή ειδι-
κότητα-κατάργηση εργαστηρί-
ων) έγιναν και στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση. 

Η 

κυβέρνηση έχει αποφα-
σίσει να λειτουργήσει 
όπως όπως το σχολείο, 
με λιγότερο εκπαιδευ-

τικό προσωπικό, με περικοπή των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των μα-
θητών,  αδιαφορώντας για τις ανα-
γκαίες παιδαγωγικές συνθήκες ορ-
γάνωσης ενός σχολείου. Ευαγγέλιό 
της το μνημόνιο, η εργαλειοθήκη 
του ΟΟΣΑ και οι επιταγές της Ε.Ε.!  
Έτσι, επιβάλλει την ευέλικτη χρήση 
του εκπαιδευτικού προσωπικού για 
να καλύπτει τρύπες, αν και γνω-
ρίζει πως πρόκειται για μια βα-
θιά αντιπαιδαγωγική και αντιεκ-
παιδευτική ενέργεια.  Αδιαφορεί αν 
η πολιτική της υπονομεύει τα μορ-
φωτικά δικαιώματα των παιδιών, ει-
δικά των φτωχών λαϊκών περιοχών, 
όπως της Δυτικής Αθήνας.   

Το πρώτο διήμερο ανοίγματος 
των σχολείων, οι σύλλογοι διδασκό-
ντων και τα υπηρεσιακά τους συμ-
βούλια καλούνται να αποφασίσουν 
για τους υπεράριθμους εκπαιδευ-
τικούς και το σχολείο που θα κα-
τευθυνθούν.  Ο υπουργός  περικό-
πτει το ωρολόγιο πρόγραμμα και η 
«δημοκρατική ευαισθησία»  παρα-
χωρεί το «δημοκρατικό δικαίωμα» 
στους εκπαιδευτικούς να  αποφα-
σίσουν σε ποιον θα πέσει ο κλήρος 
της υπεραρυθμίας.  Θέλει το υπουρ-
γείο να μεταφέρει κατ’ αυτόν τον τρό-
πο τη συζήτηση, από τα χρόνια προ-
βλήματα και τη ζοφερή κατάσταση 
στην Παιδεία μας, σε μια εσωτερι-
κή σύγκρουση ομάδων εκπαιδευτι-
κών, με το διακύβευμα της οικονο-
μικής και κοινωνικής τους επιβίω-
σης. Μόνιμοι εναντίον αναπληρω-
τών, δάσκαλοι εναντίον ειδικοτήτων, 
πρωτοβάθμιοι εκπαιδευτικοί ενα-
ντίον δευτεροβάθμιων.

Η φτώχεια σε εκπαιδευτικούς, 

αναλυτικά προγράμματα και βιβλία, 
σε υλικοτεχνική υποδομή, οι συνε-
χείς περικοπές στις επιχορηγήσεις 
των σχολικών επιτροπών μένουν 
έξω από τον διάλογο. Η κοινωνία 
δεν πρέπει να μάθει ότι το υπουρ-
γείο με τις νέες, περισσότερες απο-
σπάσεις, ακόμη και λίγων ωρών, σε 
άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης,  δημι-
ουργεί συνθήκες προσωρινότητας 
στις δομές λειτουργίας του σχολείου.  
Δεκάδες χρόνια οι ίδιοι, χιλιάδες εκ-
παιδευτικοί, μεσήλικες πια, κάθε 
φθινόπωρο αναχωρούν για άλλη 
εκπαιδευτική περιφέρεια.  Οι δε-
κάδες χιλιάδες θέσεις που παραμέ-
νουν κενές, χωρίς να στελεχωθούν 
από μόνιμους εκπαιδευτικούς, αφή-
νουν αδιάφορο τον υπουργό.  Οι μα-
θητές θα γνωρίσουν τον Οκτώβριο, 
τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο κά-
ποιο νέο αναπληρωτή.  Κάποιες χι-
λιάδες μαθητές, όπως πέρσι, θα μεί-
νουν χωρίς δάσκαλο. 

Συνεχιστής του έργου των προ-
κατόχων του, ο υπουργός πολιτεύ-
εται με βάση τη λογιστική και αδι-
αφορεί για την αντιπαιδαγωγικότη-
τα της συνεχούς εναλλαγής προσώ-
πων, όταν μάλιστα αυτοί δεν έχουν 
εκπαιδευτεί και δεν έχουν την πείρα 
να προσεγγίσουν μικρές ευαίσθητες 
ηλικίες. Όλοι τα κάνουν όλα! Για-
τί ο εκπαιδευτικός που θα διδάξει 
θέατρο να γνώρισε και να αγάπησε 
τον Αισχύλο;  Γιατί  τα εικαστικά να 
τα διδάξει κάποιος που ερωτεύτηκε 
τις καλές τέχνες;  Γιατί ο μουσικός να 
οδηγήσει τους μαθητές του σε νέες 
ακουστικές εμπειρίες; Ο ουμανι-
σμός, η ποιότητα του πολιτισμού, ο 
έρωτας σε τέχνες που οδηγούν τον 
μαθητή πέρα από τον εθισμό του στη 

κατανάλωση του εφήμερου, που δεν 
τον καθιστούν ευέλικτο υπήκοο της 
νεοφιλελεύθερης αγοράς, είναι επι-
κίνδυνα.  Το υπουργείο του υπόσχε-
ται με τις δεξιότητες που θα του διδά-
ξει στο παιδοφυλακτήριο, που πα-
λιότερα το έλεγαν σχολείο, να προ-
σαρμοστεί σε όσα ο ΟΟΣΑ, η PISA 
και άλλα ευαγή ιδρύματα της εσπε-
ρίας επιτάσσουν. Αυτό που επιχει-
ρείται στο ελληνικό σχολείο, μόνο 
η διατύπωση, όπως την εμπνεύστη-
κε ο Ρομπέρ Ζωλίν, μπορεί να το 
εκφράσει. Εθνοκτονία!!! Κατά τον 
εθνολόγο, ο όρος δηλώνει κάτι δια-
φορετικό από τη γενοκτονία, όπου 
δολοφονούνται άνθρωποι σωματι-
κά, στην Εθνοκτονία επιχειρείται η 
πνευματική εξόντωση ενός λαού και 
την επέβαλαν οι αποικιοκράτες σε 
όλους τους αποικιοκρατούμενους 
λαούς τους.1  Είναι αυτό που επί της 
ουσίας επιχειρεί το υπουργείο Παι-
δείας, ως εντολοδόχος των «δανει-
στών», αποικιοκρατών: Να σκοτώ-
σει πνευματικά τον λαό μας.

Η κοινωνία, βέβαια, έχοντας τα 
μνημονιακά της ζητήματα και την 

οικονομική στενωπό, προσγειωμέ-
νη άλλωστε από χρόνια στην πλη-
ροφοριακή κατανάλωση του εφή-
μερου, είτε αδιαφορεί, είτε δεν αντι-
λαμβάνεται τα τεκταινόμενα και το 
διακύβευμα  των αλλαγών στην εκ-
παίδευση που επιχειρείται από το 
2010.  Από την κυρία Διαμαντοπού-
λου, που οραματίσθηκε τα αγγλι-
κά ως πρώτη επίσημη γλώσσα μας, 
έως σήμερα, διαδοχικές κυβερνή-
σεις υπηρετούν και ξεθεμελιώνουν 
στην εκπαίδευση κάθε τι που αφο-
ρά το «μέλλον και τη ψυχή αυτού του 
τόπου», όπως θα έλεγε ο Δελμούζος.  
Ο υπουργός μας όμως, εκτός από 
καλός «λογιστής», είναι και άριστος 
«επικοινωνιολόγος», ως πρώην δη-
μοσιογράφος. Έτσι, για να μη φα-
νούν οι άδειες αίθουσες διδασκαλί-
ας στον αγιασμό και μέχρι να ανα-
λάβουν το έργο τους οι «Εσκομπάρ 
των ΜΜΕ», κατά τον κ. Χρυσόγονο, 
τον αποπροσανατολισμό της κοινής 
γνώμης, ανέλαβε ο ίδιος, μεταφέρο-
ντας τον διάλογο στα γνωστά του πε-
δία της διδασκαλίας των θρησκευτι-
κών και των «λευκών σελίδων» της 
ιστορίας. Ίσως αύριο να θέσει το ζή-
τημα της πρωινής προσευχής και 
μεθαύριο των παρελάσεων προσ-
δοκώντας να διχάσει τον εκπαιδευ-
τικό κόσμο και την κοινωνία σε αντί-
παλες συγκρουόμενες κοινωνικές 
ομάδες, αφήνοντας τη μνημονιακή 
του πολιτική στο απυρόβλητο.

Προαναγγέλλει από εφέτος την 
ένταξη της θρησκειολογίας στα σχο-
λεία.  Βαπτίζει το μέχρι σήμερα ανα-
λυτικό πρόγραμμα του μαθήματος 
των Θρησκευτικών «κατηχητικό» 
και «ομολογιακό». Ενώ η αλήθεια 
είναι ότι πρόκειται, κατά βάση, για 

Ορθόδοξη Χριστιανική Αγωγή, με 
διδακτικές ενότητες και στοιχεία από 
τις χριστιανικές ομολογίες και τις 
θρησκείες (στη Β΄ Λυκείου το μάθη-
μα είναι καθαρά θρησκειολογικό). Ο 
ίδιος κόπτεται για τη διδασκαλία των 
θρησκευτικών, ενώ πρόσφατα είχε 
χαρακτηρίσει το μάθημα, απαξιωτι-
κά, «η ώρα του παιδιού» και προχώ-
ρησε στην περικοπή των ωρών δι-
δασκαλίας στην Ε΄ και Στ΄ Δημοτι-
κού, όταν κατά τους συγγραφείς του 
νέου αναλυτικού προγράμματος2 «το 
συνεχόμενο δίωρο για τη διδασκα-
λία των θεματικών ενοτήτων αποτε-
λεί έναν από τους βασικούς πυλώνες 
του».  Όλα αυτά, όμως, αφήνουν αδι-
άφορο τον υπουργό, που βαπτίζει τη 
διαπολιτισμική διάσταση, του νέου 
Προγράμματος Σπουδών, θρησκει-
ολογία, αδιαφορώντας για το περιε-
χόμενο και εκθέτοντας τους συγγρα-
φείς σε κακόβουλους αρνητές της 
ανάγκης για εφαρμογή του. Τώρα, 
αν ο αρνητής της Ποντιακής Γενο-
κτονίας αγωνιά για τις «λευκές σελί-
δες» της σχολικής ιστορίας, ας μην το 
σχολιάσουμε.

Στα σχολεία καθημερινά ηχεί στ' 
αφτιά μας το τραγούδι των παιδικών 
μας χρόνων, «ήταν ένα μικρό καράβι 
που ήταν αταξίδευτο…» και οι στίχοι 
«και τότε ρίξανε το κλήρο να δούνε 
ποιος θα φαγωθεί…» δεν μας αφή-
νουν ασυγκίνητους, κύριε υπουργέ, 
γιατί τα ναυτάκια του μικρού καρα-
βιού του σχολείου μας είναι πρόσω-
πα, έχουν όνομα, Αναστασία η θεα-
τρολόγος μας, Γιώργος ο εικαστικός 
μας, Δημήτρης της πληροφορικής 
μας, Ακριβή η μουσικός μας, Κα-
τερίνα και Μαριάννα και Αγγελική 
των αγγλικών μας, Γωγώ, Δέσποινα 
και Θοδωρής οι γυμναστές μας.

Κύριε υπουργέ, σε λίγο χρόνο 
όχι μόνο τους μοιάσατε, αλλά και ξε-
περάσατε το «έργο» των προκατό-
χων σας. Από υπουργός Παιδείας 
του ελληνικού κράτους, δείχνετε ιε-
ραπόστολος των πολιτικών της νεο-
φιλελεύθερης αγοράς, των τροϊκα-
νών, του ΟΟΣΑ. 

*Ο Γιώργος Τασιόπουλος είναι δά-
σκαλος, αιρετός του ΠΥΣΠΕ Δυτι-
κής Αττικής

Σημειώσεις:
1. Pierre Clastres, Για την εθνο-
κτονία, Ελευθεριακή Κουλτού-
ρα 2014.

2. http://www.kairosnet.gr/
joomla/index.php/2010-12-
13-21-46-06/431-2015-11-
21-17-13-29.html

Το ακυβέρνητο καράβι του ελληνικού σχολείου
Η πολιτεία του υπουργού Παιδείας

“ 
...οι στίχοι «και τότε 

ρίξανε το κλήρο να 

δούνε ποιος θα φα-

γωθεί…» δε μας 

αφήνουν ασυγκίνη-

τους, κύριε υπουργέ!

Του Γιώργου Τασιόπουλου

Συνεχιστής του έργου των προκατόχων του, ο υπουργός πολιτεύεται με βάση τη λογιστική και αδιαφορεί για 
τον αντιπαιδαγωγικότητα της συνεχούς εναλλαγής προσώπων...
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Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
με αφορμή την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς, απευθυνόμαστε σε 
σας για να καταθέσουμε τη δική 
μας πολιτική πρόταση για την 
Παιδεία. Η παρέμβασή μας κρί-
νεται αναγκαία και επιτακτική για 
δύο κυρίως λόγους: γιατί η μετα-
τροπή της χώρας σε «οικόπεδο 
και αποικία» αντανακλάται και 
στην Παιδεία, την οποία σαρώ-
νει μια καταστροφική κυβερνη-
τική πολιτική, χωρίς να συναντά-
ει αντιστάσεις από τις συνδικαλι-
στικές παρατάξεις, και, δεύτερον, 
γιατί είναι υπαρκτός ο κίνδυνος 
να καλυφθεί το κενό εκπροσώπη-
σης του πατριωτισμού από ακρο-
δεξιά, ρατσιστικά, εθνικιστικά και 
μισαλλόδοξα στοιχεία που, όπως 
η Χρυσή Αυγή στο κεντρικό πολι-
τικό επίπεδο, «πουλάνε πατρίδα» 
για να «πουλήσουν» την πατρίδα, 
όπως τόσες φορές στο πρόσφατο 
παρελθόν. 

Μ 

ία αυθεντικά πατριωτι-
κή κίνηση προϋποθέ-
τει να πιστέψουμε στον 
εαυτό μας, στη συλλογι-

κή προσπάθεια και στην αντιστασια-
κή παράδοση αυτού του τόπου. Είναι 
επομένως βαθύτατα δημοκρατική. 
Σύγχρονος δημοκρατικός πατριωτι-
σμός πάει να πει: αγάπη για τον τόπο, 
τον λαό και τον πολιτισμό του χωρίς 

συμπλέγματα, δογματικές εμμονές 
και προγονοπληξία. Αυτή είναι σή-
μερα η αναγκαία προϋπόθεση για 
την ανάκτηση της εθνικής κυριαρ-
χίας της χώρας, που είναι το βασικό 
ζητούμενο σε μία χώρα αποικιοκρα-
τούμενη. Αυτή η ξεκάθαρη θέση μάς 
τοποθετεί ευθέως απέναντι στις από-
ψεις των Φίλη, Μπαλτά, Σίας, Λιάκου 
και λοιπών εθνομηδενιστών που σή-
μερα κρατούν τις τύχες της Παιδείας 
στη χώρα, αλλά και της ΝΔ, του ΠΑ-
ΣΟΚ, του Ποταμιού και όλων όσοι, 
αντί να καλλιεργούν την εθνική δη-
μοκρατική συνείδηση, την αποδο-
μούν και την εχθρεύονται. Αντίστοιχη 
στάση κρατεί και η πέραν του ΣΥΡΙ-
ΖΑ αριστερά στο μεγαλύτερο μέρος 
της, που με την λογική των «ανοιχτών 
συνόρων» συντάσσεται στην ουσία 
με το διεθνές κεφάλαιο, καλλιεργώ-

ντας αυταπάτες ότι είναι δυνατόν σε 
μία χώρα όπως η Ελλάδα να υπάρ-
ξει μία… αντιπατριωτική επανάστα-
ση, περιφρονώντας και συχνά πολε-
μώντας ανοιχτά την ελληνική παρά-
δοση και τη λαϊκή θρησκευτικότητα, 
ενώ κάποιες τάσεις εμφανίζονται να 
υποστηρίζουν ανοιχτά ακόμη και τις 
πιο επιθετικές εκδοχές του… ισλάμ! 
Έτσι όμως εξυπηρετούνται απόλυ-
τα οι επιδιώξεις του συστήματος, για-
τί αφενός εξασθενεί το αγωνιστικό 
φρόνημα του λαού και ειδικά της νε-
ολαίας, αφετέρου εκχωρείται η καλ-
λιέργεια εθνικής και θρησκευτικής 
συνείδησης στις πλέον μισαλλόδοξες 
και φασιστικές αντιλήψεις. Η πάλη 
κατά του φασισμού και ο αγώνας 
για απελευθέρωση της χώρας ή θα 
έχουν πατριωτικό χαρακτήρα ή δεν 
θα υπάρξουν καθόλου. Διεκδικούμε 

επομένως μία Παιδεία αντάξια του 
πολιτισμού που γέννησε αυτός ο τό-
πος και που παράλληλα θα καλλιερ-
γεί τις αξίες και τα πρότυπα της αντι-
στασιακής μας παράδοσης.

Η κίνησή μας αντιστέκεται στην 
Εκπαίδευση της Αμάθειας, όπως επι-
βάλλει διεθνώς πλέον το κεφάλαιο 
για το μεγαλύτερο τμήμα του πλη-
θυσμού και επιβάλλεται σταδιακώς 
και στη δική μας χώρα με την υπο-
βάθμιση των γνωστικών αντικειμέ-
νων, την ουσιαστική κατάργηση του 
ελέγχου της εμπέδωσης της γνώσης 
και εν τέλει με τον εργασιακό, μισθο-
λογικό, υπηρεσιακό, αλλά και παιδα-
γωγικό εξευτελισμό του δασκάλου 
και του καθηγητή. Η υπερπαραγω-
γή «αριστούχων» αποφοίτων λυκεί-
ου βρίσκεται σε απόλυτη αναντιστοι-
χία με το χαμηλό επίπεδο γνώσεων 
των πρωτοετών φοιτητών στα ΑΕΙ 
και τα ΤΕΙ, ενώ η φετινή εισαγωγή 
φοιτητών στα Παιδαγωγικά Τμήμα-
τα με βαθμολογία κάτω από τη βάση 
αποκαλύπτει τη χρεοκοπία της κυρί-
αρχης πολιτικής στην Παιδεία τα τε-
λευταία χρόνια, μιας πολιτικής που 
διατήρησε και επεξέτεινε με τις επι-
λογές της η σημερινή κυβέρνηση. 
Αν εφαρμοστούν και οι προτάσεις 
των επιτροπών Λιάκου και Κουζέ-
λη με τις νεοφιλελεύθερες τεχνοκρα-
τικές προτεραιότητες, τότε μιλάμε για 
το οριστικό τέλος του δημόσιου σχο-
λείου ως θεσμού μετάδοσης γνώσε-
ων και καλλιέργειας αξιών και προ-

τύπων αντάξιων της Παιδείας αυτού 
του τόπου.

Η παρέμβασή μας δεν φιλοδο-
ξεί να αποτελέσει τη «φωτεινή πρω-
τοπορία» του συνδικαλιστικού κινή-
ματος, αλλά να εισαγάγει στον εκπαι-
δευτικό κόσμο, στους δασκάλους και 
καθηγητές, τις παραπάνω θέσεις, πιέ-
ζοντας τις συνδικαλιστικές ηγεσίες να 
συμπεριλάβουν, επιτέλους, και αυτά 
τα επείγοντα και κρίσιμα ζητήματα 
στην ατζέντα των διεκδικήσεων μαζί 
με τα ασφαλιστικά, εργασιακά και 
άλλα θεσμικά αιτήματα, στα οποία 
ούτως ή άλλως όλες οι δυνάμεις συμ-
φωνούν… διαφωνώντας απλώς για 
την τιμή των όπλων και των… ψήφων.

Όλα όμως τα παραπάνω προ-
ϋποθέτουν, το επαναλαμβάνουμε, 
την ανάκτηση του συλλογικού μας 
ήθους, ως λαού και ειδικά ως κλά-
δου των εκπαιδευτικών. Μας λείπει 
όμως η πίστη, καθώς έχουμε πέσει κι 
εμείς θύματα του κυρίαρχου μηδε-
νισμού και του πως δεν αξίζει να πι-
στέψει κανείς σε κανέναν και σε τίπο-
τα και να παλέψει γι’ αυτό. Ο καθένας 
για την πάρτη του και ο σώζων εαυ-
τόν σωθήτω. Ας πιστέψουμε και πάλι 
στους εαυτούς μας, στον συλλογικό 
εαυτό μας, για να μπορέσουμε να δι-
εκδικήσουμε το υπέρτατο αγαθό: την 
ελευθερία μας! 

Καλούμε όλους τους συναδέλ-
φους να τοποθετηθούν και να στηρί-
ξουν την πρωτοβουλία μας!

Η 

διάνοιξη της νέας διώρυγας του 
Σουέζ, σε συνδυασμό με τις μετα-
βολές που επιφέρει η κλιματική 
αλλαγή στη θάλασσα, έχει δημι-

ουργήσει σοβαρές οικολογικές ανισορροπίες 
στον βυθό του Αιγαίου. Μια από αυτές σχετίζε-
ται με την εμφάνιση του τοξικού λαγοκέφαλου, 
ο οποίος εξελίσσεται σε μείζονα απειλή για τα 
υπόλοιπα είδη ψαριών, και κατ’ επέκταση τους 
ψαράδες των ελληνικών νησιών. Αξίζει κανείς 
να διαβάσει τα όσα αναφέρει ο Δημήτρης Γρυ-
σμπολάκης, ερασιτέχνης αλιέας από την Κρή-
τη, για να φρίξει με το μέγεθος της καταστρο-
φής που συντελείται αυτήν την στιγμή στις θά-
λασσές μας.
Τα τελευταία χρόνια μικροσκοπικά ψαρά-
κια τσιμπολογούν τα πόδια των κολυμβητών 
όταν πατούν στο βυθό. Το φαινόμενο αυτό 
ήταν άγνωστο πριν από λίγες δεκαετίες. 
Τα ψαράκια που τσιμπούν τα πόδια των λου-
όμενων είναι μικροσκοπικοί σαργοί. Οι με-
γάλοι σαργοί δεν πλησιάζουν άνθρωπο, γιατί 

είναι ψάρια κυνηγημένα λόγω της  ποιότητας 
και της ζήτησης αυτού του αλιεύματος. 
Τα ψάρια όπως και τα ζώα της στεριάς είναι φυ-
τοφάγα, σαρκοφάγα, ή παμφάγα. Τα φυτοφάγα, 
όπως ο σκάρος, ο γερμανός, η χειλού.... σπάνια 
πιάνονται σε αγκίστρι. Ο σαργός είναι ψάρι παμ-
φάγο, για τον λόγο αυτό πιάνεται σε αγκίστρι με 
ζύμη, γαρίδα, πεταλίδα, σουπιά κ.λπ. Έχω ξανα-
πεί ότι το θαλάσσιο οικοσύστημα, τουλάχιστον 
στα ελληνικά πελάγη, υπέστη μεγάλη καταστρο-
φή στα μέσα της 10ετίας του 1980. Η ζημιά συνί-
σταται στη δραματική μείωση του ζωοπλαγκτού, 
των αφρόψαρων και των ψαριών του βυθού».
[…] 
Επαναλαμβάνω ότι η ποσότητα του ζωοπλα-
γκτού αξιολογείται τη νύχτα σε περιοχές χωρίς 
φώτα, αφού, αν τινάζεται το νερό, το ζωοπλα-
γκτόν φωσφορίζει. Όταν το οικοσύστημα ήταν 
υγιές, με κάθε τίναγμα του νερού της θάλασσας, 
το θέαμα από τα φωσφορίζοντα ζωύφια που συ-
νιστούσαν το ζωοπλαγκτόν ήταν ανάλογο με το 
θέαμα που βλέπουμε όταν ρίχνουν πυροτεχνή-

ματα. Η ποσότητα του ζωοπλαγκτού. των ψαριών 
του αφρού και των  ψαριών του βυθού μειωνό-
ταν δραματικά μετά το 1986, έως ότου το οικοσύ-
στημα κατέρρευσε γύρω στο 1992-93. Από τότε ή 
ποσότητα των ψαριών  του αφρού και του βυθού, 
προοδευτικά, μειώνεται περαιτέρω. Η θάλασσα 
πια δεν φωσφορίζει.
Είναι πασιφανές ότι τα ψαράκια τσιμπούν τα πό-
δια των ανθρώπων γιατί  είναι σαρκοφάγα και 
δεν βρίσκουν ζωοπλαγκτόν για να φάνε. Η αν-
θρώπινη σάρκα -εάν μάλιστα μυρίσουν αίμα-, 
αναπληρώνει την έλλειψη ζωοπλαγκτού»
 Χθες, μου είπε δικός μου άνθρωπος, ότι και η 
Σκόπελος γέμισε λαγόψαρα. Δηλαδή μέσα σε 12 
περίπου χρόνια από τότε που πιάστηκε το πρώ-
το στα Δωδεκάνησα, κυρίευσαν όλα τα ελληνικά 
πελάγη. Η κατάσταση είναι δραματική, διότι γέ-
μισε ο βυθός μωρά λαγοκέφαλα. Πολλαπλασιά-
ζονται με ιλιγγιώδεις, έως αστρονομικούς ρυθ-
μούς και είναι αποκλειστικά σαρκοφάγα. Σκε-
φτείτε ότι πριν από 5 περίπου ημέρες κρέμασα 
στη βάρκα μου μερικά μωρά λαγοψαράκια από 

τις ουρές, και τα άφησα να σέρνονται στο βυθό. 
Όταν μετά από 5-10 λεπτά περίπου ανέσυρα την 
καθετή στο σκάφος, τα μεγάλα λαγόψαρα είχαν 
φάει τα παιδιά τους μαζί με τα αγκίστρια».

Βγάζω μεγάλα λαγόψαρα στο σκάφος, μόνο 
όταν πιάνονται από τα χείλη,  ενώ κάποιες φο-
ρές το αγκίστρι καρφώνεται στην κοιλιά,  ή στο 
κεφάλι τους. Στη συνέχεια τα σφάζω και τα πετώ 
στη θάλασσα. Όταν είμαι τυχερός και βγάλω στο 
σκάφος μεγάλα, στη συνέχεια δεν με ενοχλούν. 
Προφανώς τρώνε τα σφαγμένα αδέρφια τους, 
που πετώ πάντα στη θάλασσα. Όπου πιάνω μι-
κρά λαγόψαρα, δεν υπάρχει άλλο ψάρι. Ο βυθός 
μετατρέπεται σε κρανίου τόπο.  Όπου εμφανίστη-
καν λαγόψαρα,  τα χταπόδια  και οι σουπιές, που 
είναι όντα αργοκίνητα, εξαφανίστηκαν. Τα ψά-
ρια των ελληνικών θαλασσών πολύ γρήγορα 
θα τα βλέπουμε μόνο σε φωτογραφίες, με  αυ-
τούς τους ρυθμούς εξαφάνισης που είναι ευθέ-
ως ανάλογοι με τους ρυθμούς που πολλαπλασι-
άζονται τα λαγόψαρα. 

Κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς

Λαγοκέφαλος: Ο βυθός του Αιγαίου εκπέμπει SOS                                     Πηγή: Νέα Κρήτη

Προκήρυξη της Πρωτοβουλίας για μια Δημοκρατική Πατριωτική Κίνηση Εκπαιδευτικών
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Η πορεία των πολιτικών πραγ-
μάτων στον τόπο μας είναι εμ-
φανής και δεν χρειάζεται κα-
νείς να έχει υπερφυσικές ιδιότη-
τες για να μαντέψει προς τα που 
πάει το πράγμα: Η Τρίτη Ελληνι-
κή Δημοκρατία βαίνει προς τα-
χύτατο εκφυλισμό, αποτυγχά-
νοντας πλέον να επιτελέσει και 
τις πιο στοιχειώδεις λειτουργίες 
αντιπροσώπευσης, κρατικής λει-
τουργίας, προστασίας των πολι-
τών, εξασφάλισης ενός στοιχειώ-
δους μέλλοντος για τη χώρα και 
τον λαό της.

Μ 
ια ματιά στο επίπεδο, το 
ήθος και τις δυνατότη-
τες του πολιτικού προ-
σωπικού αρκεί να πεί-

σει για του λόγου το αληθές: Αστεί-
οι, γελοίοι, τυχάρπαστοι, τυχοδιώ-
κτες και μαφιόζοι κυβερνούν τη 
ζωή μας – άνθρωποι που υπό κα-
νονικές συνθήκες δεν θα τους άξι-
ζε να διαχειρίζονται ούτε περίπτερο.

