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Εγκώμιο των συνόρων σ’ 
έναν κόσμο «δίχως όρια»

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ο άγνωστος γείτονας 
Ερντογάν  

Σήμερα
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Καταστρέφοντας τη Συρία

σελ. 16

ο ερντογάν και η συν-
θήκη της λωζάνης 

του Γιώργου Καραμπελιά

Σταύρος Πνευματικάκης

Η διάλυσης της Τράπε-
ζας  Αττικής

Σελίδα 4

Κ 

αθώς το εκκρεμές της ιστορί-
ας μετακινείται από τη Δύση 
στην Ανατολή, μετέωροι στη 
ρωγμή των δύο κόσμων, φτά-

σαμε σε μια κρίση που δεν είναι απλώς 
οικονομική. Είναι μια κρίση καθολική: 
δημογραφική, γεωπολιτική, πολιτική, 
μεταναστευτική, πνευματική: κλωτσο-
σκούφι της Μέρκελ, έντρομοι μπροστά 
στον Ερντογάν, λοιδορούμενοι από τους 
Σκοπιανούς και τους Τσάμηδες. 

Η Δύση, στην οποία καταφύγαμε, μας 
αποδέχεται μόνον ως παρίες, ενώ η 
ισλαμική Ανατολή μας απειλεί με υποτα-
γή και εξαφάνιση. Έτσι, βρεθήκαμε αντι-
μέτωποι με τον εαυτό μας, χωρίς, πλέον, 
περιθώρια για ψεύδη και μεσοβέζικες 
λύσεις. Είτε θα αποδεχτούμε το ιστορικό 

τέλος μας, τη μεταβολή της Ελλάδας σε 
μία πολυφυλετική και πολυεθνική ζώ-
νη-ταμπόν μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 
ένας Λίβανος των Βαλκανίων,  ελεγχό-
μενοι ταυτόχρονα από τη φραγκική Δύση 
και την τουρκική Ανατολή (εξάλλου ο 
άξονας Βερολίνου-Τουρκίας λειτουργεί 
εδώ και πάνω από εκατό χρόνια), είτε, 
για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως 
συλλογικό υποκείμενο, θα πρέπει να 
πραγματοποιήσουμε σήμερα την ανο-
λοκλήρωτη επανάσταση του Ρήγα, να 
υπερβούμε τον καημό της ρωμιοσύνης.

Πιεσμένοι από Ανατολή και Δύση, δεν 
έχουμε πλέον άλλα περιθώρια ιστορι-
κής υποχώρησης. Το πρόβλημα της συ-
νέχειας του έθνους μας παίζεται στα ίδια 
τα νησιά μας, στις ίδιες τις πόλεις, στην 

ίδια μας την πρωτεύουσα. Η φυγή, όταν 
είσαι εξασθενημένος, μεταβάλλεται σε 
υποταγή και εν τέλει σε ιστορικό θάνα-
το. Δεν έχουμε άλλα περιθώρια να συ-
νεχίσουμε στον δρόμο της φυγής-υπο-
ταγής και ταυτόχρονα να συνεχίσουμε 
να επιβιώνουμε. 

Βρισκόμαστε μπροστά στη «μητέρα των 
μαχών». Είτε εδώ, σήμερα και στις επό-
μενες δεκαετίες, θα κερδίσουμε το δι-
καίωμα στην επιβίωση και παράδοξα 
θα ολοκληρώσουμε το ανολοκλήρωτο, 
είτε θα μεταβληθούμε σε μια ιστορική 
ανάμνηση ως ανεξάρτητο έθνος.

Σε μια τέτοια στιγμή, όταν όλα τα ψέματα 
τελειώνουν, είναι δυνατό να επιχειρή-
σουμε μία ολοκληρωτική επ-ανάσταση, 

διότι πλέον δεν έχουμε τίποτα να χάσου-
με, είμαστε στριμωγμένοι στον τοίχο δί-
νοντας μια μάχη ύπαρξης. Απορρίπτο-
ντας τη φυγή προς τα έξω και στα κάθε 
ειδών ναρκωτικά, στα οποία με τόση ευ-
κολία κατέφυγαν τα τελευταία χρόνια οι 
Έλληνες, να αντικρίσουμε θαρραλέα το 
πεπρωμένο μας. 

Στα επόμενα πενήντα ή εκατό χρόνια, 
είτε θα πάψουμε να υπάρχουμε είτε, θα 
ξεπεράσουμε τον καημό μας, επιτέλους 
ελεύθεροι και αυτεξούσιοι.

*Απόσπασμα από το βιβλίο του συγγραφέα 
Η υπέρβαση, Πέραν της αριστεράς και της 
δεξιάς, που θα κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο 
του 2016 από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.
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ΟΧΙ στη
λιβανοποίηση

Δημήτρης Μπούσμπουρας 

Κοινότητα, εκείνο το μπαρ 
που ξενυχτά              Σελίδα 19

σελ. 13-15

αΦιερΩΜα:

το Προσφυγικό / 
Μεταναστευτικό
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Όταν η Αριστερά του «Ναι σε όλα» 
καταργεί… το... «ΟΧΙ»!

Μέρες που είναι, βλέπουμε να διοργανώνε-
ται σειρά από εκδηλώσεις για τον Πόλεμο του 
'40 και την Κατοχή. Στην αρχή παραξενευτή-
καμε: από τόσο νωρίς αρχίσανε οι εκδηλώ-
σεις για την 28η Οκτωβρίου; Η απάντηση εί-

ναι αρνητική. Οι εκδηλώσεις γίνονται στο πλαίσιο του εορτασμού 
της… 12ης Οκτωβρίου 1944, ημέρα απελευθέρωσης της Αθή-
νας. Πρόκειται για μία ακόμη ιδέα της εθνομηδενιστικής ηγεσίας 
μας: Η 28η Οκτωβρίου πρέπει να υποβαθμιστεί και να αντικα-
τασταθεί από την 12η. Όπως γίνεται στας Ευρώπας, όπου εορτά-
ζεται η νίκη επί των Γερμανών και το τέλος του πολέμου. Η ίδια 
αντίληψη υπάρχει και το 1821. Γιατί γιορτάζουμε την αρχή της 
Επανάστασης και όχι το τέλος της;

Έτσι, λοιπόν, το υπουργείο Παιδείας διοργανώνει και σεμι-
νάριο για τους εκπαιδευτικούς, με τίτλο, «Πόλεμος-Κατοχή-Αντί-
σταση-Απελευθέρωση: Προτάσεις για εναλλακτικούς τρόπους 
διδασκαλίας της περιόδου 1940-1944». Σ’ αυτό οι δάσκαλοι επι-
μορφώνονται στο επίμαχο ζήτημα: «Να γιορτάσουμε την απελευ-
θέρωση και όχι την κήρυξη του πολέμου. Πώς προσεγγίζουμε 
τραυματικά και δύσκολα θέματα;». Για το υπουργείο, δηλαδή, το 
ΟΧΙ στους Ιταλούς συνιστά… κήρυξη πολέμου; Μας θυμίζει τις 
απόψεις του ανεκδιήγητου Νάσου Θεοδωρίδη, στην κομματική 
εφημερίδα του Σύριζα Αυγή, ο οποίος διατεινόταν πως δεν έπρε-
πε να αντισταθούμε στους Ιταλούς, μιας και δεν ζητούσαν τίποτε 
παραπάνω από… μια απλή διέλευση του στρατού τους…

Ας πει κάποιος στους προοδευτικούς φωστήρες του τσιπρι-
σμού ότι, σε αυτόν τον τόπο, με τη μακραίωνη αντιστασιακή πα-
ράδοση, έχουμε μάθει να μνημονεύουμε όχι τις νίκες και τις 
επιτυχίες μας, αλλά τις στιγμές εκείνες της ιστορίας, που αποφά-
σισαμε να αντισταθούμε και να αγωνιστούμε. Αυτός ο λαός έχει 
μάθει να γιορτάζει τα «όχι» του, ανεξαρτήτως συνεπειών. Το αντί-
θετο, δηλαδή, από αυτό που κάνει η Αριστερά του «ναι σε όλα». 

Εκείνο τ’ «όχι» δεν το επανέλαβε η ηχώ, 
ήταν πολύ βαρύ για να το μεταφέρει.
Κ. Μόντης

Ν.Δ. 

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 5 νοεμβρίου 2016

Στο παρά πέντε

(Αριστερό) ξύλο 
αντί... δακρυγόνων!
Πριν τρεις μέρες, εμφανίστηκε στον 
ΑΝΤ1 ο εκπρόσωπος των αστυνομι-
κών και μίλησε σχετικά με την εντο-
λή «απαγόρευσης» χημικών στις 
διαδηλώσεις. Είπε ότι «εκτελούν 
εντολές» και συνέχισε σε άλλα εν-
διαφέροντα: «Έχουμε εκπαιδευτεί 
να απωθούμε τους διαδηλωτές με 
τρεις τρόπους !

Πρώτο στάδιο με τις ασπίδες 
δεύτερο στάδιο με ψεκασμό και τρί-
το στάδιο με τα γκλοπ !

Η κυβέρνηση χθες έδωσε εντο-
λή μετά την απώθηση με ασπίδες, 
αν δεν έχουμε το επιθυμητό αποτέ-
λεσμα να μην χρησιμοποιούμε ψε-
κασμούς με δακρυγόνα αλλά να 
πηγαίνουμε κατευθείαν στο τρίτο 
στάδιο! Δηλαδή στην απώθηση με 
τα γκλοπ!» Για να μην μας δουλεύ-
ουν οι παπατζήδες του ΣΥΡΙΖΑ !

Τ.Π.

Ο λαγοκέφαλος 
απειλεί την αλιεία
Για το ζήτημα του λαγοκέφαλου δη-
μοσιεύσαμε ένα σχόλιο στην προη-
γούμενη Ρήξη. Η κατάσταση, όμως, 
φαίνεται να χειροτερεύει διαρκώς, 
ιδίως στην Κρήτη, όπως αποκαλύ-
πτει υπόμνημα που κατέθεσαν προς 
το υπουργείο Γεωργίας οι σύλλο-
γοι Αλιέων Ιεράπετρας, Σητείας και 
Αγίου Νικολάου, σε συνεργασία με 
υπηρεσίες της Περιφέρειας. 

Σε αυτό περιγράφεται μια εκτετα-
μένη οικολογική καταστροφή, κα-
θώς το ψάρι εκτοπίζει σχεδόν κάθε 
άλλο βρώσιμο είδος από τους βυ-
θούς του νησιού, πλήττοντας ιδιαίτε-
ρα τους παράκτιους αλιείς: «Μόνο 
από την υποβολή της Μηνιαίας Δή-
λωσης Παραγωγής για τα επαγγελ-
ματικά αλιευτικά σκάφη ολικού μή-
κους κάτω των 10 μέτρων, όπου 
μετά από συνεννόηση με το Τμήμα 
Αλιείας Λασιθίου καταγράφουμε και 
τις αλιευόμενες ποσότητες λαγοκέ-
φαλου, προκύπτει ότι το ψάρι αυτό 
φτάνει να αποτελεί έως και το 50% 
των μηνιαίων αλιευμάτων μας [...] 

Τονίζουμε ότι, πλέον ο λαγο-
κέφαλος αποτελεί το νούμερο ένα 
καθημερινό πρόβλημα για την επι-
βίωσή μας, καθώς οι ζημιές που 
προκαλεί στα δίχτυα μας είναι μη 
διορθώσιμες, τα αλιεύματά μας 

αποτελούν την ευκαιριακή πηγή 
τροφής του, η αλιευτική μας προ-
σπάθεια επιμηκύνεται σε χρόνο και 
επομένως σε κόστος και κατανάλω-
ση καυσίμων, ενώ τα εμπορικά είδη 
των θαλασσών μας απειλούνται με 
εξαφάνιση».

Η μεγάλη ένταση του φαινομέ-
νου εντοπίζεται κυρίως στις θάλασ-
σες της Κρήτης και του Νοτίου Αιγαί-
ου. Η κεντρική διοίκηση δεν έχει 
προβεί ακόμα σε κάποια ενέργεια, 
παρ' όλο που η Διεθνής Ένωση για 
την Προστασία της Φύσης έχει απευ-
θύνει έκκληση προς τις αρμόδιες 
αρχές να κινηθούν άμεσα για την 
αντιμετώπισή του. Τι κι αν η χώρα 
μας συμμετέχει ήδη και συγχρημα-
τοδοτεί κοινό ευρωπαϊκό πρόγραμ-
μα για την καταγραφή και τη διερεύ-
νηση τρόπων αντιμετώπισης του 
προβλήματος; Φαίνεται πως η Κρή-
τη και το Νότιο Αιγαίο, γενικότερα, 
«είναι μακριά» για το αρμόδιο αθη-
ναϊκό υπουργείο. 

Οι δε οικολόγοι «παντός και-
ρού», από τους Πράσινους που συμ-
μετέχουν στην κυβέρνηση μέχρι τις 
ΜΚΟ και τους θεσμικούς περιβαλ-
λοντιστές, φαίνονται να μην έχουν 
κατανοήσει τη σοβαρότητα του οικο-
λογικού διακυβεύματος, που απει-
λεί να... καταβυθίσει έναν από τους 
παραδοσιακότερους και ιστορικότε-
ρους κλάδους της ελληνικής πρω-
τογενούς παραγωγής, εκείνον της 
παράκτιας αλιείας. Γιατί η οικολογία 
τους είναι οικολογία των συνεδρί-
ων, του «πράσινου καπιταλισμού» 
και του διεθνούς περιβαλλοντικού 
τζετ σετ και δεν μπορεί να φτάσει 
σε αυτά τα ζητήματα της «οικολογί-
ας των φτωχών». Χώρια που, για τις 
Βρυξέλλες και τους διεθνείς οργα-
νισμούς που συμβουλεύουν την κυ-
βέρνηση, η παραδοσιακή, παράκτια 
αλιεία αντιπροσωπεύει το πολύ μια 
φολκλόρ δραστηριότητα, μια μου-
σειακή παραγωγική πρακτική σε 
σχέση με το ελ ντοράντο των ιχθυο-
καλλιεργειών. Αν νομίζουν βέβαια 
ότι μπορούν να απομονώσουν εκτά-
σεις για τη βιομηχανία των τελευ-
ταίων, με τον υπόλοιπο βυθό να με-
ταβάλλεται σε κρανίου τόπο, είναι 
γελασμένοι...  

Ο "κύριος
εισαγώμενος"
Πολύ ενδιαφέροντα ήταν τα οικονο-
μικά στοιχεία που παρουσίασε πρό-

!

σφατα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων. 
Σύμφωνα με αυτά, η Ελλάδα κατά 
την τελευταία 15ετία εισήγαγε σω-
ρευτικά προϊόντα αξίας... 715 δισ. 
ευρώ, με το αντίστοιχο σωρευτικό 
εμπορικό έλλειμμα της δεκαπε-
νταετίας (με την εξαίρεση των πε-
τρελαιοειδών) να διαμορφώνεται 
σε ύψη... αντίστοιχα του συνολικού 
χρέους της χώρας: 348 δισ. € έλ-
λειμμα έναντι 338 δισ. χρέους. Το 
μεγαλύτερο μέρος του ελλείμμα-
τος θα διαμορφωθεί κατά την επταε-
τία 2001-2008 (τη χρυσή εποχή του 
ευρώ), ενώ από το 2011 η ψαλίδα 

μειώνεται, καθώς οι εισαγωγές ση-
μειώνουν κατακόρυφη πτώση, ενώ 
οι εξαγωγές σχετική άνοδο. 
Τα κυριότερα εισαγόμενα προϊόντα 
της τελευταίας δεκαπενταετίας από 
την Ε.Ε. ήταν: Οχήματα, φάρμακα, 
ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές, είδη 
οικιακής χρήσης, τηλεφωνικές συ-
σκευές, κρέας και είδη κλιματισμού 
- θέρμανσης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι, με την εξαίρεση των οχημάτων, 
των ηλεκτρικών και τηλεφωνικών 
συσκευών, οι υπόλοιπες κατηγορί-
ες θα μπορούσαν να υποκαταστα-
θούν εύκολα από την εσωτερική 
παραγωγή.
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Η απόπειρα διαφόρων «απα-
τημένων» ομάδων της Αριστε-
ράς να τη νεκραναστήσουν στην 
«αγνότητά» της, μετά την «προ-
δοσία» του Τσίπρα, είναι κατα-
δικασμένη σε αποτυχία, διότι, 
όπως ραψωδούσε κάποτε ο Σαβ-
βόπουλος, «έχει αποτύχει σύ-
μπασα η Αριστερά» και δεν νε-
κρανασταίνεται. Δεν μπορεί να 
μετασχηματισθεί αξιακά σε κάτι 
που να θυμίζει την Αριστερά των 
αρχών του 20ού αιώνα, διότι έχει 
μεταβληθεί ο ίδιος ο καπιταλι-
σμός και η ίδια η ιστορική πραγ-
ματικότητα.

Η 
ιστορική Αριστερά, στη 
Δύση και τη Ρωσία, 
αποτέλεσε την έκφραση 
της αντίστασης των λα-

ϊκών στρωμάτων και της εργατικής 
τάξης στον εθνικισμό και τον ιμπε-
ριαλισμό των μεγάλων αποικιακών 
δυνάμεων, που χρησιμοποιούσαν 
τη θρησκεία και την πατριδοκαπη-
λία ως όπλα για την επιβολή τους 
στο πλανητικό επίπεδο. Γι’ αυτό και 
εκείνη η Aριστερά είχε σφραγιστεί 
από την αντιεθνικιστική και αντι-
κληρικαλική προπαγάνδα. Δηλα-
δή, αντιστοιχούσε στην πρώιμη ανά-
πτυξη του ιμπεριαλισμού, που κυρι-
άρχησε στον πλανήτη μέχρι τον Β΄ 
Π.Π. Από τότε και μετά, και ιδιαίτε-
ρα μετά τη δεκαετία του 1960, ο κα-
πιταλισμός πέρασε σε μία νέα φάση, 
βαδίζει σταδιακώς προς την «καπι-
ταλιστική ολοκλήρωση», την παγκο-
σμιοποίηση και την κυριαρχία των 
πολυεθνικών. Επομένως, το μεγάλο 
κεφάλαιο έχει ανάγκη να διεισδύσει 
και να μεταβάλει σε κερδοφόρους 
και τους τομείς που στο παρελθόν 
διατηρούσαν μη καπιταλιστικά στοι-
χεία και αναδύονταν από το παρελ-
θόν της ανθρώπινης ύπαρξης: 

Γι’ αυτό η θρησκεία μεταβάλλε-
ται σταδιακώς σε αναχρονισμό για 
το σύστημα και οι εφέστιοι θεοί, οι 
εικόνες  και τα καντηλάκια, που για 
χιλιάδες χρόνια έκαιγαν στο κέντρο 
της οικογενειακής ζωής, αντικαθί-
στανται από την τηλεόραση, όπως 
και  οι εκκλησίες στα κέντρα των 
πόλεων αντικαθίστανται από τους 
ουρανοξύστες των εμπορικών  κέ-
ντρων. 

Η οικογένεια πρέπει να διαλυ-
θεί, διότι περιορίζει την επέκταση 
της κατανάλωσης – όσο μεγαλύτερη 
και ισχυρότερη είναι, τόσο μικρό-
τερη η κατά κεφαλήν κατανάλωση 
(πέντε άτομα σε μια οικογένεια κα-

ταναλώνουν πολύ λιγότερο από πέ-
ντε άτομα τα οποία ζουν κατά μόνας). 

Οι ταξικές συλλογικότητες με-
ταβάλλονται σε «αναχρονισμό» (κα-
τάρρευση των συνδικάτων), τα δε 
εθνικά σύνορα και οι εθνικές ταυ-
τότητες αποτελούν το μεγαλύτερο 
εμπόδιο στην επέκταση των πολυε-
θνικών. Κατά συνέπεια, το κεφάλαιο, 
σε αυτόν τον νέο μεγάλο μετασχη-
ματισμό (που βρίσκεται στον αντί-
ποδα εκείνου του Πολάνυι), χρειά-
ζεται την ιδεολογία αυτής της νέας 
Αριστεράς για να μπορέσει να επι-
βάλει την ηγεμονία του.

Η πιο χαρακτηριστική περίπτω-
ση είναι η πρώτη μεγάλη επανάστα-
ση αυτής της σύγχρονης Αριστεράς, 
ο Μάης του 1968. Άρχισε από τη 
συμπαράσταση σε αντιιμπεριαλιστι-
κούς αγώνες –της Αλγερίας, του Βι-
ετνάμ, της Κούβας– και εξελίχθηκε, 
στις μητροπόλεις του καπιταλισμού, 
σε μια μεγάλη πολιτιστική επανά-
σταση. Μια επανάσταση η οποία, 
παρότι ξεκίνησε με την κριτική στις 
καπιταλιστικές αξίες (την αποξένω-
ση, την κατανάλωση κ.λπ.) –σε μια 
πρώτη ριζοσπαστική φάση της (ακό-
μα και ένοπλη, ΡΑΦ, Ερυθρές Ταξι-
αρχίες, 17 Νοέμβρη), κατά τη δεκα-
ετία του 1990–, ολοκλήρωσε τη με-
τάλλαξή της σε μία «επανάσταση» 
καπιταλιστικού χαρακτήρα. Ο Κον 
Μπεντίτ και ο Γιόσκα Φίσερ, οι ηγέ-
τες του ’68, έγιναν οι εκφραστές ενός 
«επιτρεπτικού» καπιταλισμού χωρίς 
όρια – απόλαυση χωρίς όρια, ναρ-
κωτικά χωρίς όρια, κατάργηση των 
εθνικών ορίων και βομβαρδισμός 
της Γιουγκοσλαβίας, εν τέλει ένας 
αληθινά παγκοσμιοποιημένος κα-
πιταλισμός.

Δηλαδή, την ίδια στιγμή που ο 
Ρήγκαν και η Θάτσερ εγκαινίαζαν τη 
νεοφιλελεύθερη επανάστασή τους, 

η νέα Αριστερά προετοίμαζε ιδεο-
λογικά τον δρόμο για την επικράτη-
ση ενός πλανητικού… θατσερισμού! 
Επιτιθέμενοι, ήδη από τη δεκαετία 
του 1960, στις μη καπιταλιστικές αξί-
ες και θεσμούς που εξακολουθού-
σαν να επιβιώνουν στον καπιταλι-
στικό κόσμο, άνοιγαν, ιδεολογικά και 
αξιακά, τον δρόμο στην επικράτηση 
του νεοφιλελευθερισμού: «Κάτω τα 
έθνη, οι θρησκείες, η οικογένεια, η 
διαφοροποίηση των φύλων, οι “δε-
σμεύσεις”, ζήτω το ανεξάρτητο, αυ-
τόνομο άτομο, χωρίς θεό και αφέ-
ντη (sans Dieu ni Maître)». Μια πο-
λιτιστική επανάσταση που έβλεπε 
τον εαυτό της ως δήθεν αντικαπιτα-
λιστική ήταν, στην πραγματικότητα, 
υπερκαπιταλιστική, δηλαδή άνοι-
γε τον δρόμο για την εποχή που ο 
καπιταλισμός δεν θα εκμεταλλεύεται 
μόνο τους εργαζόμενους, αλλά και 
θα διαμορφώνει τον ίδιο τον ψυχι-
σμό ή, ακόμα-ακόμα, την ίδια τους τη 
φύση (η εποχή του μετανθρώπου).