Για να μη μιλήσουμε για το ποι-
όν, τον βίο και την πολιτεία της πα-
ρούσας κυβέρνησης· η εκλογή της 
και η παραμονή της στην εξουσία 
επισφραγίζει όσο τίποτε άλλο αυτήν 
ακριβώς την αποτυχία αυτού του 
καθεστώτος να ανταποκριθεί στις 
πιο στοιχειώδεις προϋποθέσεις της 
δημοκρατικής διακυβέρνησης. Αξί-
ζει σε αυτό το σημείο να θυμηθούμε 
ένα απόσπασμα από τον Επιτάφιο 
του Περικλή, για να κατανοήσουμε 
την απόσταση που παρεμβάλλεται 
μεταξύ αυτού που ήταν η δημοκρα-
τία ιστορικά και των συνθηκών που 
βιώνουμε σήμερα:

Έχουμε λοιπόν πολίτευμα που 
δεν αντιγράφει τους νόμους των 
άλλων, αλλά πολύ περισσότε-
ρο είμαστε εμείς παράδειγμα σε 
μερικούς, παρά μιμητές τους. Και 
ονομάζεται το πολίτευμά μας δη-
μοκρατία, επειδή η εξουσία δε 
βρίσκεται στα χέρια των ολιγαρχι-
κών, αλλά του δήμου. Και μπρο-
στά στους νόμους, ως προς τις ιδι-
ωτικές τους διαφορές, όλοι οι πο-
λίτες έχουν τα ίδια δικαιώματα, 
ενώ για την προσωπική τους ανά-
δειξη, καταπώς ξεχωρίζει ο καθέ-
νας σε κάτι προτιμάται στα δημό-
σια αξιώματα, όχι τόσο για τη σει-
ρά του, όσο περισσότερο για την 
προσωπική του ικανότητα· ούτε 
πάλι κάποιος, εξαιτίας της φτώ-
χειας του, και ενώ μπορεί να κά-
νει κάτι καλό στην πόλη, εμποδί-

ζεται από την ασημότητα της κοι-
νωνικής του θέσης.

Ποια εικόνα «αξιοσύνης» και 
«ικανότητας» υπηρετεί σήμερα ο 
πρωθυπουργός της χώρας –ένας 
αγράμματος νεόπλουτος, ηθικός 
και ιδεολογικός χαμαιλέοντας, εθι-
σμένος στην ανθρωποφαγία της 
εξουσιαστικής ίντριγκας; Ή μπο-
ρούμε να πάρουμε στα σοβαρά τον 
ανώτατο αξιωματούχο επί της Παι-
δείας – έναν αισχρό γραφειοκρά-
τη, που επί δεκαετίες επιπλέει στα 
δημόσια πράγματα ως συντονιστής 
της εσωτερικής ιδεολογικής αστυ-
νομίας του κόμματός του; Κι ακό-
μα, μπορεί κάποιος που αξίζει, αν 
είναι φτωχός, να κάνει κάτι καλό 
στην «πόλη», δίχως να τον εμπο-
δίζει η ασημότητα της κοινωνικής 
του θέσης; Όχι. Στην Ελλάδα, δη-
μόσια επιφάνεια έχουν οι μαφιό-
ζοι, σαν τον Μαρινάκη. Ενώ, ούτε 
ένα παράδειγμα επιχείρησης που 
ασκεί ενάρετη, από κοινωνική και 
περιβαλλοντική σκοπιά, παραγω-
γική  δραστηριότητα, δεν βρίσκει 
τη θέση του στον δημόσιο χώρο – 
έστω ως πρότυπο για την έξοδό μας 
από την κρίση.

Ιδού η βάση των πολιτικών ανι-
σοτήτων που αντιμετώπισε η Ελλά-
δα κατά την ύστερη μεταπολίτευση 
και που πλέον βρίσκονται σε πα-
ροξυσμό, υπονομεύοντας την συλ-
λογική λειτουργία του έθνους: Οι 
φορείς της αδράνειας μιας αξια-
κής, ηθικής, πολιτιστικής, παιδευ-
τικής παρακμής διέβρωσαν εκ των 
έσω τη λειτουργία της δημοκρατίας 
και κατέλαβαν εξ εφόδου τις στρα-
τηγικές της θέσεις –γεγονός που 

είχε και κοινωνικό-ταξικό αντί-
κτυπο, καθώς το μπλοκ του εκμαυ-
λισμού είχε διευρυμένη συμμετοχή 
στην εξουσία, και στην ποικιλότρο-
πη ληστεία του δημόσιου πλούτου.

Και υπό αυτήν την έννοια, θέ-
σεις όπως αυτήν που εξέφρασε ο 
πρώην υπουργός Παιδείας Αρ. 
Μπαλτάς, ότι η αριστεία είναι ρετσι-
νιά, δεν απηχούν μόνο σε μια μη-
δενιστική αντίληψη της ισότητας, 
που την προσεγγίζει ως ισοπέδω-
ση προς τα κάτω, αλλά αποτελούν 
και οργανική ιδεολογία της κυ-
ριαρχίας που ασκούν οι δυνάμεις 
της χειριστοκρατίας στη χώρα.    

Έχουμε αγγίξει, στ' αλήθεια, το 
ναδίρ –το οποίο αποτελεί αδήρι-
το γεγονός, όσο και αν το αρνούνται 
οι πολιτικές ελίτ του τόπου. Γι’ αυτό 
και όσο πιο βαθιά μέσα του πορευ-
όμαστε, άλλο τόσο ενισχύονται τε-
χνηέντως τα παρωχημένα, εμφυ-
λιοπολεμικά πολεμικά πάθη: Πρό-

κειται για μια κοινωνική μηχανική 
που στοχεύει στην τεχνητή πόλω-
ση, μέσα στην οποία αποκτούν και 
πάλι λόγο ύπαρξης οι αρχιτέκτονές 
τους.

Και, στ’ αλήθεια, υπό αυτό το 
πρίσμα έχει ενδιαφέρον να προσεγ-
γίσουμε την πραγματική βάση που 
κρύβεται πίσω από έναν οργουε-
λιανό ψευδοανθρωπισμό, απένα-
ντι στις δεκάδες χιλιάδες των απελ-
πισμένων προσφύγων που εγκλω-
βίστηκαν στην χώρα μας. Αφού οι 
άρχουσες τάξεις της Δύσης και τα 
αποικιακά γεωπολιτικά συμφέρο-
ντα έχουν επιλέξει να τους εγκατα-
στήσουν στην Ευρώπη και να με-
ταβάλουν τη χώρα μας σε μεθορια-
κό σταθμό διύλισης των πληθυσμι-
ακών μετακινήσεων, αυτοί παίζουν, 
με τα αργύρια του μεγάλου κεφα-
λαίου, τους προστάτες προς άγραν 
νέων πελατών για την μελλοντική 
πολιτική τους επιβίωση: Μια παρά-
δοξη εφαρμογή της περίφημης ρή-
σης του Μπρεχτ, όπου η πολιτική 
επιτροπή αποφάσισε να εκλέξει άλ-
λον λαό και, ταυτόχρονα, ένα εξαι-
ρετικό παράδειγμα προς μελέτη 
για την πραγματική λειτουργία του 
οργουελιανού newspeak, το οποίο 
εγκαινιάζει μια «…πλήρη αλλοίωση 
της γλώσσας, με την έννοια ότι οι λέ-
ξεις δεν έχουν πια την αρχική κυρι-
ολεκτική σημασία τους και καταλή-
γουν μάλιστα να σημαίνουν κάτι το 
εντελώς διαφορετικό».

Οι κοινωνίες, όμως, δεν συγχω-
ρούν το κενό. Γι' αυτό και σήμερα, 
στη βάση της ελληνικής κοινωνί-
ας, δεν υπάρχει πιο απονομιμοποι-
ημένη έννοια και ιδέα από αυτήν 

της δημοκρατίας. Μια μικρή σφυγ-
μομέτρηση στον κοινωνικό περίγυ-
ρο του καθενός αρκεί για να επιβε-
βαιώσει του λόγου το αληθές.

Μήπως χρειάζεται να εξηγή-
σουμε παραπάνω, για να προβλέ-
ψουμε το προϊόν αυτής της εκρη-
κτικής χημικής εξίσωσης; Έχουμε 
μακρά ιστορία και τα επαναλαμβα-
νόμενα μοτίβα της καθοδικής μας 
σπείρας είναι γνωστά: Έξαρση των 
εμφύλιων παθών, διανθισμένη με 
σποραδικές εξεγέρσεις των εγκλω-
βισμένων, ολική εθνική καταστρο-
φή και κοινωνική καθίζηση.   

Πρέπει να αποφύγουμε πάση 
θυσία αυτήν την εξέλιξη. Και κάτι 
τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο 
μέσα από μια μεγάλη πνευματι-
κή και πολιτιστική επανάσταση, που 
θα ορίσει ξανά το περιεχόμενο, τις 
αρχές και τις αξίες του δημοκρα-
τικού πολιτεύματος: Μια Τέταρ-
τη Ελληνική Δημοκρατία, η οποία 
δεν θα υπονομεύεται, όπως η πα-
ρούσα, από τα κυρίαρχα, καθημε-
ρινά πρότυπα, τα ήθη και τις πρα-
κτικές. Διότι, στο κλίμα του χυδαί-
ου οικονομισμού των τελευταίων 
δεκαετιών απωλέσαμε μεταξύ άλ-
λων τη λειτουργική, πρακτική ση-
μασία που έχει η Παιδεία, ο Πολιτι-
σμός, οι αξίες και τα πρότυπα για τη 
συλλογική, δημοκρατική ζωή μιας 
κοινωνίας. Τι πιο χαρακτηριστικό, 
ως προς αυτό, από την αντιπαραβο-
λή του νόμιμου και του ηθικού που 
πραγματοποίησε ο τελευταίος λαο-
φιλής ηγέτης της δεξιάς παράταξης 
στη χώρα μας;  

Το δίλημμα έχει τεθεί. Ο Επιτά-
φιος του Περικλή είναι στα σχολι-
κά βιβλία και περιμένει –όπως και 
περιμένει όλη η αστείρευτη παρά-
δοση του ελληνικού αρχαίου, με-
σαιωνικού και νεώτερου ουμανι-
σμού– για να συμβάλει σε έναν εκ-
συγχρονισμό, μια επαναθεμελίωση 
της δημοκρατίας. Ο Φίλης, και όλα 
αυτά που συμβολίζει η φιγούρα του, 
τα οποία ξεκινούν, αλλά δεν σταμα-
τούν στα όρια της «αριστεράς» (sic!), 
και καλύπτουν όλο το πολιτικό φά-
σμα του τόπου, θέλει να υπονομεύ-
σει αυτήν την προοπτική, διότι του 
αφαιρεί το μονοπώλιο στα δημόσια 
πράγματα. Η στρατηγική του, όμως, 
είναι αυτή που εν τέλει δημιουργεί 
εξ αντανακλάσεως τη διολίσθηση σε 
μια ακόμα σκοτεινή περίοδο για τη 
χώρα, ίσως την τελευταία –αν κρί-
νουμε από την πραγματική κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι δεί-
κτες βιωσιμότητάς της…  

Οι νεκροθάφτες της δημοκρατίας
Χειριστοκρατία, εμφύλια πολιτικά πάθη, μηδενισμός

“ 
Οι φορείς της αδρά-

νειας μιας αξιακής, 

ηθικής, πολιτιστικής, 

παιδευτικής παρακμής 

διέβρωσαν εκ των 

έσω την λειτουργία 

της δημοκρατίας και 

κατέλαβαν εξ εφόδου 

τις στρατηγικές της 

θέσεις...

Του Γιώργου Ρακκά

Το μπλοκ του εκμαυλισμού είχε διευρυμένη συμμετοχή στην εξουσία, και άρα στην ποικιλότροπη ληστεία 
του δημόσιου πλούτου...
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ιαβάσαμε πρόσφατα σε εφημερίδα 
που κινείται στον αριστερό πατριωτι-
κό χώρο: «Χρειάζονται δύο πράγμα-
τα ταυτόχρονα: α) Συγκέντρωση των 

όρων για το γκρέμισμα του μνημονιακού αποι-
κιακού καθεστώτος και φυσικά μια δημοκρατική 
επανάσταση, που θα μας απαλλάξει από το νο-
σηρό πολιτικό σύστημα. β) Να ενισχυθούν όπου 
υπάρχουν ή να δημιουργηθούν παντού συλλογι-
κότητες για την επιβίωση της χώρας και των αν-
θρώπων της και του πολιτισμού.

Αυτά πάνε μαζί, όχι χώρια. Και δεν έχουν σχέ-
ση με τις εκλογές, τα ποσοστά, τους αρχηγούς και 
τα κόμματα που ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια για 
μια θέση στο Κοινοβούλιο της Καφαντάρη, του 
Μπαλαούρα, του Φάμελου, της Αυλωνίτου, του 
Μητσοτάκη, του Τζαβάρα, του Ψαριανού, του Οι-
κονόμου, του Κεγκέρογλου, του Κουτσούκου και 
των άλλων παιδιών…». 

Έτσι, λοιπόν, η εποχή δεν σηκώνει πολιτικές 
πρωτοβουλίες, «εκλογικά πανηγυράκια», για-
τί όλα αυτά είναι μάταια, γιατί το Κοινοβούλιο εί-
ναι το περιβόλι του Μπαλαούρα, της Αυλωνίτου, 
του Ψαριανού και των υπολοίπων! Αυτοί οι φίλοι 
τώρα θα βουτήξουν στο «κοινωνικό», στα κινή-
ματα που ανθούν, και θα μετά από χρόνια θα φέ-
ρουν κάτι νέο. 

Να δούμε όμως τι έπραξαν στο πρόσφατο πα-
ρελθόν, και μετά από μια δεκαετία (και βάλε) 
συγχρωτισμού με τον Μπαλαούρα, τώρα τους κά-
θεται στο στομάχι;
• Στις αρχές του 2004, αυτοί, με άλλες οργανώ-
σεις της Αριστεράς και τον Συνασπισμό, έφτια-
ξαν τον Σύριζα, η δημιουργία του ήταν το φιλί 
της ζωής για τον Συνασπισμό του Κωνσταντό-
πουλου. Στις εκλογές της ίδιας χρονιάς ο Σύριζα 
μετά βίας ξεπέρασε το 3% (3,3%). Αν δεν ήταν αυ-
τοί μαζί με άλλους αριστεριστές, ο Συνασπισμός 
δεν θα έμπαινε στη Βουλή και δεύτερη αποτυχία 
εισόδου στη Βουλή δεν θα την άντεχε. Του έδω-
σαν λοιπόν το φιλί της ζωής, αλλιώς από τότε θα 
είχαμε ξεμπερδέψει με τον Συνασπισμό. Υπόψη 
πως, στήριξαν τότε τον Σύριζα, γνωρίζοντας ότι 
ο Συνασπισμός, το ισχυρότερο κόμμα του σχήμα-
τος, ήταν υπέρ του Σχεδίου Ανάν, ενώ αυτοί ήταν 
σφόδρα αντίθετοι, αλλά οι ιμπεριαλιστικοί σχεδι-
ασμοί για την εξόντωση του κυπριακού Ελληνι-
σμού περνούσαν σε δεύτερη μοίρα μπροστά στο 
«πρωτεύον», που ήταν «η πολιτική συνεργασία 
και κοινή δράση δυνάμεων της Aριστεράς».
• Παρέμειναν έντεκα ολόκληρα χρόνια στον Σύ-
ριζα. Όλο αυτό το διάστημα συχνά έκρυβαν τις 
απόψεις τους, ζώντας σε συνθήκες ιδεολογικής 
παρανομίας, αφού τα πατριωτικά και αντι-ιμπερι-
αλιστικά συνθήματά τους δεν χωρούσαν στον Σύ-
ριζα. Όταν πάλι, πού και πού, ψέλλιζαν τίποτα πα-
τριωτικό, αντιμετώπιζαν τα μειδιάματα των «συ-
ντρόφων» τους, που τα έβρισκαν τουλάχιστον 
γραφικά. 
• Από το 2010, μετά από ένα φλερτ με τον Αλαβά-
νο και τις δραχμικές του φαντασιώσεις, ανέκρου-
σαν πρύμναν και αποτέλεσαν, μέχρι την εκλογι-
κή νίκη του Ιανουαρίου του 2015, την «προεδρι-
κή φρουρά» του Τσίπρα.
• Το 2013, όταν υπήρχε ακόμα ο απόηχος των 

Αγανακτισμένων και των Πλατειών στο βάθε-
μα των κοινωνικών κινημάτων και προετοιμα-
σία, από τα κάτω του κόσμου, ώστε μετά από ένα 
μεσοπρόθεσμο χρονικό διάστημα να υπάρξουν 
εκείνοι οι κοινωνικοί όροι που θα μας απεγκλώ-
βιζαν από τα μνημόνια, στόχος τους έγινε η διεκ-
δίκηση της εξουσίας, και ας γινόταν με τους χει-
ρότερους όρους πολιτικής ανάθεσης. 
• Το 2014 έπαιξαν κεντρικό ρόλο στη διαμόρ-
φωση του ευρωψηφοδελτίου του Σύριζα, κατα-
φέρνοντας, προς τιμήν τους, να συμπεριλάβουν 
μια Ρομά από τη Θράκη που αντιστεκόταν στις με-
θοδεύσεις του τουρκικού προξενείου. Με τρόπο 
αντικαταστατικό η Σαμπιχά Σουλεϊμάν, μετά από 
παρέμβαση της τουρκικής πρεσβείας και ίσως 
και της αμερικάνικης, στην ηγεσία του κόμματος, 
κόπηκε. Το έκαναν και αυτό γαργάρα, ενώ ήταν 
πια πασιφανές ότι η ηγεσία του κόμματος ήταν 
απολύτως ελεγχόμενη και εθνομηδενιστική. 
• Φυσικά στα τέλη του 2014 τα έδωσαν όλα, προ-
κειμένου, με αφορμή τη μη εκλογή Προέδρου 
Δημοκρατίας, να συρθεί η χώρα σε εκλογές. Αυ-
τοί όμως γνώριζαν, καλύτερα από όλους, ότι όχι 
μόνο το κόμμα δεν ήταν έτοιμο να κυβερνήσει, 
αλλά και ότι στην ηγεσία του βρισκόταν μια πε-
ρίεργη παρέα τυχοδιωκτών. Παρ' όλα αυτά, ήλπι-
ζαν ότι κάτι καλό θα μπορούσε να γίνει!
• Λίγο πριν την ψήφιση του τρίτου μνημονίου και 
λίγο μετά το «περήφανο» Όχι (μη σταθούμε στο 

ότι στήριξαν με πάθος και αυτή την απάτη του 
Τσίπρα), όταν ο Τσίπρας ετοίμαζε την κωλοτού-
μπα, συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του κόμ-
ματος. Εκείνες τις ημέρες ο Τσίπρας τα χρειάστη-
κε, οι λαφαζανικοί συγκέντρωναν πάνω από το 
40% των μελών της Κ.Ε., αλλά αυτοί αποφάσισαν 
να παραιτηθούν και να φύγουν από το κόμμα (17 
άτομα, περίπου το 10% των μελών της Κ.Ε.) πριν 
γίνει η ψηφοφορία. Αν συνασπίζονταν με τον Λα-
φαζάνη, ίσως να κέρδιζαν την πλειοψηφία της 
Κ.Ε. και ο Τσίπρας να πάθαινε μεγάλο χουνέρι. 
Πώς θα πήγαινε σε εκλογές τον Σεπτέμβριο έχο-
ντας χάσει το κόμμα; Αλλά αυτοί, αντί να κάτσουν 
να δώσουν τη μάχη, φυγομάχησαν. 

Λάθη επί λαθών, λοιπόν, και τώρα τους βρο-
μάνε οι εκλογές, τα κόμματα, οι «αρχηγοί» και 
τα έδρανα του Κοινοβουλίου. Σαν πολύ γρήγο-
ρα δεν ξεχνάνε…; Και ας δεχτούμε –μια και είναι 
σχετικά πρόσφατη η αποκόλλησή τους από τον 
ΣΥΡΙΖΑ και εθνικό σπορ η άρνηση αυτοκριτικής– 
πως δεν είναι ακόμα έτοιμοι οι ίδιοι για κάποια 
πάρα πέρα βήματα. Είναι όντως σήμερα καιρός 
για «κοινωνικά κινήματα», ή αντίθετα για τη δια-
τύπωση νέων προταγμάτων για τη χώρα, μια και 
η μεταπολίτευση έλαβε τέλος μέσα στην ντροπή 
και η χώρα κινδυνεύει με εξαέρωση; 

Και όσοι έπεσαν σε τόσο βαθιά λάθη, δεν θα 
έπρεπε τουλάχιστον να στραφούν σε μια αυτο-
κριτική ενδοσκόπηση και να μην το ρίχνουν στη 
γνωστή υπεκφυγή των «κοινωνικών κινημά-
των»; 

Μήπως, αντίθετα, τώρα, περισσότερο από 
ποτέ άλλοτε, είναι καιρός για νέα «κόμματα» 
και όχι τότε που τα έφτιαχναν αυτοί, ανακυκλώ-
νοντας τα πιο φθαρμένα υλικά, τα οποία οδήγη-
σαν στην καταστροφή και της αριστεράς και της 
χώρας; 

Και καλά αυτοί δεν μπορούν, μήπως όμως 
υπάρχουν κάποιοι άλλοι που μπορούν; Και μή-
πως αποκλειστικό μέλημα κάποιων, και δυστυ-
χώς όχι μόνο της συγκεκριμένης ομάδας, είναι 
να μην μπορέσουν και οι άλλοι; 

Που όμως θα μπορέσουν, γιατί οι συνθήκες 
ωρίμασαν.

Ο Φορουμικός

Τ 
α στοιχεία που δημοσιοποί-
ησε έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ για 
την κατάσταση της ελληνι-
κής οικονομίας και ιδιαίτε-

ρα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-

ων αντικατοπτρίζουν πλήρως το οικο-

νομικό ναδίρ στο οποίο έχει περιέλθει 

η χώρα. Η κατάσταση γίνεται κάθε  μέρα 

χειρότερη, με την κυβερνητική πολιτική 

να αποτελεί πλέον έναν από τους κυριό-

τερους παράγοντες της καθίζησης:

Η έρευνα εκτιμάει ότι το δεύτερο 

εξάμηνο του 2016 θα κλείσουν άλλες 

18.100 ελληνικές επιχειρήσεις, με συ-

νολικές απώλειες 38.000 θέσεων ερ-

γασίας· επιπρόσθετα άλλες 45.000 

αντιμετωπίζουν άμεσα κίνδυνο κατα-

σχέσεων και δεσμεύσεων λογαρια-

σμών. Τρεις στις δέκα δεν θα ανταπο-

κριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ το 

28,1% προτίθεται να μειώσει μισθούς ή 

ώρες εργασίας τους επόμενους μήνες. 

Το 98% των επιχειρήσεων δεν προτίθε-

ται να προβεί σε καμία επένδυση ως τον 

Δεκέμβριο.

Το σύνολο των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών που έχουν οι Έλληνες πολίτες 

σε εφορία, ταμεία και δάνεια αγγίζει τα… 

235 δισ.€.. Μόνο στις εφορίες, 4 εκατομ-

μύρια φορολογούμενοι οφείλουν 89,8 

δισ.€, ενώ οι οφειλές στα ταμεία φτά-

νουν τα 26 δισ.€.   

Η κατανάλωση έχει καταβαραθρω-

θεί. Μειώνεται ακόμα και σε τρόφι-

μα όπως ελαιόλαδο (-10%), ζυμαρικά 

(-10%), γαλακτοκομικά (-8%), φρούτα 

και λαχανικά (-6%).

Η συγκεκριμένη έρευνα έρχεται να 

αμφισβητήσει αυτό που νομίζουν οι πε-

ρισσότεροι Έλληνες, ότι η χώρα έφτα-

σε κοντά στην ολική χρεοκοπία κατά το 

δημοψήφισμα, αλλά «σώθηκε» με την 

κωλοτούμπα του Αλέξη και έκτοτε κι-

νείται σε μια καταθλιπτική στασιμότη-

τα. Στην πραγματικότητα, κάθε μέρα που 

περνάει, η χρεοκοπία που τάχα αποφεύ-

χθηκε το προηγούμενο καλοκαίρι, έρ-

χεται ολοένα και πιο κοντά –ενώ η κυ-

βέρνηση αποδεικνύεται εξαιρετικά ικα-

νή να συγκαλύπτει αυτήν την εικόνα. Η 

κυβέρνηση είναι ικανή μόνο για να φο-

ρολογεί, να ψεύδεται και να διορίζεi.

Έρευνα ΓΣΕ-
ΒΕΕ: Εικόνα 
οικονομικού 
ολέθρου

Πόσα λάθη ακόμα!
Κάποιοι αντί για αυτοκριτική το ρίχνουν στη γνωστή υπεκφυγή των «κοινωνικών κινημάτων»

“ 
Μήπως τώρα, περισσότε-

ρο από ποτέ άλλοτε, είναι 

καιρός για νέα «κόμματα» 

και όχι τότε που τα έφτια-

χναν αυτοί, ανακυκλώ-

νοντας τα πιο φθαρμένα 

υλικά, τα οποία οδήγησαν 

στην καταστροφή και της 

αριστεράς και της χώρας; 

Από το 2010, ανέκρουσαν πρύμναν και αποτέλεσαν, μέχρι την εκλογική νίκη του Ιανουαρί-
ου του 2015, την «προεδρική φρουρά» του Τσίπρα...
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Απολύτως χαρακτηριστική 
του κλίματος της κατάθλιψης 
και της παραίτησης που κυ-
ριαρχεί ευρύτερα στον χώρο 
των «πολιτικοποιημένων» 
συμπολιτών, και κυρίως των 
προερχόμενων από την αρι-
στερά, είναι η αντίδραση πολ-
λών –κάποτε αληθινών– φί-
λων μας στο πρόσφατο εγχεί-
ρημα του Άρδην, να προχω-
ρήσει στη συγκρότηση ενός 
πολιτικού κινήματος.

Η 

γκάμα των αντιδράσε-
ων υπήρξε όντως ευ-
ρεία. Αρκετοί, μας εί-
παν: «Το Άρδην, οι 

Εναλλακτικές Εκδόσεις, ο ν. Λόγι-
ος Ερμής, τα βιβλία σας, οι εκδη-
λώσεις σας στην Ξενοφώντος, στην 
Αθήνα, στη Βαλαωρίτου στη Θεσ/
νίκη, στην Πάτρα, αντιπροσωπεύ-
ουν μια πνευματική όαση, για-
τί θέλετε να τη “βρομίσετε” με την 
κομματική πολιτική; Αφού, ού-
τως ή άλλως, η χώρα χαμένη εί-
ναι. Συνεχίστε εσείς το “θεάρεστο 
έργο” της πνευματικής αφύπνισης 
και, κάποτε, αργότερα, ίσως εμφα-
νιστούν και σχετικά πολιτικά κινή-
ματα». Και υπάρχουν αναρίθμητες 
παραλλαγές της ίδιας ένστασης, 
που κινείται πάνω σε ένα και μό-
νιμο μοτίβο: «Ο κόσμος είναι κου-
ρασμένος, απογοητευμένος, δεν 
είναι διατεθειμένος για νέα πολιτι-
κά εγχειρήματα, θα πρέπει να ωρι-
μάσουν οι συνθήκες, για κάτι ευ-
ρύτερο» κ.ο.κ. Όπως υποστηρίζει, 
εμφατικά, εδώ και χρόνια, ένας δι-
ανοούμενος με σημαντική πνευ-
ματική παραγωγή: «Σήμερα είναι 
καιρός του σπείρειν και όχι του θε-
ρίζειν».

Ορισμένοι –κάποιοι συνέβα-
λαν ενεργά στην καταστροφή, και 
προς τιμήν τους αποστασιοποιή-
θηκαν– υποστηρίζουν πως οι ρυθ-
μοί της ανασυγκρότησης των κι-
νημάτων για τη σωτηρία της πατρί-
δας θα πρέπει να ακολουθήσουν 
τους δικούς τους ρυθμούς εξέλι-
ξης.  Προσπαθούν μάλιστα –καθό-
λου προς τιμήν τους– να φράξουν 
τον δρόμο σε όσους είχαν ήδη συ-
νείδηση των τεκταινομένων, όπως 
εμείς, καλώντας μας να αναμένου-
με τη δική τους «ωρίμανση».

Άλλοι καταλήγουν στην ίδια 

πρόταση, της αποστασιοποίησης, 
μέσα από μια αντίστροφη κίνηση, 
εκείνη μιας αβάσιμης και συχνά 
ψεύτικης αισιοδοξίας. «Όλα εν τέ-
λει θα πάνε καλά, αφού περάσου-
με και αυτή την στενωπό. Ο ελλη-
νισμός πέρασε και χειρότερα και 
αναγεννήθηκε εν τέλει». «Εξ άλ-
λου, δεν βλέπετε και τις σχετικές 
θετικές κινήσεις που γίνονται στην 
επαρχία π.χ. και τις οποίες προ-
βάλλετε και εσείς;» Μερικές φο-
ρές όμως αυτή η αισιοδοξία εί-
ναι χειρότερη από την κατάθλι-
ψη των πρώτων. Διότι εδράζεται 
είτε σε μια στενή, υποκειμενικού 
χαρακτήρα, «ευρωστία της σαρ-
κός» –που σε κάνει να τα βλέπεις 
όλα ωραία «διότι περνάς καλά»– 
είτε ακόμα και στην υποκρισία: 
Για να μην πάρω θέση, εξωραΐζω 
την πραγματικότητα. Και βέβαια, 
σε αυτό συμβάλλει και η γνωστή 
αίσθηση «αθανασίας» ενός πολύ 
παλιού, με πολυτάραχο βίο, λαού: 
«Αφού αντέξαμε τόσα χρόνια, δεν 

πρόκειται να εξαφανιστούμε».
Η σύγχυση μεταξύ της ιδεολο-

γικής προετοιμασίας και της άμε-
σης πολιτικής παρέμβασης, σε ό,τι 
αφορά στη δική μας δραστηριό-
τητα, εδράζεται όντως στο γεγο-
νός ότι, τις δύο τελευταίες δεκαετί-
ες, επιμείναμε ιδιαίτερα στην «ιδε-
ολογική προετοιμασία», την οποία 
θεωρούσαμε απαραίτητη για 
οποιαδήποτε πιθανή ανάκαμψη 
του ελληνισμού. Εξ ου και η συ-
στηματική δουλειά μας στην ιστο-
ρία και την ιδεολογική αποδόμη-
ση του εθνομηδενισμού, η έκδοση 
του ν. Λόγιου Ερμή κ.λπ. Πάντως, 
παρ’ όλα ταύτα, συνεχίζαμε και 
την πολιτική μας δραστηριότητα 
πάνω σε κομβικά ζητήματα, όπως 
για την Κύπρο και το Σχέδιο Ανάν, 
την υπόθεση Ρεπούση, τον Οτσα-
λάν, τη Σερβία, την καταγγελία της 
Χρυσής Αυγής κ.λπ., ενώ παράλ-
ληλα εκδώσαμε και την πολιτική 
εφημερίδα Ρήξη, το 2007. Στη δε-
καετία του 2000 δημιουργήσαμε 

το πολιτικό κίνημα Άρδην, ενώ δι-
εκδικήσαμε ήδη την ψήφο των πο-
λιτών με δημοτικές κινήσεις σε με-
γάλες πόλεις της χώρας και εκλέ-
ξαμε και δημοτικούς συμβούλους.

Και τα ιστορικά γεγονότα δεν 
σου επιτρέπουν να κινηθείς πά-
ντα με βάση το ιδεολογικό και πο-
λιτικό ημερολόγιο που έχεις επι-
λέξει ως ομάδα ή ως άτομο. Η 
επιτάχυνση της παρακμής του 
ελληνισμού μετά το 2010 –και ιδι-
αίτερα κατά τα δύο τελευταία χρό-
νια– υπήρξε τόσο σαρωτική, ώστε 
πλέον δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο για μια προνομιακή ενα-
σχόληση με μια «δουλειά εμβά-
θυνσης και προετοιμασίας, για τις 
γενεές που θα ακολουθήσουν». 
Επειδή είμαστε πεπεισμένοι πως 
ο ελληνισμός αντιμετωπίζει κυ-
ριολεκτικώς μία κρίση ύπαρξης, 
δεν υπάρχει το ιστορικό περιθώ-
ριο για μια δουλειά μακράς διάρ-
κειας χωρίς μια ταυτόχρονη άμε-
ση κινητοποίηση για τη σωτηρία 
του. Διότι, πριν απ’ όλα, πρέπει να 
συνεχίσει να υπάρχει ο ελληνι-
σμός. Δυστυχώς, σπορά και θερι-
σμός ήρθαν εξαιρετικά κοντά, και 
όχι υπό τις ιδανικότερες συνθήκες. 
Σπέρνουμε, αλλά και θερίζουμε 
σχεδόν ταυτόχρονα, από τον έστω 
λίγο σπόρο που είχαμε ήδη φυτέ-
ψει την προηγούμενη περίοδο.

Στους εφησυχάζοντες φί-
λους μας θα υπενθυμίσουμε πως 
ποτέ άλλοτε ο ελληνισμός, από 
την άποψη του συνόλου των με-
γεθών του –δημογραφία, οικονο-

μική και πνευματική παραγωγή, 
ρόλος στο παγκόσμιο γίγνεσθαι–, 
δεν βρισκόταν σε κατώτερο ση-
μείο απ’ ό,τι σήμερα, που κινδυ-
νεύει να μη διαθέτει πλέον τα με-
γέθη για την αναπαραγωγή του 
ως αυτόνομο ιστορικό υποκείμε-
νο. Γιατί αν, επί παραδείγματι, μετά 
την Άλωση του 1453, χάσαμε και 
κράτος και πληθυσμούς, ωστόσο 
ο ελληνισμός παρέμενε αποφασι-
στικός πνευματικός παράγοντας 
για την ίδια τη δυτική Αναγέννη-
ση και, μέχρι το 1922, αποτελούσε 
καθοριστικό οικονομικό και γεω-
πολιτικό παράγοντα της καθ’ ημάς 
Ανατολής, σε αντίθεση με τη σημε-
ρινή δραματική συρρίκνωση της 
παρουσίας μας.

Όσο για το ότι έχουμε ιστορία 
3.000 ή 4.000 χρόνων, κανείς δεν 
έχει κερδίσει την ιστορική αθα-
νασία, ιδιαίτερα αν βρίσκεται σε 
χώρο- γεωπολιτικό σταυροδρόμι, 
όπως ο δικός μας, όπου η παρα-
μικρή υποχώρηση πληρώνεται με 
ακριβό αντίτιμο.

Ε π ε ι γ ό μ α σ τ ε , λ ο ι π ό ν , 
για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώ-
τος και θεμελιωδέστερος είναι 
πως τα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει ο ελληνισμός είναι προ-
βλήματα ζωής ή θανάτου –άμεσα, 
στο ορατό μέλλον–, κατά συνέπεια 
δεν υπάρχουν μεγάλα περιθώρια 
αναμονής.

Ο δεύτερος αφορά στην ανά-
γκη να περιοριστούν οι «περιπέ-
τειες» και οι συχνά επώδυνες πα-
ρακαμπτήριες οδοί μιας μακράς 
μετάβασης σε μια νέα περίοδο, 
οι οποίες μπορούν να την επιμη-
κύνουν τόσο πολύ ώστε να κιν-
δυνεύει με ακύρωση. Βλέπου-
με την ανάγκη συγκρότησης ενός 
πολιτικού πόλου, διότι δεν επιθυ-
μούμε, η αναζήτηση του «εκσυγ-
χρονισμού της παράδοσής» μας, 
να περάσει πρώτα ή αποκλειστι-
κά από τον Σώρρα ή τη Χρυσή 
Αυγή, όπως κινδυνεύει να συμβεί 
μετά την κατάρρευση του ΣΥΡΙΖΑ 
και του αριστερόστροφου μηδενι-
σμού. Θα πρέπει ήδη να έχει δια-
γραφεί με τη μεγαλύτερη δυνατή 
ευκρίνεια μια «ενάρετη» εκδοχή 
του «εκσυγχρονισμού της παρά-
δοσής» μας, και αυτή μπορούμε 
εμείς να τη διατυπώσουμε, τουλά-
χιστον στις διαγραμματικές της αρ-
χές.

Επί πλέον, η παρουσία μας θα 

          ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

«Δεν είναι ώρα για πολιτικές πρωτοβουλίες;»
Ενεργοποιούμαστε πολιτικά, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνισμός είναι ζωής ή θανάτου

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 

Και τα ιστορικά 

γεγονότα δεν 

σου επιτρέπουν 

να κινηθείς πά-

ντα με βάση το 

ιδεολογικό και 

πολιτικό ημε-

ρολόγιο που 

έχεις επιλέξει 

ως ομάδα ή ως 

άτομο.

Στους εφησυχάζοντες φίλους μας θα υπενθυμίσουμε πως ποτέ άλλοτε ο 
ελληνισμός, από την άποψη του συνόλου των μεγεθών του, –δημογρα-
φία, οικονομική και πνευματική παραγωγή, ρόλος στο παγκόσμιο γίγνε-
σθαι–, δεν βρισκόταν σε κατώτερο σημείο απ’ ό,τι σήμερα,

http://ardin-rixi.gr/archives/199976
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βοηθήσει καθοριστικά στην επι-
τάχυνση των διαδικασιών στο σύ-
νολο του δημοκρατικού πατριωτι-
κού χώρου και της ελληνικής κοι-
νωνίας συνολικά, ακόμα και για 
εκείνους που θεωρούν πως «επι-
σπεύδουμε» υπερβολικά. Γι’ αυτό, 
για πολλοστή φορά μετά το 1990, 
υποχρεωθήκαμε να αναπροσανα-
τολίσουμε τις προτεραιότητές μας 
και να αναβαθμίσουμε και πάλι –
για όσο χρονικό διάστημα χρεια-
στεί– την πολιτική παράμετρο μιας 
δραστηριότητας που πάντα τη θέ-
λαμε συνθετική.

Πνευματική ή πολιτική 
δραστηριότητα λοιπόν;

Και θα θέλαμε να θέσουμε ένα 
ερώτημα σε όσους επικροτούν το 
πνευματικό έργο και τη συνολική 
πνευματική/πολιτισμική δραστη-
ριότητα του Άρδην, αλλά αρνού-
νται την πολιτική της διάσταση: 
μήπως, άραγε, το γεγονός ότι για 
πενήντα χρόνια συνεχίζεται αυτή 
η πνευματική δραστηριότητα, έχει 
κάποια σχέση με το ότι ήταν διαρ-
κώς συνδεδεμένη με μια εξόχως 
πολιτική μέριμνα; Γιατί, αντίθετα, 

άνθρωποι με τους οποίους έχου-
με πολλές φορές συμπορευτεί, και 
με σπουδαία παραγωγή σε επι-
μέρους τομείς, έφθασαν να στηρί-
ξουν τον Γιωργάκη Παπανδρέου, 
τον Κώστα Σημίτη, τον Αντώνη Σα-
μαρά και τον Αλέξη Τσίπρα, ενώ 
εμείς ποτέ δεν υποταχθήκαμε στις 
«σημαίες τις φοβερές της εξουσί-
ας;» Δεν αναρωτιούνται μήπως η 
καθαρότητα και η ευκρίνεια της 
ιδεολογικής και πνευματικής πα-
ραγωγής του Άρδην συνδέεται με 
τη απελπισμένη κάποτε προσπά-
θειά μας να μείνουμε κοντά στις 
πολιτικές ανησυχίες και τα άμεσα 
προβλήματα του λαού;

 Γιατί, άραγε, μόνο εμείς κατορ-
θώσαμε, από την παλιά εξωκοι-
νοβουλευτική αριστερά, να φθά-
σουμε στη σημερινή θέση μας για 
την ανάγκη υπέρβασης αριστε-
ράς και δεξιάς και στην καταγγε-
λία του συνόλου των ελίτ της χώ-
ρας; Μήπως γιατί η ενασχόλησή 
μας με την πολιτική δραστηρι-
ότητα, έξω και πέρα από κόμμα-
τα και θεσμούς της μεταπολίτευ-
σης, μας έδωσε ακριβώς τη δυνα-

τότητα να μπορούμε να βλέπουμε 
με ανοικτά μάτια την πραγματικό-
τητα και στο πνευματικό και ιδεο-
λογικό πεδίο;

Μήπως αυτή, η κατ’ εξοχήν 
πολιτική μέριμνα, μας έδωσε τη 
δυνατότητα να προσεγγίσουμε π.χ. 
την ορθοδοξία και την παράδοση 
της χώρας, χωρίς ποτέ να ταυτι-
στούμε με εν πολλοίς αλλοτριωμέ-
νους θεσμούς, ή να εγκλωβιστού-
με στην παράδοση;  Μήπως αυτή 
μας επέτρεψε να συγκρουστούμε 
μετωπικά –και νικηφόρα πιστεύ-
ουμε– με τον εθνομηδενισμό και 
την αποδομητική ιδεολογία, στον 
χώρο της ιστορίας; Μήπως αυτή 
δεν μας έκανε να «ανακαλύψου-
με» έναν στοχαστή σαν τον Κώστα 
Παπαϊωάννου, κ.λπ.

Εν κατακλείδι, μετά από μια 
πορεία, για την ορθότητα της οποί-
ας πολλές φορές διερωτηθήκαμε, 
και μετά από κυριολεκτικά εναγώ-
νιες αναρωτήσεις για το δέον γε-
νέσθαι επί πολλά χρόνια, συμβι-
βαστήκαμε στο τέλος με την «ιδι-
οπροσωπία» μας. Καταλήξαμε στο 
συμπέρασμα πως κάθε υποκείμε-
νο, ατομικό ή συλλογικό, πρέπει 
να ακολουθεί το «δαιμόνιό» του, 
όπως διακήρυσσε ο Σωκράτης. 
Κάθε συλλογικό υποκείμενο απο-
τελεί μια ολότητα. Εάν προσπαθή-
σεις να αποκόψεις κάποιες από τις 
βασικές του πλευρές, συρρικνώ-
νεται και αλλοιώνεται συνολικά.

Την αποστασία των διανοου-
μένων και των ελίτ μπορέσαμε να 
τη διακρίνουμε όχι μόνο γιατί δεν 
ενταχθήκαμε ποτέ σε αυτές, αλλά 
διότι, παράλληλα, μέσα από μια 
δημόσια και πολιτική παρέμβα-
ση, μπήκαμε και στον κόπο να τις 

αποκαλύψουμε συστηματικά. (Δι-
ότι, βέβαια, δεν πιστεύουμε πως 
μόνο εμείς, του Άρδην, έχουμε δι-
ακρίνει την αποστασία των ελίτ· 
εκατομμύρια άνθρωποι, με τον 
έναν ή τον άλλο τρόπο, τη διακρί-
νουν ή τη διαισθάνονται. Αν έχου-
με κάποια ιδιαιτερότητα, αυτή βρί-
σκεται στο ότι είμαστε από τους λί-
γους που πασχίζουν με συστημα-
τικό και συνθετικό τρόπο να την 
αποκαλύψουν και να οικοδομή-
σουν μια νέα πρόταση στο υψηλό, 
αλλά και στο λαϊκό πεδίο.)

Κατά συνέπεια, σήμερα, δυ-
στυχώς –δυστυχώς, διότι η χώρα 
μας κατέρχεται καθημερινά και 
επιταχυνόμενα προς την ιστορι-
κή εξαφάνιση–, δεν υπάρχει πε-
ριθώριο για ντιλεταντισμούς και 
αποστασιοποιήσεις, ούτε για ψευ-
δείς αισιοδοξίες, που αποτελούν 
ένα ακόμα άλλοθι για απραξία και 
«αναμονή».  Για να μην κοροϊδευ-
όμαστε, φίλε Γ., φίλε Δ., φίλε Λ., 
φίλε Χ., φίλε Π., φίλε Ρ.,  φίλε Σ., 
φίλε και φίλη…, «υποκριτή αδελφέ 
μου», θα πάρεις επιτέλους θέση 
ανοικτή και ξεκάθαρη, έτσι ώστε 
τουλάχιστον να απελευθερωθείς 
από όποια ενοχή αισθάνεσαι, διότι 
στήριξες αυτό το ανοσιούργημα, ή 
θα συνεχίσεις το παιγνίδι της από-
κρυψης που σε οδηγεί στην από-
λυτη ακινησία και επιτρέπει την 
ανάπτυξη δηλητηριωδών ζιζανί-
ων;

Εξάλλου, καθόσον κατεβαίνει 
το επίπεδο του προβληματισμού 
και της αντιπαράθεσης στη χώρα, 
καθόσον κατεβαίνει κατηγο-
ρία η χώρα μας και οδηγείται στη 

μεταβολή της σε ένα «αποτυχημέ-
νο κράτος», τόσο κατεβαίνει και το 
δικό μας επίπεδο. Μια χώρα σε 
παρακμή δεν μπορεί στο τέλος 
παρά να πνίξει στην ασημαντότητα 
και στις άναρθρες κραυγές ακόμα 
και όσους την καταγγέλλουν.

Γι’ αυτό, λοιπόν, είναι η ώρα, 
ιδιαίτερα για όλους όσοι έχουν θη-
τεύσει στα κινήματα του νεώτε-
ρου ελληνισμού, από την αντίστα-
ση στους Γερμανούς μέχρι τους 
πρόσφατους αντιμνημονιακούς 
αγώνες, να κάνουν, έστω τώρα, την 
ύστατη στιγμή, το αναγκαίο βήμα. 
Διαφορετικά, θα είναι υπεύθυνοι 
όχι μόνο για τη συγκυβέρνηση της 
αριστερής διανόησης με τον Λε-
βέντη, αλλά και για την είσοδο του 
Αρτέμη Σώρρα στη Βουλή!

Τα λοιπά, οι μεμψιμοιρίες, οι δι-
αφωνίες, οι «κριτικές στηρίξεις», εί-
ναι προφάσεις εν αμαρτίαις. Αν και 
τώρα μηδίσετε, θα αναδειχτούν εν 
τέλει –έστω και πιο επίπονα, και 
από δρόμους σκολιούς–, από τους 
«ανώνυμους» συμπολίτες μας, οι 
δυνάμεις που θα ακυρώσουν τε-
λεσίδικα τη σημερινή κυβερνητι-
κή αθλιότητα. Θα ακυρώσουν ταυ-
τόχρονα και εσάς, που δεν αντιστα-
θήκατε, αλλά διά της συνενοχής 
και των παραλείψεων, φυλακισμέ-
νοι «μέσα στην ευρωστία της σαρ-
κός» και τη δειλία σας, φέρατε τους 
μαφιόζους στην εξουσία. Εμπρός, 
λοιπόν, μετά τον Βαρουφάκη, τον 
οποίο αναδείξατε πρώτο βουλευτή 
της χώρας, με τον Λεβέντη για αντι-
πρόεδρο της κυβέρνησης και τον 
Σώρρα για υπουργό Οικονομικών!

                  ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Κατά συνέπεια, σήμερα, δυστυχώς –δυστυχώς, διότι η χώρα μας κατέρ-
χεται καθημερινά και επιταχυνόμενα προς την ιστορική εξαφάνιση–, δεν 
υπάρχει περιθώριο για ντιλεταντισμούς και αποστασιοποιήσεις.

“ 

... κάθε υπο-

κείμενο, ατο-

μικό ή συλλο-

γικό, πρέπει 

να ακολουθεί 

το «δαιμόνιό» 

του, όπως δια-

κήρυσσε ο Σω-

κράτης

ά  δηνρ
Κ Ι Ν Η Μ Α

Μήπως η ενασχόλησή μας με την πολιτική δραστηριότητα, έξω και πέρα 
από κόμματα και θεσμούς της μεταπολίτευσης, μας έδωσε ακριβώς τη δυ-
νατότητα να μπορούμε να βλέπουμε με ανοικτά μάτια την πραγματικότητα 
και στο πνευματικό και ιδεολογικό πεδίο;
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Ο καθένας αναρωτιέται πόσο 
καιρό θα συνεχιστεί η «Επιχεί-
ρηση Ασπίδα του Ευφράτη», 
που ξεκίνησε στις 24 Αυγού-
στου. Ποιοι είναι οι στρατηγι-
κοί στόχοι αυτής της Επιχείρη-
σης; Μπορεί να επεκταθεί δυ-
τικά στη γραμμή al-Rai – Azaz, 
και το σημαντικότερο, νοτιοα-
νατολικά προς την al-Bab για να 
απαγορεύσει τη χρησιμοποίη-
σή της από τις Μονάδες Προ-
στασίας του Κουρδικού λαού 
(YPG) και να αποτρέψει την 
προώθησή τους προς τα δυτικά, 
αψηφώντας τις συχνά αναφε-
ρόμενες κόκκινες γραμμές της 
Τουρκίας; 

Σ 

ε τίτλο της φιλοκυβερ-
νητικής ημερήσιας εφη-
μερίδας Yeni Safak 
(25/8/2016) διαβάζου-

με: «Αυτή είναι μόνον η αρχή». Πη-
γές του Ελεύθερου Συριακού Στρα-
τού (FSA), που μίλησαν ανωνύμως 
στην al-Monitor, περιγράφουν την 
Επιχείρηση Ασπίδα του Ευφράτη ως 
μια σύνθετη επιχείρηση, «με σημα-
ντικούς στόχους». Στην Άγκυρα επι-
κρατεί η πεποίθηση ότι η επιχείρηση 
αυτή είναι, πρωτίστως, μια διπλω-
ματική επιτυχία της νέας προσέγγι-
σης της Τουρκίας στη Συρία και της 
διεξαχθείσας εντατικής διπλωματί-
ας του «πήγαινε-έλα». Στο στρατιω-
τικό πεδίο, η Άγκυρα βλέπει ως ση-
μαντική επιτυχία την κατάληψη της 
Jarablus σε 12 ώρες, χωρίς απώ-
λειες και αποφεύγοντας μια μεγά-
λη σύγκρουση με το Ισλαμικό Κρά-
τος (ΙΚ/IS). Μια πηγή των υπηρε-
σιών ασφαλείας στην Άγκυρα είπε 
ότι «είναι καιρός να επωφεληθού-
με από αυτές τις επιτυχίες. Θα ήταν 
χοντρό λάθος οι σκέψεις για περι-
ορισμό της επιχείρησης μόνο στην 
Jarablus, μετά από προετοιμασίες 
ενός έτους».

Στο πολιτικό επίπεδο, η Άγκυρα 
θέλει να παγιώσει την ένοπλη αντι-
πολίτευση των σουνιτών υπό ενιαία 
στέγη, τουλάχιστον στη Β. Συρία, και 
ει δυνατόν σε ολόκληρη τη χώρα. Η 
Άγκυρα φαίνεται να έχει πείσει Ουά-
σιγκτον και Μόσχα ότι ένα σημαντικό 
μέρος της συριακής αντιπολίτευσης 
δεν πρέπει να  παραγκωνισθεί από 
τον σχεδιασμό του μελλοντικού κα-
θορισμού της Συρίας. Η Τουρκία πι-
στεύει ότι με την πράξη αυτή πέτυχε 
μια ευκαιρία για να ενώσει τη συρι-

ακή αντιπολίτευση ώστε  ο FSA μπο-
ρεί να εξελιχθεί σε αξιόπιστη δύνα-
μη και να γίνει αποδεκτή στο τραπέ-
ζι των διαπραγματεύσεων.

Αλλά το παρελθόν του FSA εγεί-
ρει ερωτήματα για την απόδοσή του 
στο μέτωπο. Σύμφωνα με ανώνυ-
μη πηγή, «ο πόλεμος στη Συρία εί-
ναι πόλεμος ιδεολογιών». Ένας σι-
ίτης εθνοφρουρός πεθαίνει για τους 
δωδεκαδικούς (ή  ιμαμήτες), ένα 
μέλος του YPG πεθαίνει για τον [φυ-
λακισμένο ηγέτη του ΡΚΚ] Οτσα-
λάν και τον κουρδικό εθνικισμό. Για 
ποιον θα θυσιαστεί ο μαχητής του 
FSA; Η πλειοψηφία του FSA μοιάζει 
περισσότερο με συμμορία μισθοφό-
ρων που παλεύει για τα χρήματα».

Παρ’ ότι η Άγκυρα ίσως είδε μια 
ευκαιρία ενοποίησης της συριακής 
αντιπολίτευσης, δεν θα είναι εύκο-
λη η κινητοποίηση αυτών των δυ-
νάμεων. Θα χρειαστούν κίνητρα ενί-
σχυσης της μαχητικής τους ικανότη-
τας, αν όμως αυτό γίνει υπέρμετρα 
θα μπορούσε να ξεφύγει προς την  
«τρομοκρατία». Αναμφιβόλως, η 
συμμετοχή «μετρίως τζιχαντικών» 
ομάδων όπως η Faylaq al- Sham 
και η Ahrar al-Sham, θα προσφέρει 
κάποιο κίνητρο. Η Άγκυρα πρέπει 
να προσέξει αναμιγνύοντας τέτοιες 
ομάδες με τον FSA, έτσι ώστε να μην 
προκαλέσει ανησυχίες σε Ουάσι-
γκτον και Μόσχα.

Σε στρατιωτικό επίπεδο ο πρω-
ταρχικός στόχος αυτής της Επιχεί-

ρησης είναι η δημιουργία μόνι-
μης στρατιωτικής βάσης στην περι-
οχή της Jarablus, όπου θα μπορεί 
να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τον 
FSA και θα συνδέεται με την Τουρκία 
μέσω αεροδιαδρόμου. Εάν η Άγκυ-
ρα στείλει ένα τάγμα κομάντος στην 
Jarablus, τότε θα καταλάβουμε ότι 
σκέφτεται πολύ σοβαρά το ενδεχό-
μενο για μόνιμη στρατιωτική βάση 
εκεί. Εάν δεν μπορέσει να πείσει άλ-
λες χώρες να δεχθούν την ιδέα της, 
τότε το Σχέδιο Β είναι η δημιουργία 
ενός ισχυρού στρατιωτικού κέντρου 
για τον FSA στη Β. Συρία, με παράλ-
ληλη παραμονή Τούρκων στρατιω-

τών. 
Ο δεύτεροs στρατηγικός στό-

χος είναι η προώθησή της δυτι-
κά της γραμμής al Rai - Azaz, την 
οποία η Άγκυρα αποκαλεί «γραμ-
μή Jarablus – Cobanbey»  ώστε να 
κυριαρχήσει ολοκληρωτικά στα 
55 μιλίων σύνορα μεταξύ Jarablus 
και Cobanbey και να ασκήσει πίε-
ση στο κουρδικό Κόμμα Δημοκρατι-
κής Ένωσης (PYD)  από τα ανατολι-
κά του καντονιού του Afrin, που ήδη 
πιέζεται από τον βορρά. Στην ουσία, 
τόσο η Ουάσιγκτον όσο και η Μόσχα 
ευνοούν αυτή την αποκοπή της ση-
μαντικότερης –εντός της Συρίας– 
γραμμής ανεφοδιασμού του ΙΚ/IS, 
από την Άγκυρα. 

Ο τρίτοs στόχος της Άγκυρας, με 
την Επιχείρηση Ασπίδα του Ευφράτη, 
είναι ο πιο επικίνδυνος: να επωφε-
ληθεί από την επιτυχία στην Jarablus 
για να προχωρήσει νοτιοδυτικά 
και να καταλάβει την al-Bab. Εάν η 
Άγκυρα έχει επιλέξει αυτόν το στό-
χο, το όνομα της επιχείρησης πρέ-
πει να αλλάξει από «Ασπίδα του Ευ-
φράτη» σε «Στιλέτο του Ευφράτη», 
γιατί θα δώσει τέλος στο όνειρο του 
PYD για σύνδεση με το Afrin μέσω al-
Bab και κυριαρχία στην περιοχή βο-
ρειοδυτικά του Χαλεπίου. Οι μακρο-
χρόνιες προετοιμασίες του ΙΚ στην 
al-Bab έχουν μετατρέψει την πόλη 
σε εντυπωσιακό οχυρό. Σε αντίθεση 
με την Jarablus, το ΙΚ έχει ισχυρότε-
ρο ανθρώπινο δυναμικό και οχυρώ-

σεις στην al-Bab, όπου ζουν χιλιά-
δες πολίτες. Αλλά γνωρίζουμε ότι 
και οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνά-
μεις/Syrian Democratic Forces, που 
αποτελούνται κυρίως από την κουρ-
δική YPG, προσβλέπουν επίσης στην 
al-Bab. 

Τα αυξανόμενα, από τις 26 Αυ-
γούστου, πυρά του πυροβολικού 
από το έδαφος της Τουρκίας, σε στό-
χους του YPG στο καντόνι του Afrin, 
και ο πρωτοφανής βομβαρδισμός 
στόχων του YPG στο Afrin από τουρ-
κικά μαχητικά αεροσκάφη, θα μπο-
ρούσαν να είναι προάγγελοι μιας 
μετατόπισης των επιχειρήσεων 
προς τα δυτικά.