Δεδομένων αυτών των εξελίξε-
ων, η ιστορική Αριστερά έχει πλέ-
ον εξαντληθεί στις ίδιες τις προϋ-
ποθέσεις της. Μαζί με τη νεοφιλε-
λεύθερη Δεξιά, πασχίζει να εξαλεί-
ψει το ίδιο το ιστορικό παρελθόν και 
κάθε παράδοση που μας συνδέει 
με αυτό. Εξάλλου, εκκινούν από μια 
κοινή ιδεολογική ρίζα, εκείνη του 
Διαφωτισμού· και, προφανώς, στην 

Ελλάδα, είναι αυτή η εθνομηδενι-
στική Αριστερά που προσπαθεί να 
απορρίψει τη συνέχεια του ελληνι-
κού έθνους. Καθόλου τυχαία ο Λιά-
κος, η Αναγνωστοπούλου, ο Φίλης, 
ο Γαβρόγλου και όλη η κομπανία 
βρίσκονται στην ηγεσία του υπουρ-
γείου Παιδείας. Και όσο για το επι-
χείρημα ότι η Αριστερά δεν είχε ξα-
νακυβερνήσει, γνωρίζουμε πόσο 
αστείο είναι, ιδιαίτερα οι παλαιό-
τεροι. Η Αριστερά κυβερνούσε σε 
όλη τη Μεταπολίτευση, στα ΜΜΕ, 
στα πανεπιστήμια, σε όλους τους θε-
σμούς, όλους τους «ιδεολογικούς 
μηχανισμούς του κράτους», κατά… 
Αλτουσέρ. Είναι πολύ ωραίο ότι ο 
Μηλιός και ο Μπαλτάς αναφέρο-
νται αδιάκοπα σε αυτούς τους ιδεο-
λογικούς μηχανισμούς, και δεν ανα-
φέρουν ποτέ ότι αυτοί και οι όμοιοί-
τους ενδιέτριβαν στον πυρήνα αυ-
τών των μηχανισμών, όλα τα προη-
γούμενα χρόνια – ιδιαίτερα από την 
εποχή της ανόδου του ΠΑΣΟΚ και 
μετά. Από πού «δανειζόταν» διανο-
ουμένους και ελίτ το ΠΑΣΟΚ; Πού 
τους έβρισκε; Στην Αριστερά. Ο Λιά-
κος, ο Τσουκαλάς, ο Μικρούτσικος, 
ξεκίνησαν με την Αριστερά, μετε-
γράφησαν με υποσχετική στον Ση-
μίτη και σήμερα επέστρεψαν στην 
αρχική τους μήτρα.

Κατά συνέπεια, ο ιστορικός ρό-
λος της Αριστεράς ως αντίπαλου πό-

λου της Δεξιάς έχει πλέον εξαντλη-
θεί. Και αυτό συνέβη ακριβώς διότι 
ο πίθηκος δοκίμασε να ανέβει στο 
δέντρο της εξουσίας και αποκαλύ-
φθηκαν τα οπίσθιά του! Η Αριστε-
ρά μπορούσε να υπάρχει ως σοβα-
ρή πολιτική δύναμη όσο βρισκόταν 
εκτός άμεσης πολιτικής εξουσί-
ας. Διότι, τότε, μπορούσε να διατη-
ρεί την πολιτισμική και ιδεολο-
γική ηγεμονία, σε αντιπαράθεση 
με την κυβερνώσα ελίτ. Αντίθετα, σε 
όλες τις χώρες όπου κατέκτησε την 
εξουσία, δηλαδή στη Ρωσία και την 
Ανατολική Ευρώπη, κυριολεκτικά 
εξαφανίστηκε μετά από εβδομήντα 
ή σαράντα χρόνια εξουσίας. Το ίδιο, 
τηρουμένων των αναλογιών, συμ-
βαίνει σήμερα στη Δύση, με την κα-
θολική κρίση της κυβερνώσας σοσι-
αλδημοκρατίας. 

Σήμερα, ολοκληρώνεται ο κύ-
κλος και στην Ελλάδα, καθώς η Αρι-
στερά ολοκληρώνει τη μνημονια-
κή καταστροφή. Έτσι συμβαίνει σχε-
δόν πάντα, σε όλες τις ιστορικές πε-
ριόδους. Πρόκειται μάλλον για έναν 
νόμο της ιστορικής εξέλιξης. Όταν 
κλείνει μια ιστορική περίοδος, ανα-
δεικνύονται στο προσκήνιο οι πιο 
χαρακτηριστικές και ακραίες μορ-
φές της περιόδου που προηγήθηκε. 
Τη μετεμφυλιακή περίοδο την ολο-
κλήρωσε η χούντα, ως ακραία έκ-
φραση της μετεμφυλιακής Δεξιάς, 
με μία εθνική καταστροφή. Επειδή 
η μεταπολίτευση, αντίθετα, είχε μία 
κατεύθυνση αριστερόστροφη, θα 
κλείσει –καταστροφικά– με μία αρι-
στερή κυβέρνηση. Εξάλλου, η πρώ-
τη κυβέρνηση της Αριστεράς στην 
Ελλάδα  ήταν το ΠΑΣΟΚ  και αυτά 
που είχε κάνει πράξη, όταν ανέβη-
κε το 1981 στην εξουσία, πήγαιναν 
πολύ πέρα από αυτά που λέει η ση-
μερινή Αριστερά. Το ΠΑΣΟΚ εκφυ-
λίστηκε, μέσα από μία κυβερνητική 
πορεία πολλών χρόνων, ο ΣΥΡΙΖΑ 
μέσα σε έξι μήνες.  Όταν το σύστη-
μα-μεταπολίτευση μπήκε σε κρίση, 
ανέδειξε ως έσχατη κυβερνητική 
εκδοχή τους ιδεολογικούς εκφρα-
στές της μεταπολίτευσης, τον χώρο 
της παλιάς ΚΝΕ, του ΚΚΕ εσωτερι-
κού, και τον περιρρέοντα χώρο, μαζί 
με ένα τμήμα των Εξαρχείων. Αυτός 
ο χώρος, ανέλαβε να ολοκληρώσει 
τον ιστορικό κύκλο. Ο ιστορικός κύ-
κλος της μεταπολίτευσης κλείνει με 
αυτήν την Αριστερά και με το τέλος 
της.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Έχει αποτύχει σύμπασα η Αριστερά
απόσπασμα από το βιβλίο του Γ. καραμπελιά η υπέρβαση: Πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, που κυκλοφορεί τον οκτώβριο.

“ 
Την ίδια στιγμή που 

ο Ρήγκαν και η Θά-

τσερ εγκαινίαζαν 

τη νεοφιλελεύθερη 

επανάστασή τους, η 

νέα Αριστερά προ-

ετοίμαζε ιδεολο-

γικά τον δρόμο για 

την επικράτηση ενός 

πλανητικού… θατσε-

ρισμού!

Ο ιστορικός ρόλος της Αριστεράς ως αντίπαλου πόλου της Δεξιάς έχει 
πλέον εξαντληθεί. Και αυτό συνέβη ακριβώς διότι ο πίθηκος δοκίμασε 
να ανέβει στον δέντρο της εξουσίας και αποκαλύφθηκαν τα οπίσθιά του! 
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Το τελευταίο διάστημα είμαστε 
θεατές μιας κατάστασης πλήρους 
απαξίωσης της Τράπεζας Αττικής. 
Συνεχείς παλινωδίες με τη διοί-
κηση της τράπεζας, χιονοστιβά-
δα αποκαλύψεων για κακοδια-
χείριση. Η μόνη τράπεζα (εκτός 
από τις λίγες συνεταιριστικές που 
απέμειναν) που δεν είναι υπό τον 
έλεγχο του ΤΧΣ, η τράπεζα που 
χρηματοδοτείται από τα αποθε-
ματικά του ΤΣΜΕΔΕ (και άρα 
όλων των μηχανικών μέσω των 
ασφαλιστικών τους εισφορών), 
οδεύει προς τη διάλυση και πι-
θανώς την απορρόφησή της από 
κάποια συστημική (πλήρως ελεγ-
χόμενη από το ΤΧΣ και τα ξένα 
φαντς).

Μ 

ε την τελευταία ανακε-
φαλαιοποίηση, μετά τη 
«σκληρή διαπραγμά-
τευση» της κυβέρνη-

σης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, οι τέσσερις με-
γαλύτερες τράπεζες της χώρας πέ-
ρασαν ουσιαστικά στα χέρια ξένων 
κερδοσκόπων έναντι ευτελέστατου 
αντιτίμου. Το αποτέλεσμα, όλο το δα-
νειακό χαρτοφυλάκιο, με αιχμή τα 
λεγόμενα κόκκινα δάνεια, να περά-
σει στα χέρια τους. Και μόνο τα χιλιά-
δες στρέμματα που είναι υποθηκευ-
μένα από τους αγρότες στην πρώην 
Αγροτική Τράπεζα (που απορροφή-
θηκε από την Πειραιώς) να σκεφτεί 
κανείς, αντιλαμβάνεται το μέγεθος 
του ξεπουλήματος και τον κίνδυ-
νο πλήρους αφελληνισμού της χώ-
ρας και της παραγωγής. Το αποτέ-
λεσμα το είδαμε ξεκάθαρα το καλο-
καίρι, όταν για τον ορισμό διοίκησης 
στην Τράπεζα Πειραιώς, έπρεπε να 
υπάρχει η σύμφωνη γνώμη των ξέ-
νων…

Η Τράπεζα Αττικής, λόγω της μη 
συστημικότητάς της και του μη ελέγ-
χου της από το ΤΧΣ, ανακεφαλαιο-
ποιήθηκε εκ των έσω, με λεφτά του 
ΤΣΜΕΔΕ και άλλων δημόσιων ορ-
γανισμών κατά κύριο λόγο (ΕΥΔΑΠ, 
κ.λπ). Θα μπορούσε να είναι καλή η 
προοπτική και η αφετηρία για μια 
τράπεζα που θα στηρίξει ένα σχέδιο 
ανάκαμψης και ανασυγκρότησης 
της διαλυμένης ελληνικής οικονομί-
ας, παρά το αμαρτωλό της παρελθόν 
(και παρόν).

Αντ’ αυτού όμως, η τράπεζα χρη-
σιμοποιήθηκε για τη στήριξη της… 
νέας διαπλοκής! Ενώ οι καταθέσεις 
μέσα σε ένα χρόνο μειώνονται κατά 

40% περίπου, οι χορηγήσεις αυξά-
νονται κατά 10% και τα κόκκινα δά-
νεια εκτοξεύονται από το 45% στο 
σχεδόν 60%! Έτσι εμφανίζεται η τρά-
πεζα με καταθέσεις περίπου 2 δισ. 
και κόκκινα δάνεια ύψους 2,2 δισ! 
Και με κεφαλαιοποίηση η οποία 
μετά βίας ξεπερνάει τα 130 εκατομ-
μύρια, όταν μόνο το ΤΣΜΕΔΕ, στην 
τελευταία αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου, έβαλε σχεδόν 400 εκατομμύ-
ρια και πάνω από 800 τα τελευταία 
χρόνια..

Η υπόθεση Καλογρίτσα είναι 
απλώς το κερασάκι στην τούρτα της 
διαπλοκής. Με τις δανειοδοτήσεις 
των εταιρειών του να εκτοξεύονται 
από το 2015 (με την έλευση της «ελ-
πίδας» - για ποιους άραγε;), ο «εκλε-
κτός» πελάτης φέρεται να δανειοδο-
τήθηκε λίγες μόνο μέρες πριν τον δι-
αγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες. 
Τα λεφτά με τα οποία, δηλαδή, ο Κα-
λογρίτσας πήρε την άδεια (εγγυητι-
κές, κ.λπ.) ήταν λεφτά της Τράπεζας 
Αττικής! Μνημόσυνο με ξένα κόλ-
λυβα δηλαδή! Ποιοι υπέγραψαν; 
Ποιοι πίεσαν ώστε να γίνουν όλα 
αυτά τα χατίρια; Ο λόγος που κα-
θυστέρησε η κατάθεση της δεύτε-
ρης εγγυητικής των 3 εκατομμυρί-
ων ήταν η «σύνθετη χρηματοδότη-
ση»; Θα μπει στον κόπο κάποιος να 
μας την αναλύσει; 

Είναι τόσο εξωφρενικά εξόφθαλ-
μη η αβάντα και η διαπλοκή της κυ-
βέρνησης με τον Καλογρίτσα που 
είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς 

ότι στήθηκε μια τόσο χοντροκομμέ-
νη ιστορία. Κι ακόμα πιο δύσκολα 
πιστεύει κανείς πόσο αδίστακτοι εί-
ναι αυτοί οι άθλιοι μπροστά στη δι-
ατήρηση της εξουσίας τους. Και όλα 
τα υπόλοιπα, ας γίνουν στάχτη και 
μπούλμπερη!!

Η υπόθεση Καλογρίτσα άνοιξε 
τους ασκούς του Αιόλου στην Τρά-
πεζα Αττικής. Η αποκάλυψη ότι 16 
εταιρείες, κατά κύριο λόγο κατα-
σκευαστικές, «δανείστηκαν» 55,7 
εκατομμύρια από την τράπεζα για 
να συμμετάσχουν (ισόποσα) στην 
ανακεφαλαιοποίηση, γεννά πολλά 
ερωτηματικά για τα πιθανά ανταλ-
λάγματα ή τις συμφωνίες κάτω από 
το τραπέζι που μπορεί να παίχτη-
καν. Όπως και η σπουδή να κλείσει 
άρον άρον η ανακεφαλαιοποίηση 
με συμμετοχή ξένων «επενδυτών», 
που θα έβαζαν τα υπολειπόμενα 70 
εκατομμύρια, αποκτώντας κόκκινα 
δάνεια ύψους 1 δισ.!! Τα κοράκια 
έγιναν οι προνομιακοί συνομιλητές 
του Αλέξη… 

Η προσπάθεια της κυβέρνη-
σης για την τοποθέτηση Ρουμελιώ-
τη και Σία στην ηγεσία της τράπεζας 
είναι πλέον προφανές ότι ως κύριο 
στόχο είχε την εκ νέου δανειοδότη-
ση του Καλογρίτσα, με ενέχυρο τα 
περίφημα βοσκοτόπια της Ιθάκης. 
Όλη η παράσταση στήθηκε σε αγα-
στή συνεργασία με τον μεγαλομέτο-
χο της τράπεζας, το ΤΣΜΕΔΕ, που 
αντί να σεβαστεί τους ασφαλισμέ-
νους του ταμείου και να υποστηρίξει 
την επένδυσή του, μήπως και μπο-
ρέσει κάποια στιγμή να πάρει πίσω 
έστω κάποια από τα εκατομμύρια 
που έχει ρίξει σε ένα βαρέλι δίχως 
πάτο, παίζει στα μικροπολιτικά παι-

χνίδια της κυβέρνησης για το στήσι-
μο του νέου κατεστημένου και της 
νέας διαπλοκής. Πιθανώς ο κ. Μα-
κέδος να ονειρεύεται καριέρα αντί-
στοιχη με του πρώην προέδρου του 
ΤΕΕ και νυν υπουργού Υποδομών, 
Χ. Σπίρτζη.

Ο οποίος Χ. Σπίρτζης, αντί να 
απολογηθεί για τις μεθοδεύσεις που 
επιχειρήθηκαν, αλλά και τις τεράστι-
ες ευθύνες του για τα σκάνδαλα που 
σκάνε το ένα μετά το άλλο και την 
προνομιακή μεταχείριση του κου-
μπάρου του, βγαίνει με θρασύτη-
τα και κατηγορεί τους πάντες (εκτός 
φυσικά από την κυβέρνηση και τον 
εαυτό του) ότι απαξιώνουν την τρά-
πεζα και την οδηγούν σε κλείσιμο! 
Με τις παραπάνω μεθοδεύσεις, πε-
ρισσότερο με αυτοεκπληρούμενη 
προφητεία μοιάζει αυτό.

Έτσι είναι όμως, από τη στιγ-
μή που το παρεάκι που μας κυβερ-
νά θεωρεί ότι πολιτική είναι ο συν-
δικαλισμός του αμφιθεάτρου και 
το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
η διατήρηση της εξουσίας τους και 
δεν μπόρεσαν καν να αντιληφθούν 
το δώρο που τους έκανε ο Στουρ-
νάρας με την αποδοχή-διορισμό 
της Πουσκούρη–Reiche ως προ-
έδρου της Τράπεζας Αττικής. Μετά 
την αποκάλυψη του σκανδάλου με 
το κόκκινο δάνειο που είχε πάρει η 
κ. Πουσκούρη από την Proton bank 
του Λαυρεντιάδη για την αγορά 
κατοικίας στην Ύδρα, θα μπορού-
σε να έχει το πάνω χέρι στην επιλο-
γή των προσώπων που θα στελεχώ-
σουν την τράπεζα. Αντί όμως να επι-
λεγούν πρόσωπα πέραν αμφισβή-
τησης, τα οποία και θα καθόριζαν 
την αναπτυξιακή κατεύθυνση της 

τράπεζας προς την πραγματική οι-
κονομία, αυτοί προτίμησαν τον διο-
ρισμό ημετέρων για να διευκολυν-
θούν τα σχέδιά τους να γίνει η τρά-
πεζα το στήριγμα για τη δημιουρ-
γία των νέων τζακιών και στήριξης 
του καθεστώτος ΣΥΡΙΖΑ. Το αποτέ-
λεσμα ήταν να δώσουν την αφορ-
μή και τη δυνατότητα στον Στουρνά-
ρα να τους διασύρει με την απόρρι-
ψη της προτεινόμενης διοίκησης και 
παράλληλα να τον θυματοποιήσουν 
στα μάτια της κοινής γνώμης με την 
περίφημη ιστορία με τη σύζυγό του. 
Ο διορισμός δε του Πανταλάκη στη 
θέση του διευθύνοντος συμβούλου 
μόνο περίεργους συνειρμούς δημι-
ουργεί, καθώς ήταν αυτός που διοι-
κούσε την Αγροτική τράπεζα όταν 
πτώχευσε και απορροφήθηκε από 
την Πειραιώς. Η αυτοεκπληρούμε-
νη προφητεία που λέγαμε παραπά-
νω…

Με όλες αυτές τις παλινωδίες 
και το ασφυκτικό πλαίσιο που επι-
κρατεί στο τραπεζικό σύστημα, φαί-
νεται ότι χάνεται κι αυτή η ελάχιστη 
ευκαιρία ενός τραπεζικού πυλώ-
να που θα στήριζε την παραγωγική 
ανασυγκρότηση του τόπου, σε υγιή 
και βιώσιμη βάση. Πιθανότερο πλέ-
ον είναι να δούμε την επανάληψη 
του έργου της Αγροτικής και το… γο-
ερό κλάμα του Σπίρτζη και της πα-
ρέας του, που θα χάσουν έναν τόσο 
βολικό χρηματοδότη. 

Για να μπορέσει πλέον η τράπε-
ζα να σωθεί και να αποκτήσει ένα 
πραγματικό και ουσιαστικό ρόλο ως 
αναπτυξιακή, οι προϋποθέσεις εί-
ναι πολλές και στη σημερινή συγκυ-
ρία μοιάζουν τουλάχιστον με ταινία 
επιστημονικής φαντασίας. Θα έπρε-

Τράπεζα Αττικής: η διάλυση μιας τράπεζας
Πώς οι εγκληματικές επιλογές της κυβέρνησης βύθισαν τη μόνη σχετικά βιώσιμη τράπεζα

του Σταύρου Εμ. Πνευματικάκη

Η προσπάθεια της κυβέρνησης για την τοποθέτηση Ρουμελιώτη και σία στην ηγεσία της τράπεζας, είναι πλέον 
προφανές ότι ως κύριο στόχο είχε την εκ νέου δανειοδότηση του Καλογρίτσα με ενέχυρο τα περίφημα βοσκο-
τόπια της Ιθάκης.

“ 
Με όλες αυτές τις 

παλινωδίες και το 

ασφυκτικό πλαί-

σιο που επικρα-

τεί στο τραπεζικό 

σύστημα, φαίνεται 

ότι χάνεται κι αυτή 

η ελάχιστη ευκαι-

ρία ενός τραπεζι-

κού πυλώνα που 

θα στήριζε την πα-

ραγωγική ανασυ-

γκρότηση του τό-

που.
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Οι Βρετανοί χρησιμοποιούν τη φράση 
«Εποχή της βλακείας», όταν θέλουν να 
περιγράψουν μια ιστορική περίοδο που 
κυριαρχεί το ανορθολογικό, που στην 
πολιτική έχουν ρόλο διαμορφωτή ψευ-
δοπροφήτες, που σε άλλες εποχές, «κα-
νονικές», θα είχαν τον ρόλο του τρελού 
του καφενείου. Αλλά και απατεώνες, που 
με τα κόλπα τους την βγάζουν χωρίς να 
κοπιάσουν στη ζωή τους. 

Ο 

Δημήτρης Καζάκης είναι κλασική 
περίπτωση νεόκοπου «πολιτικού», 
που το άστρο του ανέτειλε με το ξε-
κίνημα της τρέχουσας κρίσης. Για 

την πολιτική του δραστηριότητα και την επαγ-
γελματική του πορεία τα χρόνια πριν την κρίση 
ελάχιστα γνωρίζουμε. Στο βιογραφικό του ανα-
φέρει, χωρίς περαιτέρω πληροφορίες, ότι έχει 
εργαστεί σε μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό, όπου γνώρισε από τα μέσα, 
όπως δήλωσε σε μια συνέντευξη, τον καπιτα-
λισμό. Ήταν μέλος του ΚΚΕ μέχρι τα μέσα του 
’90 και μετά περιφερόταν στον χώρο του αρι-
στερισμού και της πατριωτικής αριστεράς, χω-
ρίς να έχει ιδιαίτερες συμπάθειες σε κανέναν 
από τους δύο. 

Το μπαμ το έκανε το 2009, όταν «προέ-
βλεψε» τη χρεοκοπία της χώρας και από τότε 
το επαναλαμβάνει διαρκώς σαν κολλημέ-
νο γραμμόφωνο. Από τις στήλες του Ποντικιού 
και από το ραδιόφωνο του Άλφα αργότερα έγι-
νε ευρύτερα γνωστός και γι’ αυτό προβλήθηκε 
και από τις συστημικές τηλεοράσεις και από τον 
πάντα πρόθυμο Παπαδάκη. Οι «λύσεις» που 
πρότεινε ήταν βάλσαμο για τους Έλληνες, που 
έβλεπαν ξαφνικά και απρόκλητα να χάνουν το 
βιοτικό τους επίπεδο και να αρχίζει η φτωχο-
ποίησή τους. Αυτός είχε τη λύση, «έξοδος από 
το ευρώ και διαγραφή του χρέους». Ουσιαστι-
κά πήρε μια πάγια θέση του ΚΚΕ (το παρελ-
θόν δεν ξεπερνιέται εύκολα), την υπερτόνισε, 
τη μακιγιάρισε με την προσωπική του αυθεντία, 
ως γνώστη εκ των έσω του καπιταλισμού, και 
την υπερασπίστηκε με γνήσιο σταλινικό πάθος. 
Όποιος, ακόμα και καλόπιστα, φέρνει αντιρρή-
σεις στη «μαγική λύση» του, τον λούζει με το 
γνωστό καζάκειο υβρεολόγιο, που κυμαίνεται 
από τον χαρακτηρισμό ότι όποιος δεν συμφωνεί 
είναι άσχετος και, όταν στριμώχνεται, εκσφεν-
δονίζει τη λάσπη περί πράκτορα. Πέτυχε ένα 
μείγμα ψευδοπροφητισμού και σταλινισμού 
στη χειρότερη μορφή του. 

Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν ουσιαστικά αυ-
τός που τον σύστησε στα ευρύτερα ακροατή-
ρια, όταν τον συμπεριέλαβε στη Συμβουλευτική 
Επιτροπή της Σπίθας και αυτός του ξεπλήρω-
σε την ευεργεσία, εξαπολύοντας την κατηγορία 
ότι η Σπίθα είναι διαβρωμένη μέχρι το μεδούλι 
από ξένες μυστικές υπηρεσίες. Χωρίς φυσικά 
να εξηγεί πού το στηρίζει αυτό, τι στοιχεία έχει, 
αλλά, σε εποχές βλακείας, τέτοιες στάσεις δί-
νουν πόντους σε όσους τις ενστερνίζονται. 

Όλα αυτά για τον Καζάκη τα έχουμε γρά-
ψει πολύ πιο εκτεταμένα παλαιότερα στο κείμε-
νο «Το τέλος μιας εποχής, η αρχή μιας νέας» 
(http://ardin-rixi.gr/archives/14019) και αν 
τώρα επανερχόμαστε στον Καζάκη, είναι για 
να δείξουμε τι κατάληξη είχαν φαινόμενα τύ-
που Καζάκη, δηλαδή να ξεπερνιούνται από πιο 
δυνατές μαγικές λύσεις, όπως είναι πια ο Σώρ-
ρας. Γιατί, όταν εθίζεις τον κόσμο σε λύσεις- 
«ναρκωτικά», ο εθισμένος θέλει συνεχώς κάτι 
πιο δυνατό και καθαρό. Άρα, γιατί να μείνουμε 
στη διαγραφή του χρέους και στο κόψιμο δικού 
μας νομίσματος και να μην πάμε ένα βήμα πα-
ραπέρα: Διαθέτουμε 110 τρισ. δολάρια κατατε-
θειμένα σε ελληνικές τράπεζες, όπως ισχυρί-
ζεται ο Σώρρας, και με αυτά να μπορούμε να 
ζήσουμε σαν κροίσοι εμείς και όλοι μας οι από-
γονοι! Ο Σώρρας από την άλλη έχει πλήρως 
αντιγράψει τις αμυντικές λειτουργίες του Καζά-
κη και όποιος, ακόμα και καλόβουλα, τον ρωτά 
πού τα βρήκε τα λεφτά, κερδίζει τον χαρακτηρι-
σμό, «ζώο»!

Ο δεύτερος λόγος είναι για επισημάνου-
με ότι στην απέλπιδα προσπάθειά του ο Καζά-
κης να υπερασπίσει την «αλήθεια» του, φτάνει 
σε κωμικοτραγικά αποτελέσματα. Μετά το ιου-
λιανό αποτυχημένο πραξικόπημα στην Τουρ-
κία, στο κείμενό του, «Και τρία αυγά Τουρκί-
ας», βγάζει το συμπέρασμα ότι: «Ο στρατός 
της Τουρκίας, για να ανακάμψει μετά από τέ-
τοιες εκκαθαρίσεις θα χρειαστεί πολλά χρό-

νια. Αν ανακάμψει ποτέ». Και συνεχίζει, σαν 
άλλος στρατηλάτης: «Ένα στράτευμα με τέτοια 
στελέχη είναι ανίκανο να απειλήσει οποιον-
δήποτε. Τα casus beli της Τουρκίας είναι πλέ-
ον άδεια λόγια. Η Τουρκία ξεδοντιάστηκε και 
μόνο η δική μας εθελοδουλία φαντάζει τη γεί-
τονα μεγάλη και τρανή. Οι εξελίξεις αυτές προ-
σφέρουν μια εξαιρετική ευκαιρία για την Ελλά-
δα και την Κύπρο ώστε να ανατραπούν εδώ και 
τώρα όλα τα "τετελεσμένα" που έχει επιβάλει η 
Τουρκία στο Αιγαίο και στα κατεχόμενα της Κύ-
πρου». Με αφετηρία την αγωνιώδη προσπά-
θειά του να αποδείξει ότι ο γεωπολιτικός κίν-
δυνος λόγω εξόδου από την ΕΕ δεν υφίσταται, 
φτάνει στο σημείο να δηλώσει ότι το αποτυχη-
μένο πραξικόπημα είναι η ευκαιρία για να πά-
ρουμε τν ρεβάνς από την ήττα στο Ματζικέρτ! Λί-
γες μέρες μετά από τις στρατικο-γεωπολιτικές 
αναλύσεις του Καζάκη, ο «διαλυμένος» στρα-
τός της Τουρκίας εισέβαλε στη Συρία. Και μη δι-
καιολογήσει κανείς τον Καζάκη ότι έχει άγνοια 
επί των στρατιωκογεωπολιτικών, μια και ο το-
μέας του είναι η οικονομία, γιατί τις ίδιες και 
χειρότερες υπεραπλουστεύσεις κάνει και στην 
οικονομία. 

Τώρα που το άστρο του Καζάκη δύει, από-
δειξη ότι την άνοιξη σημειώθηκαν εκ νέου μα-
ζικές αποχωρήσεις από το ΕΠΑΜ και το ΕΠΑΜ 
έχει μετατραπεί εξ ολοκλήρου σε προσωπική 
του υπόθεση, γίνεται ολοένα και πιο εριστικός 
και επιθετικός. Και συνάμα αυτογελοιοποιείται 
– πρόσφατα δήλωσε σε ραδιοφωνική εκπομπή 
ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Δεσποτόπου-
λος, ο Κωνταντίνος Σβολόπουλος και οι υπό-
λοιποι ακαδημαϊκοί ιστορικοί δεν γνωρίζουν 
ιστορία, δεδομένου ότι βράβευσαν στην Ακαδη-
μία το βιβλίο του Καραμπελιά για τον Ρήγα Βε-
λεστινλή! Όταν θα έρθει η στιγμή του απολογι-
σμού της προσφοράς του, θα καταδειχτεί περί-
τρανα ότι αποτέλεσε προπομπό φαινομένων 
τύπου Σώρρα και ότι εκεί που δεν τα κατάφερε 
αυτός, δηλαδή να μπει στη Βουλή, κινδυνεύει, 
δυστυχώς, να τα καταφέρει ο Σώρρας!

πε, καταρχήν, να κόψει κάθε δεσμό με το 
κρατικοδίαιτο σύστημα της διαπλοκής 
και να απαιτήσει άμεση επιστροφή των 
δανείων που δόθηκαν με προφανείς δι-
αβλητές διαδικασίες. Να ξεκαθαρίσει το 
χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων και να δρο-
μολογήσει αμέσως διαδικασίες είσπρα-
ξης των κόκκινων δανείων από τους λε-
γόμενους «στρατηγικούς κακοπληρω-
τές». Γι’ αυτούς που αποτελούν πραγμα-
τικά θύματα της κρίσης που μαστίζει τη 
χώρα τα τελευταία χρόνια, τους απλούς 
μηχανικούς δηλαδή, να σχεδιαστεί και 
εφαρμοστεί διακανονισμός των δανεί-
ων τους με βάση τις δυνατότητές τους, με 
διαγραφή των τόκων και, όπου κρίνεται 
απαραίτητο και λογικό, και μέρους του 
κεφαλαίου. Να δρομολογηθούν διαδικα-
σίες μετατροπής της τράπεζας σε συνεται-
ριστική. Όλοι οι μηχανικοί, ασφαλισμένοι 
του ΤΣΜΕΔΕ, έχουν συνεισφέρει, άλλος 
περισσότερο άλλος λιγότερο, ένα μεγά-
λο μέρος των εισφορών τους στην τράπε-
ζα, μέσω του ταμείου τους. Παρ' όλα αυτά 
δεν έχουν κανένα λόγο στη λειτουργία 
της, αφήνοντας ουσιαστικά στα χέρια της 
εκάστοτε κυβέρνησης το να βολεύει ημε-
τέρους με τα λεφτά τους. Αυτό θα πρέπει 
να σταματήσει αμέσως και οι μηχανικοί 
να πάρουν στα χέρια τους την διαχείριση 
της τράπεζας. Προϋπόθεση βέβαια είναι 
η στήριξη της τράπεζας από τους μηχα-
νικούς, διακινώντας μέσω αυτής τις αμοι-
βές τους για παράδειγμα, και όχι μέσω 
της Εθνικής Τράπεζας όπως γίνεται έως 
τώρα.

Να εκπονηθεί ένα σχέδιο ανάκαμ-
ψης και ανασυγκρότησης του παραγω-
γικού τομέα της χώρας, όπου ο ρόλος 
της τράπεζας θα είναι κεντρικός. Οι χο-
ρηγήσεις πλέον να κατευθύνονται σε πα-
ραγωγικές επενδύσεις, στην κατεύθυν-
ση μιας ενδογενούς ανασυγκρότησης 
της χώρας. Κριτήρια της χρηματοδότη-
σης μιας επένδυσης θα πρέπει να είναι 
ο βαθμός αξιοποίησης του εγχώριου τε-
χνικού δυναμικού, η κάλυψη εγχώριων 
παραγωγικών αναγκών, η αύξηση της 
προστιθέμενης αξίας εγχώριων προϊό-
ντων, η εξωστρέφεια.

Όλα τα παραπάνω προϋποθέτουν 
έναν πατριωτισμό που έχει εκλείψει από 
τις άρχουσες τάξεις της χώρας και τείνει 
να εξαφανιστεί και από τον απλό λαό. Εί-
ναι όμως ζητήματα που θα κρίνουν την 
επιβίωση της χώρας, άρα όλων μας. Ας 
γίνουμε, λοιπόν, έστω και την ύστατη ώρα, 
ρεαλιστές, επιδιώκοντας το αδύνατο…

Πάτρα, Οκτώβριος 2016

Ο Καζάκης προπομπός του Σώρρα
ο καζάκης ήταν η αρχή μιας πορείας που θα έχει ως κατάληξη τον σώρρα!

του Γιάννη Ξένου

Ο Καζάκης πήρε μια πάγια θέση του ΚΚΕ, την υπερτόνισε, τη μακιγιάρισε με την προσωπι-
κή του αυθεντία και την υπερασπίζεται με γνήσιο σταλινικό πάθος. 

“ 
Όσο το άστρο του δύει 

τόσο πιο εριστικός και 

επιθετικός γίνεται ο λό-

γος, αλλά η κατάληξη εί-

ναι η αυτογελοιοποίη-

σή του.

                                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Στην έως τα τώρα γνωστή ως 
Κυπριακή Δημοκρατία, θα 
έχουμε φαίνεται σύντομα ένα 
πρωτότυπο παγκόσμιο φαινό-
μενο: Η λεγόμενη διεθνής έννο-
μη τάξη να παρανομεί ανοιχτά 
προκειμένου να επιβραβευθεί 
ο εισβολέας και να γίνει μόνιμη 
και νόμιμη η τουρκική εισβο-
λή-κατοχή του 1974. Ένα εξαρ-
τώμενο από την Άγκυρα «Διζω-
νικό-Δικοινοτικό» προτεκτορά-
το, που ούτε οι μεγαλύτεροι μα-
έστροι στην χάραξη συνόρων 
Εγγλέζοι, δεν θα φαντάζονταν! 
Με τη συναίνεση των ΝΑΙναί-
κων Ανα(ν)στασιάδηδων και την 
ανοχή (τουλάχιστον) των σταλι-
νοΑΚΕΛικων.

Π 

ρόκειται πράγματι για 
μια παγκόσμια πρωτο-
τυπία. Εδώ και δεκαετί-
ες, η ελληνοκυπριακή 

πλευρά έχει εμπλακεί σε έναν ατέρ-
μονα «διάλογο» με τον κατακτητή, 
προκειμένου να βρεθεί μια (όποια) 
«λύση» με «βάση τις διαπραγμα-
τεύσεις». Ας δούμε το θέμα κατάμα-
τα. Είναι δυνατόν να υπάρξει «Λύση 
με βάση τις Διαπραγματεύσεις», ή, 
το Κυπριακό είναι Θέμα- Ζήτημα 
Εισβολής -Κατοχής-Εθνοκάθαρσης 
και Εποικισμού;  

Μετά τα πρώτα χρόνια της Ει-
σβολής από τους Τούρκους στην 
Κύπρο –από το 1974 ως σήμερα– 
άρχισε να συζητείται η περιβόητη 
«λύση». Όλοι θεωρούσαν ότι ο βασι-
κός κορμός της θα ήταν η επιστρο-
φή κατεχομένων εδαφών στους Ελ-
ληνοκύπριους με αντίστοιχη πα-
ραχώρηση συνταγματικών (και δι-
οικητικών) δικαιωμάτων στους 
Τουρκοκύπριους.

Για σαράντα χρόνια η Ελληνο-
κυπριακή πλειοψηφία δίνει, αλλά… 
δεν παίρνει! Πρώτα δέχτηκε την 
ομοσπονδία, εν συνεχεία τη «Διζω-
νική- δικοινοτική» με πολιτική ισό-
τητα, η οποία οδήγησε στο απαρά-
δεκτο σχέδιο Ανάν, που ευτυχώς 
απέρριψε ο Ελληνισμός της Κύπρου. 

 Έκτοτε, η κυπριακή ηγεσία δέ-
χτηκε ότι η μία κυριαρχία θα διαιρε-
θεί σε Ελληνοκυπρίους και Τουρ-
κοκυπρίους. Η κυπριακή ηγεσία 
δέχτηκε εσωτερική ιθαγένεια για τα 
δύο συνιστώντα κράτη, που οι Τούρ-
κοι τα θεωρούν ιδρυτικά. Δέχτη-
κε τόσα, που μετατρέπουν την ομο-
σπονδία σε συνομοσπονδία..

Παραμένει μόνο η παραχώρη-
ση της εκ περιτροπής προεδρίας, 

για την οποία επιμένουν οι Τούρκοι. 
Η Κυπριακή ηγεσία αποδέχτηκε ότι 
οι σφετεριστές των περιουσιών είναι 
χρήστες με δικαιώματα, κατοχύρω-
ση δηλ. των δικαιωμάτων των χρη-
στών και αποκλεισμού των ιδιοκτη-
τών.

Εδώ και μήνες γίνεται λόγος, 
στην λεγόμενη «Διεθνή Κοινότητα», 
για «επικείμενη λύση». Τι θα περι-
λαμβάνει αυτή, στο θέμα της επι-
στροφής εδαφών και προσφύγων, 
στην αποχώρηση των κατοχικών 
στρατευμάτων και των εποίκων, στο 
θέμα των εγγυήσεων; 

Η κυοφορούμενη «λύση» θα εί-
ναι χειρότερη από το απορριφθέν 
σχέδιο Ανάν; Θα αιφνιδιαστεί ο Κυ-
πριακός Ελληνισμός;

Συζητάμε από καιρού εις καιρόν, 
και για το Κυπριακόν, μεταξύ τυρού 
και αχλαδιού, εν Αθήναις.. συνήθως 
όταν τα πράγματα ζορίζουν, όπως 
το 2004, κατά του «σχεδίου Aνάν», 
όπως τούτη την εποχή, που σερβίρε-
ται πάλι ένα νέο κατασκεύασμα «λύ-
σης» τύπου «σχεδίου Ανάν». Ως συ-
νήθως, πριν την (επαν)έναρξη των 
όποιων διαπραγματεύσεων, προκύ-
πτει σκλήρυνση της τουρκοκυπρια-
κής πλευράς, (βοηθούμενη και από 
την αιώνια εμμονή του ΑΚΕΛ να φα-
ντάζεται πράγματα για τους Τουρκο-
κυπρίους που, πολύ απλά, δεν υφί-
στανται, καθώς και του σημερινού 
προέδρου Ανα(ν)στασιάδη, που τον 
έλκει η «χημεία» με τον Ακκιντζί…).

Πιέζουν, άλλοτε διακριτικά άλ-

λοτε όχι, οι Μεγάλες Δυνάμεις, από 
κοινού με τους Τ/Κ για μια «δοκι-
μαστική» εφαρμογή του Ευρωπα-
ϊκού Κανονισμού για το απευθείας 
εμπόριο για μια περίοδο πέντε ετών. 
Μετά τις αντιδράσεις συνδέουν την 
εφαρμογή του κανονισμού με την 
επιστροφή της περίκλειστης πόλεως 
της Αμμοχώστου. Αφήνουν δηλα-
δή ανοικτό το θέμα, για έμμεση ανα-
γνώριση του ψευδοκράτους από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Όχι διχοτόμηση, όχι Ομοσπον-
δία»… φωνάζαμε στους δρόμους 
κατά τη Μεταπολίτευση, σε όλη την 
δεκαετία του '70…. και ύστερα, ακο-
λούθησαν τα γνωστά: «Η Κύπρος 
είναι μακριά», άρχισε η εσωτερι-
κή αποδόμηση με το ρίξιμο ευθυ-
νών και «στα δύο μέρη», το λεγόμε-

νο «Εθνικό Κέντρο» αποποιήθηκε 
των όποιων ευθυνών του… Κατρα-
κύλα στην κατρακύλα, υποχώρηση 
στην υποχώρηση, φτάσαμε πάλι στο 
παρά δευτερόλεπτο. Είναι γνωστό 
πώς αποσοβήθηκε παρόμοια κατά-
σταση το 2004, κατά του κατάπτυ-
στου σχεδίου Ανάν, με 150 νοματαί-
ους να διαδηλώνουμε στα Προπύ-
λαια με χιονάκι, μόνοι σε μια Αθή-
να των 4,5 εκατομμυρίων… όπου το 
«πολιτικό προσωπικό», με ελάχι-
στες εξαιρέσεις, είχε πει το μεγάλο 
ΝΑΙ. Και σωθήκαμε από τον Τάσ-
σο (Παπαδόπουλο). Να' μαστε πάλι 
ξανά σήμερα μπροστά σε αντίστοιχη 
λύση: Διζωνική-Δικοινοτική Ομο-
σπονδία.. πλήρης. Νομιμοποιημέ-
νη πλέον εγκατάσταση της Τουρκί-
ας στη Μεγαλόνησο..

Ακκιντζί και Ανα(ν)-στασιάδης 
οργιάζουν…
Συνομιλεί η ελληνοκυπριακή πλευ-
ρά, με την συναίνεση του πάλαι ποτέ 
«Εθνικού Κέντρου» – το οποίο, ανά-
μεσα στα άλλα τραγελαφικά, έσπευ-
σε διά στόματος του σημερινού 
ΥΠΕΞ να προτείνει να παραιτηθεί 
η χώρα από «εγγυήτρια δύναμη», 
αν το πράξουν οι άλλες δύο: (δηλα-
δή: η Μάνα των διχοτομήσεων πα-
γκοσμίως, τα Εγγλέζικα ιμπεριαλι-
στικά σκυλιά και ο Τούρκος εισβο-
λέας!! Έλεος!!!) με τον Ακκιντζί. Μα 
τι (σας) λέει ο Ακκιντζί που τόσο σας 
συγκινεί; 
«Στην-ΤΔΒΚ υπάρχει κράτος και 
μάλιστα ίσο με εκείνο του Νότου», 
«δεν δεχόμαστε αυτό που λέει η Ελ-
ληνική πλευρά, ότι εγώ είμαι κυρί-
αρχο κράτος και εσείς είστε οι πολί-
τες». … «Οι  Τούρκοι έποικοι.. οι άν-
θρωποι αυτοί  ρίζωσαν, έκαναν οι-
κογένειες και επ’ ουδενί πρέπει να 
εκδιωχθούν για να γυρίσουν πίσω 
στην Τουρκία»….. και άλλα παρεμ-
φερή.

«Όπως στις περιπτώσεις Ταλάτ 
και Έρογλου, έτσι και στην περίπτω-
ση Ακκιντζί, σε ένα πράγμα συμφω-
νούν οι Τουρκοκύπριοι πολιτικοί, 
ότι δηλαδή στην Κύπρο υπάρχουν 
δύο κράτη και η λύση θα πρέπει να 
βρεθεί στη βάση ένωσης των δύο 
κρατών…» (Ιακώβου)

«Η επαναφορά των ίδιων και 
χειρότερων στοιχείων του μαζικά 
απορριφθέντος αυτού σχεδίου απο-
τελεί το μόνο αντιδραστικό κεκτημέ-
νο που έχει να επιδείξει η ΕΕ και γε-
νικά ο δυτικός παράγων: την προ-
σπάθεια εκβιαστικής αντιστροφής 
της λαϊκής βούλησης, όταν το αποτέ-
λεσμα δεν είναι το επιθυμητό.

Τώρα, λέγεται ότι «υπάρχει πρό-

οδος στις συνομιλίες μεταξύ των δύο 
κοινοτήτων», [  ]  με ζητούμενες τις 
λεπτομέρειες εξειδίκευσής της και 
μόνο. Αυτομάτως ανακύπτουν μια 
σειρά ερωτήματα αρχών, που η 
απάντησή τους απαιτεί την ενεργό 
λαϊκή παρέμβαση και πρωτοβου-
λία για να σπάσει η μυστική διπλω-
ματία:
• Το Κυπριακό θα επιλυθεί με πα-
ρόντες τον τουρκικό στρατό κατοχής 
και τους εποίκους; Η παράταση των 
σχετικών συνομιλιών υπό το εκβια-
στικό αυτό βάρος μπορεί να παράγει 
ουσιαστικά νόμιμο, σύμφωνα με το 
διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του 
ΟΗΕ αποτέλεσμα;

• Η διάλυση της νομικοπολιτικής 
οντότητας της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, που διέπει τόσο το απορριφθέν, 
όσο και το ανακαινισμένο σχέδιο 
Ανάν και κατοχυρώνει τον ρυθμι-
στικό ρόλο της Τουρκίας σ’ ολόκλη-
ρη την Κύπρο, μπορεί να εγγυηθεί 
έστω τους ελάχιστους όρους ασφά-
λειας για τον Ελληνισμό στο νησί;” 
(απόσπασμα ανακοίνωσης Επιτρο-
πής «Ελλάδα-Κύπρος») 
Η εύρεση κοιτασμάτων φυσικού αε-
ρίου γύρω από την Κύπρο και οι 
ενεργειακές συμμαχίες που φτιά-
χνονται στην περιοχή σχετικά με το 
ποιος θα τα εκμεταλλευθεί/ αξιοποι-
ήσει προσθέτουν ένα νέο στοιχείο 
στο ως τα τώρα παζλ.