Τώρα ο καθένας -ειδικά Ουά-
σιγκτον και Μόσχα- παρακολουθεί 
στενά τις επιδόσεις στο πεδίο της μά-
χης του υποστηριζόμενου από την 
Τουρκία FSA. Αν η απόδοση είναι 
εντυπωσιακή, τότε Ουάσιγκτον και 
Μόσχα θα μπορούσαν να δώσουν 
στον FSA την ευκαιρία να απελευ-
θερώσει την al-Bab. Αν η απόδοση 
είναι κακή, τότε θα επιτραπεί στην 
κουρδική YPG να επιτεθεί στην al-
Bab. Η δοκιμή της Άγκυρας θα πρέ-
πει να κινητοποιήσει τον FSA. Η συ-
ριακή κουρδική PYD θα πρέπει στη 
συνέχεια να αποφασίσει αν μπορεί 
να αποδεχθεί ότι έληξε η επέκτα-
σή της στη βόρεια Συρία και ότι τώρα 
υπάρχει μια ανταγωνιστική δύναμη 
που υποστηρίζεται από την Άγκυρα.

Για να διαβάσει κανείς τις προ-
θέσεις της Άγκυρας, θα πρέπει να 
παρακολουθεί προσεκτικά τον τύπο 
των στρατιωτικών μονάδων που 
χρησιμοποιεί στη Συρία και τις στρα-
τιωτικές κινήσεις της. Μην ξεχνά-
τε, αν η Άγκυρα αποστείλει ένα τάγ-
μα με κομάντος στην Jarablus, αυτό 
θα σημαίνει ότι η Τουρκία πήγε εκεί 
για να μείνει επ’ αόριστον. Αν στεί-
λει τη μηχανοκίνητη ταξιαρχία πεζι-
κού που περιμένει στα σύνορα, τότε 
προτίθεται να επεκταθεί δυτικά και 
να καθαρίσει την περιοχή των συνό-
ρων κινούμενη προς την Azaz μέσω 
al-Rai. Εάν όμως στείλει μια ταξιαρ-
χία τεθωρακισμένων μαζί με τη μη-
χανοκίνητη ταξιαρχία πεζικού, τότε 
θα ξέρουμε ότι ο επόμενος στόχος 
της Άγκυρας είναι η al-Bab. 

Μετάφραση: Νίκος Κελέρμενος
πηγή: http://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2016/08/
turkey-syria-what-is-next-after-
operation-euphrates-shield.html

     ΔΙΕΘΝΗ

Μετά τη νίκη στην Τζαραμπλούς, τι;
Η Τουρκία σχεδιάζει να παραμείνει στη Β. Συρία για αρκετόν καιρό.

“ 
Η Άγκυρα φαίνεται 

να έχει πείσει Ου-

άσιγκτον και Μόσχα 

ότι ένα σημαντικό 

μέρος της συριακής 

αντιπολίτευσης δεν 

πρέπει να  παρα-

γκωνισθεί από τον 

σχεδιασμό του μελ-

λοντικού καθορι-

σμού της Συρίας. 

Του Metin Gurcan*

Για να διαβάσει κανείς τις προθέσεις της Άγκυρας, θα πρέπει να παρακολουθεί προσεκτικά τον τύπο των στρα-
τιωτικών μονάδων που χρησιμοποιεί στη Συρία και τις στρατιωτικές κινήσεις της. 
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Η στρατιωτική εισβολή της Τουρκίας στη 
Συρία μπορεί να περιέπλεξε ακόμα περισ-
σότερο τον συριακό εμφύλιο και ν’ απομα-
κρύνθηκε έτσι το ενδεχόμενο να σταμα-
τήσει το μουσουλμανικό μεταναστευτικό 
ρεύμα προς την Ευρώπη, έτυχε όμως της 
αμέριστης συμπάθειας της γερμανικής κυ-
βέρνησης. Άλλωστε, η διαχρονική επιθυμία 
των νεοθωμανών να δημιουργήσουν δική 
τους «ζώνη ασφαλείας» στον βορρά της συ-
ριακής επικράτειας είναι κάτι που η καγκε-
λάριος Μέρκελ είχε αποδεχτεί από καιρό με 
το σύνηθες γι’ αυτές τις περιπτώσεις επιχεί-
ρημα ότι η εισβολή αποτελεί δικαίωμα αυ-
τοάμυνας της Τουρκίας. 

Π 

αράλληλα, προκειμένου να κρατή-
σει όρθιο το ετοιμόρροπο γερμανο-
τουρκικό προσφυγικό ντηλ κι έχο-
ντας πλέον μοναδικό υποστηριχτή 

σε αυτό τον τάλαινα πρωθυπουργό της Ελλά-
δας, η πολιτικά στραπατσαρισμένη Μέρκελ δεν 
δίστασε να υποκλιθεί εκ νέου μπροστά στον 
Τούρκο Δεσπότη. Στο πλαίσιο μιας υποδειγ-
ματικής διπλωματίας, όπως την αντιλαμβάνεται 
η γερμανική ελίτ1, η Γερμανίδα καγκελάριος 
υποχρεώθηκε, ύστερα από απαίτηση του Ερ-
ντογάν, να πάρει σαφέστατες αποστάσεις από το 
άνευ νομικής ισχύος ψήφισμα του γερμανικού 
κοινοβουλίου για την αναγνώριση της αρμενι-
κής γενοκτονίας! Έτσι, με τη στάση αυτή η υπερ-
δύναμη2, οπαδός των πολυπολιτισμικών κοι-
νωνιών, Μέρκελ, υιοθέτησε έμμεσα τις τουρ-
κικές θέσεις για μια γενοκτονία που πραγμα-
τοποιήθηκε με την καθοριστική συνδρομή της 
Γερμανίας3, ενώ έδειξε και πόσο σοβαρά παίρ-
νει υπόψη της το 91% των συμπατριωτών της, 
που θεωρεί την ερντογανική Τουρκία «αναξιό-
πιστο εταίρο»4. 

Παρά τις απανωτές, ταπεινωτικές εκλογικές 
της ήττες σε μια σειρά από γερμανικά κρατίδια, 
η νέα «δουλική παραχώρηση» της Μέρκελ στον 
«σουλτάνο» αναμένεται τους επόμενους μήνες, 
όταν θα δώσει το πράσινο φως για την ελεύθε-
ρη, χωρίς βίζα, μετακίνηση Τούρκων πολιτών 
στην Ευρώπη και πιθανότατα θα θέσει –και 
πάλι αυτοβούλως– σε εφαρμογή το Δουβλίνο 
ΙΙ, στέλνοντας πίσω στην ταπεινωμένη χώρα 
των ανεξέλεγκτων χοτ σποτ, την Ελλάδα, χιλιά-
δες μουσουλμάνους μετανάστες που δεν τους 
χρειάζεται η γερμανική οικονομία και δεν θα 
ενσωματωθούν ποτέ στη γερμανική κοινωνία.  

Και όλα αυτά όταν, μερικές μέρες πριν την 
τουρκική εισβολή, τα γερμανικά «έγκριτα» 
ΜΜΕ ανησυχούσαν έντονα για την επικείμε-
νη γερμανοτουρκική «διπλωματική καταστρο-
φή»5 εξαιτίας ενός εγγράφου του γερμανικού 
υπουργείου Εσωτερικών - βασισμένου σε έκ-
θεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληρο-
φοριών (ΒΝD) – που εκ παραδρομής διέρρευ-
σε στον γερμανικό Τύπο και στο οποίο αναφέ-
ρονταν αυτά που όλοι γνωρίζουν λεπτομερώς 
εδώ και χρόνια. Ότι δηλαδή η Τουρκία αποτε-

λεί από το 2011 την «κεντρική πλατφόρμα δρά-
σης ισλαμικών και τρομοκρατικών οργανώσε-
ων στην Εγγύς και Μέση Ανατολή», στις οποίες, 
εκτός από τη Χαμάς και τους Αδελφούς Μου-
σουλμάνους, περιλαμβάνονται και «ένοπλες 
ομάδες της ισλαμικής αντιπολίτευσης» στη Συρία 
με τις οποίες το κυβερνητικό κόμμα AKP και ο 
νονός της τρομοκρατίας Ερντογάν έχουν «ιδεο-
λογική συγγένεια»6. 

Όμως τέτοιες «παρεξηγήσεις» με «αναξι-
όπιστους» συμμάχους, που παράλληλα είναι 
υποστηριχτές και συνεργάτες των τζιχαντιστών 
και τυχαίνει να διατηρούν έξι χιλιάδες πληρο-
φοριοδότες (περισσότερους από τη Στάζι) στη 
Γερμανία7, φαίνεται πως δεν μπορούν να πτο-
ήσουν τη «μονομανή» Μέρκελ ούτε να σταθούν 
εμπόδιο στις διαχρονικά στρατηγικές σχέσεις 
μεγάλου βάθους και αμοιβαίου συμφέροντος 
μεταξύ των δυο νατοϊκών εταίρων. Ειδικότερα, 
στον τομέα της διμερούς στρατιωτικής συνερ-
γασίας, αποκορύφωμα της οποίας είναι η ενι-
σχυμένη πλέον παρουσία γερμανικού στρατού 
στην αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, η διεύ-
ρυνση αυτών των σχέσεων είναι εντυπωσιακή.

Μετά τον όμιλο Αιρμπάς, που προχώρη-
σε ήδη στη συμπαραγωγή στρατιωτικών αε-
ροπλάνων με την τουρκική Αεροσπέις Ίντα-
στρις, τελευταία και η Ράινμεταλ ετοιμάζεται 
να συνεταιριστεί με την τουρκική βιομηχανία 
στρατιωτικού οπλισμού Ροκετσάν και να δι-
ευρύνει έτι περισσότερο τη συνεργασία Τουρ-
κίας και Γερμανίας στη συμπαραγωγή σύγχρο-
νου εξοπλιστικού υλικού. Στην υφιστάμενη κοι-
νοπραξία της Ράινμεταλ με την τουρκική κρα-
τική εταιρεία όπλων MKEK για την παραγωγή 
των πυρομαχικών πρόκειται σύντομα να προ-
στεθεί και άλλη μια κοινοπραξία με την τουρ-
κική εταιρεία κατασκευής φορτηγών BMC για 
τη συμπαραγωγή νέων αρμάτων μάχης Αλ-
τάι, εξοπλισμένων με κινητήρα ντίζελ της MTU 
Φρήντριχσχαφεν και πυροβόλο των 120 χι-
λιοστών, ανάλογο με αυτό του Λέοπαρντ της 
Ράινμεταλ8. 

Στο πλαίσιο αυτό, ειδικοί αναλυτές εκτιμούν 
ότι η Τουρκία αποτελεί την «ιδανική πλατφόρμα 
για τη μεταπώληση στρατιωτικού εξοπλισμού σε 
άλλες χώρες, ιδίως του ισλαμικού κόσμου – προς 
όφελος της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας»9, 
η οποία, ειρήσθω εν προκειμένω, κατέχει την 

τρίτη θέση παγκοσμίως στις εξαγωγές όπλων.
Η πρόσφατη, κυνική ομολογία του Σόι-

μπλε: «Αυτά που κάνει ο Ερντογάν δεν μ’ αρέ-
σουν καθόλου, όμως θεωρώ ότι δεν μπορούμε 
να σταματήσουμε τη συνεργασία μαζί του, καθώς 
αυτή είναι υπέρ των συμφερόντων μας»10 σκια-
γραφεί τον πυρήνα των «ιδιαίτερων σχέσεων» 
Γερμανίας – Τουρκίας εδώ και πολλές δεκαετί-
ες και δεν πρόκειται, παρά τις όποιες κατά και-
ρούς «παρανοήσεις» και «παραφωνίες», ν’  αλ-
λάξει. 

Γι’ αυτό και στο πλαίσιο αυτής της ιδιόμορ-
φης σχέσης συμφερόντων η επίσημη Γερμα-
νία δείχνει πάντοτε μία υπέρ του δέοντος ανε-
κτική και άκρως υποκριτική στάση για πλείστα 
φαινόμενα καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων στο εσωτερικό της Τουρκίας. Μια στά-
ση υπέρμετρης ανοχής, που δεν αλλάζει ακόμα 
και όταν ο «δύσκολος συνεργάτης» από την Ανα-
τολή εκβιάζει απροκάλυπτα, όπως στο προ-
σφυγικό, και προκαλεί τη διεθνή κατακραυγή 
με εισβολές σε γειτονικά κράτη. 

Δηλώσεις όπως αυτή του Γερμανού υπουρ-
γού Εσωτερικών Ντε Μεζιέρ, ότι, «δεν μπορού-
με να είμαστε διαιτητές σε θέματα ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων» στην Τουρκία είναι ενδεικτικές 
της κατάστασης και θα μπορούσε να είχε ειπω-
θεί από ανώτατο αξιωματούχο του βιλχελμενι-
κού Δεύτερου Ράιχ, κατά την περίοδο της αι-
ματηρής γερμανοτουρκικής «αδελφότητας των 
όπλων» (“Waffenbruderschaft”), όταν ο Γερ-
μανός αυτοκράτορας φορούσε στολή Τούρ-
κου στρατηγού και –υπό γερμανική καθοδή-
γηση– εξολοθρεύονταν από τους Τούρκους οι 
χριστιανικοί πληθυσμοί της Μικράς Ασίας. Για 
μια ακόμα φορά φαίνεται πως η ιστορία επανα-
λαμβάνεται, όχι οπωσδήποτε ως φάρσα, σίγου-
ρα όμως με όλο και μεγαλύτερες δόσεις υπο-
κρισίας και κυνισμού.
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                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

Ο 

ι ελληνικές ειδήσεις την 
κάλυψαν μόνο για την πε-
ρίφημη κατσάδα που έρι-
ξε Κινέζος αξιωματούχος 

σε Αμερικανίδα ομόλογό του. Κι όμως, η 
συνδιάσκεψη των G20 στην Κίνα, υπήρ-
ξε σημαντική για έναν πολύ σοβαρότερο 
λόγο, καθώς η ηγεσία της, την διάλεξε 
για να παρουσιάσει στον κόσμο (και κυ-
ρίως στους εκπροσώπους των δυτικών 
κρατών) την κινέζικη εκδοχή της παγκο-
σμιοποίησης. Ένα σχέδιο για την ευρασι-
ατική ενοποίηση μέσα στον 21ο αιώνα, 
υπό την καθοδήγηση του νέου οικονομι-
κού κέντρου του πλανήτη.  

Στο πλαίσιο της συνδιάσκεψης, ο οι-
κοδεσπότης Ζι Τζινπίνγκ, παρουσίασε σε 
αδρές γραμμές το νέο σχέδιο ηπειρωτι-
κής και θαλάσσιας διασύνδεσης της Ευ-
ρασίας, τον περίφημο Νέο Δρόμο του Με-
ταξιού, για το οποίο προετοιμάζονται σε 
βάθος χρόνου επενδύσεις υποδομών και 
λοτζίστικς ύψους... 1,4 τρισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, οι οποίες θα επιρρεάσουν 
γύρω στις 64 χώρες, περίπου το 40% της 
παγκόσμιας οικονομίας, και 4,4 δισεκα-
τομμύρια ανθρώπους. Τα μεγέθη είναι, 
όντως, εντυπωσιακά. 

Βεβαίως, το σχέδιό τους πόρρω απέ-
χει από την άμεση υλοποίηση. Παρεμ-
βάλλονται πολλά προβλήματα και δυ-
σκολίες: το οικολογικό αδιέξοδο του κι-
νέζικου μοντέλου, η άνοδος του ισλαμι-
κού φονταμενταλισμού, που μετατρέπει 
μια τεράστια περιοχή της Ευρασίας σε 
«μαύρη τρύπα», οι αντεγκλήσεις των 
χωρών της ΝΑ Ασίας για τα θαλάσσια σύ-
νορά τους είναι μερικές από αυτά. 

Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αμφι-
σβητήσει ότι οι Κινέζοι έχουν σχέδιο, κα-
λύτερα οργανωμένο μάλιστα από το αντί-
στοιχο των ΗΠΑ --ας μην ξεχνάμε ότι τις 
ίδιες περίπου ημέρες ανακοινώθηκε ότι 
οι διαπραγματεύσεις για την Διατλαντική 
Συμφωνία για το Εμπόριο και τις Επενδύ-
σεις (η απάντηση του ευρωατλαντισμού 
στον Δρόμο του Μεταξιού) οδηγήθηκαν 
σε αδιέξοδο. 

Το μεγάλο ενδιαφέρον, βέβαια, εί-
ναι το πώς θα αντιδράσει η νέα ηγεσία 
της Αμερικής σε αυτές τις πρωτοβουλί-
ες της Κίνας. Και σε ό,τι την αφορά, τόσο 
ο Τραμπ όσο και η Χίλαρι έχουν δηλώσει 
επανειλλημένα ότι έχουν θέσει ως πρώ-
τη προτεραιότητα την αντιμετώπιση της 
κινέζικης οικονομικής απειλής...

Οι G20 στην 
Κίνα: Προανά-
κρουσμα μιας 
ανατολικής πα-
γκοσμιοποίησης;

Η νέα «αδελφότητα των όπλων»
Από τη «δημιουργική ασάφεια» στη «δημιουργική καταστροφή» 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

http://www.german-foreign-policy.com/
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Το εκλογικό αποτέλεσμα της 
περασμένης Κυριακής στο μι-
κρότερο κρατίδιο της Γερμανί-
ας, το  Μεκλεμβούργο – Δυτική 
Πομερανία, δεν θα τύχαινε ιδι-
αίτερης προσοχής από την ευ-
ρωπαϊκή κοινή, γνώμη αν δεν 
επισφράγιζε περίτρανα τη με-
γάλη κινητικότητα που παρατη-
ρήθηκε στο γερμανικό πολιτικό 
σύστημα και τη γερμανική κοι-
νωνία με την έναρξη της προ-
σφυγικής κρίσης. 

Ε 
κείνες τις εβδομάδες του 
περσινού φθινοπώρου, 
δηλαδή, που η κατανα-
γκαστική προτροπή της 

Μέρκελ, «θα τα καταφέρουμε», έγινε 
ο μαγνήτης των όπου γης κατατρεγ-
μένων και η σημαία των απαντα-
χού «καλών ανθρώπων» και όλου 
του παγκοσμιοποιημένου γερμα-
νικού κατεστημένου, το οποίο, ξε-
περνώντας κάθε όριο προπαγάνδας 
και πολεμικής εναντίον «εθνολαϊκι-
στών», «ισλαμοφοβικών», «ρατσι-
στών» κ.λπ. που τόλμησαν ν’ αντι-
σταθούν στη μερκελική «τυραννία 
της Willkommenskultur», κατάφερε 
κυριολεκτικά να αναστήσει το ακρο-

δεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη 
Γερμανία» (AfD), αλλά και να διευ-
ρύνει το ρήγμα μέσα στην Ευρώπη.

Το περίγραμμα αυτών των ιδι-
αίτερων εκλογών στην ιδιαίτερη πα-
τρίδα της καγκελαρίου, που, κατά 
γενική ομολογία, κέρδισε ένα μόνο 
κόμμα, το AfD, και έχασαν όλα τ’ 
άλλα,  αποδόθηκε  από την κεντρο-
αριστερή – φιλοατλαντική die Zeit: 
«Το CDU ταπεινώθηκε, το SPD απο-
δυναμώθηκε, η Αριστερά τραυμα-
τίστηκε βαριά και το AfD είναι καθ’ 
οδόν ν’ αλλάξει τη Δημοκρατία», ενώ 
τα βασικά συμπεράσματα των εκλο-
γών παρουσιάστηκαν στη συντηρη-
τική FAZ: α) η Μέρκελ μετατρέπε-
ται σε βαρίδι για το CDU, β) ισχυρές 
προσωπικότητες εξισορροπούν τις 

αδυναμίες του SPD, γ) ως λαϊκό κόμ-
μα της Ανατολικής Γερμανίας η Αρι-
στερά αποτελεί πλέον ιστορία και δ) 
Το AfD ήρθε για να μείνει.

Στον απόηχο του εκλογικού θρι-
άμβου του AfD, τα γερμανικά ΜΜΕ 
προσπάθησαν να προσδιορίσουν 
τα χαρακτηριστικά εκείνων των ψη-
φοφόρων που, αψηφώντας τα δε-
σμά της πολιτικής ορθότητας, τόλ-
μησαν να ψηφήσουν ένα «ακροδε-
ξιό» και «ξενοφοβικό» κόμμα, που 
κατά το Spiegel «είναι ενάντια στο 
υφιστάμενο κομματικό σύστημα, που 
δεν θέλει να ενσωματωθεί, αλλά να 
προκαλέσει αναταραχή, να σαμπο-
τάρει». Εκτιμώντας ότι «πρόβλημα 
με το AfD δεν έχουν μόνο οι Χριστια-
νοδημοκράτες», αφού οι ψηφοφόροι 

των «δεξιών λαϊκιστών»  προέρχο-
νται απ’ όλα τα παραδοσιακά κόμ-
ματα, το Spiegel  διατείνεται ότι αυτό 
που ενώνει το πολύχρωμο εκλογι-
κό σώμα του AfD «είναι η οργή κατά 
της καγκελαρίου». Η FAZ εκτιμά ότι 
δεν είναι μόνο το σύνθημα, «Η Μέρ-
κελ πρέπει να φύγει», που τους ενώ-
νει, αλλά και «μια αποστροφή κατά 
του δεσμού με τη Δύση… Απορρί-
πτεται επίσης η κουλτούρα του συμ-
βιβασμού στην πολιτική, όπως εμ-
φανίστηκε στις διαπραγματεύσεις με 
την Τουρκία ή η παγκοσμιοποίηση, 
κρυπτογραφικό σήμα της οποίας εί-
ναι το TTIP και το Ceta». Οι ψηφο-
φόροι του AfD «δεν ενδιαφέρονται 
για τους πρόσφυγες σαν πρόσωπα, 
αλλά για μια πολιτική, τις προϋποθέ-
σεις της οποίας (πλέον) δεν συμμερί-
ζονται, οι παίχτες της οποίας δεν ανα-
γνωρίζονται (πλέον) σαν εκπρόσω-
ποι του λαού,  και για δημοκρατικούς 
θεσμούς, ο τρόπος λειτουργίας και τα 
αποτελέσματα των οποίων δεν γίνο-
νται (πλέον) αποδεκτά».

H μόνη ίσως εφημερίδα (εβδο-
μαδιαία) που υποστήριζε κριτικά το 
AfD, η Junge Freiheit, δεν έχασε 
την ευκαιρία να καυτηριάσει τα «κα-
κώς κείμενα» στον χώρο των κομ-
μάτων και των ΜΜΕ: «Τα παραδο-
σιακά κόμματα, αλλά και οι δημοσι-
ογράφοι των έγκριτων ΜΜΕ, της χώ-

ρας πρέπει να συμφιλιωθούν με την 
ιδέα ότι η Γερμανία βιώνει την ομα-
λοποίηση του πολιτικού της τοπίου. Η 
δασκαλίστικη χειραγώγηση των πο-
λιτών από μια πολιτική τάξη φτάνει 
στο τέλος της. Βιώνουμε μια ευχάρι-
στη επαναπολιτικοποίηση  της κοινω-
νίας, τη χειραφέτηση από μια μέχρι 
τώρα αριστεροφιλελεύθερα κυριαρ-
χημένη κοινή γνώμη».

Δεν ήταν όμως μόνο ο θρίαμβος 
των «εθνολαϊκιστών» του AfD αυτό 
που προβλήθηκε απ’ όλο το φάσμα 
των γερμανικών ΜΜΕ αλλά και η 
πρωτοφανής κριτική που ασκήθη-
κε προσωπικά στην καγκελάριο, η 
οποία αυτοβούλως προχώρησε στο 
μεγαλύτερο κοινωνικό, πολιτισμι-
κό και κρατικό πείραμα της επο-
χής,  καταργώντας υπάρχουσες συν-
θήκες και ευρωπαϊκό δίκαιο. Ενδει-
κτικά, η Handelsblatt διαπιστώνει 
ότι, ανεξάρτητα από το «εάν πρόκει-
ται για την εσωτερική ασφάλεια, την 
προσφυγική πολιτική ή την Τουρκία, 
η επαφή της καγκελαρίου με τους 
αστούς ψηφοφόρους της έχει προς το 
παρόν διακοπεί», καταλήγοντας ότι 
η μερκελική «στρατηγική των ασύμ-
μετρων αδρανοποιήσεων» των πο-
λιτικών της αντιπάλων, υπονοώντας 
την προσφιλή τακτική της να υιοθε-
τεί εντέχνως ποικίλα αριστεροπράσι-
να δόγματα, «φτάνει στο τέλος της».

     ΔΙΕΘΝΗ

Τ 

ον προηγούμενο χρόνο, όταν έγινε 
γνωστό από τις ειδήσεις ότι η Σου-
ηδία εφαρμόζει πρόγραμμα πιλοτι-
κής υιοθέτησης της 6ώρης ημερή-

σιας εργασίας, πολλοί αντέδρασαν με θυμη-
δία: θεωρώντας ότι επρόκειτο για έναν από 
τους τελευταίους σπασμούς της περίφημης 
σκανδιναβικής πρόνοιας, που πνέει πλέον 
τα λοίσθια. H δημοσιοποίηση των αποτελε-
σμάτων του πολιτικού προγράμματος, έρχεται 
να αποδείξει ότι τα πράγματα δεν είναι καθό-
λου έτσι, και ότι στην πραγματικότητα πρόκει-
ται για ένα μέτρο που έρχεται από το μέλλον, 
και είναι σε θέση να τροποποιήσει ριζικά το 
εργασιακό μοντέλο του 21ου αιώνα. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών 
στις ομάδες ελέγχου,, αποδείχθηκε μετά 
από έναν χρόνο ότι όσοι εργάστηκαν στο νέο 
καθεστώς ήταν πιο παραγωγικοί από τους 
συνεδέλφους τους, πήραν λιγότερες αναρ-
ρωτικές άδειες, και παρουσιάζονται πλέον 
πιο υγιείες και ευτυχισμένοι. 

Τα πιλοτικά προγράμματα εξάωρης εργα-
σίας στην Σουηδία δεν είναι μόνον κρατικά: Το 

εργοστάσιο της TOYOTA στο Γκέτεμποργκ, τα 
εφαρμόζει εδώ και 14 χρόνια, με εξίσου θε-
τικά αποτελέσματα. Αποδεικνύεται έτσι, ότι το 
αίτημα της ριζικηής μείωσης του εργάσιμου 
χρόνου παραμένει απολύτως επίκαιρο και... 
εφικτό. Συνδυασμένο δε, και με άλλα μέτρα, 
μπορεί να συμβάλει στην καταπολέμηση και 
άλλων χρόνιων παθογενειών του σύγχρονου 
κόσμου: Για παράδειγμα, η υπογεννητικότητα 
στην Ευρώπη· η οποία θα μπορούσε να αντι-
μετωπιστεί, μεταξύ άλλων,  υιοθετώντας πο-
λιτικές «λιγότερης δουλειάς», όπως για πα-
ράδειγμα η παροχή εναλλάξ ετήσιας άδειας 
στα ζευγάρια που διαθέτουν από δύο παιδιά 
και πάνω στην ηλικία των νηπίων.

Συμπέρασμα; Θα πρέπει να ξαναδούμε 
πολύ σοβαρά τις πολιτικές ριζικής μείωσης 
του εργάσιμου χρόνου, μέσω της ταυτόχρο-
νης αναθεώρησης του εργασιακού μοντέ-
λου. Ακόμα και αν, σε χώρες της ολικής πα-
ραγωγικής καθίζησης, όπως είναι η δικιά 
μας, αυτό ακούγεται σαν όνειρο θερινής νυ-
κτός. 

Άκρως θετικά τα αποτελέσματα του πιλοτικού προγράμματος

Σουηδία: Αποδίδει το 6ωρο

Μ 

εταφράζουμε αυτούσια μερικά 
αποσπάσματα από άρθρο του ιστο-
ρικού Yuval Noah Harari, το οποίο 
δημοσιεύθηκε στους Financial 

Times στις 26/08 και περιγράφει ανάγλυφα τις 
νέες τάσεις της τεχνολογικής εξέλιξης.

«Για εκατομμύρια χρόνια, οι άνθρωποι πί-
στευαν ότι η πρόνοια προέρχεται από τους θε-
ούς. Έπειτα, κατά την διάρκεια της μοντέρνας 
εποχής ο ανθρωπισμός την μετέθεσε από τις θε-
ότητες στους ανθρώπους […] Τώρα μια νέα με-
ταβολή βρίσκεται σε εξέλιξη. Όπως η εξουσία 
των θεών νομιμοποιήθηκε από τις θρησκευτι-
κές αρχές, και η εξουσία των ανθρώπων από 
τις ανθρωπιστικές ιδεολογίες, έτσι και οι χάι τεκ 
γκουρού και οι προφήτες της Σίλικον Βάλεϋ δη-
μιουργούν μια νέα καθολική αφήγηση που νο-
μιμοποιεί την εξουσία των αλγόριθμων και των 
Μεγαδεδομένων. Αυτή η νέα πίστη μπορεί να 
ονομαστεί «νταταϊσμός». Στην ακραία της μορ-
φή, οι οπαδοί της νταταϊστικής κοσμοαντίληψης 
προσλαμβάνουν ολόκληρο το σύμπαν ως μια 
ροή δεδομένων, θεωρούν τους οργανισμούς 
ως βιοχημικούς αλγόριθμους και πιστεύουν ότι 

ο κοσμικός προορισμός της ανθρωπότητας είναι 
να δημιουργήσει ένα περιεκτικό σύστημα επε-
ξεργασίας δεδομένων. Ήδη τείνουμε να κατα-
στούμε μικροτσιπ μέσα σε ένα γιγάντιο σύστημα 
το οποίο κανείς δεν κατανοεί πραγματικά. Κάθε 
μέρα απορροφώ αμέτρητα μπιτ πληροφοριών. 
Mεταδίδω ακόμα περισσότερα μπιτ μέσω πε-
ρισσότερων μέηλ, τηλεφωνικών κλήσεων, και 
άρθρων. Δεν γνωρίζω πραγματικά ποια είναι η 
θέση μου σε αυτήν την μεγάλη τάξη των πραγ-
μάτων, και πως τα μπιτ των δεδομένων μου συν-
δέονται με εκείνα που παράγουν εκατομμύρια 
άλλοι άνθρωποι και υπολογιστές. Αυτή η ατε-
λείωτη ροή δεδομένων πυροδοτεί νέες εφευρέ-
σεις, και ρήξεις που κανείς δεν έχει σχεδιάσει, 
κανείς δεν ελέγχει και κανείς δεν κατανοεί.

Αλλά κανείς δεν χρειάζεται να το κάνει. […]. 
Όπως οι καπιταλιστές της ελεύθερης αγοράς πι-
στεύουν στην αόρατη χείρα της αγοράς, έτσι και 
οι νταταϊστές πιστεύουν στην αόρατη χείρα της 
ροής πληροφοριών. Η νέα προσευχή λέει: «Αν 
βιώσεις κάτι –κατέγραψέ το. Αν το καταγράψεις, 
ανέβασέ το στο δίκτυο. Αν το ανεβάσεις, μοιρά-
σου το».

όμηροι του τεχνοσυστήματος

«Νταταϊσμός»

Ο γερμανικός Τύπος για τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο-Πομερανία.

Η Μέρκελ στο στόχαστρο

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου



Αριθμός φύλλου 126       ΣΑΒΒΑΤΟ 10 Σεπτεμβρίου 2016 19

Ο βασικός όγκος των 2.576 εγγρά-
φων του Τζωρτζ Σόρος που διέρ-
ρευσαν και δημοσιεύθηκαν από 
την ιστοσελίδα DCLeaks ρίχνει φως 
στην ανάμειξη του μεγιστάνα στις 
ουκρανικές υποθέσεις και στην προ-
σπάθεια διαμόρφωσης της κοινής 
γνώμης της Δ. Ευρώπης για το πραξι-
κόπημα του Φεβρουαρίου του 2014, 
μέσω μιας σειράς προγραμμάτων 
και παρεμβάσεων στα Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης.

Σ 
ε έγγραφο του 2015 του 
Open Society Initiative f
or Europe (OSIFE) με τον 
τίτλο The Ukraine debat

e in Western Europe αναφέρονται 
τα εξής: «Η ανάδυση μιας ‘Νέας 
Ουκρανίας’ φέρει μαζί της την ευ-
καιρία της αναζωογόνησης του ευ-
ρωπαϊκού σχεδίου».

«Ωστόσο, αυτό περιπλέκεται 
από την απροθυμία ορισμένων πα-
ραγόντων της Ε.Ε. να αποδεχθούν 
την επανάσταση της ‘Μαϊντάν’ ως 
δημοκρατική και την ουκρανική 
κυβέρνηση ως νόμιμη. Αυτοί οι πα-
ράγοντες έχουν τη δική τους ατζέ-
ντα –που σχετίζεται με τις δικές 
τους εκτιμήσεις για τη Ρωσία– και 
ως εκ τούτου θα είναι δύσκολο να 
τους επηρεάσουμε», και προσθέ-
τει ότι, «για άλλες ομάδες και πρό-
σωπα, στην πολιτική αριστερά και 
σε διάφορα κοινωνικά κινήματα, 
μπορεί κάποιος να ανιχνεύσει τη 
σύγχυση σχετικά με την κατάσταση 
στην Ουκρανία».

Η OSIFE διευκρινίζει ότι αυτή 
«η δεύτερη ομάδα αποτελείται από 
βασικούς διαμορφωτές γνώμης, 
έναν αριθμό παραδοσιακών συστη-
μικών παικτών, αναδυόμενων πολι-
τικών κομμάτων –ιδιαιτέρως στη Ν. 
Ευρώπη– όπως το Κίνημα 5 Αστέ-
ρων στην Ιταλία, το Ποδέμος στην 
Ισπανία και τον ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλά-
δα, και ένα ευρύ φάσμα φιλελεύθε-
ρων ΜΚΟ στη Δυτική Ευρώπη».

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το πρόβλημα, το ίδρυμα θα προω-
θούσε μια σειρά από πρωτοβουλί-
ες στοχεύοντας στην κατάλληλη δι-
αμόρφωση της δυτικοευρωπαϊκής 
κοινής γνώμης ως προς το ουκρα-
νικό. Το έγγραφο αποκάλυψε ότι 
το OSIFE έθεσε 3 μείζονες στόχους:
• Πρώτον, να ενθαρρύνει τη συζή-
τηση και τις αμφιβολίες σε αυτά τα 
δημοκρατικά αριστερά κινήματα, 
κόμματα και πολίτες της Δυτικής 
Ευρώπης, που μια αρνητική αντί-
ληψη για τον μετασχηματισμό της 

Ουκρανίας είναι ηγεμονική ή κυ-
ρίαρχη.
• Δεύτερον, να αμφισβητηθεί η ιδέα 
ότι η ανεξαρτησία και η ακεραιότη-
τα της Ουκρανίας είναι μια υπόθε-
ση της δεξιάς»
• Τρίτον, να επηρεάσει στη Νότια 
Ευρώπη, ιδίως μεταξύ της ομάδας 
των αμφισβητιών, τον τρόπο μετά-
δοσης και αντίληψης της πληροφό-
ρησης για την κατάσταση στην Ου-
κρανία.

Το ζήτημα περιπλέχθηκε από 
το γεγονός ότι οι κύριες κινητήρι-
ες δυνάμεις της αποκαλούμενης 
«επανάστασης της ευρωμαϊντάν», 
του Φεβρουαρίου 2014, ήταν ομά-
δες της άκρας δεξιάς – κυρίως η 
εθνικιστική Πανουκρανική Ένω-
ση Σβόμποντα και ο Δεξιός Τομέ-
ας, που ιδρύθηκε από το ακροδε-
ξιό Τρίντεντ και την παραστρατιω-
τική ομάδα Ουκρανική Εθνική Συ-
νέλευση και Ουκρανική Εθνική 
Αυτοάμυνα (UNA-UNSO)   

«Η έκρηξη της βίας που πυ-
ροδοτήθηκε από τον Δεξιό Τομέα 
αποκάλυψε πόσο άκριτα και χω-
ρίς διάκριση τα περισσότερα ΜΜΕ 
αντιμετωπίζουν τα ακροδεξιά κόμ-
ματα και κινήματα που έχουν παίξει 
ηγετικό ρόλο στην Ευρωμαϊντάν» 
προειδοποιούσε ο Αμερικανός δη-
μοσιογράφος Άλεκ Λαχν στις 21 
Ιανουαρίου 2014 από το περιοδι-
κό Nation.

Ήταν και πάλι οι ακτιβιστές της 
άκρας δεξιάς που πρωταγωνίστη-
σαν στην «Αντιτρομοκρατική Επι-
χείρηση» (ΑΤΟ) στην ανατολική 

Ουκρανία και στόχευε τις αποσχι-
σθείσες περιφέρειες του Ντονμπάς.

Ωστόσο, ανεξάρτητα από τις 
δραστηριότητες του Κιέβου, που 
ρίχνουν τη σκιά τους στην εικό-
να της «Νέας Ουκρανίας», το σχέ-
διο του ΟSIFE προέβλεπε δαπάνες 
750.000 δολαρίων για το 2015 για 
επιχορηγήσεις, συμβάσεις παρο-
χής συμβουλών, υποτροφίες, σεμι-
νάρια, ανταλλαγές επισκέψεων, συ-
νέδρια και νομική κάλυψη, με σκο-
πό την επίτευξη των στόχων. Για 
παράδειγμα, σχεδίαζε να προωθή-
σει την εντονότερη παρουσία εκ-
προσώπων από την κοινωνία των 
πολιτών της Ουκρανίας σε αρι-
στερά και εναλλακτικά έντυπα στη 
Δύση.

Επιπλέον, επιδίωξε να ενισχύ-

σει τους αριστερούς διαμορφωτές 
γνώμης που ήσαν υπέρ της ουκρα-
νικής εξέγερσης στο πρόγραμμα 
The Ukraine debate in Western E
urope, οργανώνοντας συνέδρια για 
τη «Νέα Ουκρανία» σε συνεργα-
σία με τμήματα πολιτικών επιστη-
μών και διεθνών σχέσεων σε κορυ-
φαία πανεπιστήμια στη Γερμανία, 
στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιτα-
λία και στην Ελλάδα.

«Η ρωσική γραμμή στο ουκρα-
νικό θα πρέπει να υποβληθεί σε με-
γαλύτερο βαθμό υπό εξέταση και 
σκεπτικισμό από τους παράγοντες 
της αριστεράς που εμπλέκονται σ’ 
αυτό το πρόγραμμα, σε σχέση με το 
ευρωπαϊκό αντιφασιστικό κίνημα, 
κι αυτό θα πρέπει να είναι το βασικό 
αφετηριακό σημείο σε αυτήν τη συ-
ζήτηση», αναφέρεται στο έγγραφο.

Για να χειραγωγήσει το όραμα 
των Ευρωπαίων για τη Μαϊντάν, το 
OSIFE σχεδίαζε να εμπλέξει αξιό-
πιστες μιντιακές πηγές όπως είναι, 
για παράδειγμα, ο Γκάρντιαν, (για να 
αυξηθεί η κάλυψη φωνών από τη 
«Νέα Ουκρανία») και ο εναλλακτι-
κός Τύπος, όπως τα Eurozine, Huf
fington Post, Street Press, Interna
zionale, ως «κύρια μέσα επιρροής 
για το κοινό που στοχεύουμε».   

Το έγγραφο δείχνει ότι 
το OSIFE προέβλεπε τη χρημα-
τοδότηση μεταφράσεων άρθρων 
γραμμένων από Ουκρανούς δημο-
σιογράφους και τη χορήγηση ατο-
μικών οικονομικών ενισχύσεων σε 
ρεπόρτερ που θα κάλυπταν επί τό-
που την κατάσταση στην Ουκρα-

νία, ώστε να αντιμετωπιστεί η αφή-
γηση της Ρωσίας για το ουκρανικό 
ζήτημα.

Αλλά το πράγμα δεν τελειώνει 
εδώ. Ένα άλλο έγγραφο που δημο-
σιεύθηκε από το DC Leaks δείχνει 
πως το OSIFE σχεδίαζε να «ενισχύ-
σει ανεξάρτητες φωνές στα ΜΜΕ 
από την Ουκρανία στην Γαλλία». 
Για να διαδώσει μεταξύ των αριστε-
ρών ΜΜΕ τη δική του ουκρανική 
αφήγηση το OSIFE σχεδίαζε τη δη-
μιουργία ενός δικτύου συνεργασί-
ας μεταξύ της Ουκρανίας και ευρω-
παϊκών ΜΜΕ, επιτρέποντας κοινές 
δημοσιεύσεις και άλλες συνεργατι-
κές δυνατότητες.  

«Έχουμε αποκαταστήσει επαφή 
με την Hromadske International, 
ένα αναδυόμενο ΜΜΕ στην Ου-
κρανία που συνδυάζει ραδιό-
φωνο και ίντερνετ», αναφέρε-
ται στο έγγραφο, προσθέτοντας ότι 
«η Hromadske μπορεί να γίνει μια 
δυναμική ουκρανική θερμοκοιτίδα 
για το σχέδιο».

Το OSIFE σχεδίαζε επίσης να 
αναμείξει τη Mediapart στη Γαλ-
λία για να προωθήσει το πρόγραμ-
μα. «Η καλή δυναμική συνεργα-
σία μεταξύ της Hromadske και 
τ η ς  M e d i a p a r t  π ρ ο σ φ έ ρ ε ι 
μια ευκαιρία για να ξεκινή-
σει αυτό το πρόγραμμα από το 
Open Society Foundation, ».

Το OSIFE προέβλεπε ότι μια τέ-
τοια συνεργασία «θα επέτρεπε ώστε 
η Hromadske και η διείσδυσή της 
στη Γαλλία να επεκταθεί ως δί-
κτυο σε τέσσερις άλλες χώρες-κλει-
διά της Ε.Ε. –τη Γερμανία, την Ισπα-
νία, την Ιταλία και την Ελλάδα».

Τα δύο αυτά έγγραφα αποτε-
λούν μόνον την κορυφή του παγό-
βουνου για τη συγκροτημένη και 
μακράς διάρκειας πολιτική του 
Σόρος για την Ουκρανία. Ωστόσο, 
φθάνουν για να ρίξουν φως στο μέ-
γεθος της παρέμβασης του δισεκα-
τομμυριούχου στα ζητήματα του 
μετασοβιετικού κράτους.

Η διαρροή του Σαββάτου έστρε-
ψε τα φώτα στις παγκόσμιες δρα-
στηριότητες του Τζωρτζ Σόρος, πα-
ρουσιάζοντας τα σχέδια εργασίας, 
τις στρατηγικές και τις προτεραιό-
τητες των φορέων που διευθύνει ο 
Σόρος σ’ όλο τον κόσμο, καλύπτο-
ντας την περίοδο από το 2008 έως 
και το 2016.

Μετάφραση: Σ.Δημόπουλος
Πηγή: http://sputniknews.com

                                                                                                                                                         ΔΙΕΘΝΗ

Ο Σόρος και οι μεθοδεύσεις του στην Ευρώπη
Η Ελλάδα χώρα-κλειδί στους σχεδιασμούς του Open Society Initiative for Europe

“ 
Για να χειραγωγή-

σει το όραμα των 

Ευρωπαίων για την 

πλατεία Μαϊντάν, 

το OSIFE σχεδί-

αζε να εμπλέξει 

αξιόπιστες μιντι-

ακές πηγές όπως, 

για παράδειγμα, ο 

Γκάρντιαν.

Ο Σόρος επιδίωξε να ενισχύσει τους αριστερούς διαμορφωτές γνώμης που ήσαν υπέρ της ουκρανικής εξέγερ-
σης στο πρόγραμμα «The Ukraine debate in Western Europe»
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     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Μια βόλτα στην ημιορεινή ζώνη 
του Νότιου Έβρου προσφέρει 
μεγάλη ικανοποίηση στους λά-
τρεις του τοπίου και της φύσης, 
αλλά αποκαλύπτει και τους λαν-
θασμένους χειρισμούς που έγι-
ναν από την ελληνική και ευρω-
παϊκή γραφειοκρατία. 

Τ 

ο Δασικό Σύμπλεγμα Νότι-
ου Έβρου είναι μια Ζώνη Ει-
δικής Προστασίας (NATURA) 
με κύριο στόχο τη διατήρηση 

των άγριων πουλιών. Βρίσκεται πολύ 
κοντά στη σημαντικότερη μάλλον πε-
ριοχή για τα αρπακτικά πουλιά της Ευ-
ρώπης, το Δάσος της Δαδιάς. Όπως 
και αυτή, φιλοξενεί σπάνια αρπακτικά 
πουλιά και μεγάλη ποικιλία απ' όλες 
τις ζωικές ομάδες. Αυτό που κάνει ιδι-
αίτερες τις δύο περιοχές είναι το μω-
σαϊκό του τοπίου, όπου οι αγροτικές 
εκτάσεις διαπλέκονται με το δασικό 
περιβάλλον, αποτέλεσμα των χιλιετη-
ρίδων της ανθρώπινης παρουσίας σε 
διάσπαρτους μικρούς οικισμούς. 

Αυτή η ποικιλία στη δομή του το-
πίου οδηγεί σε αυξημένη βιοποικι-
λότητα. Εντύπωση μου έκανε η πα-
ρουσία σε καλούς πληθυσμούς 
τεσσάρων ειδών κεφαλάδων1: 
αετομάχος, κοκκινοκεφαλάς, στα-
χτοκεφαλάς και παρδαλοκεφαλάς. 
Φωλιάζουν στους φυτοφράκτες, σει-
ρές θάμνων ανάμεσα στα χωράφια, 
όπου καλλιεργούνται σιτηρά, και σε 
επιμήκεις δασικές συστάδες με βε-
λανιδιές και παλιούρια στις μισγάγ-
γειες. Η παρουσία σε καλούς πληθυ-
σμούς και των τεσσάρων ειδών είναι 
από μόνη της ένας δείκτης της μεγά-
λης αξίας της περιοχής. Η πυκνότη-
τα των πληθυσμών θα μπορούσε να 
συνδεθεί με το μεγάλο μήκος των 
φυτοφρακτών και της γραμμής της 
παρυφής μεταξύ δάσους και αγροτι-
κών ανοικτών εκτάσεων (χωραφιών 
ή λιβαδιών). Αυτό το αγροδασικό το-
πίο, που αποτελεί και πολιτιστικό θη-
σαυρό, θα έπρεπε να το φυλάξουμε 
όπως τα μνημεία, τη γλώσσα και τα 
τραγούδια μας.

Δυστυχώς όμως, ακόμα και εδώ, 
βλέπεις το αποτέλεσμα της αδιαφο-
ρίας και της λαμογιάς που κυρίεψε 
τη χώρα όταν τα ευρωπαϊκά πακέ-
τα άρχισαν να εφαρμόζονται οριζό-
ντια και αδιακρίτως. Πολλά χωράφια 
έχουν μετατραπεί σε φυτείες ψευδα-
κακίας2 και η βιοποικιλότητα πέφτει 
κατακόρυφα καθώς το τοπίο ομογε-

νοποιείται. Οι φυτοφράκτες εξαφανί-
ζεται, καθώς περιβάλλονται από πυ-
κνοφυτείες αυτού του ξενικού είδους 
που δεν φιλοξενεί κανένα είδος πα-
νίδας εκτός από τις πεταλούδες, την 
εποχή της ανθοφορίας τους.

Το πρόγραμμα δάσωσης γεωρ-
γικών γαιών με επιδότηση της Ε.Ε. 
είχε σαν στόχο να βελτιώσει το φυ-
σικό περιβάλλον. Σε περιοχές όπου 
κρινόταν σημαντικό για τη φύση ή 
την τοπική οικονομία εφαρμόζονταν 
άλλες πολιτικές, όπως η διατήρηση 
των γεωργικών γαιών3, με επιδοτού-
μενο πρόγραμμα που λειτουργού-
σε παράλληλα. Στην Ελλάδα όμως η 
δάσωση γεωργικών γαιών εφαρμό-
στηκε οριζόντια, όποιος ήθελε μπο-
ρούσε να το εφαρμόσει οπουδήποτε, 
ακόμα και στις παραδασόβιες περιο-
χές NATURA, όπου θα έπρεπε η διατή-
ρηση των λιβαδιών και των ανοιγμά-
των στα δάση να αποτελεί προτεραι-
ότητα. Ένας ακόμα λόγος για τη μη 
εφαρμογή της δάσωσης σε χώρους 
με μη αρδευόμενες καλλιέργειες θα 
ήταν η διατροφική αυτάρκεια σε σιτη-
ρά και η διατήρηση της κτηνοτροφί-
ας. Αυτό το τελευταίο όμως φαινόταν 
να μην έχει κανένα νόημα τη δεκα-
ετία του '90 οπότε αγοράζαμε φτηνά 
το, γεμάτο με υπολείμματα φυτοφαρ-
μάκων, στάρι της Ουκρανίας. 

Στην οριζόντια εφαρμογή προ-
σπάθησαν να αντιδράσουν όσοι κα-
ταλάβαιναν την υποβάθμιση για τη 
φύση και τον μαρασμό της αγροτι-
κής οικονομίας που επέρχεται. Με-
ταξύ αυτών η Ελληνική Ορνιθολογι-
κή Εταιρία και άλλες περιβαλλοντι-

κές οργανώσεις, καθώς και κάποιοι 
λίγοι πανεπιστημιακοί, όπως λιβαδο-
πόνοι του ΑΠΘ. 

Το μπλοκ όμως των υποστηρι-
κτών ήταν πολύ ισχυρό. Πρωτοστα-
τούσαν στελέχη του υπ. Γεωργίας και 
πολιτικοί που προέκριναν την απορ-
ρόφηση των κοινοτικών κονδυλί-
ων, καθώς αυτός ήταν ο κύριος στό-
χος του «εκσυγχρονισμού». Επρό-
κειτο για την ίδια νοοτροπία που απο-
δεχόταν παλαιότερα το ίδιο άκριτα τα 
προγράμματα της Ε.Ε. που οδηγούσαν 
στο κόψιμο των ελιών, στο ξερίζωμα 
των αμπελιών και στην καταστροφή 
των βαρκών των παράκτιων αλιέων. 
Πρόκειται για υπάλληλους που γνω-
ρίζουν την αργκό των ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων και όχι την ελληνική 
πραγματικότητα και τις εξελίξεις στην 
επιστήμη. Δίπλα σ' αυτούς, οι άμεσα 
ωφελούμενοι: οι δασολόγοι και οι γε-
ωπόνοι που έκαναν τις μελέτες δάσω-

σης ή διέθεταν τα φυτώρια. 
Τα νήματα κινούσαν βέβαια κά-

ποιοι υπάλληλοι στα κεντρικά του 
υπουργείου Γεωργίας, που συντόνι-
σαν ψεύτικες δασώσεις σε μεγάλες 
εκτάσεις, τα οποία μάλιστα ονόμα-
σαν «οικοπάρκα», υποσχόμενοι πα-
ντού εύκολο χρήμα, για να καταλή-
ξουν στα δικαστήρια, όταν αποκαλύ-
φθηκε η απάτη4. Και φυσικά τελικοί 
αποδέκτες ήταν οι γιοι και οι κόρες 
των αγροτών, που πλέον έμεναν στις 
πόλεις και θέλανε να αφήσουν στην 
απόλυτη λήθη την εποχή που οι παπ-
πούδες τους πηγαίνανε στο χωράφι 
με το γαϊδούρι. Τώρα, από το διαμέ-
ρισμα που έμεναν, το πρώην χωρά-
φι της οικογένειας είναι μόνο μια ιδι-
οκτησία που αποδίδει μερικά ευρώ 
τον χρόνο.

Σήμερα στον Νότιο Έβρο βλέπου-
με ότι η δάσωση των γεωργικών γαι-
ών, όπου έχει εφαρμοστεί, έχει γίνει 
με ψευδακακία. Και εκεί δυστυχώς οι 
δείκτες της κατάστασης του φυσικού 
περιβάλλοντος, οι κεφαλάδες και τα 
αρπακτικά πουλιά, δεν έχουν χώρο. 
Ευτυχώς όμως υπάρχουν εκτάσεις 
που έμειναν εκτός προγράμματος 
και χρησιμοποιούνται ως λιβάδια ή 
για την καλλιέργεια σιτηρών. Εκεί θα 
δει κανείς, εκτός από τους κεφαλά-
δες, πολλά είδη αρπακτικών να γυ-
ροπετάνε πάνω από τους φυτοφρά-
κτες και τις ρεματιές ψάχνοντας στο 
έδαφος ή κυνηγώντας πουλιά. 

Για την αποκατάσταση του χώρου 
στο σύνολο της προστατευόμενης πε-
ριοχής του Νότιου Έβρου, όπως και 
σε πολλές άλλες παρόμοιες ημιορει-

νές περιοχές στην Ελλάδα, αποτελεί 
προτεραιότητα η εκρίζωση των ψευ-
δακακιών. Αυτό όμως είναι ένα δύ-
σκολο εγχείρημα, καθώς η ψευδα-
κακία επεκτείνεται με ριζοβλαστή-
ματα (παραφυάδες) και καταλαμβά-
νει τα εδάφη εις βάρος άλλων ειδών. 
Για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το 
πρόβλημα των χωροκατακτητικών 
ξενικών ειδών. Μόνο που εδώ έγινε 
εν γνώσει των υπεύθυνων στην κε-
ντρική διοίκηση και στις επιμέρους 
στις γεωργικές και δασικές υπηρε-
σίες και εν απογνώσει όσων μπορού-
σαν να δουν λίγο πιο μακριά από τα 
πρόσκαιρα κοινοτικά κονδύλια. 

Μπορεί η περιβαλλοντική πολι-
τική της Ε.Ε. για το φυσικό περιβάλ-
λον να ήταν μέχρι πρόσφατα από τις 
πιο θετικές, μπορεί να οδήγησε, με 
καθυστερήσεις και με το ζόρι σχε-
δόν, στην υιοθέτηση από την Ελλά-
δα του δικτύου προστατευόμενων 
περιοχών NATURA, αλλά οι Βρυξέλ-
λες είναι πολύ μακριά και δεν μπο-
ρούν να εξειδικεύσουν τις πολιτικές 
για το περιβάλλον και τη γεωργία. 
Μόνο με τη διαμόρφωση των πολιτι-
κών από την ελληνική διοίκηση και 
τους Έλληνες επιστήμονες, σύμφω-
να με την επιστημονική γνώση που 
υπάρχει στην χώρα, μπορεί να διατη-
ρηθεί ταυτόχρονα η φύση και η πρω-
τογενής παραγωγή.  

Σημειώσεις:
1. Οι κεφαλάδες τρέφονται με μεγάλα 
έντομα. Μερικές φορές τα σκοτώνουν 
καρφώνοντάς τα στα αγκάθια θάμνων. 
Καθώς είναι θηρευτές, η ποικιλία των 
ειδών και ο μεγάλος πληθυσμός δεί-
χνει ότι υπάρχει επαρκής τροφική 
βάση. Στη γεωργία με πολλά εντομο-
κτόνα είναι από τα πρώτα είδη που θα 
εξαφανιστούν. 
2. Η δάσωση γεωργικών γαιών έγινε 
με ψευδακακία σε ποσοστό μεγαλύτε-
ρο από 90% στην Ελλάδα. Πολύ λιγό-
τερο φυτεύτηκε η καρυδιά, που θέλει 
φροντίδα και ποτίσματα. Η ψευδακα-
κία, όπως και η βρωμοκαρυδιά (Αεί-
λανθος), ήλθαν στην Ελλάδα την επο-
χή του Όθωνα. Πρόκειται για ξενικά 
είδη που επεκτείνονται εις βάρος των 
ντόπιων ειδών αλλοιώνοντας τα οικο-
συστήματα. 
3. Με ένα τουλάχιστον όργωμα ανά δύο 
χρόνια για να διατηρείται η αγροτική 
δραστηριότητα και ο χαρακτήρας των 
εκτάσεων.
4. Απάτη που αποκαλύφθηκε μετά την 
αυτοκτονία του διευθυντή της Διεύθυν-
σης Γεωργίας Ιωαννίνων το 2011, που 
πιεζόταν να συγκαλύψει την υπόθεση 
και τους δήθεν ελέγχους για έργα που 
δεν είχαν υλοποιηθεί. 

Οι κεφαλάδες στον Έβρο και τα προγράμματα της Ε.Ε.
Η αποτυχία της ελληνικής και της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας να προστατέψει την φύση

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

“ 
Δυστυχώς όμως, 

ακόμα και εδώ, βλέ-

πεις το αποτέλεσμα 

της αδιαφορίας και 

της λαμογιάς που κυ-

ρίεψε τη χώρα όταν 

τα ευρωπαϊκά πακέτα 

άρχισαν να εφαρμό-

ζονται οριζόντια και 

αδιακρίτως.

Μπορεί η περιβαλλοντική πολιτική της Ε.Ε. να ήταν μέχρι πρόσφατα από τις πιο θετικές στο κόσμο, αλλά οι Βρυ-
ξέλλες είναι πολύ μακριά και δεν μπορούν να εξειδικεύσουν τις πολιτικές για το περιβάλλον και τη γεωργία.
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Τα Βαλκάνια, πυρήνας του Ανατολικού 
Ρωμαϊκού Κόσμου (Βυζαντίου, κατά τη 
δυτική ιστοριογραφία) και της Ορθο-
δοξίας, κατάφερε να επιζήσει παρά τις 
αντίξοες συνθήκες επί οθωμανικής κα-
τοχής και να κρατήσει την πολιτικοκοι-
νωνική του ιδιαιτερότητα. Την ιδιαιτε-
ρότητα αυτή, η οποία εκφραζόταν μέσω 
του κοινοτικού συστήματος, την είχαν 
αποδεχτεί οι Οθωμανοί κατακτητές για 
δικούς τους λόγους, κυρίως οικονομι-
κούς.