Όμως κάποτε παίρνονται οι με-
γάλες αποφάσεις. 

Θεωρούν οι ηγεσίες στην Κύ-
προ (και του «Εθνικού Κέντρου» 
που πολλάκις παριστάνει τον ψόφιο 
κοριό) ότι η λύση θα βρεθεί με τις λε-
γόμενες «διαπραγματεύσεις»;

Ή, πρέπει το θέμα να τεθεί εκ 
νέου: σε νέες βάσεις, ότι δηλαδή το 
Κυπριακό είναι Ζήτημα Εισβολής –
Κατοχής -Εθνοκάθαρσης και Εποι-
κισμού;

Οι από Βορρά λεονταρισμοί 
κατά της χώρας μας είναι υπαρκτοί, 
αλλά δεν τους ευνοεί ο συσχετισμός 
δυνάμεων. Η βασική απειλή παρα-
μένει εξ Ανατολών…

Εμείς, αμετανόητοι και πιστοί 
στις αρχές του Ενιαίου της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας, της Λαϊκής Κυ-
ριαρχίας και των ψηφισμάτων του 
ΟΗΕ, θεωρούμε  ότι το Κυπριακό 
είναι θέμα εισβολής και Κατοχής, 
Εθνοκάθαρσης και Εποικισμού: 

Ότι το Κυπριακό είναι κατεξοχήν 
θέμα Αυτοδιάθεσης.

Κυπριακό: Σωτήριον έτος 2016 μ.Χ.
Έρχεται η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων

“ 
Να' μαστε πάλι ξανά 

σήμερα μπροστά σε 

αντίστοιχη λύση: Δι-

ζωνική-Δικοινοτική 

Ομοσπονδία. Νομι-

μοποιημένη πλέ-

ον εγκατάσταση της 

Τουρκίας στη Με-

γαλόνησο.

Του Γιώργου Παπαγιαννόπουλου

 Η κυοφορούμενη «λύση» θα είναι χειρότερη από το απορριφθέν σχέ-
διο Ανάν; Θα αιφνιδιαστεί ο Κυπριακός Ελληνισμός;

ΚΥΠΡΟΣ        
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Υ 

πάρχει ακόμα ο διαχωρισμός Αρι-
στερά – Δεξιά; Κι αν υπάρχει, εκ-
φράζει κάποια κυρίαρχη αντίθεση; 
Νομίζουμε ότι η απάντηση στα ερω-

τήματα αυτά θα πρέπει να κρίνει και τη στάση 
του καθενός μας απέναντι στις καταιγιστικές 
εξελίξεις που έχουμε στην πατρίδα μας, στην 
περιοχή μας, στον κόσμο ολόκληρο.

Δ ε θα μπούμε σε συζητήσεις για το ποια 
είναι η γνήσια Αριστερά ή Δεξιά, αν υπάρχουν 
προδότες ή ερμηνείες αυθεντικές ή πιο αυθε-
ντικές αυτών που πρεσβεύει η κάθε ιδεολογία. 
Η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση αρκεί.

Η παγκοσμιοποίηση έχει δημιουργήσει 
νέα δεδομένα, που καθιστούν ανεπίκαιρη την 
αντίθεση Αριστεράς – Δεξιάς. Το κεφάλαιο πια 
επικεντρώνεται στο εμπόρευμα και στη δημι-
ουργία ενός ανθρώπου – καταναλωτή, που θα 
είναι μόνος του, αν και σε δικτύωση με εκατομ-

μύρια άλλους. Μόνος σημαίνει αδύναμος, ευ-
άλωτος στην κυριαρχία της διαφήμισης, ανή-
μπορος να λειτουργήσει συλλογικά, σα μέλος 
μιας οικογένειας, ενός έθνους, μιας κοινωνι-
κής τάξης ή ομάδας.

Ο νεοφιλελευθερισμός θέλει να είναι ο άν-
θρωπος άτομο, μόνο του, να μην έχει ρίζες. 
Μόνος θα καταναλώνει περισσότερο μια πε-
νταμελής οικογένεια μπορεί να έχει ένα πλυ-
ντήριο, μια τηλεόραση, αλλά αν κάθε μέλος 
της ζει μόνο του θα θέλει πέντε συσκευές αντί 
για μία.

Κοντά σ’ αυτό, οι ιδιαίτερες ταυτότητες ενο-
χλούν. Αποτελούν στοιχείο ενοποίησης, αντι-
στέκονται στη διάσπαση της κοινωνίας σε άτο-
μα που προχωρούν παράλληλα δίχως να σμί-
γουν ποτέ.

Το νόμισμά του οικονομικού αυτού φιλε-
λευθερισμού, που χρεώνεται στη Δεξιά, έχει 
ως άλλη όψη τον πολιτικό φιλελευθερισμό, 

που εκφράζει η Αριστερά: Το ατομικό δικαίω-
μα είναι ταμπού, η πολιτική ορθότητα το θεο-
ποιεί. Μπορείς να είσαι παγανιστής, παιδερα-
στής, οτιδήποτε θέλεις, και το σύστημα θα σε 
προστατέψει. Δε μπορείς όμως να διεκδικείς 
συλλογικά δικαιώματα.

Σαν άτομο, το κεφάλαιο σε πηγαίνει όπου 
το εξυπηρετεί, είτε ως οικονομικό μετανάστη 
είτε ως επενδυτή. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει 
να υποστούν βίαια μετάλλαξη, οι «χώρες» να 
γίνουν «χώροι» δράσης του κεφαλαίου. Οι ρί-
ζες που μας δένουν με τον τόπο μας, είναι συ-
ντηρητικά απολιθώματα και πρέπει να κοπούν. 
Οι νεοταξικοί διανοούμενοι πρεσβεύουν την 
«ελευθερία» μας να επιλέγουμε τις ρίζες μας, 
δηλαδή να μην έχουμε ρίζες.

Όλη η ιδεολογική επιβολή της παγκοσμιο-
ποίησης, στηρίζεται σε ωραίες λέξεις όπως η 
«ελευθερία», το «δικαίωμα» κλπ. Και τη δου-
λειά της εμπέδωσης των απόψεων της Νέας 

Τάξης, την έχει αναλάβει η Αριστερά σε όλο 
τον κόσμο, από τους πράσινους της Γερμανίας 
που βομβάρδιζαν τη Σερβία μέχρι τη μνημονι-
ακή μας κυβέρνηση.

Κι εμείς, βρισκόμενοι σε ηθική παρακμή, 
σε καταστολή από τα διαρκή χτυπήματα, δεν 
έχουμε ακόμα επεξεργαστεί κάποια διέξοδο 
από τη θέση στην οποία βρισκόμαστε ηθικά, 
γεωπολιτικά, παραγωγικά, δημογραφικά, με-
ταναστευτικά (και ξένων προς τα εδώ και Ελ-
λήνων προς τα έξω).

Εν μέρει υπάρχει δικαιολογία: Τα χτυπή-
ματα έρχονται το ένα μετά το άλλο κι εμείς δεν 
προλαβαίνουμε ν’ αντιδράσουμε. Αλλά συγ-
χρόνως, δεν ενεργοποιούμαστε. Στρεφόμαστε 
σε όποιον πουλάει ελπίδα, από το Σύριζα μέχρι 
το Σώρρα, ενώ τη λύση, την όποια λύση θα τη 
φέρει μόνο η δική μας δράση. Πολλοί το συνει-
δητοποιούν, λίγοι κινούνται. Όμως ο καιρός δε 
μας περιμένει: Αντίσταση ή Εξαφάνιση!

                                                                                                                                                        ΚΥΠΡΟΣ

Αν και ο Νίκος Χριστοδουλίδης, 
κυβερνητικός εκπρόσωπος του 
προέδρου Αναστασιάδη, διαβε-
βαίωσε, μετά τη συνάντηση του 
Εθνικού Συμβουλίου (6 Οκτω-
βρίου) στο Προεδρικό Μέγα-
ρο της Λευκωσίας, ότι δεν τίθε-
ται θέμα ενδιάμεσης συμφωνί-
ας στο Κυπριακό, κάτι το οποίο 
αξιώνει ο κατοχικός ηγέτης 
Μουσταφά Ακιντζί, εν τούτοις 
ο ουρανός δεν μοιάζει καθόλου 
καθαρός πάνω από την κατεχό-
μενη Κύπρο. 

Κ 

αι αυτό, όχι γιατί δείχνει 
αδύνατη η ανατροπή της 
υφιστάμενης κατάστα-
σης ή η απόρριψη ενός 

σχεδίου  χειρότερου από του Ανάν, 
μα επειδή, όπως φαίνεται, οι αποφά-
σεις (ακόμα και για το τεχνικό κομ-
μάτι των διαπραγματεύσεων) λαμ-
βάνονται από το κατοχικό καθεστώς 
και δη από την Άγκυρα. Τριμερή 
συνάντηση στη Νέα Υόρκη ήθελε 
ο Ακιντζί; Τριμερής συνάντηση στη 
Νέα Υόρκη έγινε. Να συζητηθεί στο 
εξωτερικό το σημαντικό θέμα του 
εδαφικού; Σύμφωνος ο πρόεδρος 
Αναστασιάδης.

Κι ας μιλά ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος για την ουσία. Η ουσία 
είναι ότι η τουρκική πλευρά, ο Τα-
γίπ Ερντογάν, ο Μεβλούτ Τσαβού-

σογλου, ο Μουσταφά Ακιντζί επι-
χειρούν να παρασύρουν, ή να δι-
απομπεύσουν, όχι μόνο τον πρόε-
δρο Αναστασιάδη, μα ολόκληρη την 
Κυπριακή Δημοκρατία σε «ιερές 
εξετάσεις» τύπου Μπούργκενστοκ 
(όλοι θυμόμαστε τι έγινε τον Μάρ-
τιο του 2004 στη χιονισμένη Ελβε-
τία). Φυσικά, τον Μάρτιο του 2004 
δεν έγινε δεκτή η συζήτηση με τον 
Αμπντουλάχ Γκιουλ και τον Ουγούρ 
Ζιγιάλ και υπενθυμίζεται η φράση 
του Τάσσου Παπαδόπουλου στον 
Πέτρο Μολυβιάτη: «Κάτω από αυ-
τές τις συνθήκες, εγώ, πριν φύγου-

με από εδώ, δεν υπογράφω ούτε τον 
λογαριασμό του ξενοδοχείου». Σή-
μερα; Πού βόσκουμε; 

Όπως φάνηκε, πάντως, και στην 
τριμερή συνάντηση που έγινε στη 
Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου, η 
τουρκική πλευρά και το ψευδοκρά-
τος δεν δείχνουν διατεθειμένοι να 
υποχωρήσουν σε τίποτα και αυτό 
δεν το αντιλαμβάνεται ούτε ο Μπαν 
Κι Μουν ούτε ο ειδικός απεσταλ-
μένος του για το Κυπριακό, Έσπεν 
Μπαρθ Άιντα, ο οποίος χασκογε-
λώντας προσπαθεί να ελαφρύνει το 
κλίμα της… κατοχής. Ο Οργανισμός 

Ηνωμένων Εθνών, ούτως ή άλλως, 
έχασε τον μπούσουλα εδώ και χρό-
νια, πολύ πριν το αγγλοτουρκικής 
φύσεως κατατεθέν σχέδιο Ανάν του 
2004. Και σήμερα, αντί να ψάχνουν 
το λάθος όλων αυτών των χρόνων, 
απειλούν ότι οι συμφωνίες βρίσκο-
νται σε «σημείο μη επιστροφής», 
χωρίς να δίνουν δεκάρα για την 
πλειοψηφία του κυπριακού λαού.

Επομένως, εκείνο που μένει να 
ανιχνεύσουμε είναι το κατά πόσο 
θέλει ο πρόεδρος Αναστασιάδης 
και η διαπραγματευτική του ομά-
δα να κατρακυλήσουν στον γκρεμό 

του Μουσταφά Ακιντζί. Διότι, ακόμα 
και αν υπάρξουν συγκλίσεις στις εν-
νέα ή δέκα συναντήσεις του Οκτω-
βρίου, η διαδικασία θα κολλήσει στο 
εδαφικό, το οποίο η ελληνοκυπρια-
κή πλευρά συνδέει με το περιουσι-
ακό, ενώ η τουρκοκυπριακή το θε-
ωρεί ένα πέμπτο κεφάλαιο πριν από 
μια πενταμερή διάσκεψη. Πενταμε-
ρής διάσκεψη, η οποία θα γίνει αν 
κλείσουν σε μεγάλο βαθμό τα πέντε 
κεφάλαια. Και εάν γίνει, θα αποτελεί 
ακόμα μια προσπάθεια της Άγκυ-
ρας να θέσει σε ομηρία την Κυπρι-
ακή Δημοκρατία. 

Δύσκολοι οι καιροί, λοιπόν. 
Έστω και αν η συμφωνία μοιάζει 
μακρινή, είτε η ιστορία του σχεδίου 
Ανάν θα επαναληφθεί ως φάρσα (με 
ένα μεγαλύτερο ΟΧΙ) είτε ως τραγω-
δία (με μια κακή λύση) για τον κυ-
πριακό Ελληνισμό και την υπόλοι-
πη Ελλάδα. Και εάν καταλήξουμε σε 
τραγωδία, χωρίς να υψώσουμε ατί-
θασους πύργους απέναντί τους, με 
συζητήσεις κεφαλαίων σε κάποιο 
Καμπ Ντέιβιντ, λες και πρόκειται για 
τη μοίρα ενός αποικιοκρατούμενου 
λαού του 19ου αιώνα ή για μια χώρα 
υπό ναζιστική κατοχή του ’40, τότε 
καλύτερα να μας αποβάλει η ιστο-
ρία. Κι ας είναι το δίκαιο με το μέ-
ρος μας. Κι ας κατοικούμε σ’ αυτό το 
νησί 3.000 χρόνια. Ποιος παίρνει τις 
αποφάσεις τελικά;

Κυπριακό: Ποιος παίρνει τις αποφάσεις;

Αντίσταση ή εξαφάνιση!

στο εξωτερικό η συζήτηση για το κεφάλαιο του εδαφικού

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Του Μανώλη Εγγλέζου

Όπως φάνηκε, πάντως, και στην τριμερή συνάντηση που έγινε στη Νέα Υόρκη στις 25 Σεπτεμβρίου, η τουρκι-
κή πλευρά και το ψευδοκράτος δεν δείχνουν διατεθειμένοι να υποχωρήσουν σε τίποτα.
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          ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η 

κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου 
επισκεπτόμενη την έκθεση για τα 
100 χρόνια από τη γέννηση του 
Μόραλη, που πραγματοποιήθη-

κε στην περίφημη Δημοκρατία της Αίγινας, 
σε ένα κρεσέντο εντυπωσιασμού, δήλω-
σε: «Σήμερα η Αίγινα τιμά το έργο, τη ζωή, 
την προσωπικότητα, το ταλέντο του μεγά-
λου μας ζωγράφου Μόραλη. Είναι τα εκατό 
χρόνια από τη γέννησή του. Εκατό ολόκλη-
ρα χρόνια, είναι ολόκληρη η ιστορία της Ελ-
λάδας…»

Μέχρι τώρα βεβαίως γνωρίζαμε ότι 
η «ολόκληρη» ιστορία της Ελλάδας ξεκίνη-
σε (σύμφωνα με το ‘’αριστερό’’ ημερολόγιο) 
όχι το 1916, πριν από 100 χρόνια αλλά το 
1821 όπου σημειώθηκε η εθνογένεση ή τέ-
λος πάντων λίγο μετά το 1789, έτος που δη-
μιουργήθηκαν όλα τα έθνη του κόσμου. Δη-
λαδή μέχρι τώρα γνωρίζαμε ότι εδώ και 200 
χρόνια -περίπου- είναι η ιστορία της Ελλά-
δας σύμφωνα με τους σοφούς της αριστεράς 
και της προόδου. Λοιπόν περικοπές και στην 

ηλικία της Ελλάδας; Δεν θα πάρει σύνταξη, 
ποτέ, αυτή η χώρα; (Α ρε βρεγμένος Ψυρρού-
κης που τους χρειάζεται). 

Η κυρία Όλγα από το Καστρί της Αίγινας

Η κυρία Όλγα Χαρίτου εξέχον μέλος της ομά-
δας ΒΙ.ΠΙ.ΡΙΖ.Α (Βίλες Πισίνες Ριζοσπαστικής 
Αριστεράς) μετά την άοκνη, εθελοντική ερ-

γασία για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνη-
σης και πληροφορικής στο πολιτικό γραφείο 
του υπουργού Επικρατείας, Αλέκου Φλαμπου-
ράρη (γείτονάς της με λιτή και απέριττη Βίλα-
Πισίνα), είναι πλέον μέλος του νέου υπερ-τα-
μείου για την αποκρατικοποίηση του δημόσι-
ου τομέα. 

Όσοι έπεσαν πραγματικά από τα σύννεφα 
ή όσοι μαζεύουν τους ψευδο-μώλωπές τους 

από την πτώση (πτήση με στιλ) καλά θα είναι 
να γνωρίζουν ή να θυμηθούν ότι η "τραπε-
ζοϋπάλληλος" των κειμένων με υπογραφές 
συμπαράστασης και συντονίστρια για κάποια 
έτη του γνωστού αντιρατσιστικού φεστιβάλ, 
ήταν διευθύντρια διεύθυνσης μηχανογραφι-
κών εφαρμογών της Alpha Bank. Με εμπει-
ρία (http://www.eede.gr/pdf/13_BANKING_
FORUM.pdfhttp://www.eede.gr/pdf/11_
BANKING_FORUM.pdf) και τυχερά (http://
www.alpha.gr/files/investorrelations/Stock_
Options_site1.pdf). 

Η Αίγινα σιγά-σιγά και μετά την εμπλοκή 
του κυρίου Δρίτσα τον Αύγουστο προς όφελος 
του κυρίου Λυκουρέζου που έστειλε 4 αν-
θρώπους στον τάφο, από ησυχαστήριο ορα-
ματιστών της αριστεράς και της προόδου με-
τατρέπεται στο (νέο) Καστρί για τον (νέο) Αν-
δρέα μας.  

Γιώργος Κυριακού

Η διαδήλωση των μειονοτικών 
τον περασμένο Ιούλιο στην Κο-
μοτηνή ήταν το πρώτο βήμα 
στην κατεύθυνση αυτή, μετά 
από δυόμιση δεκαετίες. Η σχε-
τική της αποτυχία δεν πέρασε 
απαρατήρητη και ήδη υπάρχει 
ένας προβληματισμός για το τι 
μέλλει γενέσθαι, αν πιστέψουμε 
το άρθρο του αρχιπράκτορα μί-
σους και τουρκισμού Τζενγκίζ 
Ομέρ στην τουρκόφωνη φασι-
στοφυλλάδα Μιλέτ της Ξάνθης 
(«Υπάρχει ανάγκη για δράση 
για τα μειονοτικά δικαιώματα;», 
21/9/2016). 

Α 
ς σημειωθεί ότι, μετά 
το πραξικόπημα, ΚΑ-
ΝΕΝΑΣ στον μειονοτι-
κό Τύπο δεν δημοσιεύ-

ει κανένα άρθρο γνώμης, μόνο δελ-
τία Τύπου και ανακοινώσεις μετα-
δίδουν! Όλοι έχουν παγώσει την 
έκφραση γνώμης, αφού φοβούνται 
μη ...παρεξηγηθούν, και βγουν εκτός 
γραμμής! Όλοι εκτός του Τζενγκίζ 
Ομέρ που επανεμφανίστηκε... Αξί-
ζει να προσεχθούν όσα γράφει (προ-
σέξτε τις μπηχτές κατά των βουλευ-
τών και την εμμονή στον όρο «κοι-
νότητα») και τα οποία σας μεταφρά-
ζουμε παρακάτω: 
«Τις τελευταίες μέρες γίνονται αλλε-
πάλληλες ανακοινώσεις από συλ-

λόγους και οργανώσεις της μειο-
νότητάς μας. Οι φορείς μας φυσι-
κά και αντιδρούνε κατά των νόμων 
και ρυθμίσεων που βγαίνουν από 
το κράτος κατά της τουρκικής μειο-
νότητας δυτικής Θράκης. Είναι ση-
μαντικό ότι οι αντιδράσεις αυτές 
εκφράζονται από τους φορείς που 
αποτελούνε τη φωνή και τον εκπρό-
σωπο της μειονότητάς μας. Είναι 
όμως επαρκές να αρκούμαστε μόνο 
σε γραπτές ανακοινώσεις; Είναι φα-
νερό πως δεν είναι, αλλά ακόμη και 
για αυτό λέμε πάλι καλά. 

Η γραπτή ανακοίνωση και κα-
ταγγελία είναι ένα μέρος μόνο της 
όλης ιστορίας. Εάν δεν φέρουν απο-
τέλεσμα αυτά, το επόμενο βήμα εί-
ναι η κάθοδος στους δρόμους.  Κατε-
βαίνοντας στους δρόμους θα θέσου-
με τα θέματα και τα παράπονά μας, 
ώστε κάποιοι να συνέλθουν. Ακόμη 
και αν δεν κάνει κάτι τότε η κυβέρ-
νηση, τουλάχιστον θα έχουμε τρα-

βήξει την προσοχή του κόσμου στα 
θέματά μας…

Θα μου πείτε, πόσοι θα κατέ-
βουν; Στην τελευταία διαδήλωση εί-
δαμε πως στη χειρότερη περίπτω-
ση μπορούμε να κατέβουμε χίλιοι ή 
και δύο χιλιάδες άτομα. Δηλαδή εάν 
κάποιοι μπροστάρηδες εργαστούνε 
πιο πρόθυμα και οργανωθούμε πιο 
καλά, θα κατέβουμε χιλιάδες άτομα. 
Εάν λοιπόν διαδηλώσουν τόσα άτο-
μα, θα είναι αρκετά για να ακουστεί 
η φωνή μας; 

Ναι, είναι αρκετά. Φυσικά και 
όσο περισσότεροι κατέβουν τόσο το 
καλύτερο, αλλά δεν βγαίνουν όλοι 
στον δρόμο για τα θέματα της κοι-
νότητας. Παντού στον κόσμο ισχύ-
ει αυτό. Στην Τουρκία κατά το πρα-
ξικόπημα δεν βγήκαν 80 εκατομμύ-
ρια κόσμος στον δρόμο. Αλλά όταν 
κατεβαίνουν τόσοι άνθρωποι επαρ-
κείς για τον στόχο και για να αποτε-
λέσουν τη φωνή της "εθνικής βού-

λησης"  τότε σώζεται όλη η κοινωνία. 
Βλέπετε πως στη χώρα μας όπου γί-
νονται σχεδόν καθημερινά διαδη-
λώσεις, αλλά και στην Ευρώπη, οι 
περισσότερες αποτελούνται από 50, 
άντε και 100 άτομα. Η διαδήλωση 
με μερικές εκατοντάδες άτομα θε-
ωρείται μεγάλη επιτυχία. Μη βλέ-
πετε εσείς αυτούς που προσπαθούν 
να υποτιμήσουν την πορεία μας πα-
ρουσιάζοντάς τη μικρότερη… Ο σκο-
πός τους είναι διαφορετικός. Είτε ζη-
λεύουν είτε πράττουν έτσι επειδή 
δεν μπόρεσαν να την εμποδίσουν. 
Διότι στον κόσμο μας η διαμαρτυ-
ρία, ακόμη και ενός ατόμου, όταν γί-
νεται με τον κατάλληλο τρόπο, προ-
καλεί αίσθηση και φέρνει σε δύσκο-
λη θέση τις κυβερνήσεις. Για αυ-
τόν το λόγο εγώ πάντοτε βλέπω με 
καχυποψία αυτούς που κάθε φορά 
που τίθεται το θέμα της διαδήλωσης, 
με διάφορες προφάσεις είναι ενάντι-
οι σε αυτό. 