Ο 

κοινοτισμός στα Βαλκάνια δεν 
ήταν ο ίδιος παντού. Εμφανί-
ζεται με διαφορετικό τρόπο σε 
κάθε κοινότητα. Διαφορετι-

κός ήταν ο κοινοτισμός του ελληνικού κό-
σμου, διαφορετικός ο κοινοτισμός του σερ-
βικού κόσμου, του ρουμάνικου κόσμου, 
του βουλγάρικου κόσμου κ.λπ. Στον ελ-
ληνικό κόσμο ο κοινοτισμός έχει κυρίως 
δημοκρατικό χαρακτήρα (σαφώς βέβαια 
κάθε κοινότητα διέφερε), ενώ στον υπόλοι-
πο βαλκανικό κόσμο κυριαρχούσε ένα πιο 
πρώιμο κοινονιστικό σύστημα.

   Η εμφάνιση των Αψβούργων στην πε-
ριοχή και η γενικότερη επαναστατική ανα-
στάτωση σε όλον το δυτικό κόσμο τον 18ο 
και τον 19ο αιώνα, έδωσε στους βαλκανι-
κούς λαούς την δύναμη και την ευκαιρία 
να πολεμήσουν για την εθνική ανεξαρτησία 
τους. Ο δυτικός κόσμος και τα νεοϊδρυθέ-
ντα φιλελεύθερα κράτη εμφανίστηκαν ως 
η γη της επαγγελίας και οι φτωχοί βαλκα-
νικοί λαοί θεώρησαν ότι, για να ξεφύγουν 
από τη δεινή τους θέση, θα έπρεπε να εξευ-
ρωπαϊσθούν. Έτσι, οι φιλελεύθερες-σοσια-
λιστικές ιδέες και κυρίως ο εθνικισμός κυ-
ριάρχησαν στα Βαλκάνια, με κάθε έθνος να 
επιδιώκει τη δική του εθνική ολοκλήρωση.

   Η κληρονομιά του Ανατολικού Ρωμα-
ϊκού Κόσμου ήταν εντελώς αντίθετη με τις 
ιδέες αυτές, ιδέες πρώιμα πρωτοανθρω-
ποκεντρικές και, όπως ήταν φυσικά επό-
μενο, είχε ως αποτέλεσμα τον ολοκληρω-
τικό αφανισμό του πολιτικού συστήματος 
του κοινοτισμού. Οι μοναρχίες και το συ-
γκεντρωτικά κράτη αντικατέστησαν τις μι-
κρές κοινότητες (οι οποίες, να τονίσουμε, 
ουδεμία σχέση έχουν με το οθωμανικό σύ-
στημα, αλλά ήταν κληρονομιά του βυζαντι-
νού κόσμου) και τα Βαλκάνια βρέθηκαν σε 
μια νέα φάση, η οποία ήταν απότοκος του 
εξευρωπαϊσμού τους (χωρίς αυτό να ση-
μαίνει ότι δεν υπήρχαν, ούτως η άλλως, τα 
προβλήματα μεταξύ των εθνικών ομάδων 
από πριν). Η παρουσία μεγάλου αριθμού 
εξισλαμισθέντων και μουσουλμάνων προ-
σφύγων στην περιοχή, κυρίως της Αλβανί-
ας και της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, έκανε το 
πρόβλημα ακόμη μεγαλύτερο. Η βυζαντινή 

κληρονομιά, η οθωμανική κληρονομιά και 
ο εξευρωπαϊσμός που επιχειρούνταν είχε 
δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα στην 
περιοχή.

   Ο εξευρωπαϊσμός αυτός συνεχίζει να 
κατατρώει τους βαλκανικούς λαούς ακόμη 
και σήμερα. Την εποχή όπου οι κοινότητες 
καταργούνταν συστηματικά, υπήρχαν πολ-
λοί άνθρωποι του πνεύματος και των γραμ-
μάτων οι οποίοι αντιστέκονταν και έκρουαν 
τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμε-
νη καταστροφή που είχε πολιτιστικές και 
πολιτικές προεκτάσεις. Στη Σερβία, για πα-
ράδειγμα, ο σημαντικός σοσιαλιστής Σβέ-
τοζαρ Μάρκοβιτς, ο οποίος έζησε τον 19ο 
αιώνα, ζητούσε την αναδιοργάνωση του 
κράτους στη βάση της κοινότητας και υπο-
στήριζε ότι πρότυπο κράτους είναι η κοι-
νότητα (opstina) και ότι το κράτος είναι ένα 
άθροισμα κοινοτήτων. Στην Ελλάδα, χαρα-
κτηριστικό είναι το παράδειγμα του συντη-
ρητικού πολιτικού Ίωνος Δραγούμη, ο 
οποίος θεωρούσε ότι το ελληνικό έθνος εί-
ναι μια οικογένεια κοινοτήτων κι ότι μόνο 
ότι μέσω του συστήματος του κοινοτισμού 
θα μπορέσει ο ελληνισμός να θεριέψει και 
να κυριαρχήσει όπως στο παρελθόν. Στη 
Ρουμανία, ο ποιητής Μιχαήλ Εμινέσκου 
υποστήριζε ότι τα φιλελεύθερα συντάγμα-
τα που είχαν εφαρμοστεί στη χώρα του δεν 
ταίριαζαν με την κατάσταση και την ιδιοσυ-
γκρασία του ρουμανικού λαού. Στη Βουλ-

γαρία υπήρχε, επίσης, απογοήτευση από 
τον πνευματικό κόσμο, για την εξαφάνιση 
του τρόπου ζωής στα χωριά. Ακόμη και αυ-
τοί όμως οι άνθρωποι που έβλεπαν τον κίν-
δυνο, ήταν επίσης επηρεασμένοι από τις 
δυτικές ιδεολογίες. Ήταν σοσιαλιστές, εθνι-
κιστές ή φιλελεύθεροι, με αποτέλεσμα να 
βάζουν τον κοινοτισμό μέσα στα ιδεολογι-
κά αυτά πλαίσια.

   Ο Ρήγας Φεραίος, μια ιδιαίτερη πε-
ρίπτωση, τον 18ο αιώνα ονειρευόταν τη δη-
μιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας, 
στη βάση του κοινοτισμού και του δημο-
κρατικού τρόπου οργανώσεως. Δεν ήθελε 
τυχαία να συμπεριλάβει όλα τα Βαλκάνια 
σε αυτή την ομοσπονδία, το έκανε καθώς οι 
λαοί αυτοί ήδη ζούσαν σε αυτό το καθεστώς 
πολιτικής οργανώσεως. Έβλεπε την ιδιαιτε-
ρότητά τους και ήξερε ότι το δυτικό πρότυ-
πο μόνο καταστροφή θα μπορούσε να απο-
φέρει για τους λαούς αυτούς.

   Όπως και αποδείχτηκε. Ο βαλκανικός 
αγροτικός κόσμος (ο οποίος ήταν πάνω από 
το 70% του πληθυσμού σχεδόν σε όλες τις 
χώρες) θεωρούσε τις νεοϊδρυθείσες μοναρ-
χίες ίδιες ή ακόμη και χειρότερες από τους 
Οθωμανούς πρώην κατακτητές. Η φορο-
λογία πολλές φορές ήταν μεγαλύτερη από 
πριν, ενώ οι τρόποι συλλογής των φόρων 
ήταν ακόμη πιο σκληροί και βίαιοι. Οι χα-
μηλότερες κοινωνικές τάξεις των βαλκανι-
κών λαών πλήρωσαν ακριβά τον εξευρω-
παϊσμό, καθώς τελικώς οπισθοδρόμησαν 
(κυρίως ο ελληνικός κόσμος, ο οποίος είχε 
δημοκρατικό σύστημα).  Επίσης, οι μοναρ-
χίες λεηλάτησαν την εκκλησιαστική περι-
ουσία όσο δεν τόλμησαν ούτε οι Οθωμα-
νοί. Για παράδειγμα στην Ελλάδα επί βαυ-
αροκρατίας κατεστράφησαν χιλιάδες μονα-
στήρια, κάηκαν χιλιάδες άγια λείψανα, ιερά 
κειμήλια και χειρόγραφα. Ο Μακρυγιάν-
νης θα γράψει ότι, όσα είχαν σεβαστεί οι κα-
τακτητές επί αιώνες, κατεστράφησαν μέσα 
σε 2-3 μήνες.

   Η προσπάθεια για εθνική ανεξαρτη-
σία και οι συνεχείς πόλεμοι θα μπορούσα-
με να πούμε ότι τελικώς απέτυχαν, καθώς, 
από την οθωμανική δεσποτεία, πέρασαν σε 
μια νέα κρατική δεσποτεία από την οποία 
δεν έχουν καταφέρει (ούτε υπάρχει και ως 
αίτημα πλέον) να απελευθερωθούν. Πλέον 
τα Βαλκάνια έχουν εναρμονιστεί πλήρως 
με το δυτικό πρότυπο και ανήκουν στο «κα-
θυστερημένο» του κομμάτι, ενώ η επιστρο-
φή στον κοινοτισμό είναι πλέον αδύνατη…

* Φοιτητής Πολιτικής Επιστήμης & 
Ιστορίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

                                                                                                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο κοινοτισμός στα Βαλκάνια
και η καταστροφή του στο όνομα του εξευρωπαϊσμού

Έ 

να εξαιρετικό βιβλίο του Τζον Γκρέι, 
πραγματεύεται την παγκόσμια κρί-
ση που εξελίσσεται μέσα από μια εν-
διαφέρουσα άποψη: Οι δύο δεκαετί-

ες που προηγήθηκαν επιφύλασσαν την διαδο-
χική διάψευση ΚΑΙ των δύο μεγάλων αφηγή-
σεων που συγκρούστηκαν για τις κατεθυύνσεις 
της ανθρωπότητας: Τον σοσιαλιστικό μεσσιανι-
σμό, αφ’ ενός, που μετέβαλε την αριστερά σ’ ένα 
είδος πολιτικής θεολογίας για την επί της γης 
απολύτρωση της ανθρωπότητας· και τον μεσσι-
ανισμό της αγοράς, που διαδέχθηκε τον ψυχρό 
πόλεμο και φαντάστηκε ότι μπορεί να ενοποιή-
σει τον πλανήτη υπό τα σκήπτρα της νέας τάξης 
πραγμάτων. 

Ενώ για τον σοσιαλιστικό μεσσιανισμό, λέει 
ο Γκρέι, η κατάρρευσή του συντελέστηκε πατα-
γωδώς στα τέλη της δεκαετίας του 1980, το όρα-
μα της αμερικάνικης αυτοκρατορίας καταρρέ-
ει σήμερα, στις αμμοθίνες της Μέσης Ανατολής 
αλλά και στους βίαιους σπασμούς του χρηματο-
πιστωτικού συστήματος.

Ο Γκρέι, πέραν του ότι επιφυλάσσει μια εν-
δελεχής ανάλυση της καταγωγικής σχέσης των 
σοσιαλιστικών προταγμάτων με τα αποκαλυψια-
κά μεσσιανικά κινήματα που διαπέρασαν την ευ-
ρωπαϊκή ήπειρου στην αυγή της δεύτερης χιλι-
ετίας, παρουσιάζει ένα χρονικό της διάψευσης 
του «νέου αμερικάνικού αιώνα» μέσα από το 
αδιέξοδο της πολιτικής Μπους. Ακόμα, αναλύει 
την επίδραση που είχαν στην διατύπωση του νε-
οσυντηρητικού προτάγματος μετανοημένοι δια-
νοούμενοι προερχόμενοι από το ρεύμα της Νέας 
Αριστεράς, και των κινημάτων του 1960· δίχως 
αυτούς, λέει ο Γκρέι, το εγχείρημα Μπους δεν θα 
είχε προσλάβει ποτέ τις διαστάσεις μιας αποκα-
λυψιακής χροιάς για την έλευση ενός νέου θαυ-
μαστού κόσμου, ενοποιημένου υπό το τρίπτυχο 
της ελεύθερης αγοράς, των ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων και της φιλελεύθερης δημοκρατίας. 

Τζον Γκρέι: 
Η Μαύρη 
Λειτουργία,
Εκδόσεις 8

Του Νικολάου Παππά*

Στη Σερβία, για παράδειγμα, ο σημαντικός 
σοσιαλιστής Σβέτοζαρ Μάρκοβιτς, ο οποί-
ος έζησε τον 19ο αιώνα, ζητούσε την ανα-
διοργάνωση του κράτους στη βάση της 
κοινότητας και υποστήριζε ότι πρότυπο 
κράτους είναι η κοινότητα (opstina) και ότι 
το κράτος είναι ένα άθροισμα κοινοτήτων.
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Τ 

ο δοκίμιο του Γ. Κοτζιού-
λα, «Πού τραβάει η ποίη-
ση», είναι ένα από τα δυ-
σεύρετα κείμενα του, που 

μπορούμε σήμερα να διαβάσουμε 
μόνο στις ιστοσελίδες  του Νίκου 
Σαραντάκου και της Σοφίας Κολου-
τούρου. Η πρώτη δημοσίευση έγι-
νε στο περιοδικό «Νέος Νουμάς» 
το 1950. Δημοσιεύθηκε πάλι στο 
περιοδικό «Ευθύνη», στη δεκαετία 
του ’70.

Με τον δικό του τρόπο συνεχίζει 
τον διάλογο του Γ. Σεφέρη με τον Κ. 
Τσάτσο, για τα χαρακτηριστικά της 
νεώτερης ποίησης. Το πιο ενδιαφέ-
ρον είναι αφενός το πολεμικό και 
αφοριστικό του ύφος του και αφε-
τέρου οι λόγοι τους οποίους επικα-
λείται ο Γ. Κοτζιούλας για να αντιπα-
ρατεθεί σε αυτή, που δεν απέχουν 
πολύ από αυτούς που επικαλέστη-
κε, παλαιότερα ο Κ.Τσάτσος .

Ο Γ. Κοτζιούλας αναδεικνύ-
ει την πίστη στην ελληνική παρά-
δοση, στην εντοπιότητα, στην ιθα-
γένεια, ως το πρωταρχικό κριτή-
ριο αξιοσύνης ενός ποιήματος.  Σε 
αυτή θα βρει ό,τι του χρειάζεται, από 
αυτή θα εμπνευστεί και θα λάβει τα 
ουσιώδη παραδείγματα.. Παρό-
τι δεν  απορρίπτει την επικοινωνία 
με τα ρεύματα σκέψης που έρχο-
νται από τη Δύση, τίποτε ενδιαφέ-
ρον και χρήσιμο δεν ανακαλύπτει  
σε αυτά. Η στράτευσή του στην αρι-
στερά  δεν τον οδήγησε στον κοσμο-
πολιτισμό, που προσφέρει τους επι-
μέρους πολιτισμούς θυσία σε μία 
παγκοσμιότητα, και  συγκαλύπτει 
τις  φιλοδοξίες των ισχυρότερων 
εθνών για οικουμενική  κυριαρχία. 
Ο πατριωτισμός του, συχνά αδιάλ-
λακτος,  αποσκοπεί στο να διασώ-
σει  την αξιοπρέπεια  του ελληνικού 
λαού  και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά του πολιτισμού του.

Οι επικρίσεις του Γ. Κοτζιούλα 
στη μοντέρνα ποίηση δεν είναι ούτε 
μοναδικές, ούτε οι πρώτες που δι-
ατυπώθηκαν. Ο ποιητής Τ. Παπα-
τσώνης, σε επιφυλλίδα με τον τίτλο 
«Νεαροί Υπερόπται», που δημοσι-
εύθηκε στην «Καθημερινή» στις 13 
Μαρτίου  του 1932,  επικρίνει τον 
Γ. Σεφέρη και τον Αντρέα Καραντώ-
νη που  τον παρουσίασε με θετικό 
τρόπο, διότι η ποίησή του είναι «μί-
μηση μέχρι κλοπής ενός ξένου τρό-

που, χωρίς την παραμικρότερη πα-
ραλλαγή», και μάλιστα «κακή μί-
μηση»1. Μάλιστα ο Τ. Παπατσώ-
νης εμφατικότερα τονίζει ότι στην 
ποίηση του Σεφέρη το διανοητικό, 
το συλλογιστικό μέρος είναι από-
λυτα και πανομοιότυπα αποτιμη-
μένο επάνω στα ξένα καλούπια του 
Μαλλαρμέ, του Βαλερύ, του Λεόν 
Πωλ Λαφάργκ. Το γλωσσικό μέρος 
είναι απόλυτα αποτυχημένο στη μί-
μηση, είναι εξάμβλωμα»2. Ο λόγος 
της αποτυχίας του Σεφέρη, σύμφω-
να με αυτή την κριτική, είναι πως 
ενώ ξέρει καλά γαλλικά,  δεν γνωρί-
ζει εξίσου καλά ελληνικά. Ο Τ. Πα-
πατσώνης συμπληρώνει:  «Εγώ δεν 
βλέπω την αξία της ποίησης, όταν 
πρόκειται να μιμηθούμε τυφλά ένα 
ξένο τόπο»3. 

 Βεβαίως σήμερα οι κατηγορί-
ες για τον Σεφέρη, που διατυπώνο-
νται από κριτικούς όπως ο Δημή-
τρης Δημηρούλης  και ο Γιώργος 
Γιαννουλόπουλος, έχουν αντιστρα-
φεί. Ο Σεφέρης και η γενιά του ’30, 
παρά τη θετική αποτίμηση του έρ-
γου τους από συγγραφείς  ενταγμέ-
νους στην αριστερά όπως ο Σ. Τσίρ-
κας,  κατηγορούνται  για την εμμο-
νή τους στον ελληνικό πολιτισμό, 
στην «ελληνικότητα», για την προ-
βολή του Μακρυγιάννη και του Θε-
όφιλου, που ευνοεί κατ’ αυτούς την 
περιχαράκωση  και την εξύμνη-
ση του λαού, ώστε εν τέλει «ο Σε-

φέρης δεν είναι ένας μοντερνιστής 
που ελληνίζει, όπως τον κατηγό-
ρησαν κάποιοι, αλλά ένας Έλληνας 
που μοντερνίζει»4 ή και μεταβάλλε-
ται σε ποιητή-έθνος, αφού «υποδύ-
εται ένα έτερον στο οποίο θέλει να 
εγκατασταθεί παρασιτικά»5. Τελικά, 
ο Δημηρούλης, ανακριβώς βέβαια, 
υποστηρίζει  ότι «οι παραδόσεις του 
πολιτικού ολοκληρωτισμού και του 
αισθητικού ιδεαλισμού έχουν κοι-
νή καταγωγή και εξελίχθηκαν εκ 
παραλλήλου»6, παρά το γεγονός ότι 
ο Σεφέρης, όπως και οι περισσότε-
ροι της γενιάς του ’30, πολιτικά κα-
τάγονταν από τον βενιζελισμό και 
στις δύσκολες περιστάσεις –όπως 
στη δικτατορία– υπερασπίστηκαν 
τη δημοκρατική εξέλιξη.

Αλλά, για να επανέλθουμε στο 
δοκίμιο του Γ. Κοτζιούλα, κατ’ αρ-
χήν παραδέχεται ότι  είναι ανα-
γκαία  η ανανέωση της ποίησης. 
Όμως διακρίνει «απ’ το σημείο 
αυτό της προσαρμογής και της συ-
μπόρευσης, το δικαιολογημένο και 
φυσιολογικό, ίσαμε την αποκήρυ-
ξη όλων σχεδόν των παραδομένων 
τρόπων, τη ρήξη με τη φιλολογική 

μας ιστορία, η απόσταση είναι τρα-
νή και η τόλμη πρωτάκουστη. Κάτι 
τέτοιο πραγματικά επιχειρεί να κά-
μει η νέα μας ποίηση, όπως τη λεν 
φιλόφρονα οι κριτικοί της, ένα άλμα 
από το χτες προς το αύριο, που αμ-
φιβάλλουμε όμως πολύ αν είναι σε 
θέση  να το πραγματοποιήσουν όχι 
μονάχα οι διαφημιζόμενοι ως πρω-
ταθλητές του ποιητικού τούτου κι-
νήματος, αλλά και οι πιο φιλόδο-
ξοι ανακαινιστές που μπορούν να 
φανούν στον έμμετρο λόγο. Τη συ-
νέχεια και τη συμπλήρωση, ναι, τη 
δέχεται το πνεύμα, αλλά την απο-
κοπή και το ξεδρόμισμα, όχι. Αυτό 
πια παίρνει χαρακτήρα ανταρσίας 
και σαν τέτοια πρέπει να αντιμετω-
πιστεί».

Ο  Κοτζιούλας χαρακτηρίζει το 
ρεύμα της νεώτερης  ποίησης ως 
μια μορφή ενός «υπερφίαλου ιμπε-
ριαλισμού που αντιμάχεται την ελ-
ληνική αρετή». Θεωρεί ότι το πρώ-
το σπέρμα της το έριξε η ποίηση του 
Καβάφη. Συνεχίζει τις πολλαπλές 
επιρροές που δέχθηκε ο νεοελλη-
νισμός από τον ευρωπαϊκό στοχα-
σμό. Τέτοιες υπήρξαν οι πρώτες 

επιδράσεις του Φ. Νίτσε σε συγγρα-
φείς όπως ο Γ. Καμπύσης και ο Κ. 
Χατζόπουλος, οι οποίες συνεχίστη-
καν με την πρόσληψη του Μαρξ, 
του νεοκαντιανισμού, του γερμα-
νικού ιδεαλισμού και στερνά του 
υπαρξισμού.  Την προσπάθεια του 
Σεφέρη, του Νικήτα Ράντου, του 
Εμπειρίκου, του Εγγονόπουλου, τη 
χαρακτηρίζει με επίθετα όπως «ευ-
ρωπαΐζοντες γραμματανθρώπους», 
που διακινούν την «ξένη πραμάτειά 
τους», που καταλήγει σε μια «ελλη-
νοευρωπαϊκή επιμιξία». Βεβαί-
ως, δίκαια  αποδίδει κεντρικό ρόλο  
στον Γ. Κατσίμπαλη, αφού αυτός 
ήταν που στήριξε πολλαπλά τη νε-
ώτερη ποίηση, ιδιαίτερα δε την έκ-
δοση των  «Νέων Γραμμάτων», του 
περιοδικού όπου οι νεώτεροι ποιη-
τές δημοσίευσαν τα πρώτα ποιήμα-
τα, με τα οποία κέρδισαν την πρώτη  
αναγνώριση. 

Σημειώσεις:
1. Επίμετρο  στο Γ. Θεοτοκάς-Γ. Σεφέ-
ρης: Αλληλογραφία (1930-1966), Ερ-
μής,  Αθήνα 1981, σ 189. Βεβαίως ο Τ. 
Παπατσώνης σύντομα θα αναθεωρή-
σει την αρνητική άποψη για τον Σεφέ-
ρη, θα συνδεθεί φιλικά μαζί του και θα 
συμμετάσχει  το 1961 στο αφιέρωμα 
για τα τριάντα χρόνια της «Στροφής» .
2.  ό.π. σελ. 189.
3.  Ό. π. σελ. 190.
4.  Γιώργος  Γιαννουλόπουλος, Διαβά-
ζοντας τον Μακρυγιάννη- η κατασκευή 
ενός μύθου από τον Βλαχογιάννη, τον 
Θεοτοκά, τον Σεφέρη και τον Λορε-
ντζάτο, Πόλις, Αθήνα 2003, σελ. 278. 
Στα πλαίσια αυτής της κριτικής γίνεται 
προσπάθεια να υποτιμηθεί  η γενιά 
του ‘ 30 και να δαιμονοποιηθούν τα 
πρόσωπα που αυτή δικαίωσε, όπως ο 
Μακρυγιάννης και ο Θεόφιλος
5. Δημήτρης Δημηρούλης, Ο ποιη-
τής ως έθνος- σπουδή για τον άλλον Σε-
φέρη, στο περιοδικό Ποίηση τεύχος 2- 
Φθινόπωρο 1993, σελ. 73.
6.  Ό. π., σελ. 94.
7. Ο σημαίνων ρόλος του στενού πυ-
ρήνα της γενιάς του ’30 προκάλεσε την 
αντίδραση άλλων, με πιο ηχηρή αυτή 
του Ι.Μ. Παναγιωτόπουλου. Το 1947, 
με αφορμή την απονομή του επάθλου 
Παλαμά  από κοινού στον Ι.Μ. Πανα-
γιωτόπουλου με τον Γ. Σεφέρη, ο πρώ-
τος θα επιτεθεί στον Α. Καραντώνη. Στη 
συνέχεια η διαμάχη θα επεκταθεί, θα 
πάρει θυελλώδεις διαστάσεις για να 
λάβουν μέρος και άλλοι διανοούμενοι, 
όπως ο Γ. Θεοτοκάς..

30 ημέρες *Σχόλια για την πολιτική και τον πολιτισμό  Του Σπύρου Κουτρούλη 
 (www.koutroulis-spyros.blogspot.com)

Οι προϋποθέσεις κριτικής της μοντέρνας ποίησης: Α΄
Γ. Κοτζιούλας, «Πού τραβάει η ποίηση», Νέος Νουμάς (1950) 
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του Μακρυγιάννη 
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κωση  και την εξύ-

μνηση του λαού...
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Και τώρα, Θεέ μου, τι κάνουμε;

Συ, στη σιωπή σου… Άσε με να την αγγίξω.

Κάνε με ικανή να την αναπνεύσω.

Στάξε μου στα σπλάχνα μου σιγή.

Μέρα τη μέρα, φυλλοροεί ό,τι μέσα μου φυσούσε.

Ηττήθηκα.

Ψες, το απόβραδο, λίγο πριν ο ήχος της πόλης κα-
τακάτσει, ονειρεύτηκα πάλι, καταπώς τον τελευταίο 
χρόνο το είχα συνήθεια…. Ονειρεύτηκα ότι ξημερώ-
νοντας βγήκαμε όλοι στα πεζοδρόμια και σταθή-
καμε ακίνητοι και αβάδιστοι. Μια πόλη –η πρωτεύ-
ουσα– στο πόδι ασάλευτη και ακίνητη. Ονειρεύτη-
κα ότι τα βλέμματά μας είχαν μείνει μόνο ζωντανά. 
Η λαλιά άλλωστε είχε προ πολλού πάψει και βρά-
χνιαζαν οι λέξεις σαν τις γέρικες καρακάξες… Μεί-
ναμε όρθιοι για μέρες…..!!

Είχαμε λίγο καιρό ή ο καιρός μας είχε; Πώς θα κρα-
τούσαμε τη χαίτη του να εφορμήσουμε στο αδιόρα-
το άνοιγμα του περάσματός του;

Μοναξιά. Τα όνειρα τα κάνουμε κατά μόνας. Τις 
σκέψεις τις λέμε στον καθρέφτη. Ο αντίλαλος πέ-
φτει σε πηγάδι που τέρμα δεν ορίζεται.

Ηττήθηκα. Μοναξιά έρημης και παραδομένης πό-
λης.

Κι όμως κάποιοι πολεμήσαμε…. Στιλβώσαμε τις 
καρδιές μας, αρνηθήκαμε ό,τι λερό εφορμούσε 
στην ψυχή μας σα χτικιό, ισιώσαμε τις άδειες τσέ-
πες και χαμογελάγαμε σε όποιον έτρεμε στη μα-
κρινή εξουθενωτική αναμονή της επικήρυξή του 
σε φτωχό.

Μοναξιά. Αφόρητη.

Ό,τι υπερασπιζόμαστε το φορτώνουν σε ένα πα-
λιοκαιρισμένο κάρο (που το βρήκαν μέσα από την 
ιστορία;;) και το διασύρουν αιμόφυρτο και λεηλα-
τημένο.

Φορτώσαν τα πάντα μας και χασκογελάνε με το ψυ-
χορράγημα της δικής μας ιστορίας.

Πού πήγαν οι περισσότεροι;;

Πες μου. Έστω με ένα νεύμα. Πώς την ήττα παύω να 
τη νιώθω ήττα;;

Πόση απουσία δική σου σκεπάζει το καταράχι της 
λεωφόρου;;

Τα στήθη μας γίναν φεγγίτες…. Με ενέδρα μας τη 
στήσαν και περικυκλωθήκαμε.

Η όψη τους μοιάζει όλο και περισσότερο με τον κί-
τρινο, χλεμπονιάρη, χάρο.

Δεν απαντάς. Θερίζεις τα σωθικά μου με ορεινή σι-
ωπή, στο ξεροβόρι των σφαλιστών σπιτιών και τι 
παράξενο… λίγο-λίγο με θερμαίνεις……

Ονειρεύομαι (ίσως με αυτό γελάσεις) ότι οι γονείς 
πήγαν στη θέση των μαθητών-παιδιών τους στα 
σχολεία αρνούμενοι την κατάντια της ανύπαρκτης 

πλέον παιδείας………. Πήγαν στην ώρα τους με τις 
σχολικές τσάντες και παρέμειναν αμίλητοι μέχρι 
τέλους. Επίσημα ανακοίνωσαν ότι αντικαθιστούν 
τα παιδιά τους. Μαζί τους και οι δάσκαλοι… (δεν το 
βρήκες αστείο, αλλά εγώ το στοχάζομαι με αισιο-
δοξία).

Μοναξιά. Ό,τι μπορώ να αρθρώσω αποτελεί μέρος 
μιας ίσως ουτοπίας. Είναι μια υπέρβαση που ξεπη-
δά από τα σωθικά. Αν εγκαταλείψω, θα μπορέσω 
να σε ξαναβρώ;;

Φοβάμαι.

Είμαι στο χείλος και έχω χρέος να το υπερβώ, για 
να μπορέσω να σε ξαναδώ άπειρο και χαώδη μέσα 
στη σιωπή του παντός, ακουμπώντας σχεδίες νέες 
με ιστίο τη ψυχή μου και πηδάλιο το νου μου.

Όμως αν περάσω, απέναντι θα βρω τα παιδιά μου 
–τα παιδιά μας– μάλλον θα δω και τον ορεινό πα-
τέρα μου που περιδιαβαίνει αιώνες τώρα, πότε με 
μαντήλι δεμένο με κόμπους στο κεφάλι κατακαλό-
καιρο, πότε με σκουφί τριμμένο λίγο είναι αλήθεια, 
καταχείμωνο, πότε άλλοτε με ψαθάκι που τον έκα-
νε κομψό.

Αν δε βρω τις σχεδίες στο λίθινο βραχίονα δεμέ-
νες;;

Καλά, καλά …μη χαλάς τη σιωπή σου ..(λίγο πονη-
ρά σε ρώτησα)..

Ψυχομοναξιά η συνάντηση μαζί σου μέχρι να σε 
βρω…

Μετά αφού τα στρώνουμε κάτω ένα  ένα γίνομαι 
από μία χίλιες 

Πώς γίνεται να το βάλουμε στα πόδια από μοναξιά 
και φόβο χίλιες γυναίκες μαζί;;

Αδύνατο. «Άνευ  Θεού τινός» θα μπορούσε μόνο 
αυτό τότε να συμβεί.

Σεπτέμβριος 2016

Η 

ελληνική αρρώστια, είναι μια 
συνέντευξη του Δημήτρη Γλη-
νού στην εφημερίδα Ελεύθε-
ρος Τύπος το 1926. Με αυτό 

τον τίτλο συμπεριλήφθηκε στον β΄ τόμο 
των Εκλεκτών Σελίδων του Δημήτρη Γλη-
νού που εξέδωσε ο «Στοχαστής» και από 
κει είναι τα αποσπάσματα που θα παραθέ-
σουμε. Ανατρέξαμε στην αρχική έκδοση 
και βρήκαμε τη συνέντευξη, η οποία δη-
μοσιεύθηκε σε τρεις συνέχειες στις 23, 
24 και 25 Οκτωβρίου του 1926. Το ση-
μαντικό όμως εύρημα είναι πως τη συ-
νέντευξη την είχε πάρει ο Κωστής Μπα-
στιάς, αισθανόμενος την κρίση που υπάρ-
χει στην ελληνική κοινωνία και, θέλο-
ντας να διερευνήσει τα ρεύματα ιδεών 
πολιτικών και διανοουμένων, πήρε και 
από άλλους συνεντεύξεις και τις δημο-
σίευσε στον Ελεύθερο Τύπο σε 45 συνέ-
χειες.
Το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί 
ο Δημήτρης Γληνός πριν 90 χρόνια ανα-
φέρει απόψεις που ισχύουν και σήμερα, 
οπότε σε επόμενα σημειώματα στις στή-
λες της Ρήξης θα ασχοληθούμε και με 
άλλες συνεντεύξεις που νομίζουμε πως 
θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον.
Στο μεταξύ αυτές οι συνεντεύξεις εκδό-
θηκαν από τις «Εκδόσεις Καστανιώτη» 
με τίτλο, Φιλολογικοί Περίπατοι του Κωστή 
Μπαστιά Δεύτερος Κύκλος.
Διαβάζουμε στο εξώφυλλο του Ελεύθε-
ρου Τύπου εκείνης της εποχής το πώς 
προβάλλει τη συνέντευξη.
ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΖΩΗΣ. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΝ ΕΝΔΗΜΙΚΟΝ ΑΠΟ ΤΟ 
1821 Η ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΚΡΙΣΙΣ ΠΟΥ ΜΑΣΤΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΟΜΙΛΕΙ Ο κ. Δ. ΓΛΗΝΟΣ.
Ας σταχυολογήσουμε όμως μερικές από-
ψεις του Δ. ΓΛΗΝΟΎ που νομίζουμε πως 
αντέχουν στον χρόνο, 90 χρόνια μετά.
« …η ηθική κρίση είναι φαινόμενο καθο-
λικώτατο της ζωής μας, φαινόμενο εν-
δημικό και όχι πρωτόφαντο φαινόμενο, 
που από τα 1821 ως τώρα πότε εντονώ-
τερα, πότε μαλακώτερα δέρνει την ελ-
ληνική κοινωνία. Αυτό που οι περισσότε-
ροι ονομάζουν ατομικισμό του Έλληνα εί-
ναι η έλλειψη κοινωνικής ηθικής αντίλη-
ψης, υποταγής του στενού ατομικού εγώ 
στο κοινωνικό ή εθνικό εγώ. Πόσοι έτα-
ξαν ειλικρινά και ολοκληρωτικά τον εαυ-
τό τους υπηρέτη μιας γενικώτερης ηθι-
κής τάξης στον τόπο μας πόσοι υποτάσ-
σουν αληθινά το ατομικό τους συμφέρον 
στο γενικό;»
Και συνεχίζει: «...πως γενικώτατο γνώ-
ρισμα της νεοελληνικής κακοδαιμονίας 
παρουσιάζεται η κατώτερη ποιότητα της 
ελληνικής αστικής τάξης, που δημιουρ-
γήθηκε και κυβέρνησε από τα 1821 ως 
σήμερα, και δεν εννοώ φυσικά μόνο τους 
πολιτικούς εννοώ ολόκληρη την ψυχο-

σύσταση, την νοοτροπία, τον ιδεολογικό 
κόσμο και τις ηθικές ροπές της άρχουσας 
τάξης…η τάξη που κυβερνά τον ελληνι-
κό λαό εκατό χρόνια τώρα είναι ποιοτικά 
από τις κατώτερες.»
«…Η τάξη που άρχει και διευθύνει είναι 
ο κύριος φορέας του πολιτισμού ενός 
λαού. Και την πιο ξεχωριστή και υπεύθυ-
νη θέση στην ενέργεια αυτή κατέχει φυσι-
κά ο διανοούμενος κόσμος. Οι πολιτικοί 
άρχοντες, οι δημόσιοι λειτουργοί, ο κλή-
ρος, οι επιστήμονες, οι δάσκαλοι , οι λό-
γιοι, οι καλλιτέχνες, αυτό που λένε αλ-
λού η “ιντελιγκέντσια”.»
«Παρατηρήστε, λοιπόν, τι έγινε στην Ελ-
λάδα. Οι πνευματικοί “ηγήτορες” του ελ-
ληνικού λαού μετά την πολιτική του απε-
λευθέρωση στάθηκαν ανίκανοι να συλ-
λάβουν στην ουσία του και στο βάθος του 
το πρόβλημα του νεοελληνικού πολιτι-
σμού. Δεν υψώθηκαν στο νόημα μιανής 
αναγεννημένης σύγχρονης ζωντανής 
Ελλάδας.» 
«Πρώτα πρώτα περιφρόνησαν την αλη-
θινή και ζωντανή Ελλάδα θεωρώντας 
όλα τα στοιχεία της ζωής του λαού της 
για προϊόντα δουλείας. Το ίδιο όμως ανί-
κανοι στάθηκαν να κατανοήσουν το σύγ-
χρονο πολιτισμένο κόσμο. Τους σκέπα-
σε το κύμα της εξωτερικής μίμησης του 
ευρωπαϊκού κόσμου. Τυφλοί και μπρο-
στά στους αρχαίους, τυφλοί και μπροστά 
στους Ευρωπαίους, με μια κούφια οίηση, 
με μια κενόλογη αυταράσκεια έγιναν χω-
ρίς να το καταλάβουν αρλεκίνοι των αρ-
χαίων και αρλεκίνοι των Ευρωπαίων. 
Αυτή η καταφρόνεση του δικού μας ζω-
ντανού εγώ, αυτός ο ανόητος και εξωτε-
ρικός όλως διόλου θαυμασμός των αρ-
χαίων και η τυφλή αντιγραφή των Ευ-
ρωπαίων, χαρακτηριστικά κατώτερης δι-
ανοητικότητας, κυριαρχούν σε όλα τα 
φανερώματα της νεοελληνικής ζωής, 
επιστήμη τέχνη, παιδεία, θεσμούς και δί-
νουν στον ελληνικό πολιτισμό του τελευ-
ταίου αιώνα χαρακτήρα καθαρά μιμητι-
κό...»
Και συνεχίζει, απαντώντας αν υπάρχει 
θεραπεία:
«Υπάρχει φόβος, οι όροι της ζωής μας 
να μείνουν πάντα τέτοιοι, όπου να παρά-
γωμε πάντα μόνο μιμητικό πολιτισμό... Η 
Τρίτη λύση θα ήταν το ξύπνημα και ξανα-
ζωντάνεμα της οδηγήτρας τάξης από το 
κρούσιμο των κινδύνων απ’ έξω και από 
κάτω.... Ένα διανοητικό και ηθικό ξανα-
βάφτισμα, μια μετάνοια στην πρωταρχι-
κή σημασία της λέξης, άλλαγμα δηλα-
δή νου, διανοητικότητας, ψυχοσύστασης. 
Μια αληθινή νεοελληνική αναγέννηση, 
απέναντι στην ψευτοαναγέννηση, που εί-
χαμε πριν εκατό χρόνια....»
«Και όμως η στιγμή είναι σοβαρή, τα ση-
μεία θλιβερά. Η ώρα του χρέους για τους 
ζωντανούς ανθρώπους έχει σημάνει από 
καιρό.» 

«Άνευ»                     Της Άννας Αναγνώστη

«μεταξύ μας Θεέ μου
        μεταξύ μας όλα

   Ψυχομοναξιά...» 
  Ν. Καρούζος

Του Παναγιώτη Κόρπα

Η ελληνική αρρώστια
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Το καλοκαίρι αυτό είχα τη χαρά 
να ξαναδιαβάσω το φιλοσοφι-
κό δοκίμιο του Κώστα Παπαϊω-
άννου Κόσμος και ιστορία – ελ-
ληνική κοσμολογία και δυτι-
κή εσχατολογία (Εναλλακτικές 
Εκδόσεις). Στο βιβλίο αυτό, το 
οποίο ο συγγραφέας συνέγραψε 
σε ηλικία μόλις 30 ετών, περι-
γράφει το ιστορικό δίπολο ανά-
μεσα στην ελληνική και δυτική 
σκέψη. Η άποψή του, ολοκλη-
ρωμένη και συγκροτημένη, δεν 
είναι αξιολογική των δύο διαφο-
ρετικών φιλοσοφικών καταφά-
σεων, δεν προκρίνει δηλαδή τη 
μία έναντι της άλλης. Απεναντί-
ας αναδεικνύει τις σημαντικές 
πλευρές κάθε μιας από αυτές 
και όπως χαρακτηριστικά ανα-
φέρεται στον πρόλογο του βιβλί-
ου, «Μας βάζει να σκεφτούμε… 
την ‘’ουτοπία’’ μιας ανθρώπινης 
ιστορίας, η οποία θα έχει επα-
νενταχθεί στη φυσική τάξη, στον 
κόσμο, που θα συνδυάζει τον 
‘’μετασχηματισμό’’ και την ‘’ησυ-
χία’’, την άρνηση της εργαλεια-
κής μεθόδου, την επιστροφή στο 
κοσμικό αίσθημα της ενότητας 
με το σύμπαν, με την αδιάκοπη 
αναζήτηση της αλήθειας».

Ό 
μως ένα από τα βασι-
κά συμπεράσματα, στα 
οποία μπορεί να οδηγη-
θεί ο αναγνώστης (συ-

μπέρασμα όσο και ερωτηματικό), εί-
ναι το κατά πόσον ο δυτικός κόσμος, 
με βάση τη διαφορετική αφετηρία 
του είναι ικανός να κατανοήσει πλή-
ρως την ελληνική σκέψη και, για να 
φτάσουμε στο προκείμενο, μπορεί 
να αφομοιώσει μία από τις κορυφαί-
ες εκδηλώσεις της, την αρχαία τρα-
γωδία. 

Ο Οιδίπους Τύραννος του Σοφο-
κλή είναι ίσως η πιο αναγνωρίσιμη, 
σε διεθνές επίπεδο, τραγωδία. Εξ αι-
τίας του τραγικού της περιεχόμενου, 
έχει εμπνεύσει πλείστους όσους των 
γραμμάτων και των τεχνών, πολύ 
περισσότερο είναι σημείο αναφο-
ράς στη θεωρία που άρθρωσε ο Σί-
γκμουντ Φρόυντ, πατέρας της ψυχα-
νάλυσης. Δεν χρειάζεται να επεκτα-
θούμε περαιτέρω σε αυτό.   

Στην υπόθεση του έργου, ο ήρω-
ας βρίσκεται προ μιας προδιαγε-
γραμμένης μοίρας ήδη από τη στιγ-

μή της γέννησής του. Ό,τι προσπά-
θεια κι αν έχουν κάνει οι γονείς του 
(Λάιος και Ιοκάστη), ό,τι ενέργει-
ες κι αν έχει κάνει ο Οιδίπους, η πο-
ρεία είναι προδιαγεγραμμένη. Ο Λά-
ιος θα φονευθεί από το χέρι του γιού 
και ο δράστης θα κληρονομήσει το 
βασίλειο και θα νυμφευθεί τη μητέ-
ρα του. 

Όσο κι αν έχουν αναλύσει το κεί-
μενο ιστορικοί, δεν έχει βρεθεί «η 
ύβρις» για την οποία πρέπει να τι-
μωρηθεί ο ήρωας.  Ίσως γιατί ο Σο-
φοκλής δεν ήθελε να χειριστεί το 
κλασικό αυτό σχήμα πάνω στο οποίο 
στηρίζονται πολλές τραγωδίες. Πε-
ρισσότερο προσπαθεί να αναδεί-
ξει μιαν άλλη αξία: Την αρμονία αν-
θρώπινου νόμου και θείας τάξης 
στην οποία εμπεριέχεται ο άνθρω-
πος. Μια αρμονία η οποία δεν μπο-
ρεί να διαταραχθεί και κάθε προσπά-
θεια παραβίασής της οδηγεί στην τι-
μωρία (βλέπε Προμηθέας Δεσμώ-
της). Τούτο γιατί στον βαθύ πυρήνα 
της ελληνικής σκέψης ‘Ύβρις είναι η 
έννοια της δημιουργίας του Νέου Αν-
θρώπου, η έννοια κατά την οποία το 
παρελθόν απορρίπτεται συλλήβδην 
και η ιστορία εκκινεί ως αληθινή(;) 
αυτή τη φορά από το Τώρα. Το τελευ-
ταίο μπορούμε να το συναντήσουμε 
σε εκφράσεις όσο και παραμορφώ-
σεις της δυτικής σκέψης. Ο Νέος Άν-
θρωπος, στον πυρήνα του οποίου 
μπορεί κάποιος να συναντήσει τον 
ατομικισμό (βασική έννοια του προ-
τεσταντισμού και κατ’ επέκταση του 
καπιταλισμού), είναι ο άξονας και το 
ιδανικό θεωριών, πολιτιστικών κα-
ταθέσεων, αλλά και πολιτικών προ-
τάσεων.  Και είναι αυτός ο Νέος Άν-
θρωπος, ο συγγραφέας της ιστορί-
ας εκ του μηδενός, τον οποίο διεκδι-
κούν τόσο ολοκληρωτικές πολιτικές 
θεωρίες (ναζισμός), όσο και απε-
λευθερωτικές όπως ο μαρξισμός. 

Το ζητούμενο όμως είναι η υπέρ-
βαση αυτού του δίπολου ή πιο σωστά 
ο συγκερασμός της ελληνικής με τη 
δυτική σκέψη. 

Ας επανέλθουμε όμως στα δικά 
μας. 

Το καλοκαίρι αυτό ανέβηκε στην 
Επίδαυρο ο Οιδίπους Τύραννος από 
το ρωσικό θέατρο Βαχτάνγοφ και τον 
Λιθουανό σκηνοθέτη Ρίμας Τούμι-
νας. Παραμένοντας πιστός στο κεί-
μενο του έργου, προσπάθησε να κά-

νει την υπέρβαση μέσα από τη σκη-
νοθετική πρόταση, αλλά και τα ευ-
ρήματα τα οποία χρησιμοποίησε. Ο 
ίδιος άλλωστε έχει δηλώσει σε συ-
νέντευξή του ότι κατ’ αυτόν κεντρι-
κός ήρωας δεν είναι ο Οιδίπους, 
αλλά η Ιοκάστη. Στην παράστασή 
του ήταν καθαρή η κριτική του στά-
ση απέναντι στην εξουσία. Αυτό άλ-
λωστε χαρακτηρίζει και τις προσω-
πικές του καταθέσεις. 

Επιπλέον το ανέβασμα του έρ-
γου συνέπεσε με την περίοδο αμη-
χανίας που χαρακτηρίζει το Ελλη-
νικό Φεστιβάλ. Ενδεχομένως στην  
προσπάθεια να αντιμετωπιστεί αυτή 
η αμηχανία και να κερδηθεί το ελλη-
νικό κοινό εντάσσονται τροποποιή-
σεις του κειμένου, όπως αυτή κατά 
την οποία ο Κρέοντας τραγουδά το 
«Είμαι αητός χωρίς φτερά» (τραγε-
λαφικό όσο και απαράδεκτο).  Ακό-
μη και η ένταξη στον ρωσικό θίασο 
ενός χορού (στιβαρού όσο και ου-
σιώδους) από Έλληνες έδειχνε να 
εντάσσεται στην πιο πάνω λογική. 
Η παράσταση γενικά μπορεί να χα-
ρακτηριστεί με δύο λόγια άνιση και 
επίπεδη.  Άνιση γιατί υπήρχαν στιγ-
μές που η τραγικότητα του έργου 
έβγαινε πάνω στους θεατές, επίπε-
δη γιατί δεν κατάφερνε να κορυφώ-
σει τον τραγικό λόγο, δίνοντας λίγο 
πολύ την εντύπωση ότι από την αρχή 
έως το τέλος το επίπεδο της πρότα-
σης παρέμενε σταθερό. Τα ευρήμα-
τά του υπήρξαν ευφυή, αλλά στο με-
γαλύτερο μέρος τους ατυχή.  Ατυχής 
ήταν η επιλογή να παρουσιασθεί ο 
Κρέων ως μια φιγούρα βγαλμένη 
από ένα gay parade, τόσο ενδυματο-

λογικά όσο και κινησιολογικά. Μπο-
ρεί το  συγκεκριμένο να προκάλεσε 
την ευθυμία του κοινού, αλλά ήταν 
μάλλον ένα εύκολο τέχνασμα. 

Εξίσου επιφανειακή ήταν η κατά-
δειξη της τρωτότητας του βασιλιά Οι-
δίποδα μέσω της ανάδειξης του πα-
λαιού παιδικού τραύματος στα πό-
δια του. Η κριτική στην εξουσία μπο-
ρεί άριστα να δοθεί πιο εύσχημα και 
εσωτερικά. Όπως με τη φιγούρα του 
ανθρώπου (εκτός κειμένου) που τυ-
λιγμένος με γάζες (ο λαός της Θή-
βας υπέφερε από λοιμό) συμπλή-
ρωνε το κάδρο της παράστασης βου-
βός. Σαφής αναφορά σε μια κοι-
νωνία άρρωστη, βουβή, παθητική. 
Όπως ακριβώς φαίνεται στο απόσπα-
σμα συνέντευξής του «…χαρακτή-
ρες όπως ο Οιδίποδας έχουν σχεδόν 
εκλείψει σήμερα. Το να αυτοτιμωρεί-
σαι για τις αμαρτίες σου είναι εκτός 
μόδας! Στην εποχή μας επικρατεί η 
αίσθηση της απόλυτης αθωότητας. 
Για ό,τι άσχημο συμβαίνει, οι άνθρω-
ποι αναζητούν ευθύνες οπουδήπο-
τε αλλού εκτός από τον ίδιο τον εαυ-
τό τους: στους γείτονες, στην πόλη, 
στην πολιτική, στην κυβέρνηση, στη 
χώρα. Λένε: “μακάρι να είχα γεν-
νηθεί σε μία άλλη οικογένεια ή σε 
άλλη χώρα, ή σε διαφορετική εποχή 
– τότε, όλα θα ήταν διαφορετικά…”».

Στα αρνητικά της παράστασης 
μπορούν να προστεθούν η μετάφρα-
ση των ρώσικων διαλόγων, μέσω 
του ηλεκτρονικού πίνακα, με μι-
κρούς χαρακτήρες, αλλά και η μου-
σική πλαισίωση του έργου (τζαζ 
υπόκρουση με σαξόφωνο!) η οποία 
λειτουργούσε άσχετα, αλλά και ως 

αντιπερισπασμός. 
Αυτό όμως το οποίο καθιστούσε 

εντυπωσιακή την παράσταση ήταν 
ο τεράστιος κύλινδρος που δέσποζε 
στον χώρο της σκηνής. Κύλινδρος ο 
οποίος ως μοίρα καταδείκνυε, μέσω 
της παλινδρόμησής του, τη ρευστό-
τητα της ανθρώπινης κατάστασης, 
το μάταιο της εξουσίας, την αδυνα-
μία του ανθρώπου μπροστά στο πε-
πρωμένο. Κι εδώ ακριβώς, στο τέ-
λος της παράστασης, φάνηκε η μη 
κατανόηση του Σοφοκλή. Βάζοντας 
τα δύο μικρά κορίτσια του Οιδίπο-
δα, την Αντιγόνη και την Ισμήνη, να 
προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τον 
τεράστιο αυτό κύλινδρο/μοίρα/πε-
πρωμένο, πρότεινε ουσιαστικά, σε 
αντίθεση με την αρμονία του αρχαί-
ου ελληνικού κόσμου (βασική έν-
νοια στον Οιδίποδα όσο και στα υπό-
λοιπα έργα του Σοφοκλή), την κατά 
Προμηθέα πλευρά του ανθρώπου, 
συμπέρασμα που έμενε, ως τελευ-
ταία εντύπωση, στους θεατές . 

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, 
ο ελληνικός χορός υπήρξε αντάξι-
ος του ρόλου του, ενώ από τους Ρώ-
σους ηθοποιούς ξεχώρισαν περισ-
σότερο οι δεύτεροι ρόλοι καταδει-
κνύοντας τη σπουδαιότητα της ρώσι-
κης σχολής υποκριτικής. 

Η παράσταση αυτή, μια παράστα-
ση η οποία κυμαινόταν ανάμεσα στο 
μοντέρνο και το μεταμοντέρνο, ήταν 
αντιπροσωπευτική της μετέωρης 
άποψης που υπάρχει, προς το πα-
ρόν, για το Ελληνικό Φεστιβάλ. Μέ-
νει να δούμε πού θα κατασταλάξει η 
ηγεσία του. 

Ένας Ρώσος Οιδίπους
Οιδίπους τύραννος σε σκηνοθεσία Ρίμας Τούμινας
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Θ 
α μπορούσε κάλλι-
στα να είναι η εισαγω-
γή μιας χολιγουντιανής 
ταινίας τρόμου. Στην 

καρδιά του χειμώνα του 1959, σε 
κάποια απομακρυσμένη περιοχή 
της ΕΣΣΔ, ένας χαμηλόβαθμος αξι-
ωματικός του στρατού λαμβάνει ένα 
τηλεφώνημα από την κεντρική διοί-
κηση, το οποίο τον πληροφορεί πως 
αγνοείται μια ομάδα εννέα ορει-
βατών και διατάσσεται να οργανώ-
σει μια αποστολή έρευνας και διά-
σωσης. Οι διασώστες προσγειώνο-
νται με ελικόπτερα στην εκτεθειμέ-
νη πλαγιά του όρους Κολάτ Σιάκλ, 
που στη γλώσσα των αυτοχθόνων 
των Ουραλίων, Μάνσι, σημαίνει 
“το βουνό των νεκρών” και ανακα-
λύπτουν ένα αντίσκηνο μισοθαμμέ-
νο στο χιόνι. Εκτός από ένα τεράστιο 
σχίσιμο στα πλάγια της σκηνής, τί-
ποτε δε φαίνεται παράξενο. Τα ρού-
χα και τα παπούτσια των ορειβα-
τών, αλλά και ο εξοπλισμός τους 
είναι μέσα στο αντίσκηνο, ωστό-
σο οι ίδιοι απουσιάζουν. Τα μέλη 
της ομάδας διάσωσης διακρίνουν 
πολλά ανθρώπινα ίχνη να απομα-
κρύνονται από τη σκηνή και κανέ-
να να επιστρέφει. Αποφασίζουν να 
ακολουθήσουν τα ίχνη και σύντο-
μα πέφτουν πάνω στα πρώτα πτώ-
ματα. Τα ευρήματα και η ιατροδικα-
στική έρευνα που θα ακολουθήσει 
θα αποδείξουν ότι η πραγματικότη-
τα μπορεί να ξεπεράσει κάθε χολι-
γουντιανό σενάριο σε τραγικότητα, 
καθώς πενήντα έξι χρόνια μετά το 
γεγονός οι αιτιάσεις για το τι μπορεί 
να συνέβη το μοιραίο βράδυ διίστα-
νται και το περιστατικό του περά-
σματος του Ντίατλοβ παραμένει 
το πλέον άλυτο μυστήριο στα ορει-
βατικά χρονικά.

Οι ορειβάτες ήταν όλοι φοιτη-
τές του Πολυτεχνείου των Ουραλί-
ων. Στις 25 Ιανουαρίου του ’59 εί-
χαν αποφασίσει να φτάσουν με σκι 
στο όρος Οτόρτεν διασχίζοντας μια 
από τις πιο απροσπέλαστες περι-
οχές των Ουραλίων. Αρχηγός της 
αποστολής ήταν ο έμπειρος οδη-
γός βουνού, Ιγκόρ Ντίατλοβ και η 
ομάδα που απαρτιζόταν από εφτά 
άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 
20 με 24 ετών, είχε μακρόχρονη 
πείρα στην ορειβασία και στην επι-
βίωση σε χειμερινές συνθήκες. Επί-
σης, γνώριζαν καλά ο ένας τον άλ-

λον, καθώς είχαν συμμετάσχει σε 
παρόμοιες αποστολές στο παρελ-
θόν, ήταν καλά εξοπλισμένοι και εί-
χαν σχεδιάσει προσεκτικά την πο-
ρεία τους. Αρχικά, η ομάδα κάλυ-
πτε σχετικά μεγάλες αποστάσεις. 
Στις 28 Ιανουαρίου, ο Γιούρι Γι-
ούντιν, που είχε ανεβάσει υψηλό 
πυρετό, εγκατέλειψε την ομάδα και 
επέστρεψε στην πόλη Βιζάι, όπου 
θα περίμενε τους υπολοίπους. Σύμ-
φωνα με τη μαρτυρία του, το ηθι-
κό των ορειβατών ήταν πολύ υψη-
λό και όλοι αδημονούσαν να κατα-
κτήσουν την κορυφή του Οτόρτεν. 
Προφανώς, η απόφαση του Γιού-
ντιν να εγκαταλείψει, του έσωσε τη 
ζωή.