Ένα σημαντικό θέμα στο οποίο 
πρέπει να σταθούμε είναι στο τι εξυ-
πηρετείται με το να επιχειρείται να 
παρεμποδιστούν οι πορείες με προ-
φάσεις του τύπου ¨Τι ανάγκη υπάρ-
χει, πόθεν προέκυψε, δεν είναι και-
ρός τώρα, να μη φέρνουμε ένταση, 
οι ρατσιστές θα επιτεθούν, θα βρε-
θούμε σε δύσκολη θέση, οι άνθρω-
ποί μας θα υποστούν ζημία¨. Σε 
αυτό το θέμα είναι ανάγκη να ειπω-
θούν και να γραφούν αρκετά, ώστε 
η κοινότητα να μάθει καλά το τι εί-
ναι ο καθένας. Υπό αυτήν τη σκο-

πιά, βλέποντας σήμερα την κοινότη-
τά μας, υπάρχει μια ανάγκη για απο-
μάκρυνση της υπάρχουσας ασάφει-
ας και σύγχυσης.

Σε αυτό το θέμα πρέπει να σκύ-
ψουμε περισσότερο. Οι υπεύθυνοι 
και αρμόδιοι μηχανισμοί της κοι-
νότητας πρέπει να είναι πιο ενεργοί 
και να ενημερώσουν την κοινωνία. 
Οι σύλλογοι και οι οργανώσεις μας, 
οι πνευματικοί μας ηγέτες και οι δι-
ανοούμενοι και, φυσικά, οι αιρετοί 
μας, πρέπει να ενημερώσουν τους 
ανθρώπους μας πως οι διαμαρτυρί-
ες και οι διαδηλώσεις είναι σημαντι-
κό μέρος του αγώνα διεκδίκησης δι-
καιωμάτων.

Με λύπη μου δηλώνω πως ως 
κοινότητα δεν είμαστε στο επιθυμη-
τό επίπεδο. Σε αυτό ευθύνη φυσικά 
έχει και η κοινωνία, αλλά τη μεγαλύ-
τερη ευθύνη την έχουν κάποιοι αι-
ρετοί μας, που δεν αναλαμβάνουν 
την ευθύνη ως όφειλαν. Ιδιαίτερα 
στο θέμα των διαδηλώσεων δίνουν 
μια εικόνα μεγάλης παθητικότητας 
και απροθυμίας. Αυτό το λέει η κοι-
νότητα. 

Ευτυχώς η κοινότητα στέκεται 
σταθερά. Οι περισσότεροι από τους 
ανθρώπους μας είναι δεσμευμένοι 
στις αξίες τους και έχουν την πίστη 
για να κάνουν κάθε αγώνα. Χάρη 
στις προσευχές και τις προσπάθει-
ες αυτών των ανθρώπων, ο Αλλάχ 
κρατάει όρθια όλη την κοινότητα 
Συνεπώς: Την τελευταία λέξη τη λέει 
ο κόσμος…»

Σπρώχνουν για εκτράχυνση; 

Προσωπικότητες, έργα και ημέρες από το νέο Καστρί της Αίγινας

ο κατευθυνόμενος μειονοτικός τύπος φλερτάρει με τη στρατηγική της έντασης; 

Από τον Αντιφωνητή

http://www.aeginaportal.gr/politismos/zografiki/17679-ekato-oloklira-xronia-einai-olokliri-i-istoria-tis-elladas-eipe-i-anastasia-xristodoulopoylou-gia-to-ergo-tou-gianni-morali.html
http://www.aeginaportal.gr/politismos/zografiki/17679-ekato-oloklira-xronia-einai-olokliri-i-istoria-tis-elladas-eipe-i-anastasia-xristodoulopoylou-gia-to-ergo-tou-gianni-morali.html
http://www.eede.gr/pdf/13_BANKING_FORUM.pdf
http://www.eede.gr/pdf/13_BANKING_FORUM.pdf
http://www.eede.gr/pdf/11_BANKING_FORUM.pdf
http://www.eede.gr/pdf/11_BANKING_FORUM.pdf
http://www.alpha.gr/files/investorrelations/Stock_Options_site1.pdf
http://www.alpha.gr/files/investorrelations/Stock_Options_site1.pdf
http://www.alpha.gr/files/investorrelations/Stock_Options_site1.pdf
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Ο Νίκος Παππάς, στις 26-7-16, μιλώ-
ντας στο ελληνικό κοινοβούλιο, είχε πει 
με περίσσιο θράσος: «Το πορτοφόλι 
του ιδιοκτήτη χωρίζει έναν τηλεοπτικό 
σταθμό από την άδεια». Σε εκείνη την 
ομιλία του ο υπουργός-επίδοξος κανα-
λάρχης δεν είχε κάνει καμία αναφορά 
στους εργαζόμενους. Μόνο στο πορτο-
φόλι των ιδιοκτητών. 

Ο 

Σεπτέμβριος ολοκληρώθηκε με 
την αβεβαιότητα να μεγαλώνει 
για τους εργαζόμενους (δημοσι-
ογράφους, τεχνικούς, διοικητι-

κούς) στα τηλεοπτικά δίκτυα που δεν αδειο-
δοτήθηκαν στο κακοστημένο ριάλιτι, το οποίο 
η κυβέρνηση τιτλοφόρησε «δημοπράτηση 
τηλεοπτικών αδειών». Ήδη από το «ριάλιτι» 
έχει αποχωρήσει ο Καλογρίτσας και μένει 
να δούμε τις κινήσεις του Ιβάν Σαββίδη, ενώ 
παράλληλα έχει αρχίσει η δικαστική διαμά-
χη κυβέρνησης-καναλιών. Όμως, όποια και 
να είναι η εξέλιξη (που μπορεί να πάρει μή-
νες…), οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε αχαρτο-
γράφητα νερά, καθώς δεν υπάρχει καμία μέ-
ριμνα για την τύχη τους στον νόμο Παππά για 
τις νέες τηλεοπτικές άδειες. Ουσιαστικά η κυ-
βέρνησ+η τους αφήνει όμηρους στις προθέ-
σεις των (παλιών & νέων) ιδιοκτητών τους, γε-
γονός που είχε επισημάνει η Ένωση Συντα-
κτών από τον Οκτώβριο του 2015. 

Για τους εργαζόμενους (δημοσιογράφους, 
τεχνικούς, διοικητικούς υπαλλήλους κ.ά.), οι 
μέρες που ακολουθούν είναι δύσκολες. Δεν 
υπάρχει προηγούμενο, κάποιο ΜΜΕ να 
κλείνει με αυτό τον τρόπο. Άρα το άγνωστο 
και η αβεβαιότητα είναι τα δύο πρώτα στοι-
χεία που έχουν μπροστά τους να αντιμετω-
πίσουν. Καθώς, όπως είχε υπογραμμίσει με 
ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ (2-9-16), για το 
«ριάλιτι» του Νίκου Παππά: «…Τουλάχιστον 
με 1.800 απολύσεις εργαζομένων (δημοσιο-
γράφων, διοικητικών, τεχνικών) ξημερώνει η 
επόμενη μέρα και πάνω από 3.000 απασχο-
λούμενοι σε περιφερειακές δραστηριότητες 
(παραγωγές, μερική απασχόληση, υπηρεσίες 
υποστήριξης κ.λπ.) μένουν και αυτοί στο δρό-
μο. Με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας, 
από τους πρώτους μήνες του 2016, οι μισθω-
τοί στα βασικά κανάλια της χώρας ήταν 2.639. 
Από αυτούς:

• ALPHA 537

• ANTENNA 509

• STAR 387

• EPSILON 240

• ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV 61

• ART TV 89

• MEGA 540

Δηλαδή, στα κανάλια που δεν πήραν άδεια 
και αν δεν μεσολαβήσει άλλη ρύθμιση, πάνω 
από 1.700 εργαζόμενοι θα μείνουν στον δρό-
μο μεγαλώνοντας ακόμη περισσότερο τον 
αριθμό των ανέργων στα ΜΜΕ. Αλλά κα-
νείς δεν ξέρει πόσο κερδοφόρα μπορούν να 
είναι ακόμη και αυτά τα κανάλια που αδειο-
δοτήθηκαν. Στην έκθεση του Ινστιτούτου της 
Φλωρεντίας, πάνω στην οποία στηρίχτηκε η 
κυβέρνηση για να αποφασίσει ότι μόνο τέσ-
σερα κανάλια είναι βιώσιμα, υπολογίζεται ότι 
η διαφημιστική δαπάνη στην ελληνική αγο-

ρά είναι 180 έως 200 εκατομμύρια ευρώ τον 
χρόνο. Η προσδοκώμενη, έτσι, διαφήμιση 
για τα επόμενα δέκα χρόνια (όσο διαρκούν 
δηλαδή, οι άδειες) δεν ξεπερνάει τα δύο δισ. 
Τα ποσά που έδωσαν, όσοι πήραν την άδεια, 
αντιστοιχούν στην προσδοκία εσόδων τους 
για ένα χρόνο. Πόσα περισσότερα μπορούν 
να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν, ή πόσο ελπί-
ζουν ότι θα αυξηθεί η διαφήμιση σε μια οικο-
νομική συγκυρία στην οποία δεν διαφαίνεται 
ανάπτυξη, αντίθετα διαφαίνεται παράταση της 
υφεσιακής κατάστασης;»

Είναι φανερό ότι την απόφαση Τσίπρα-
Παππά να στήσουν τη δική τους διαπλοκή 
στα ΜΜΕ θα πληρώσουν οι εργαζόμενοι με 
μαζικές νέες μειώσεις μισθών, νέες καθυστε-
ρήσεις σε πληρωμές και, σίγουρα, βαθύτερη 
ύφεση.

Τι ειρωνεία, η κυβέρνηση που τιτλοφο-
ρείται «αριστερή», να αδιαφορεί για χιλιάδες 
εργαζόμενους κοιτώντας μόνο τα όποια οικο-
νομικά οφέλη από την δημοπράτηση των τη-
λεοπτικών αδειών και ξεχνώντας ότι για χρό-
νια ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύθηκε (και 
καπηλεύθηκε) με το σύνθημα: «Οι άνθρωποι 
πάνω από τα κέρδη».   

*Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Συντακτών 
Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ)

 

                                                                                                                                         ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σ 
ε δηλώσεις του ο υπουργός Επι-
κρατείας κ. Παππάς πληροφόρη-
σε το πανελλήνιο ότι τα 85 εκα-
τομ. ευρώ από τις προκαταβολές 

του καζίνου των αδειών στα κανάλια θα πάνε 

για την πρόσληψη 4.000 νοσηλευτών στα νο-

σοκομεία. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν!

Κάποιος πρέπει να τον πληροφορήσει, 

στην περίπτωση που δεν το ξέρει (με πιθανό-

τερο να το ξέρει), ότι ήδη από το πρώτο μνημό-

νιο έχουν προϋπολογιστεί έναντι του χρέους 

350 εκατομ. ευρώ από την πώληση τηλεοπτι-

κών αδειών μέχρι το 2016! Η σχετική πρόβλε-

ψη συνοδεύει και το τρίτο μνημόνιο, που έχει 

υπογράψει ο ΣΥΡΙΖΑ!

Και εδώ είναι η δεύτερη ανακρίβεια που 

διατυμπανίζει διαρκώς ο υπουργός: Ότι δηλα-

δή ο διαγωνισμός έγινε για να βάλει τάξη στο 

τηλεοπτικό τοπίο. Παραμύθια! Ο διαγωνισμός 

ήταν μνημονιακή υποχρέωση. Τωρινό προα-

παιτούμενο! Και μάλιστα με ασφυκτική ημερο-

μηνία το τέλος του 2016. Όπως έχουμε γράψει 

σε ανύποπτο χρόνο:

«Το ποσό των 350 εκατομ. έχει προϋπο-

λογιστεί επειδή, όπως αποκρύπτει η κυβέρνη-

ση, η προκήρυξη διαγωνισμού είναι το προα-

παιτούμενο ως δέσμευση της κυβέρνησης στο 

μνημόνιο 3 με την τρόικα τον Σεπτέμβριο του 

2015 για «μεγάλη και αξιόπιστη δέσμη παρα-

μετρικών και διαρθρωτικών δημοσιονομικών 

μεταρρυθμίσεων».

Στο εδάφιο ε. αυτής της συμφωνίας, συγκε-

κριμένα, η κυβέρνηση, μετά από απαίτηση των 

δανειστών, έχει υπογράψει για «αναγγελία 

δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού υποβολής 

προσφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών 

αδειών με την καταβολή τελών που αφορούν 

τη χρήση των αντίστοιχων συχνοτήτων».

Επομένως, η επιβολή κανόνων ήταν απαί-

τηση της τρόικας και εκτός των άλλων η κυ-

βέρνηση χρωστάει στην τρόικα να φέρει κι 

άλλα εκατομ. ευρώ στα ταμεία!"

Ως εκ τούτου, ο κ Παππάς όχι μόνο δεν 

μπορεί να μεταφέρει τα χρήματα από τις άδειες 

σε όποιον κωδικό θέλει χωρίς την άδεια της 

τρόικας, αλλά του λείπουν ακόμα 95 εκατομ. 

μέχρι τα 350 που προβλέπει το μνημόνιο...

Αυτά, για να μη μοιράζεται κουτόχορτο στο 

λαό.

Γιώργος Παπαδόπουλος - Τετράδης

Η τρόικα 
επέβαλε άδειες 
στα κανάλια, 
δεσμευμένα 
350 εκ. ευρώ

Το «πορτοφόλι» και οι εργαζόμενοι
η αδιαφορία της κυβέρνησης για την τύχη των εργαζόμενων στα κανάλια

του Μάκη Διόγου*

Τι ειρωνεία η κυβέρνηση που τιτλοφορείται «αριστερή» να αδιαφορεί για χιλιάδες εργα-
ζόμενους κοιτώντας μόνο τα όποια οικονομικά οφέλη από την δημοπράτηση των τηλεο-
πτικών αδειών, ξεχνώντας ότι για χρόνια ο χώρος του ΣΥΡΙΖΑ πολιτεύθηκε (και καπηλεύ-
θηκε) με το σύνθημα: «Οι άνθρωποι πάνω από τα κέρδη».   

“ 
Είναι φανερό ότι την 

απόφαση Τσίπρα-Παπ-

πά να στήσουν τη δική 

τους διαπλοκή στα ΜΜΕ 

θα πληρώσουν οι εργα-

ζόμενοι με μαζικές νέες 

μειώσεις μισθών, νέες 

καθυστερήσεις σε πλη-

ρωμές και σίγουρα βα-

θύτερη ύφεση.
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Τ 
ὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας τῆς χώρας μας 
ἐπιδίδεται μεθοδικὰ καὶ συστηματικὰ 
στὴν συρρίκνωση καὶ ὑποβάθμιση τῆς 
διδασκαλίας τῶν ἀνθρωπιστικῶν μα-

θημάτων στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση. 
Δὲν τοῦ φάνηκε ἀρκετή, φαίνεται, ἡ μείωση τῶν 
ὡρῶν διδασκαλίας τῶν Ἀρχαίων Ἑλληνικῶν στὸ 
Γυμνάσιο καὶ στὸ Λύκειο, οὔτε ἡ κατάργηση τοῦ 
Ἐπιταφίου του Περικλέους στὴν Γ' τάξη Λυκείου, 
οὔτε ἡ κατάργηση τῆς ἐξετάσεως τῶν Ἀρχαίων 
Ἑλληνικῶν στὸ Γυμνάσιο. Μὲ νέα, ὀλέθρια ἀπό-
φασή του, συνεχίζει τὴν ἐκθεμελίωση τῶν βα-
σικῶν πυλώνων τοῦ πολιτισμοῦ μας στὴν Ἑλλη-
νικὴ Ἐκπαίδευση. 

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες (20/9/2016) ἐστάλη 
ἐγκύκλιος στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Δευτερο-
βάθμιας Ἐκπαίδευσης, μὲ τὴν ὁποία ἐπιβάλλε-
ται νὰ διδάσκωνται συνοπτικὰ καὶ νὰ μὴν ἐξετά-
ζωνται στὴν Α΄ Λυκείου τὰ ἀκόλουθα κεφάλαια 
τῆς ἀρχαίας ἑλληνικῆς ἱστορίας: Κυκλαδικὸς 
Πολιτισμός, Μινωϊκὸς Πολιτισμός, Μυκηναϊκὸς 
Πολιτισμός, Ὁ Πρῶτος καὶ ὁ Δεύτερος Ἑλλη-
νικὸς Ἀποικισμὸς, Ἡ σημασία τῶν Περσικῶν Πο-
λέμων, Ὁ Πελοποννησιακὸς Πόλεμος, Ὁ Φίλιπ-
πος Β' καὶ  τὸ Οἰκουμενικὸ Κράτος τοῦ Μ. Ἀλε-
ξάνδρου. 

Ἡ Ἑταιρεία Ἑλλήνων Φιλολόγων (Ε.Ε.Φ.) δι-
αμαρτύρεται ἐντονώτατα γιὰ τὴν νέα, αὐθαίρε-
τη ἀπόφαση τοῦ Ὑπουργείου, ἡ ὁποία προδή-
λως εἶναι επιζήμια γιὰ τὴν ἐπαρκῆ μόρφωση τῶν 
νέων μας. Μὲ τὶς ἀποφάσεις αὐτὲς τοῦ Ὑπουρ-
γείου τὸ Σχολεῖο παρέχει στοὺς μαθητὲς ἐλλιπῆ 
γνώση τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ στὴν συνέ-
χεια καὶ στὴν διαχρονία του. Ἀποσιωπᾶται ἔτσι 
η οὐσία τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ἡ ἐξάπλω-
σή του σὲ ὅλο τὸν τότε γνωστὸ κόσμο, ἡ ἑνό-
τητά του, ὅπως τὴν ἐπέτυχε ὁ Φίλιππος Β', ὁ βα-
σιλιὰς τῆς Μακεδονίας, ἡ οἰκουμενικὴ διάσταση 
καὶ σημασία του μέσω τοῦ ἐκπολιτιστικοῦ ἔργου 
τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου. 

Η κατάργηση μάλιστα τῆς ἐξετάσεως τῶν συ-
νοπτικῶς διδασκομένων αὐτῶν κεφαλαίων τῆς 
Ἱστορίας, ὅπως συνέβη καὶ μὲ τὰ Ἀρχαῖα Ἑλλη-
νικά, κατ' οὐσίαν ὁδηγεῖ στὴν πλήρη ἄγνοια ἀπὸ 
τοὺς μαθητὲς τῶν θεμελιωδῶν αὐτῶν σελίδων 
τῆς ἱστορίας καὶ τοῦ πολιτισμοῦ μας καὶ συρρι-
κνώνει δραματικὰ τὴν ἀνθρωπιστικὴ παιδεία καὶ 
τὴ μόρφωση τῶν νέων μας. 

Η Ε.Ε.Φ. καλεῖ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας νὰ 
ἀναθεωρήση τὶς ὀλέθριες αὐτὲς ἀποφάσεις του 
καὶ νὰ δείξη γνήσια καὶ οὐσιαστικὴ φροντίδα γιὰ 
τὴν ὁλόπλευρη καλλιέργεια καὶ μόρφωση τῆς 
ἑλληνικῆς νεολαίας.

Διαμαρτυρία για 
το μάθημα της 
ιστορίας
Της Ένωσης Ελλήνων Φιλολόγων 

Οι αλλαγές που μόλις ανακοινώθηκαν 
από το υπουργείο Παιδείας για τα Γυ-
μνάσια συνοψίζονται στα εξής: Τα μα-
θήματα στο Γυμνάσιο παρατείνονται 
κατά 2 περίπου εβδομάδες, έως τις 31 
Μαΐου. Η σχολική χρονιά χωρίζεται 
σε δύο τετράμηνα (όπως στα λύκεια) κι 
όχι σε τρία τρίμηνα. Οι γραπτές τελι-
κές εξετάσεις περιορίζονται σε 4 μόνο 
μαθήματα (αντί του συνόλου): Νεοελ-
ληνική γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική, 
Ιστορία. Οι (όποιοι) μετεξεταστέοι θα 
μπορούν να έχουν εντατική ενισχυτι-
κή διδασκαλία το δεύτερο δεκαήμερο 
του Ιουνίου και θα εξετάζονται επανα-
ληπτικά κατά το τρίτο δεκαήμερο του 
Ιουνίου. Ας σημειωθεί η τρίωρη μεί-
ωση του εβδομαδιαίου προγράμματος 
αλλά και η πιλοτική εφαρμογή της πε-
ριγραφικής αξιολόγησης δίπλα στην 
αριθμητική. Τέλος, δημιουργήθηκαν 
επιτροπές που “θα εξορθολογίσουν 
την διδακτέα ύλη” σε όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα όλων των μαθημάτων, σε 
γυμνάσια και λύκεια.

Ε 

πειδή είναι πολύ νωρίς για να 
κρίνει κανείς λεπτομερώς τις αλ-
λαγές, θα περιοριστούμε στα γε-
νικά και προφανή. Για την μι-

κρή παράταση του σχολικού έτους και την 
νέα κατανομή του δεν μπορεί κανείς να έχει 
αντίρρηση. Για την μεταφορά της επανεξέ-
τασης όσων υστερούν στο τέλος Ιουνίου δεν 
θα είχαμε κάποιαν ένσταση, αν αυτό φαι-
νόταν εφικτό. Όμως τα χρονικά περιθώρια 
που αναφέρονται είναι ασφυκτικά και δεν 
μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο “εντα-
τική” μπορεί να είναι μια ενισχυτική διδα-

σκαλία που θα εξαντληθεί σε 5-6 εργάσιμες 
ημέρες. Αναφορικά με τον εξορθολογισμό 
της διδακτέας ύλης είναι κάτι που πρέπει να 
το δούμε ως πράξη κι όχι ως εξαγγελία. Η 
αναγκαιότητά του είναι προφανής για όλη 
την εκπαιδευτική κοινότητα, όμως οι επι-
τροπές των “αρμοδίων” στα κέντρα απο-
φάσεων αποδεικνύονται συχνά απολύτως 
ακατάλληλες – και ήδη ακούγονται κάποιες 
περίεργες φήμες. Εκεί δε που φαίνεται η 
επικινδυνότητα των κυρίαρχων αντιλήψε-
ων είναι η κατάργηση των γραπτών εξετά-
σεων σε όλα τα αντικείμενα πλην των τεσ-
σάρων που προαναφέρθηκαν. Η λογική της 
τσουλήθρας, όπως γράφαμε πριν χρόνια 
(τότε για το λύκειο): άπαξ και μπήκες, δεν 
έχεις παρά να χαλαρώσεις και να περιμέ-
νεις να βγεις.

Ο χώρος της Εκπαίδευσης έχει από 
χρόνια ιδεολογικοποιηθεί καταθλιπτικά και 
οι ιθύνοντες του υπουργείου λειτουργούν 

με μανιχαϊκά δίπολα, μακρυά από κάθε 
γνήσια εμπειρία και κοινή λογική: “κακές 
εξετάσεις – καλή μαθητεία”, “κακή μετωπι-
κή διδασκαλία – καλή μαθητοκεντρική δι-
δασκαλία”, “κακή άμιλλα – καλός ομαδοσυ-
νεργατισμός”, “κακή αποστήθιση – καλή δι-
ερευνητική μάθηση”, φτάνοντας τελικά στο 
“κακή μάθηση – καλές δραστηριότητες”! 
Πουθενά δεν διαφαίνεται κάποια υποψία 
πως όλα έχουν την αξία τους και τη θέση 
τους. Είναι τόσο χαώδες το έλλειμμα επα-
φής με την σχολική πραγματικότητα, είναι 
τόσο ανήκεστος η ιδεοληπτική βλάβη, εί-
ναι κάποιος άλλος σκοτεινός ρόλος; Άγνω-
στο. Αν όμως υπάρχουν ακόμα καλοπροαί-
ρετοι άνθρωποι, τους (παρα)καλούμε, πριν 
αποδομήσουν ό,τι απέμεινε από το ελληνι-
κό σχολείο, να επιστρέψουν επειγόντως από 
τον πλανήτη Σύριζα.

η Παιδεία στον πλανήτη συριΖα

Η τσουλήθρα του γυμνασίου
Του Κώστα Καραΐσκου

Τ 

ον Αύγουστο, μια σημαντική εί-
δηση για την Παραγωγική Ελ-
λάδα πέρασε στα ψιλά του ίντερ-
νετ και βούλιαξε στην αδιαφορία 

των ιδιωτικών ΜΜΕ (που απλώς ασχο-
λούνταν με τις τηλεοπτικές άδειες και το 
“Je suis MEGA”). Μηχανικοί από το Πα-
νεπιστήμιο της Πάτρας σε συνεργασία 
με την ομάδα Ανοιχτού Λογισμικού Libre 
Space Foundation παρέδωσαν τον δορυ-
φόρο UPSAt, τον πρώτο ανοιχτής σχεδία-
σης και ανοιχτού λογισμικού, στην ολλαν-
δική εταιρεία νανοδορυφόρων Innovative 

Solutions In Space (ISISpace). Η κατασκευή 
του UPSat έγινε στα πλαίσια της αποστολής 
QB50, με σκοπό τη συλλογή από τη θερμό-
σφαιρα, το ανώτατο στρώμα της ατμόσφαι-
ρας, του ινστιτούτου Von Karman. O δορυ-
φόρος πέρασε επιτυχώς τις δοκιμές ελέγ-
χου του ISISpace και έχει προγραμματιστεί 
να εκτοξευθεί για τον Διεθνή Διαστημικό 
Σταθμό στις 30 Δεκεμβρίου του 2016.

Το Libre Space Foundation είναι ένας 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύ-
θηκε στην Ελλάδα το 2014 και με σύνθημα 
το, «Διεκδικήστε το Διάστημα, διά της Ελευ-
θέρας Οδού», στοχεύει στην εξέλιξη και 
ανάπτυξη τεχνολογιών ανοιχτού κώδικα για 

το διάστημα. Η συμμετοχή του στην κατα-
σκευή του UPSat αφορούσε την ανάπτυξη 
υποσυστημάτων του δορυφόρου (hardware 
και software) με ανοιχτό κώδικα. Σε πείσμα 
της γενικότερης κατάθλιψης και απελπισίας, 
σε πείσμα των οιμωγών ότι «δεν παράγουμε 
τίποτε» και ότι λίγο πολύ είμαστε καταδικα-
σμένοι σε αργή και αναπόφευκτη εξαφάνι-
ση, η Παραγωγική Ελλάδα είναι εδώ, παρά-
γει αξιόπιστα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, 
διεκδικεί διεθνή πρότζεκτ και τα περαιώνει 
με επιτυχία. Στο επόμενο τεύχος θα ακολου-
θήσουν περισσότερες πληροφορίες για το 
σημαντικό αυτό εγχείρημα.

 

Όταν η ελλάδα παράγει λογισμικό... για το διάστημα!

Δορυφόρος με ελληνικό λογισμικό ανοιχτού κώδικα

Του Χρήστου Δαγρέ

ΠΑΙΔΕΙΑ              
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Στις 22 Οκτωβρίου της περα-
σμένης χρονιάς, μία ξαφνική 
νεροποντή στον Νομό Αττικής 
προξένησε τεράστιες καταστρο-
φές, κυρίως στις γειτονιές της 
Δυτικής Αττικής.

Τ 

ο τηλεφωνικό κέντρο της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσί-
ας κυριολεκτικά κατέρρευ-
σε εκείνο το βράδυ, όταν οι 

κλήσεις που δέχτηκε για παντός εί-
δους βοήθεια έφτασε τον αριθμό ρε-
κόρ των άνω των 4000, δείχνοντας 
το μέγεθος της φυσικής καταστρο-
φής που υπέστησαν οι δήμοι της Δ. 
Αττικής!

Ειδικά στον δήμο Αγίων Αναρ-
γύρων – Καματερού ήταν πάρα πολ-
λές οι ζημιές, ενώ μία  γυναίκα στο 
Καματερό έχασε τη ζωή της παρα-
συρόμενη από την πλημμύρα που 
προκλήθηκε. Στην  οδό Λάμπρου 
Κατσώνη, και ειδικά στο τμήμα μετα-
ξύ Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίων Αναρ-
γύρων και Νέας Χαλκηδόνας, το με-
γαλύτερο κομμάτι της κοίτης του Κη-
φισού υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ 
μερικά τμήματα του έχουν καταρ-
ρεύσει με τον κίνδυνο για πεζούς και 
οχήματα να είναι υπαρκτός ακόμη 
και σήμερα. Δυστυχώς, όλο το προη-
γούμενο διάστημα η ανεπάρκεια και 
η αδιαφορία της Περιφέρειας Αττι-
κής, δηλαδή της κ. Δούρου, προφα-

σιζόμενης γραφειοκρατικά προβλή-
ματα για τη συγκεκριμένη περιοχή 
ήταν εξωφρενική, μιας και ένα χρό-
νο σχεδόν δεν έγινε κανένα ουσια-
στικό έργο αποκατάστασης των ζη-
μιών, με συνέπεια η ασφάλεια πολι-
τών και κατοικιών, αλλά ακόμη και 
της εθνικής οδού (στο συγκεκριμένο 
τμήμα των ζημιών) να βρίσκεται στο 
έλεος του Θεού!

Το ενδιαφέρον  είναι ότι και οι 
δημοτικές αρχές τόσο των Αγίων 
Αναργύρων –Καματερού (ο δήμαρ-

χος στηρίχθηκε από ΠΑΣΟΚ και ένα 
κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ και της Ν.Δ.) 
όσο και της Νέας Φιλαδέλφειας-Ν. 
Χαλκηδόνας (εκλεγμένος με την ση-
μαία του ΣΥΡΙΖΑ) που είναι οι κύρι-
οι αποδέκτες του προβλήματος δεν 
έδειξαν το απαραίτητο ενδιαφέρον 
ώστε να δοθεί άμεση λύση και αρ-
κέστηκαν σε επιστολές και τηλεφω-
νικές πιέσεις. Βέβαια η εξήγηση για 
την αδιαφορία τόσο των δημοτικών 
αρχών, αλλά ακόμη και των παρα-
τάξεων που ανήκουν στην αντιπολί-

τευση, έγκειται στο γεγονός ότι  όλοι 
έχουν άριστες σχέσεις με την κ. Δού-
ρου, οπότε δεν υπήρχε λόγος να δυ-
σαρεστήσουν την Περιφέρεια με 
προβλήματα τέτοιου είδους...

Το θετικό στην όλη υπόθε-
ση είναι ότι πριν λίγες εβδομάδες 
η κ. Δούρου ανακοίνωσε ότι επιτέ-
λους θα γίνουν οι απαραίτητες ερ-
γασίες και αναφέρει αναλυτικά ότι: 
«Ελήφθη από την Περιφέρεια Αττι-
κής με γνώμονα την προστασία και 
την ασφάλεια των πολιτών ενόψει της 

αναμονής των φθινοπωρινών βροχο-
πτώσεων, προκειμένου να διασφαλι-
στεί η στατικότητα της Λεωφόρου Κη-
φισού, στο ύψος της οδού Λ. Κατσώ-
νη. Υπενθυμίζεται ότι γραφειοκρατικά 
εμπόδια δεν επέτρεψαν στο ΥΠΟΜΕ-
ΔΙ να δημοπρατήσει έργο πλήρους 
αποκατάστασης του ρέματος, με πό-
ρους της Περιφέρειας Αττικής, παρά 
μόνο τον Σεπτέμβριο, και συγκεκρι-
μένα στις 27.09.2016. Ακολούθως, 
προκειμένου να εξασφαλιστεί η έξο-
δος των χρηστών του οδικού δικτύ-
ου προς τις δυτικές συνοικίες, η Περι-
φέρεια Αττικής υπέγραψε τη σχετική 
Σύμβαση που έχει ως αντικείμενο την 
«Αποκατάσταση δυτικού πρανούς Λε-
ωφόρου Κηφισού», προϋπολογισμού 
850.000 ευρώ με ΦΠΑ.

Ευχόμαστε λοιπόν, ώσπου να γί-
νουν και να ολοκληρωθούν τα έργα, 
να μη συμβεί πάλι κανένα φυσικό 
καταστροφικό φαινόμενο, διότι αυ-
τήν τη φορά οι ζημιές θα είναι ακό-
μη μεγαλύτερες σε μία ήδη υποβαθ-
μισμένη περιοχή και επίσης να μην 
περιμένουν οι κάτοικοι των περιο-
χών που επλήγησαν ένα χρόνο για 
να διορθωθούν οι ζημιές. Πολλοί 
από τους εμπλεκόμενους αυτοδιοι-
κητικούς φορείς θεωρούν ότι η σιω-
πή και η ανοχή των πολιτών θα συ-
νεχιστεί, μάλλον όμως είναι πολύ 
γελασμένοι διότι η οργή και η δυσα-
ρέσκεια συσσωρεύονται και οι αντι-
δράσεις πλέον θα έχουν καταιγιστι-
κό χαρακτήρα.

Η Δυτική Αττική στο έλεος του θεού (ή της Δούρου)
η τραγική καθυστέρηση της περιφέρειας αττικής να αποκαταστήσει τις ζημιές από τις περυσινές πλημμύρες

Του Βασίλη Παλαιολόγου

Σ 

το ρέμα της Πικροδάφνης, στο 
Μπραχάμι  και στην Ηλιούπολη, 
τα παιδιά παίζανε με τα βατράχια 
πριν μερικές δεκαετίες. Είχε κά-

ποια σημεία που δεν είχαν κλειστεί ασφυκτι-
κά από τη δόμηση, και από τις αλάνες μπο-
ρούσαν να κατέβουν στο ρέμα. Με τον καιρό 
όμως χτίστηκε γύρω γύρω και σκεπάστηκε 
σε πολλά τμήματα. Από τα 56 χιλιόμετρα συ-
νολικού μήκους, μόλις τα 19 είναι ανοιχτά.  
Παραμένει όμως μια φυσική λωρίδα νερού 
και βλάστησης, αν και είναι γεμάτη με σκου-
πίδια. Αυτό το ρέμα ξεκινάει από τον Υμητ-
τό και αφού διασχίσει Βύρωνα, Ηλιούπολη, 
Άγιο Δημήτριο (Μπραχάμι) και φτάσει στα 
σύνορα Άλιμου – Παλαιού Φαλήρου, εκβάλ-
λει δίπλα στη μαρίνα Αλίμου.  

Οι κάτοικοι εξακολουθούσαν να έχουν 
την ίδια στάση απέναντι στο ρέμα, όπως πα-
ντού στην Ελλάδα. Τα σκουπίδια και τα μπά-

ζα στο ρέμα «να τα πάρει το ποτάμι».  Έτσι 

το ρέμα απαξιώθηκε στο μυαλό των ανθρώ-

πων και θα ήθελαν να είναι εκεί ένα καθα-

ρό πάρκο. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα βρίσκονται 

και οι υδραυλικοί μηχανικοί που ανέλαβαν 

να εξετάσουν το ζήτημα. Κατέληξαν ότι, για 

την αποφυγή των πλημμυρών, πρέπει να φύ-

γουν τα δένδρα που εμποδίζουν την κίνηση 

του νερού και αυξάνουν το ιξώδες. Τα αυθαί-

ρετα, που ήταν μπροστά στα μάτια τους, έκα-

ναν πως δεν τα έβλεπαν. 
Οι πολίτες που ενδιαφέρονται για το ρέμα 

άρχισαν να διαμαρτύρονται, αλλά η μελέ-
τη περιβαλλοντικών επιπτώσεων εγκρίθη-
κε από την κα Δούρου και την Περιφέρεια. Τα 
έργα που σχεδιάστηκαν περιλαμβάνουν ερ-
γολαβίες και, κυρίως, προστασία των αυθαι-
ρέτων. Τα βατράχια και τα πουλιά θα κοιτάμε 
τώρα;  Σαζανέτια  και μπετόν, άντε και λίγο 
τετραγωνισμένο πράσινο σε μερικές θέσεις. 

Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη. Κά-
ποιοι θέλουν τη φύση μέσα στην πόλη. Μα-
ζεύουν υπογραφές  για να αποσυρθεί αυτό το 
σχέδιο και να ξαναμελετηθεί, ώστε να αντι-
μετωπιστεί το ρέμα της Πικροδάφνης ως φυ-
σικό ρέμα χωρίς εγκιβωτισμούς. http://chn.
ge/2dbNXLO

Δημήτρης Μπούσμπουρας

Για το ρέμα της Πικροδάφνης

Όλο το προηγούμενο διάστημα η ανεπάρκεια και η αδιαφορία της Περιφέρειας Αττικής, δηλαδή της κ. Δού-
ρου, προφασιζόμενης γραφειοκρατικά προβλήματα για τη συγκεκριμένη περιοχή ήταν εξωφρενική, μιας και 
ένα χρόνο σχεδόν δεν έγινε κανένα ουσιαστικό έργο αποκατάστασης των ζημιών, 

http://chn.ge/2dbNXLO
http://chn.ge/2dbNXLO
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Αυτό που δεν τόλμησαν να κά-
νουν τα «αστικά κόμματα», δη-
λαδή την εκποίηση του δημόσι-
ου πλούτου και ιδιαιτέρως του 
νερού, το έπραξε η «αντιμνημο-
νιακή» συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 
ΑΝΕΛ. Η υπερψήφιση της 26ης/9 
στο Κοινοβούλιο, της συμφωνίας 
δανειστών–κυβέρνησης, αποτε-
λεί σκανδαλώδη παραβίαση της 
δημοκρατικά εκφρασμένης βού-
λησης των πολιτών, όπως αυτή 
καταγράφηκε στο δημοψήφισμα 
για τη μη ιδιωτικοποίηση της 
ΕΥΑΘ την 18η Μαΐου του 2014 
(όπου το 98,03% των Θεσσαλο-
νικέων τάχθηκε κατά της ιδιωτι-
κοποίησης, γεγονός που επικρό-
τησε τότε ο σημερινός πρωθυ-
πουργός!)

Ο 

χορός των «αριστερών 
ιδιωτικοποιήσεων» έχει 
ξεκινήσει από τον πε-
ρασμένο Μάιο, όταν με 

το  ΦΕΚ 1472Β/2016 είχαν εγκρί-
νει –εν μέσω συγκίνησης Σπίρτζη– 
την εκχώρηση αεροδρομίων, μαρι-
νών, λιμανιών καθώς και του 11% 
της ΕΥΔΑΠ και του 23% της ΕΥΑΘ. 
Από τον Σεπτέμβριο του 2016, οι 
δημόσιες υπηρεσίες νερού, εντάσ-
σονται στο Υπερταμείο γεγονός που 
συνιστά  την ιδιωτικοποίηση τους, 
παρά τα φληναφήματα των «οικο-
λόγων του Σύριζα» περί νομοτεχνι-
κής βελτίωσης, που αποτέλεσε το 
προκάλυμμα της δικής τους θετι-
κής ψήφου. Και δεν αποτελεί απλώς 
ιδιωτικοποίηση τους, αλλά εκχώ-
ρηση του νερού σε ξένα πολυεθνι-
κά συμφέροντα κατά παράβαση 
του Συντάγματος σύμφωνα με την 
απόφαση 1906/2014 της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ, αφού το Υπερ-ταμείο 
σύμφωνα με το Αρ. 184 παρ. 4 του 
Ν.4389/2016, δεν ανήκει στον δη-
μόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, 
όπως αυτός εκάστοτε ορίζεται αλλά 
ελέγχεται στην πράξη από τους δα-
νειστές. Το εποπτικό συμβούλιο 
του Υπερταμείου αποτελείται από 5 
μέλη, δύο εκ των οποίων ορίζονται 
από τους δανειστές (με την σύμφω-
νη γνώμη του Υπουργού Οικονο-
μικών) και τρία από την ελληνική 
κυβέρνηση (με την σύμφωνη γνώ-
μη των δανειστών). Οι δύο εταιρείες 
παύουν να αποτελούν από τούδε και 
στο εξής υπηρεσίες «κοινής ωφελεί-
ας» και καθίστανται απλώς «αξίες» 
στο χαρτοφυλάκιο της ΕΔΗΣ –μιας 
εκ των θυγατρικών του Υπερ-ταμεί-
ου– με μοναδικό στόχο να εξυπη-

ρετήσουν τον «ειδικό σκοπό» του 
Υπερ-ταμείου, σύμφωνα με το αρ. 
185 παρ.1, Ν.4389/2016: «Η Εται-
ρία διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα 
περιουσιακά της στοιχεία προκει-
μένου να: α) συνεισφέρει πόρους 
για την υλοποίηση της επενδυτικής 
πολιτικής της χώρας... και β) να συμ-
βάλει στην απομείωση των οικονο-
μικών υποχρεώσεων της Ελληνι-
κής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τον 
Νόμο 4336/2015 (Α’ 94).

Όλα τα παραπάνω ήταν αναμε-
νόμενα αφού, ως γνωστόν η ιδιωτι-
κοποίηση του νερού αποτελεί συ-
νήθη πρακτική του ΔΝΤ και της 
Παγκόσμιας Τράπεζας για τη ρύθ-
μιση των χρεών των υπερχρεωμέ-
νων χωρών. Το νερό επίσης απο-
τελεί επίδικο αντικείμενο των δια-
πραγματεύσεων για τη Συνθήκη 
Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ της ΕΕ 
και του Καναδά (CETA) όπου οι νο-
μικοί που εκπροσωπούν τις μεγά-
λες εταιρείες πιέζουν να συμπεριλη-
φθεί στις Υπηρεσίες Γενικού Οικο-
νομικού Ενδιαφέροντος (Services of 
General Economic Interest – SGEI) 
αφού, σύμφωνα με την επιχειρημα-
τολογία τους, το χρησιμοποιούμενο 
νερό δεν βρίσκεται πλέον σε φυσι-
κή κατάσταση, με συνέπεια να μπο-
ρεί να θεωρηθεί προϊόν ή εμπόρευ-
μα και άρα υποκείμενο στους όρους 
της CETA.

Η αντιμετώπιση του νερού ως 
εμπορεύματος και ως «κοινού αγα-
θού» μεθοδεύτηκε  μέσα από την οι-
κολογική οπτική. Λίγες μέρες πριν 
την επίμαχη ψηφοφορία στη Βου-
λή, ο οικολόγος υπουργός κος Τσι-
ρώνης έθεσε σε διαβούλευση σχέ-
διο ΚΥΑ που αφορά στην «έγκριση 
γενικών κανόνων κοστολόγησης και 

τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος» 
Με αφετηρία την Κοινοτική Οδηγία 
2000/60/ΕΚ περί προστασίας, βιώ-
σιμης και ορθολογικής διαχείρισης 
των υδάτινων πόρων, η ΚΥΑ εισά-
γει την ανάκτηση του «πλήρους κό-
στους» του νερού. Σύμφωνα με τη 
νέα προσέγγιση, που η εφαρμογή 
της θα προσφέρει υψηλή κερδοφο-
ρία για τους μελλοντικούς παρόχους 
–όπου σύμφωνα με το αρ. 8 μπο-
ρεί να είναι και ιδιωτικοί φορείς–, το 
κόστος του νερού για ιδιωτική και 
αγροτική χρήση θα προκύπτει από 
το άθροισμα τριών παραμέτρων: του 
χρηματοοικονομικού κόστους του 

παρόχου, του περιβαλλοντικού κό-
στους και του κόστους πόρου. Εξαι-
ρούνται από αυτή την κοστολόγη-
ση η βιομηχανική  και η ενεργεια-
κή χρήση του νερού (έμμεση επιδό-
τηση του λιγνίτη). 

Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί 
η επιβάρυνση του καταναλωτή με 
τα διαφεύγοντα κέρδη, δηλαδή την 
απόδοση του κεφαλαίου σε εναλλα-
κτικές τοποθετήσεις, αλλά και από 
τις συμβάσεις του παρόχου με τρί-
τους! 

Το περιβαλλοντικό κόστος επι-
μερίζεται με βάση την κατανάλωση 
του κάθε χρήστη, ασχέτως αν αυτός 
ευθύνεται και σε ποιο βαθμό για την 
υποβάθμιση του υδατικού συστή-
ματος, όπως για παράδειγμα σε μια 
αγροτική περιοχή εντατικής καλλι-
έργειας, ή για τη χημική μόλυνση 
του  υπόγειου υδροφόρου ορίζο-
ντα. Το περιβαλλοντικό κόστος οδη-
γεί σε άνιση επιβάρυνση καταναλω-
τών που ζουν σε περιοχές με επιβα-
ρυμένο υδατικό σύστημα π.χ. στον 
θεσσαλικό κάμπο, στην Πτολεμαΐδα 
κοκ, ενώ για την κατανομή του δεν 
λαμβάνονται υπόψη επιπλέον πα-
ράγοντες, όπως η επιβάρυνση που 
προκαλεί η υδροδότηση της Αθή-
νας σε περιφερειακά υδατικά συ-
στήματα, ή ακόμα και την κλιματι-
κή αλλαγή. 

Το κόστος πόρου αποτελεί ίσως 
την πλέον ακραία αποικιακή προ-
σέγγιση, αφού μια εταιρεία που θα 
παρέχει υψηλότερο τίμημα θα μπο-
ρεί να χρησιμοποιεί κατ' αποκλει-
στικότητα το νερό ασχέτως της βιω-
σιμότητας της χρήσης του! Η περί-
πτωση θυμίζει την ιδιωτικοποίηση 
του νερού στη Χιλή, όπου εταιρείες 
χαλκού εκμεταλλεύονταν εντατικά 

το νερό, όταν ο γενικός πληθυσμός 
μαστιζόταν από χολέρα!

Η νέα προσέγγιση κοστολόγη-
σης της χρήσης, της ύδρευσης και 
της άρδευσης, θα περιλαμβάνει ένα 
σταθερό μέρος (πάγιο) που θα είναι 
συνάρτηση, για παράδειγμα, με τα 
υπό κατοχή στέμματα του χρήστη 
και ένα μεταβλητό μέρος, που θα 
σχετίζεται με την ποσότητα κατανά-
λωσης. Η προσέγγιση αυτή  θα οδη-
γήσει προφανώς σε υπέρμετρη αύ-
ξηση των τιμολογίων, ενώ για τον 
πρωτογενή τομέα  θα συνιστά ένα 
ακόμα πιο δυσβάσταχτο χαράτσι, 
απαγορευτικό για κάθε ενδεχόμενο 
παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Οι δήμοι, οι δημοτικές εταιρείες 
παροχής νερού, όπως και οι υπηρε-
σίες  έγγειο-βελτιώσεων (ΤΟΕΒ-ΓΟ-
ΕΒ) μετατρέπονται σε εισπρακτικούς 
μηχανισμούς, με αποκλειστικό γνώ-
μονα την αύξηση των πόρων του νε-
οσυσταθέντος Πράσινου Ταμείου, 
που φέρει τα χαρακτηριστικά της 
«Εταιρείας των Ανατολικών Ινδιών».  

Πράγματι, το νερό έχει υψηλή 
αξία, που δεν είναι δυνατόν να προ-
σεγγιστεί αποκλειστικά με οικονομι-
κούς όρους κατά το λεγόμενο «πε-
ριβαλλοντικό κόστος». Έχει πρωτί-
στως αξία ιερή, αφού λειτουργεί ως 
ζωτική δύναμη για τα ζώα, τα φυτά 
και τα οικοσυστήματα. Αποκαθιστώ-
ντας την ιερότητα του πόρου, είμα-
στε υποχρεωμένοι να θέσουμε στο 
κέντρο του ζητήματος το αίτημα για 
την ανάκτηση και τον δημοκρατικό 
έλεγχο των κοινών. Μια τέτοια προ-
σέγγιση, στον αντίποδα της «οικολο-
γίας της αγοράς», θα πρέπει θέσει σε 
εφαρμογή την πρόταση της Κίνη-
σης των 136 στη Θεσ/νίκη για εξα-
γορά της ΕΥΑΘ από τους πολίτες 
μέσω διαμερισματικών συνεταιρι-
σμών και τη συνένωσή τους σε μια 
νέα εταιρεία λαϊκής βάσης (Κοινωνι-
κή Ε.Υ.Α.Θ.).

Οι κοινωνικές συνθήκες φαίνε-
ται πως είναι ώριμες για ένα τέτοιο 
αίτημα, αν λάβουμε υπόψη τις μαζι-
κές αντιδράσεις της κοινωνίας το τε-
λευταίο διάστημα: 3 εκατ. μέιλ στους 
βουλευτές την ημέρα της ψηφοφορί-
ας, ψηφίσματα των κοινωνικών φο-
ρέων, πόρισμα της Επιστημονικής 
Επιτροπής της Βουλής, συμβολικό 
κόψιμο του νερού στα γραφεία του 
ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσ/νικη κοκ. 

Ευελπιστώ δε, πως με νομικές 
παρεμβάσεις στο Ανώτατο Δικαστή-
ριο θα καταστεί δυνατή η ακύρωση 
της ένταξης της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ 
στο Υπερταμείο, ως  παράνομης και 
αντισυνταγματικής.

Για την ιδιωτικοποίηση του νερού
η «αντιμνημονιακή κυβέρνηση» πράττει αυτά που δεν τόλμησαν να κάνουν τα «αστικά κόμματα»

“ 
Οι δήμοι, οι δημοτι-

κές εταιρείες παρο-

χής νερού, όπως και 

οι υπηρεσίες  έγγειο-

βελτιώσεων, μετα-

τρέπονται σε εισπρα-

κτικούς μηχανισμούς 

με αποκλειστικό γνώ-

μονα την αύξηση των 

πόρων του νεοσυστα-

θέντος Πράσινου Τα-

μείου που φέρει τα 

χαρακτηριστικά της 

«Εταιρείας των Ανα-

τολικών Ινδιών».  

Του Νίκου Ντάσιου

Δυσάρεστη έκπληξη αποτελεί η επιβάρυνση του καταναλωτή με τα διαφεύγοντα κέρδη, δηλαδή την απόδο-
ση του κεφαλαίου σε εναλλακτικές τοποθετήσεις αλλά και από τις συμβάσεις του παρόχου με τρίτους! 
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Γ 

ια όσους παρακολουθούν με κριτική 
διάθεση το προσφυγικό ζήτημα, αλλά 
ακόμη και για τους ανυποψίαστους θι-
ασώτες των «ανοιχτών συνόρων», ένα 

πράγμα είναι σίγουρο: Η επικείμενη επιδείνω-
ση της μεταναστευτικής κρίσης στην Ελλάδα. Κι 
αυτό γιατί: 
• Μετά από καιρό, η Γερμανία και οι δορυφό-
ροι της επιμένουν επιτακτικά στην επανεργο-
ποίηση της Συνθήκης του Δουβλίνου και η 
«αυστραλιανή λύση», με την Ελλάδα να προορί-
ζεται σε «ρόλο νήσου Ναούρα», όπου θα κρα-
τούνται οι πρόσφυγες-μετανάστες που κατα-
φθάνουν στην Ευρώπη, είναι το Plan Β που 
προτείνουν πλέον δημοσίως αρκετοί ηγέτες του 
Βίζεγκραντ. 

• Ο επικίνδυνος «σουλτάνος» της Άγκυρας εξα-
κολουθεί να είναι ο αστάθμητος και ο ση-
μαντικότερος παράγοντας στο ευρωτουρκι-
κό προσφυγικό ντηλ, την ώρα που η συνεργά-
τις του στο Βερολίνο ετοιμάζεται για το δικό της 
«mea culpa». 

• Οι περισσότερες χώρες στην Ε.Ε. αρνούνται 
πεισματικά να δεχτούν πρόσφυγες από τη δο-
κιμαζόμενη Ελλάδα και οι συνοριακοί φράχτες 
εξακολουθούν να επεκτείνονται και να αναβαθ-
μίζονται. 

• Οι αμφιλεγόμενες ΜΚΟ για το προσφυγικό 
αναγορεύτηκαν πλέον σε πανίσχυρα λόμπι με 
άνετες προσβάσεις και παρεμβάσεις σε πρωθυ-
πουργικά γραφεία και καγκελαρίες, σε δημο-
σιογραφικές αρχισυνταξίες και εκκλησιαστικά 
κονκλάβια.

• Είναι ζήτημα αν υπάρχει πλέον άλλη κοινωνι-
κή ομάδα πέρα από τους μετανάστες-πρόσφυ-
γες με μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο υποστήριξης 
και διαπλεκόμενο δίχτυ προστασίας από ανα-
ρίθμητες ΜΚΟ, ισχυρά ΜΜΕ, εκπροσώπους 
του μεγάλου κεφαλαίου, εκκλησίες, συνδικάτα, 
πολιτικά κόμματα, «καταξιωμένες» προσωπι-
κότητες, «προοδευτική» διανόηση, κ.λπ. 

Ποιοι είναι όμως όλοι αυτοί, οι εν γένει φιλάν-
θρωποι που αν και εμφορούνται από διαφο-
ρετικές στρατηγικές, στόχους, μέσα και κίνητρα 
έχουν, με όχημα τον ανθρωπισμό και την υπε-
ρηθική, κοινό παρανομαστή τους την παροχή 
ασύλου σε όλους ανεξαιρέτως τους μετανάστες 
και την αύξηση, χωρίς όρια, του αριθμού όσων 
θέλουν να μετοικίσουν στην Ευρώπη; Δύο μόνο 
χαρακτηριστικά παραδείγματα από το Πάνθεον 
των «εχθρών» και «φίλων» του παγκοσμιοποι-
ημένου καπιταλισμού, που συγκροτούν τη «δι-
εθνή φιλομεταναστευτική συμμαχία».

Πρώτον, ο οργανωμένος αριστερίστικος εξ-
τρεμισμός. Παρουσιάζεται άλλοτε με τη μορφή 
επιθετικών «αλληλέγγυων» κι άλλοτε μειλίχιων 
«εθελοντών» ή πενήτων «αλτρουιστών». Ποτέ 
δεν κρύβουν όμως τα ιδεολογικά τους κίνητρα, 
τις «επαναστατικές» ονειρώξεις τους και το ορ-
γανωτικό τους σχήμα, τύπου antifa. Αστείρευ-
τη πηγή χρηματοδότησής τους τα κρατικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα, οι δωρεές «καλών 
αστών», αλλά και οι στοχευμένες «επιχορηγή-

σεις» από «φιλάνθρωπους» καπιταλιστές τύ-
που Σόρος και Γκέιτς και ιδρύματα όπως EPIM, 
ECRE κ.α. Κοινή σε όλους τους η πεποίθηση ότι, 
ελλείψει γηγενούς «επαναστατικού προλεταριά-
του», τη θέση του θα την καταλάβουν τα «ταξικά 
αδέλφια» από τα πέρατα της οικουμένης. 

«Μακρύ χέρι» του ακροαριστερού εξτρεμι-
σμού είναι και τα λεγόμενα προσφυγικά συμ-
βούλια, που αναλαμβάνουν δράση όταν πρό-
κειται να γίνουν «ξεσηκωμοί», όπως αυτοί στη 
Λέσβο, τη Χίο, τη Λέρο κ.α. Στο πλαίσιο αυτό, 
στους αιτούντες άσυλο προσφέρεται ένα επι-
τόπιο δίκτυο υποστήριξης από εκπαιδευμέ-
νους ακτιβιστές, που ασχολούνται άμεσα με την 
επικείμενη ή εν εξελίξει διαδικασία ασύλου. Η 
χρηματοδοτούμενη από ΜΚΟ νομική βοήθεια 
συνίσταται στην παροχή από πρώτο χέρι «επι-
χειρημάτων» προς τους αιτούντες άσυλο προ-
κειμένου να επηρεασθεί θετικά η έκβαση της 
διαδικασίας. Εκτιμάται ότι εφόσον ξεκινήσουν, 
με ευρωπαϊκή βοήθεια, οι μαζικές εξετάσεις 
ασύλου, τότε θα σημειωθεί εντυπωσιακή άνο-
δος των ποσοστών αναγνώρισης, με ό,τι αυτό 
σημαίνει για την επιβάρυνση κρατικών προϋ-
πολογισμών ή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου. 

Δεύτερον, οι εκπρόσωποι της παγκοσμι-
οποιημένης οικονομίας. Κατά κοινή ομολο-
γία, ένας στρατός απόκληρων μεταναστών, απο-
φασισμένων για φτηνά μεροκάματα, είναι ευ-
λογία για την οικονομία. Γι’ αυτό άλλωστε και 
οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου, που αντιλαμβά-
νονται το μεταναστευτικό αυστηρά με οικονομι-
κούς όρους, πιέζουν πλέον δημοσίως τις ιθύ-
νουσες πολιτικές ελίτ για την αύξηση των μετα-
ναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Κι αυτό 
γιατί οι μετανάστες αφενός είναι οι νέοι κατα-
ναλωτές αγαθών και υπηρεσιών που συμβάλ-
λουν στην αύξηση του κύκλου εργασιών των 
επιχειρήσεων και αφετέρου, το νέο, φτηνό εργα-
τικό δυναμικό (χαμηλού, αλλά και υψηλού γνω-
στικού επιπέδου), που αυξάνει την παραγωγι-

κότητα και ανεβάζει τις πωλήσεις.
Έτσι, η φτηνή εργασία περισσότερων εργα-

ζομένων διογκώνει το κέρδος των ολίγων, γεγο-
νός που επιτρέπει την οικονομική ελίτ να παρα-
κολουθεί από μακριά και εκ του ασφαλούς τις 
«παράπλευρες ζημιές» που προκαλεί η μετα-
ναστευτική κρίση στα λιγότερο εύπορα κοινω-
νικά στρώματα. Επιπλέον, η μαζική και ανεξέλε-
γκτη μετανάστευση λειτουργεί και σαν μοχλός 
πίεσης εναντία σε αντιλαϊκές πολιτικές αποφά-
σεις. Η πολιτική ελίτ κυριολεκτικά ικετεύει πλέ-
ον την οικονομική ελίτ να προχωρήσει σε πρα-
κτικές ενσωμάτωσης των προσφύγων στην 
αγορά εργασίας και δεν διστάζει να διαθέσει για 
το σκοπό αυτό και κρατικές ενισχύσεις ή να ψη-
φίζει αντεργατικές νομοθεσίες και κατώτατους 
μισθούς πείνας για όλους τους εργαζόμενους.

Υπό αυτό το πρίσμα, η παραπαίουσα ελ-
ληνική κυβέρνηση αποκαλύπτει σχεδόν κα-
θημερινά τις καταστροφικές αυταπάτες της και 
την ανικανότητά της να χαράξει μια ρεαλιστική 
εθνική πολιτική για την αποτελεσματική αντιμε-
τώπιση του μεταναστευτικού, που βρίσκεται δι-
αρκώς σε «οριακή φάση», τουλάχιστον εδώ και 
μια πενταετία,. Το μόνο που κάνει καλά η κυ-
βέρνηση Τσίπρα είναι –για επικοινωνιακούς 
λόγους– να ηθικολογεί ασύστολα, να στιγματί-
ζει όσους αναδεικνύουν το μεταναστευτικό σε 
ύψιστο εθνικό θέμα και να παραπονιέται για έλ-
λειψη κοινοτικής αλληλεγγύης. Όμως, στη βα-
θιά διχασμένη Ευρώπη, ο ιδεοληπτικός ψευτο-
αλτρουισμός των Τσίπρα-Χριστοδουλοπούλου, 
που, στο πλαίσιο της εθνομηδενιστικής τους πο-
λιτικής, άνοιξαν πριν ενάμιση χρόνο τον ασκό 
του Αιόλου στο μεταναστευτικό, όχι μόνο δεν 
βρίσκουν μιμητές, αλλά η κυβέρνηση γίνεται 
και αποδέκτης σοβαρής κριτικής για μια χώρα-
παρία, που αδυνατεί να φυλάξει τα ίδια της τα 
σύνορα. Το Plan B πάντως βρίσκεται σε αναμο-
νή και εξαρτάται πλήρως από τις διαθέσεις του 
Ερντογάν.

Είπαμε φίλοι, 
όχι κορόιδα!

Π 
ληθαίνουν οι πληροφορί-
ες που μαζεύουμε από δε-
ξιά κι αριστερά, κυρίως από 
ανθρώπους σε θέσεις ευθύ-

νης, που καλούνται να υλοποιήσουν προ-
γράμματα ελληνορωσικής συνεργασίας, 
ότι η συμπεριφορά των εταίρων μας δεν εί-
ναι και η καλύτερη. Τόσο σε διαπραγματεύ-
σεις επενδύσεων όσο και σε πολιτιστικές 
ανταλλαγές: Οι Ρώσοι διπλωμάτες, έμπο-
ροι και αξιωματούχοι, εμφανίζονται αλα-
ζόνες, υπερβολικά ηγεμονικοί και μεταδί-
δουν επίτηδες μια εντύπωση ότι θεωρούν 
τη χώρα που τους καλεί σε συνεργασία 
λίγο πολύ ως… οικόπεδο, με την ιστορία 
τους να αποτελεί για εκείνους πεδίο… σφε-
τερισμού και «απαλλοτρίωσης». Ιδίως σε 
ό,τι αφορά στη βυζαντινή μας κληρονομιά, 
αλλά και ευρύτερα.  

Χαρακτηριστικό είναι πρόσφατο συμ-
βάν στη Θεσσαλονίκη, όπου, στο πλαίσιο 
του έτους ελληνορωσικής συνεργασίας, 
οι ομόλογοί μας έφεραν και εγκατέστησαν 
ένα… τεράστιο άγαλμα της βασίλισσας Όλ-
γας –για να μας πουν τι; Ότι τιμούν τη φιλία 
μας μνημονεύοντας το μόνο μέλος της βα-
σιλικής δυναστείας της Ελλάδος που είχε… 
ρώσικη καταγωγή; Τι κι αν ο Πούσκιν συ-
σχετιζόταν, ως εξόριστος στην Οδησσό, με 
μέλη του ελληνικού επαναστατικού κινή-
ματος; Οι Ρώσοι αξιωματούχοι δεν συγκι-
νούνται με τέτοια. Και φροντίζουν πάντοτε, 
μαζί με αυτές τις πολιτιστικές «ανταλλα-
γές», να προωθούν κι άλλα σχέδια επεν-
δυτικά, που έχουν να κάνουν κυρίως με 
μαρίνες, ξενοδοχεία και άλλα τουριστικά 
σχέδια. Για να μη μιλήσουμε για τον τρόπο 
με τον οποίο συμπεριφέρθηκε ο Ιβάν Σαβ-
βίδης, στο πλαίσιο του φιάσκου της νέας 
δανειοδότησης των καναλιών.     

Προφανώς και έχει γίνει παρεξήγη-
ση, και κάποιος από την ελληνική πλευ-
ρά πρέπει να την ξεκαθαρίσει: Φιλία δεν 
σημαίνει να πιαστούμε κορόιδα· ούτε να 
γίνουμε μπάτλερ των Ρώσων μεγιστάνων 
στον τόπο μας. Αλλά ποιος θα τους το εξη-
γήσει;

Οι πρόθυμοι της «αποθήκης ψυχών»
οι «αλληλέγγυοι» και η νέα «νήσος ναούρα».

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ένας στρατός απόκληρων μεταναστών, αποφασισμένων για φτηνά μεροκάματα, είναι ευ-
λογία για την οικονομία. Γι’ αυτό άλλωστε και οι εκπρόσωποι του κεφαλαίου πιέζουν πλέ-
ον δημοσίως τις ιθύνουσες πολιτικές ελίτ για την αύξηση των μεταναστευτικών ροών προς 
την Ευρώπη.
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Θα θέλαμε να μας μιλήσετε λίγο 
για τη μεγάλη συγκέντρωση που 
διοργανώθηκε στη Χίο από τις 
επιτροπές αγώνα στις 28/09. Πώς 
οργανώθηκε; Τι αντίκτυπο είχε; Τι 
προβλήματα αντιμετωπίσατε κατά 
τη διοργάνωσή της; 

Υπήρχε κοινός προβληματισμός 
από μεγάλη μερίδα του κόσμου εδώ 
και πάρα πολύ καιρό από το κενό 
έκφρασης της κοινωνίας από τις δη-
μοτικές και κομματικές παρατάξεις. 
Από μέλη της επιτροπής αποκαλύ-
φθηκε ό,τι η ευρωπαϊκή συμφω-
νία με την Τουρκία, προβλέπει ειδι-
κά για τα νησιά του Ανατολικού Αι-
γαίου την δημιουργία 20.000 (!) 
θέσεων διαμονής για πρόσφυ-
γες-μετανάστες, από τις επίση-
μες 6.000 που υπάρχουν μέχρι 
σήμερα. {Accommodation: 20,000 
short-term capacity on the Greek 
islands (of which 6,000 already 
exist) (http://europa.eu/rapid/
press-release_MEMO-16-963_
el.htm )}. Δηλαδή τον τριπλασιασμό 
και των ήδη υπαρχουσών 
υποδομών. Μετά λοιπόν από τις 
πιέσεις της κυβέρνησης για τη 
δημιουργία νέων χοτ σποτ (με απο-
δοχή του δήμαρχου Χίου, αντιπε-
ριφερειάρχη, κυβερνητικού βου-
λευτή), καταλάβαμε ότι δεν υπάρχει 
πλέον άλλος χρόνος. Αφήσαμε όλοι 
τις δουλειές μας, αφιερώνοντας προ-
σωπική εργασία, λειτουργώντας ως 
ομάδα, και ορίσαμε την ημερομηνία 
της συγκέντρωσης στις 28 Σεπτέμ-
βρη. Τελικά μία μεγάλη ομάδα πο-
λιτών, προερχόμενη από όλες τις πε-
ριοχές της Χίου (Παγχιακή), ανέλα-
βε το ρίσκο, πήρε την πρωτοβουλία 
και αντέστρεψε τους ρόλους. Στη συ-

γκέντρωση θα είχαν τον λόγο απλοί 
πολίτες από τις επιτροπές αγώνα, οι 
οποίοι θα μετέφεραν τη φωνή της 
κοινωνίας μέσα από οργανωμένο 
λόγο. Έτσι οι αιρετοί θα ήταν ανα-
γκασμένοι, ίσως για πρώτη φορά, να 
τους ακούσουν. Το ότι η συγκέντρω-
ση ήταν ακομμάτιστη και βαλλό-
ταν σχεδόν από παντού, λειτούργη-
σε ανάποδα. Έπεισε όλους ότι γίνε-
ται για το πραγματικό συμφέρον του 
τόπου μας και έτσι υπήρχε τεράστια 
συμμετοχή. Άλλωστε σε μία μικρή 
κοινωνία σαν τη δική μας, η γνωρι-
μία και η εμπιστοσύνη στα πρόσω-
πα που διοργάνωναν τη συγκέντρω-
ση έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Οι περισσότεροι των ομιλη-
τών της συγκέντρωσης μίλησαν 
για μια καθημερινότητα αβίω-
τη από πολλές πλευρές εξαιτί-
ας της υπερσυγκέντρωσης των 
εγκλωβισμένων στη χώρα μας 
προσφύγων και μεταναστών στο 
νησί. Μπορείτε να μας περιγρά-
ψετε σε αδρές γραμμές τα κυριό-
τερα προβλήματα που αντιμετω-
πίζει το νησί; 

Το πρόβλημα ήταν μεγαλύτερο σε 
οικισμούς που γειτνιάζουν με τους 
προσφυγικούς καταυλισμούς. Κυρί-
ως τα πρωτόγνωρα για το νησί έκτα-
σης φαινόμενα παραβατικότητας, τα 
οποία οδηγούν σε πλήρη απώλεια 
της αίσθησης ασφάλειας. Οι συνθή-
κες διαβίωσης των προσφύγων - με-
ταναστών δεν είναι ούτε καν υποτυ-
πώδεις, υπάρχει πανσπερμία εθνι-
κών και θρησκευτικών  ομάδων σε 
κοινούς χώρους και υπάρχουν και 
εγκληματικά στοιχεία, τα οποία πα-
ρεισδύουν μέσα στους καταυλι-

σμούς προσπαθώντας να εκμεταλ-
λευτούν το καθεστώς του πρόσφυγα. 
Όλα αυτά δημιουργούν ένα εκρη-
κτικό μείγμα. Χαρακτηριστικό εί-
ναι το τελείωμα του λόγου του εκ-
προσώπου των Καμποχώρων της 
Χίου που γειτνιάζουν με την ΒΙ.ΑΛ.
(χοτ σποτ), δανειζόμενου απόσπα-
σμα του Σεφέρη «Να νοσταλγείς τον 
τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τί-
ποτε δεν είναι πιο πικρό».

Υπάρχουν επίσης επιπτώσεις 
στην οικονομία του νησιού. Δημι-
ουργείται μία παράλληλη οικονο-
μία, η οποία βασίζεται πάνω στο 
πρόσκαιρο (διεθνείς οργανισμοί, 
ΜΚΟ,  FRONTEX κλπ), παρουσι-
άζοντας και ως νέες θέσεις εργασί-

ας την απασχόληση των ντόπιων σε 
ΜΚΟ, καταστρέφοντας την πραγμα-
τική οικονομία, η οποία βασίζεται σε 
μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Υπάρχει διάχυτη η αίσθηση της 
γκριζοποίησης του νησιού από την 
παρουσία των διεθνών οργανισμών, 
Γιουροπόλ, FRONTEX και του 
ΝΑΤΟ και ότι οι αποφάσεις λαμ-
βάνονται ερήμην της βούλησης των 
κατοίκων του νησιού και γενικότερα 
όλων των Ελλήνων.

Πιστεύετε ότι τα ΜΜΕ της χώ-
ρας κάλυψαν επαρκώς τη συγκέ-
ντρωση, δεδομένου ότι η μαζικό-
τητά της ήταν πρωτοφανής για τα 
δεδομένα του νησιού; 

Τα ΜΜΕ σε πολλές περιπτώσεις 
μεταδίδουν τα γεγονότα με έντονο 
το στοιχείο του εντυπωσιασμού και 
παραλείπουν την ουσία. Σίγουρα 
μία συγκέντρωση ειρηνική δεν «έλ-
κει», όσο μία συγκέντρωση με επει-
σόδια. Από την άλλη, δεν μπορεί να 
αγνοηθεί το γεγονός ότι τόσο μαζική 
συγκέντρωση (υπολογίζεται στους 
4.000) είχε να γίνει στη Χίο από το 
1985, όταν μίλησε ο Ανδρέας Πα-
πανδρέου. Το μεμπτό όμως ήταν, 
ότι πολλοί ήρθαν με σκοπό να καλύ-
ψουν σκηνές βίας και να επαληθεύ-
σουν τις ρητορικές και πολιτικές των 
συνθημάτων και του ακραίου λό-
γου. Ευτυχώς οι συμμετέχοντες στη 
συγκέντρωση και την πορεία που 
ακολούθησε δεν τους έδωσαν αυτήν 
την ικανοποίηση. Υπήρχε επίσης 
και η παρουσία δεκάδων ειδησεο-
γραφικών πρακτορείων του εξωτε-
ρικού. Δεν γνωρίζουμε τον ακριβή 
τρόπο με τον οποίο μετέδωσαν το 

γεγονός, μας έδωσε όμως εμάς την 
ευκαιρία να προβάλουμε το αποτέ-
λεσμα των λανθασμένων πολιτικών 
επιλογών και τις καταστροφικές συ-
νέπειες του πολέμου.

Πώς ανταποκρίθηκαν στη δια-
μαρτυρία σας η επίσημη πολι-
τεία, η τοπική αυτοδιοίκηση και 
οι αρμόδιοι φορείς; Υπήρξε κά-
ποια προσπάθεια επικοινωνίας 
ή συννενόησης, έστω και μετά τη 
μεγάλη συγκέντρωση; 

Νομίζουμε ότι το γεγονός αυτό έχει 
ήδη δημιουργήσει εξελίξεις διό-
τι έχει την αποδοχή τεράστιας μερί-
δας της κοινωνίας, μόνο που είναι 
λίγο νωρίς να καθορίσουμε το μέγε-
θος αυτών.

«Δεν μας φταίνε οι άνθρωποι, 

Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου
συνέντευξη της Παγχιακής επιτροπής αγώνα

Με αυτήν την μεγάλη συγκέντρωση γνωστοποιήσαμε το πρόβλημα μας στον ελληνικό λαό ώστε να είναι προ-
ετοιμασμένος. Η επόμενη μέρα έφερε την ελπίδα, ότι στην κοινωνία υπάρχουν κοινοί προβληματισμοί, οι 
οποίοι έστω και την ύστατη στιγμή μπόρεσαν να εκφραστούν με τον πιο υγιή τρόπο

          ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

“ 
Το ότι η συγκέ-

ντρωση ήταν ακομ-

μάτιστη και βαλλό-

ταν σχεδόν από πα-

ντού, λειτούργη-

σε ανάποδα. Έπεισε 

όλους, ότι γίνεται 

για το πραγματικό 

συμφέρον του τό-

που μας.

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_el.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-963_el.htm
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αλλά οι πολιτικές»· είναι ένα από 
τα κεντρικά συνθήματα των επι-
τροπών αγώνα που οργάνωσαν 
τη συγκέντρωση. Ποια είναι τα 
αιτήματά σας απέναντι στην πο-
λιτεία και τον αρμόδιο υπουργό;  

Η πολιτεία θα πρέπει να κατανο-
ήσει ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν 
μπορεί να θυσιάζονται πέντε ελλη-
νικά νησιά για χάρη μίας συμφω-
νίας Ευρώπης-Τουρκίας. Η συμ-
φωνία είναι ουσιαστικά άκυρη ως 
προς το θέμα της επαναπροώθησης. 
Το νησί μας δεν μπορεί να σηκώσει 
το διπλό βάρος της εισόδου από τη 
μία, αλλά και της μόνιμης παραμο-
νής από την άλλη, χιλιάδων ανθρώ-
πων. Το σημαντικότερο όλων είναι 
ότι, χωρίς φύλαξη των συνόρων, δεν 
θα επιτευχθεί ποτέ καμία λύση. Θα 
πρέπει να κατανοήσει τη γεωγραφι-
κή θέση των ακριτικών νησιών και 
ότι ο εγκλωβισμός των προσφύγων-
μεταναστών, μαζί με τους κατοίκους 
των νησιών, δημιουργεί σοβαρούς 
κίνδυνους. Θα πρέπει να υπάρχει 
χάραξη εθνικής στρατηγικής και 
επ' ουδενί προσωπικοί αυτοσχεδια-
σμοί, υποβοηθούμενοι από τις κυρι-
ολεκτικά ανεξέλεγκτες ΜΚΟ. Η αμ-
φισβήτηση της κυριαρχίας των νη-
σιών από την Τουρκία δεν θα πρέ-
πει να μας προβληματίζει;

Πώς βλέπετε την επόμενη ημέ-
ρα; Πώς σκοπεύετε να συνεχίσε-
τε τον αγώνα σας; 

Με αυτήν τη μεγάλη συγκέντρω-
ση γνωστοποιήσαμε το πρόβλημά 
μας στον ελληνικό λαό, ώστε να είναι 
προετοιμασμένος. Η επόμενη μέρα 
έφερε την ελπίδα, ότι στην κοινωνία 
υπάρχουν κοινοί προβληματισμοί, 
οι οποίοι, έστω και την ύστατη στιγ-
μή, μπόρεσαν να εκφραστούν με τον 
πιο υγιή τρόπο. Ο σεβασμός στον 
άνθρωπο, η  συμμετοχή με ειρηνικό 
τρόπο με μήνυμα ενότητας, απομό-
νωσαν τον ακραίο λόγο και δίνουν 
τώρα χώρο στον διάλογο και τη συμ-
μετοχή σε όλο και περισσότερο κό-
σμο. Με αυτά τα στοιχεία θα συνεχί-
σουμε τον αγώνα, ενεργοποιώντας 
το όλο και περισσότερο ανενεργό τε-
ράστιο ανθρώπινο δυναμικό,  προς 
όφελος του τόπου μας. 

* Θέλουμε να ευχαριστήσουμε και 
πάλι όλους τους Χιώτες που συμμε-
τείχαν στη συγκέντρωση. 

* Το κόστος της διοργάνωσης ήταν 
συνολικά 755€, συμμετοχή δηλαδή 
15€ στον κάθε ένα από εμάς.

                  ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ - ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Και να που η Θεσσαλονίκη, ως ένας από τους 
κατεξοχήν νομούς υποδοχής και φιλοξενί-
ας των εγκλωβισμένων προσφύγων και με-
ταναστών, «έγινε Ευρώπη» και από μια τραγι-
κή σκοπιά: Το πρώτο περιστατικό βιασμού, με 
δράστες πρόσφυγες από τη Συρία και μετανά-
στες από την Αλγερία, και μάλιστα πού; Μέσα 
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
εναντίον κοπέλας η οποία έφευγε με το αγόρι 
της από πάρτι που διοργανώθηκε το προηγού-
μενο Σάββατο, 2 Οκτωβρίου, στο πανεπιστήμιο. 

Τ 

α χρόνια της αθωότητας φαίνεται πως 
τελείωσαν οριστικά – και μαζί τους 
φαίνεται πως κλείνει τραγικά και μια 
περίοδος αβάσταχτης ιδεολογικής 

ελαφρότητας της μεταπολίτευσης και για το ίδιο 
πανεπιστήμιο: Πού να είναι άραγε τώρα οι δι-
απρύσιοι υποστηρικτές των ιδεών περί «ασύ-
λου», «ισότητας των φύλων», ή η αιχμή του 
ευρύτερου «φοιτητικού ριζοσπαστισμού», για 
να καταγγείλει αυτήν την αδιανόητη πράξη; 
«Κρατικοποιήθηκε», μας λέει ένα καταγγελ-
τικό κείμενο, που δημοσιεύθηκε σε ιστοσελί-
δα αναρχικών, καθώς ενσωματώθηκε στο δί-
κτυο των πολιτικών μεταβολής της χώρας σε 
«αποθήκη ψυχών», που εξυφαίνουν από κοι-
νού, υπό το πρόσχημα της «αλληλεγγύης über 
alles», η Μέρκελ, ο Σόρος και η ελληνική κυ-
βέρνηση. Και σιώπησε ακολουθώντας τις επι-
ταγές της οργουελιανής «νέας γλώσσας» της 
πολιτικής ορθότητας: Όχι δυστυχώς μόνον αυ-
τοί, αλλά σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα, ο 
πρύτανης, γενικότερα όλη η «κοινωνία των πο-
λιτών» (sic!) της πόλης. 

Αντί μιας ξεκάθαρης καταγγελίας --η οποία 
να στηλιτεύει τόσο την αποτρόπαια πράξη, όσο 
και μια εισαγόμενη και δυστυχώς ευρέως δια-
δομένη, μεταξύ των προσφύγων και των μετα-
ναστών που προέρχονται από τον μουσουλμανι-
κό κόσμο, παραδοσιακή νοοτροπία, που θεωρεί 
την κακοποίηση των «απίστων» γυναικών ως 
θεμιτό τελετουργικό υποταγής, ακούσαμε κάθε 
είδους δικαιολογία, που λίγο ως πολύ απέδιδε 
χαρακτήρα παράπλευρης απώλειας στον βια-
σμό της κοπέλας: Από το «σιγά μωρέ, ένας βι-
ασμός ήταν – και δεν θα ασχολούμαστε με τον 
κάθε βιασμό που συμβαίνει στην πόλη», και, το 
«έγκλημα δεν έχει πατρίδα», μέχρι το, «ε, και 
τι έγινε; Και οι Έλληνες βιάζουν!». Κι όλα αυτά, 
με διάθεση και κίνητρο να αποκρυβεί το γεγο-
νός «για να μην ανέβει η... ισλαμοφοβία και 
η άκρα δεξιά, αλλά και να μη στιγματιστούν οι 
πρόσφυγες ως... βιαστές». Κι ας αποδείχθηκαν 
οι δράστες μέλη μεγάλου δικτύου διακίνησης 
ναρκωτικών, καθώς στο σπίτι τους βρέθηκαν 
δύο κιλά κάνναβη, περίπου 5.000 ευρώ και δε-
κάδες κινητά τηλέφωνα. Και ας είχε κυκλοφο-
ρήσει πέρυσι μια οργισμένη συλλογικότητα νε-
αρών φεμινιστριών αφίσα που κατήγγειλε επι-
θέσεις σεξουαλικής παρενόχλησης στο κέντρο 
της πόλης. Τότε, όμως, δεν ετίθετο θέμα προ-
σφυγικού και μεταναστευτικού.

Φυσικά, το να θέλουν να επιβάλουν αυτοί 
οι χώροι ένα άτυπο καθεστώς ασυλίας στους 
εγκλωβισμένους και προσωρινώς φιλοξενού-
μενους πρόσφυγες και μετανάστες είναι αδια-
νόητο από κάθε άποψη: Εισάγει στην ελληνική 
κοινωνία τον αντίστροφο ρατσισμό του Έλληνας 
= φασίστας, διευρύνοντας έτσι το χάσμα μεταξύ 
ξένων και ντόπιων, δημιουργώντας τις προϋπο-
θέσεις ώστε να έλθουν σε αντιπαράθεση μετα-
ξύ τους. Εκχωρεί το μονοπώλιο στην καταγγε-
λία τέτοιων περιστατικών στη ρατσιστική άκρα 
δεξιά, επιτρέποντας έτσι τον στιγματισμό κάθε 
πρόσφυγα και μετανάστη ως εγκληματία με 
βάση το χρώμα του δέρματός του. Εκπαιδεύ-
ει τους φιλοξενούμενους στον μηδενισμό της 
αριστεράς και του αντιεξουσιαστικού χώρου και 
τους εξοικειώνει με το μίσος εναντίον του τόπου 
που τους φιλοξενεί. 

Πού μπορεί να οδηγήσει αυτή η τύφλωση; 
Στο Ρόδερχαμ της Αγγλίας, η αστυνομία και ο 
δήμος συγκάλυπταν επί χρόνια ένα κύκλω-
μα κατά συρροή βιαστών (με πάνω από 3.000 
θύματα κοπέλες εφηβικής κυρίως ηλικίας) 
της πακιστανικής μαφίας, για να μη χαρακτη-
ριστούν «ρατσιστές» και «ισλαμόφοβοι». Το τι 
συνέβη όταν αυτό αποκαλύφθηκε, μπορεί κα-
νείς να το φανταστεί. Όπως μπορεί να δει με τα 
ίδια του τα μάτια τι συμβαίνει σήμερα στην Γερ-
μανία, στο Βέλγιο, στη Γαλλία. 

Στην πραγματικότητα, βέβαια, τα πράγμα-

τα είναι πολύ πιο απλά: Η δημοκρατία, το κρά-
τος δικαίου, η φιλοξενία και η συνύπαρξη απαι-
τούν όρια και κοινούς κανόνες συμβίωσης. Να 
οριστεί σε μια κοινωνία τι επιτρέπεται και τι όχι, 
να σέβονται όλοι ανεξαιρέτως αυτούς τους κα-
νόνες: Προσωρινώς φιλοξενούμενοι, εγκλω-
βισμένοι, πολίτες· σε διαφορετική περίπτωση, 
δεν πρέπει να παραμείνουν εδώ. Εκτός αν θέ-
λουμε, η ποιότητα και ο βαθμός των ελευθερι-
ών σε αυτήν τη χώρα, να επιστρέψει σ' έναν Με-
σαίωνα αντίστοιχο της τουρκοκρατίας. Και αυτό 
θα έπρεπε να είναι αυτονόητο· γιατί δεν είναι; 
Διότι ο εκρηκτικός συνδυασμός ιδεοληψίας και 
τεράστιων οικονομικών και γεωπολιτικών συμ-
φερόντων, που κρύβονται πίσω από την πρακτι-
κή και ιδεολογική διαχείριση του μεταναστευ-
τικού και προσφυγικού αδιεξόδου, στρέφεται 
εναντίον της αλήθειας και της κοινής δημοκρα-
τικής λογικής.

Υ.Γ. Εκατέρωθεν της Εθνικής Αμύνης, επάνω 
από την Εγνατίας, μέσα στην πλατεία Χημείου 
και απέναντι, στην πλατεία της Ροτόντας, δρα 
εδώ και δύο χρόνια μια πολυεθνική μαφία δι-
ακίνησης ναρκωτικών (για κάθε γούστο), που 
οπλοφορεί, τρομοκρατεί τους κατοίκους και 
επιτίθεται σε κάθε διερχόμενο που φαντάζει εύ-
κολο θύμα· κομμάτι αυτών ήταν και οι δράστες 
του βιασμού.

Τα προηγούμενα χρόνια, η Ροτόντα είχε κα-
ταστεί «απελευθερωμένος χώρος» και «άβα-
το» μερίδας αντιεξουσιαστικού χώρου, που 
μαζεύονταν στην πλατεία, έκαναν κάποια φε-
στιβάλ, ενώ κάποιοι ανάμεσά τους είχαν ανοί-
ξει εκεί τις ελευθεριακές τους επιχειρήσεις και 
διεξήγαγαν την κατ’ αυτούς «καθαγιασμένη» 
κερδοφορία των μπαρ. Η ανοχή τους στην ανά-
πτυξη της παραβατικότητας, στο όνομα μιας κα-
κώς εννοούμενης ελευθεριακότητας, άνοιξε τη 
κερκόπορτα για την μετέπειτα εγκατάσταση του 
σκληρού εγκλήματος. Τώρα, οι αναρχικές μπίζ-
νες φεύγουν σιγά σιγά από την περιοχή – έγινε 
αβίωτη λένε τα συνεταιριζόμενα αφεντικά τους. 
Πώς να αισθάνεται κανείς άραγε, που στο όνο-
μα μιας καλύτερης κοινωνίας, κατάντησε στην 
πράξη να παίζει ρόλο «λαγού» στους σκλη-
ρούς μαφιόζους; Στην εποχή μας, κάθε πολιτι-
κός χώρος που μεσουράνησε κατά τη μεταπολί-
τευση, έρχεται αντιμέτωπος με τη δική του ηθι-
κή και ιδεολογική χρεοκοπία.

Η λογοκρισία ενός βιασμού
η τυραννία της πολιτικής ορθότητας

του Γιώργου Ρακκά

“ 

Ο συνδυασμός ιδεολη-

ψίας και τεράστιων οικο-

νομικών και γεωπολιτι-

κών συμφερόντων που 

κρύβονται πίσω από την 

διαχείριση του μετανα-

στευτικού και προσφυγι-

κού αδιεξόδου στρέφε-

ται εναντίον της αλήθειας 

και της κοινής δημοκρα-

τικής λογικής.
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Στους μήνες που προηγήθη-
καν των βαλκανικών πολέ-
μων καθώς και κατά τη διάρ-
κεια των πολέμων αυτών, τα 
μέλη της «Επιτροπής για την 
Ενότητα (Ένωση) και Πρόοδο» 
(ΕΕΠ) έδειξαν μεγάλη αδιαφο-
ρία όσον αφορά τη διατήρηση 
των κτήσεων της Αυτοκρατο-
ρίας στα Βαλκάνια. Η αδιαφο-
ρία αυτή προκάλεσε έκπληξη 
σε σημαντικούς ιστορικούς της 
οθωμανικής περιόδου και έχει 
επικριθεί ιδιαίτερα από τον Εν-
βέρ Ζιγιά Καράλ1. 

Α 

υτή η στάση των Ενωτι-
κών σημειώθηκε παρά το 
ότι τα περισσότερα ηγετι-
κά μέλη της οργάνωσης 

κατάγονταν από αυτές τις περιοχές2. 
Ο Φουάτ Ντουντάρ οδηγείται στο 
συμπέρασμα ότι οι Ενωτικοί επέρ-
ριψαν στην αντιπολίτευση την απώ-
λεια των Βαλκανίων, αποποιήθηκαν 
τη σχετική ευθύνη τους και προτί-
μησαν μια αναδίπλωση-συσπείρω-
ση στην Ανατολή. Εξάλλου, ο ίδιος 
επισημαίνει τη γνωστή και από άλ-
λες πηγές προτροπή των Γερμανών, 
με τον πρωταγωνιστικό ρόλο του 
Γκολτς Πασά3, να εγκαταλείψουν οι 
Οθωμανοί τα Βαλκάνια και να επι-
κεντρωθούν στη Μικρά Ασία.

Πέραν του ότι επισφράγισε τον 
τερματισμό του ελληνοτουρκικού 
πολέμου, η Συνθήκη της Λωζάνης 
ερχόταν να εγκαθιδρύσει μία νέα 
ισορροπία δυνάμεων στο Αιγαίο 
και στη Θράκη. Επιπλέον, μπορεί να 
υποστηριχθεί ότι η εν λόγω συνθή-
κη έθεσε κατ’ ουσίαν τέρμα σε μία 
ολόκληρη φάση του Ανατολικού 
Ζητήματος. Ταυτόχρονα, αποτελεί 
την πρώτη ίσως σημαντική τομή στη 
διαμόρφωση της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής μετά τη σύστα-
ση του ανεξάρτητου ελληνικού κρά-
τους. Υποδηλώνει την υποκατάστα-
ση του αλυτρωτισμού, ως πρωταρ-
χικής στρατηγικής επιλογής, από 
την επιδίωξη της κατοχύρωσης της 
ασφάλειας και της εδαφικής ακεραι-
ότητας της εθνικής επικράτειας. Πα-
ράλληλα… επιβεβαιώνει τον ενταφι-
ασμό της Οθωμανικής Αυτοκρατο-
ρίας και την αναγωγή του νέου εθνι-
κού τουρκικού κράτους σε ζωτικής 
σημασίας γεωπολιτικό παράγοντα, 
απαλλαγμένο αρχικά από επεκτατι-
κές ή παρωχημένες ηγεμονικές δι-
εκδικήσεις.

Στη Συνθήκη της Λωζάνης, ο 
ποταμός Έβρος προσδιορίστηκε ως 

απο-
τ ε -
λ ε -
σ μ α - τ ι -
κ ό γ ι α τη 

φύλαξή του φυσικό όριο ανάμε-
σα στην