Με την αποχώρηση του Γιού-
ντιν και με τις καιρικές συνθήκες 
να χειροτερεύουν και την ορατότη-
τα να μειώνεται, η ομάδα φαίνεται 
πως απέκλινε της πορείας της και 
το απόγευμα της 2ας Φεβρουαρί-
ου ο Ντίατλοβ αποφάσισε να κατα-
σκηνώσουν στην εκτεθειμένη πλα-
γιά του Κολάτ Σιάκλ, μέσα σε χιονο-
θύελλα. Πολλοί ορειβάτες έχουν εκ-
φράσει τις επιφυλάξεις τους σχετικά 
με την επιλογή του σημείου κατα-
σκήνωσης, αλλά ο ίδιος ο Γιούντιν, 
υπερασπιζόμενος τον Ντίατλοβ, δή-
λωσε το 2008 ότι μάλλον δεν ήθε-
λε να χάσει το υψόμετρο που είχαν 
ανέβει, κι έτσι έστησαν το αντίσκηνο 
στη δυτική πλαγιά του βουνού κα-
θώς λυσσομανούσε ο άνεμος. Στις 
26 Φεβρουαρίου, ένα ελικόπτε-
ρο θα εντόπιζε το μισογκρεμισμέ-
νο αντίσκηνο και το όνομα Ντίατ-
λοβ θα γινόταν συνώνυμο του μυ-
στηρίου.

Οι διασώστες ακολούθησαν 
τα ίχνη και μισό χιλιόμετρο από τη 
σκηνή εντόπισαν τα υπολείμμα-
τα μιας φωτιάς κάτω από ένα μεγά-
λο πεύκο. Δίπλα στη φωτιά κείτο-
νταν οι παγωμένες σοροί των Γκε-
όργκι Κριβονισένκο και Γιούρι 
Ντοροσένκο, οι οποίοι ήταν ντυ-
μένοι μόνο με τα εσώρουχα και ξυ-
πόλυτοι. Οι ερευνητές παρατήρη-
σαν πως το πεύκο είχε σπασμένα 
κλαδιά σε ύψος μέχρι πέντε μέτρα. 
Προφανώς, είχαν προσπαθήσει να 
σκαρφαλώσουν στο δέντρο μέσα 
στη νύχτα, αλλά για ποιο λόγο;

Τριακόσια μέτρα από το πεύ-
κο, η ομάδα διάσωσης ανακάλυ-
ψε τα πτώματα του ίδιου του Ντίατ-

λοβ, του Ραστέμ Σλομπόντιν και 
της Ζινάιντα Κολμογκόροβα. Η 
στάση και ο προσανατολισμός των 
σωμάτων τους έδειχνε ότι πέθαναν 
στην προσπάθειά τους να επιστρέ-
ψουν στο αντίσκηνο. Το αίτιο θανά-
του και των πέντε ορειβατών κρί-
θηκε πως ήταν η υποθερμία, αλλά 
θα περνούσαν πάνω από δύο μή-
νες και μόνο όταν το χιόνι άρχισε 
να λιώνει οι ερευνητές θα έβρισκαν 
τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της ομά-
δας τους, Αλεξάντερ Ζολοταριόβ, 
Νικολά Θιμπώ-Μπρινιόλ, Αλε-
ξάντερ Κολοβάτοβ και Λουντμί-
λα Ντουμπίνινα σε ένα μισοπαγω-
μένο φαράγγι, ένα χιλιόμετρο από 
το αντίσκηνο. Και οι τέσσερις είχαν 

σοβαρά εσωτερικά τραύματα χωρίς 
κανένα εξωτερικό τραύμα, μώλωπα 
ή κατεστραμμένο ιστό. Οι γιατροί 
έγραψαν στο πόρισμά τους πως η 
βλάβη στα εσωτερικά τους όργανα 
ισοδυναμούσε με τη σφοδρότητα 
αυτοκινηστικού ατυχήματος. Το πιο 
ανατριχιαστικό εύρημα της νεκρο-
ψίας ήταν πως η γλώσσα της Ντου-
μπίνινα είχε ξεριζωθεί και έλλειπε.

Ήταν ξεκάθαρο ότι κάτι απί-
στευτα τραγικό συνέβη στην ομά-
δα των ορειβατών και οι ερευνη-
τές στράφηκαν στις φωτογραφικές 
μηχανές και τα ημερολόγια των με-
λών της αποστολής για να συγκρο-
τήσουν ένα χρονολόγιο των γεγονό-
των που έλαβαν χώρα στο βουνό.

Οι φωτογραφίες κατέδειξαν ότι 
οι ορειβάτες όντως έστησαν τον κα-
ταυλισμό τους στις πέντε το απόγευ-
μα, στις 2 Φεβρουαρίου. Οι φωτο-
γραφίες δείχνουν τους νέους χα-
ρούμενους και υγιείς. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τη χωνεμένη τροφή στα 
σώματα των μελών της ομάδας, οι 
ερευνητές κατόρθωσαν να υπολο-
γίσουν ότι είχαν φάει περίπου στις 
7 το βράδυ και πιθανόν έπεσαν για 
ύπνο μερικές ώρες αργότερα. Το 
συγκεκριμένο δείπνο, λοιπόν, επέ-
τρεψε στους ιατροδικαστές να υπο-
λογίσουν ότι η στιγμή του θανάτου 
τοποθετούνταν ανάμεσα στις 9 και 
τις 12 το βράδυ.

Ό,τι κι αν ήταν αυτό που συνέ-

βη μέσα στο βράδυ πρέπει να πανι-
κόβαλε τα μέλη της ομάδας σε βαθ-
μό που να πιστέψουν ότι η ζωή τους 
ήταν υπό άμεση απειλή. Σαν αποτέ-
λεσμα έσχισαν με μαχαίρι το αντί-
σκηνο και πετάχτηκαν έξω σχεδόν 
γυμνοί και ξυπόλητοι σε θερμο-
κρασίες -25 με -30 βαθμών Κελ-
σίου, αναζητώντας τη σωτηρία η 
οποία παραδόξως βρισκόταν στο 
ίδιο το αντίσκηνο που μόλις είχαν 
εγκαταλείψει. Ποιο ήταν όμως αυτό 
το καταλυτικό γεγονός που μπορεί 
να έτρεψε σε φυγή εννέα έμπειρους 
ορειβάτες; Στα χρόνια που ακολού-
θησαν τα γεγονότα της 2/2/1959, 
το πέρασμα του Ντίατλoβ πέρασε 
στον θρύλο και πολλές θεωρίες επι-
χείρησαν να δώσουν μια πειστική 
εξήγηση στο μυστήριο χωρίς απο-
τέλεσμα. Κάποιοι έχουν κάνει λόγο 
για χιονοστιβάδα (η σκηνή βρέθη-
κε όρθια και στο πέρασμα δεν έχει 
καταγραφεί ποτέ χιονοστιβάδα), άλ-
λοι για επίθεση από μέλη της φυλής 
των Μάνσι (τα μόνα ίχνη στο σημείο 
ήταν των εννέα ορειβατών) και χα-
μηλής συχνότητας ηχητικά κύματα. 
Οι λάτρεις των συνωμοσιών αναφέ-
ρουν μυστικά σοβιετικά πειράματα 
και οι αποκρυφιστές πιθανολογούν 
εμφάνιση του Γιέτι ή ακόμη και 
εξωγήινων οντοτήτων. Ακόμη και 
η επίσημη εγκληματολογική έρευ-
να των σοβιετικών αρχών κατέληξε 
πως οι θάνατοι προήλθαν από μια 
«άγνωστη εξαναγκαστική δύναμη», 
προσφέροντας άφθονο καύσιμο για 
κάθε είδους εικασίες.

Παρόλα αυτά, ίσως τελικά 
αυτό που μας διαφεύγει είναι 
πως εστιάζουμε στο μυστήριο, 
ενώ θα έπρεπε να εστιάσουμε 
στην τραγωδία αυτή καθεαυτή. 
Εκτός από τις αναμνήσεις φίλων 
και συγγενών, μια σκουριασμένη 
πλάκα είναι το μόνο ενθύμημα 
των εννέα ανθρώπων που έχασαν 
τη ζωή τους μέσα στον τρόμο 
και την παγωνιά. Μια σειρά από 
πραγματικά τρομερά γεγονότα 
προκάλεσαν τους θανάτους στο 
πέρασμα του Ντίατλoβ. Ο Γιούρι 
Γιούντιν, ο μόνος από την ομάδα 
που ξεγέλασε τη μοίρα, δήλωσε 
λίγο πριν το θάνατό του, το 2013, ότι 
«άν μπορούσα να κάνω μία μόνο 
ερώτηση στο Θεό, αυτή θα ήταν τι 
πραγματικά συνέβη στους φίλους 
μου εκείνη τη νύχτα».

Το πέρασμα του Ντίατλοβ
Η ορειβατική τραγωδία στο «βουνό των νεκρών»

Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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Κάθε νέος πολιτικός, που αναζητάει τις ψήφους των συμπολιτών του, δεν ξεχνά 
να μας υπενθυμίζει πως «λεφτά υπάρχουν». Πόσα είναι, όμως, αυτά τα λεφτά; Ρωτήσαμε κάποιες 

εξέχουσες προσωπικότητες της νέας εποχής Σύριζα να μας απαντήσουν στο φλέγον αυτό ερώτημα...
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Η ταινία του Ντάντλεϊ Νίκολς είναι 
ένα μνημείο. Κι αν έχει αξία η επα-
ναπροβολή της, αυτή βρίσκεται όχι 
τόσο στις κινηματογραφικές της 
αρετές –θα μπορούσε να είναι ένα 
παράδειγμα για το τι δεν είναι ο κι-
νηματογράφος– αλλά στην ιστορι-
κότητά της. Το ίδιο το έργο του Ευ-
γένιου Ο’ Νηλ, που ο Νίκολς το δι-
ατήρησε αυτούσιο, είναι το πρώ-
το ενδιαφέρον στοιχείο αυτής της 
ιστορικότητας. Στην πραγματι-
κότητα πρόκειται για καταγραφή 
μιας εξαιρετικής παράστασης του 
έργου: Η ταινία γυρίστηκε το 1947 
και η πρώτη παράσταση έγινε στο 
θέατρο Γκιλντ του Μπρόντγουεϊ το 
1931, με μεγάλη επιτυχία, και συ-
νεχίστηκε στο θέατρο Άλβιν την 
επόμενη χρονιά.

Τ 
ο κινηματογραφικό έργο 
διασώζει την προπολεμι-
κή θεατρική παράδοση του 
Μπρόντγουεϊ, την οποία 

εν τω μεταξύ ο κινηματογράφος 
προσπέρασε και αναμόρφωσε. 
Πράγματι, τρία μόλις χρόνια υστε-
ρότερα, στα 1951, ο Κωνσταντινου-
πολίτης Ηλίας Καζαν(τζόγλου), με 
Το Λεωφορείον ο Πόθος, βασισμένο 
στο ομώνυμο έργο ενός άλλου μεγά-
λου δραματουργού, του Τένεσι Ου-
ίλιαμς, θα δώσει ένα υπόδειγμα κι-
νηματογραφικής μεταφοράς, εγκαι-
νιάζοντας τη νέα κινηματογραφική –
και θεατρική– υποκριτική. Ο μεγά-
λος μαθητής του, Μάρλον Μπρά-
ντο, μαζί με τον άλλο μαθητή, τον 
Τζέιμς Μπάιρον Ντιν, έφεραν τη 
σχολή του νεοϋορκέζικου «Άκτορς 
Στούντιο» –που ο Καζάν ήταν συν-
δημιουργός του– και τη νέα τεχνική 
του στην οθόνη. Έτσι ο ψυχολογικός 
ρεαλισμός, που πρώτος εμπνευστής 
του ήταν προπολεμικά ο Ο’ Νηλ, ρί-
ζωσε και στον κινηματογράφο. Εάν 
σας φανεί λίγο παλιομοδίτικη η 
υπόκριση των ηθοποιών στο έργο 
του Νίκολς, ο Καζάν είναι η αιτία.

Η προφανής ιστορική αξία της 
ταινίας είναι, όπως είπαμε, το ίδιο 
το έργο. Η καθημερινή αμερικανι-
κή λαλιά με τον Ο’ Νηλ ανεβαίνει 
στο θέατρο και στην ταινία δίνεται η 
ευκαιρία να ακούσει κανείς αυτού-
σια τη γλώσσα του συγγραφέα, μια 
γλώσσα λυρική, ασυνήθιστη πλέον 
στο σύγχρονο αμερικανικό σινεμά. 
Ο νομπελίστας Ο’ Νηλ, γεννημένος 
το 1888, μεταφέρει αυτοβιογραφικά 
στοιχεία από τον απόηχο του αμερι-
κανικού Εμφυλίου. Ζώντας ανάμε-
σα στη Νέα Υόρκη και τη Βοστώνη, 

σαν τους ήρωες του έργου του, προ-
φανώς έχει μεγαλώσει ακούγοντας 
ιστορίες της ίδιας της οικογένειάς 
του στα αδελφοκτόνα εκείνα χρόνια 
της αμερικανικής εθνογένεσης. Με 
γερή κλασική παιδεία, τι πιο φυσι-
κό από το να πατήσει πάνω στην αρ-
χέγονη ιστορία της ελληνικής εθνο-
γένεσης, τον ομηρικό Τρωικό Πό-
λεμο και τον μύθο των Ατρειδών, 
έτσι όπως ο Αισχύλος τον παραδί-
δει στην «Ορέστειά» του. Υπάρχουν 
στοιχεία και από την «Ηλέκτρα» του 
Σοφοκλή, αλλά το έργο του Ο’ Νηλ 
ακολουθεί ακόμα τη διάρθρωση της 
τριλογίας: «Ο γυρισμός» («Αγαμέ-
μνων»), «Οι κυνηγημένοι» («Χοη-
φόροι»), «Οι στοιχειωμένοι» («Ευμε-
νίδες»).

Και ο Αισχύλος δεν είναι το μόνο 
στοιχείο ιδιαίτερου ελληνικού εν-
διαφέροντος για το έργο. Μπορεί 
η Κατίνα Παξινού να άφησε επο-
χή στην Επίδαυρο ως ηθοποιός-ιέ-
ρεια του αρχαίου δράματος, επέ-
πρωτο όμως να μας διασωθεί η ει-
κόνα της τέχνης της υπόκρισής της 
σ’ αυτή την ταινία του Νίκολς. Όχι 
μόνο λάμπει κουβαλώντας όλη τη 
σκευή της ελληνικής αναβίωσης 
του αρχαίου δράματος, που ξεκίνη-
σε με τον Σικελιανό στον Μεσοπόλε-
μο, αλλά είναι φως φανάρι πως είναι 
η δασκάλα της ερμηνείας της άλλης 
νέας συμπρωταγωνίστριάς της, της 
Ρόζαλιντ Ράσελ, που τόσο παινέθη-
κε και έφτασε μέχρι το κατώφλι των 
Όσκαρ. Μπορεί να την προδίδει κά-
ποτε η προφορά, στην τέλεια ωστό-
σο εκφορά της αγγλικής, αλλά η Πα-
ξινού ρίχνει βαριά τη σκιά της στο 
έργο, ως αστέρας πρώτου μεγέθους, 
που ο κινηματογράφος ευδόκησε να 
διασώσει τη μορφή της. 

Αλλά ας μείνουμε λίγο στο έργο 
του Νίκολς. Η ιστορία, όπως την 
απαθανάτισε ο Ο’ Νηλ –το έργο γρά-
φτηκε το 1928–, έχει τους Μάνον 
στη θέση των Ατρειδών και τον Εμ-

φύλιο στη θέση του Τρωικού. Κατά 
τη λήξη του πολέμου (1865), ο αρ-
χηγός της οικογένειας, στρατηγός 
Έζρα Μάνον (Αγαμέμνων), επι-
στρέφει στο σπίτι του μαζί με τον αν-
δραγαθήσαντα γιο του Όριν (Ορέ-
στης). Εν τω μεταξύ, η κόρη του Λα-
βίνια (Ηλέκτρα) ανακαλύπτει πως 
η μητέρα της Κριστίν (Κληταιμνή-
στρα) έχει εραστή της τον πλοίαρχο 
Μπραντ (Αίγισθος), με τον οποίο εί-
ναι και η ίδια ερωτευμένη. 

Κυριευμένη από ζήλια, τόσο για 
τον εραστή όσο και για τον πατέρα, 
η Λαβίνια εκβιάζει την Κριστίν ότι 
θα τα αποκαλύψει όλα, ώστε αυτή 
να εγκαταλείψει τον Μπραντ. Όταν 
ο Έζρα επιστρέφει, η Κριστίν, με τη 
βοήθεια του Μπραντ, που κρύβει 
ένα ένοχο μυστικό για τους Μάνον, 
τον δηλητηριάζουν. Η Λαβίνια προ-
φταίνει εν τω μεταξύ τον ετοιμοθά-
νατο πατέρα της να υποδεικνύει την 
Κριστίν ως δολοφόνο του. Την ημέ-
ρα της κηδείας του επιστρέφει και ο 
Όριν που τρέφει παθολογική αγάπη 
για την Κριστίν – όπως άλλωστε και 
η Λαβίνια για τον Έζρα. 

Όταν λοιπόν η Λαβίνια του απο-
καλύπτει τη σχέση της μητέρας τους 
με τον Μπραντ, ο Όριν, από ζήλια κι 
αυτός, αποφασίζει να βοηθήσει τη 

Λαβίνια να πάρουν εκδίκηση. Σκο-
τώνει τον πλοίαρχο Μπραντ και 
ωθεί τη μητέρα του στην αυτοκτο-
νία. Έπειτα τα αδέλφια Μάνον φεύ-
γουν για ταξίδι στα νησιά της Νότι-
ας Θάλασσας με σκοπό να ξεχάσουν 
τα εγκλήματά τους. Όταν όμως επι-
στρέφουν, διαπιστώνουν ότι η ζωή 
τους έχει πλέον καταστραφεί και η 
κατάρα των Μάνον δεν τους αφήνει 
να ησυχάσουν. Ο Όριν αυτοκτονεί 
και Λαβίνια δεν θα βρει την ευτυχία 
στο πλάι του Πίτερ (Πυλάδης).

Αν στο αρχαίο δράμα η μοίρα 
και η κατάρα των Ατρειδών κρατά-
ει τους ήρωες μακριά από την ευ-
τυχία, στο έργο του Ο’ Νηλ η ενοχή 
παίρνει τη θέση της κατάρας και της 
μοίρας. Τα ευτυχισμένα νησιά της 
Νότιας Θάλασσας (επίγεια πραγ-
μάτωση της αρχαίας μεταθανάτι-
ας Νήσου των Μακάρων) προσθέ-
τουν το αμερικανικό όνειρο ενός δι-
ηνεκούς μήνα του μέλιτος. Ο Νίκολς 
θυμίζει σε όλη τη διάρκεια του έρ-
γου την αρχαία καταγωγή του δρά-
ματος. Όλη σχεδόν η ταινία είναι γυ-
ρισμένη στην είσοδο του αμερικάνι-
κου νεοκλασικού μεγάρου των Μά-
νον και στο επίσης νεοκλασικό τους 
σαλόνι, σα να βρισκόμαστε πάντα 
μπροστά στις Μυκήνες και στο πα-

λάτι του Αγαμέμνονα. Η Παξινού, 
όπως είπα, έχει παρασύρει στη δική 
της αναβίωση του αρχαίου δράμα-
τος και τη συμπρωταγωνίστριά της  
Ρόζαλιντ Ράσελ. Περισσότερο κινη-
ματογραφικός είναι ο Ρέιμοντ Μά-
σεϊ, που υποδύεται εξαιρετικά τον 
ανδρικό σπαραγμό του Έζρα Μά-
νον, υποψήφιος για Όσκαρ μαζί με 
τη Ράσελ. Ο Μάικλ Ρέντγκρεϊβ στο 
ρόλο του Όριν-Ορέστη έχει επίσης 
το δικό του στυλ, αν και δεν απομα-
κρύνεται τελείως από τη μαγεία της 
Παξινού. Ο Λίο Γκεν στον ρόλο του 
πλοίαρχου Μπραντ δίνει μια πολύ 
καλή παρουσία και τους ρόλους 
συμπληρώνουν ο Κερκ Ντάγκλας 
στην πρώτη του κινηματογραφική 
εμφάνιση, στον ρόλο του Πήτερ-Πυ-
λάδη και η Νάνσυ Κόουλμαν στον 
ρόλο της Χέιζελ.

Η μεταφορά από τον Ντάντλεϊ 
Νίκολς του έργου στο σινεμά, απα-
ράλλακτα όπως οι Μάνον-Ατρεί-
δες, δεν ευτύχησε. Ο Νίκολς (1895-
1960), περίπου της ίδιας γενιάς με 
τον Ο’ Νηλ, είχε κι αυτός ήδη δοξα-
στεί προπολεμικά γράφοντας το σε-
νάριο ενός αριστουργήματος, όπως 
η Ταχυδρομική άμαξα (1939) του 
Τζων Φορντ. Είναι επίσης ο κινη-
ματογραφικός διασκευαστής του 
πολύκροτου Για ποιον χτυπά η κα-
μπάνα (1943) του Χέμινγουεϊ, που 
χάρισε το Όσκαρ στην Παξινού. Πι-
στός περισσότερο στο κείμενο, αμέ-
λησε τον κινηματογράφο. Ο κινη-
ματογράφος δεν είναι μηδέ θέατρο, 
μηδέ μυθιστόρημα κι ας δανείζεται 
τους μύθους των. Η ταινία του, άρα, 
μπορεί να έχει ιστορικό ενδιαφέρον, 
για όλους τους λόγους που είπαμε, 
αλλά ως σινεμά γίνεται κουραστική, 
κάποτε αφόρητη.

Αλλ’ ας μην είμαστε τόσο αυστη-
ροί! Η αφήγηση ενός παρελθόντος 
που δεν υπάρχει πια –κάπως σαν 
τις παλιές ελληνικές ταινίες– έχει 
οπωσδήποτε τη γοητεία της.

© Kωνσταντίνος Mπλάθρας
Ρήξη, φ. 126 | 10 Σεπτεμβρίου 2016

ΥΓ.: Μιας και μιλήσαμε για ελλη-
νικές ταινίες, στην ψηφοφορία των 
αναγνωστών του «Αθηνοράματος», 
πλειοψήφησε ως η καλύτερη ταινία 
της 40ετίας 1976-2016 –της Με-
ταπολίτευσης δηλονότι– τι άλλο; Η 
κατά Περράκην Λούφα και πα-
ραλλαγή (1984). Άντε να δούμε 
πότε η μεταπολιτευτική Ελλάδα θα 
βγει επιτέλους από τη –θανάσιμη 
πλέον– χαζοχαρούμενη, αριστερή 
εφηβεία της...

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Το πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα 

“ 

Τ ο κινηματο-

γραφικό έργο 

διασώζει την 

προπολεμική 

θεατρική πα-

ράδοση του 

Μπρόντγουεϊ. 
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Διακήρυξη του κινήματος 
Άρδην αποτελεί την πρότασή 
μας για τη διαμόρφωση ενός 
πολιτικού κινήματος που θα 

παρεμβαίνει ενεργότερα και συνολικό-
τερα στην πολιτική ζωή της χώρας. Μετά 
μία πρώτη διαβούλευση και αφού συ-
γκεντρώθηκαν όλες οι παρατηρήσεις, 
κυκλοφόρησε σε έντυπη μορφή και 
δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο. Καλούμε 
όλους τους φίλους και τις φίλες να διαβά-
σουν τη Διακήρυξη και να την υπογρά-
ψουν. Μπορείτε να τη βρείτε στην ιστοσε-
λίδα μας (www.ardin-rixi.gr) καθώς και 
στα γραφεία του Άρδην.

Οι υπογραφές  θα ενημερώνονται διαρ-
κώς μέχρι το Φθινόπωρο, ανά εβδομάδα, 
οπότε και θα αρχίσει η διαδικασία της τε-
λικής συγκρότησης του κινήματος. Όσοι 
και όσες ενδιαφέρονται να συμπορευ-
τούν μαζί μας θα πρέπει να μας στέλνουν, 
ήδη από τώρα, με επιστολή –ηλεκτρονική 
στο perardin@gmail.com ή στη διεύθυν-

ση Άρδην, Ξενοφώντος 4, 10557 Αθήνα– 
το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα και την 
πόλη ή περιοχή κατοικίας, μαζί με κάποιο 
τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e–
mail) αν έχουν, ώστε να μπορούμε να επι-
κοινωνούμε στη συνέχεια. Οι υπογρα-
φές θα δημοσιοποιούνται βέβαια χωρίς 
τα πλήρη στοιχεία των συμμετεχόντων, 
μόνο με το ονοματεπώνυμο, την ιδιότητα 
και την περιοχήυ κατοικίας.

Τα γραφεία του Άρδην στην Αθήνα είναι 
ανοιχτά καθημερινά από τις 9 το πρωί μέ-
χρι τις 8 το βράδυ. Μπορείτε να έρχεστε 
για ενημέρωση, γνωριμία και για να προ-
μηθευτείτε υλικά (διακηρύξεις ερωτημα-
τολόγια, εφημερίδες, περιοδικά κ.ά.).

Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιη-
θούν και τα επόμενα βήματα του κινήμα-
τος, με συναντήσεις και εκδηλώσεις ανά 
την Ελλάδα -έχουν ήδη πραγματοποιη-
θεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα-, κα-
θώς και την  πανελλαδική συνδιάσκεψη 
του Κινήματος.

Προβολή ταινίας
Τρίτη 20/09, ώρα 8.00 μ.μ.

ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΣΧΟΛΗ: ΜΕΤΑΞΥ 
ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ

του Αλέξανδρου Ποταμιάνου

Η ταινία αναζητά τις ρίζες της Επτανησια-
κής Σχολής στην ανάπτυξη της κρητικής 
παράδοσης.Τα πολιτιστικά χαρακτηριστι-
κά των Επτανήσων και η επιμονή στην 
ταυτότητά τους, προβάλλονται στο φόντο 
της βυζαντινής κληρονομιάς, της βενε-
τσιάνικης επιρροής και των συγκρούσε-
ων της “Πέραν των Άλπεων” θρησκευτι-
κής Μεταρρύθμισης.

Η ταινία θα προβληθεί την Τρίτη 20 Σε-
πτεμβρίου στις 20.00 στην αίθουσα πο-
λιτισμού και πολιτικής «Ρήγας Βελεστιν-
λής», Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγ-
μα. Μετά την προβολή θα ακολουθήσει 
συζήτηση με τον σκηνοθέτη. 

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν 
στο εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους 
που διαμένουν εντός της χώρας, υπάρ-
χει η δυνατότητα αποστολής κάθε φύλ-
λου της εφημερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονι-
κή μορφή (pdf). Με μια απλή συνδρομή 
υποστήριξης (15€/χρόνο) και την ηλε-
κτρονική σας διεύθυνση, θα σας στέλ-
νουμε την εφημερίδα Ρήξη σε ηλεκτρο-
νική μορφή… πριν ακόμα κυκλοφορήσει 
στα περίπτερα. Την ίδια στιγμή, με την 
συμβολή σας βοηθάτε στην οικονομική 
επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην 
τράπεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομι-
κή επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξε-
νοφώντος 4, 6ος όροφος, 105 57, Αθή-
να. Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: 
Λογαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπε-
ζα 116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 
1160 0000 1167 6805 465, ΒΙC: 
ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώργος Κα-
ραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από ποιο 
τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η συν-
δρομή. Με το που καταθέσετε τα χρήμα-
τα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Αθανάσιος Γκότοβος
Τσαμουριά

Ταυτότητες στην κατοχι-
κή Θεσπρωτία και ο ρόλος 
της μουσουλμανικής μειο-

νότητας

Μαρία Μαγγιώρου
Σύγχρονα ψέματα 

και 
αρχαίες αλήθειες

Για μια οντολογική αναθε-
ώρηση της Δύσης

Νίκος Κακαδιάρης
Νεωτερικότητα 

και 
Μεταμοντέρνο στη 

βυζαντινή τέχνη
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Ένα πολιτικό κίνημα 
από τον λαό για τον λαό

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΑ
To νέο ιστολόγιο της Πατριωτικής Εναλλακτικής Κίνησης Εκπαιδευτικών
Επισκεφτείτε το στη διεύθυνση eleutheriakaiglwssa.wordpress.com

Παρουσίαση βιβλίου
Δευτέρα 10/10, ώρα 7.30 μ.μ.

1204-1922, Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ 
ΝΕΩΤΕΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

β΄ τόμος: 1821, Η ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΊΑ

του Γιώργου Καραμπελιά

Ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Πειραιά 
και η Εναλλακτική Κοινοτική Πρωτο-
βουλία Πειραιά θα παρουσιάσουν την 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου στις 19.30 το βι-
βλίο του Γιώργου Καραμπελιά, 1821, Η 
δυναμική της Παλιγγενεσίας. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν οι Μάνος Στεφανίδης, 
καθηγητής Πανεπιστημίου, Κωνσταντί-
νος Χολέβας, συγγραφέας και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου. Η παρουσίαση θα γίνει 
στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου 
Πειραιώς, Ηρώων Πολυτεχνείου 47

mailto:perardin@gmail.com

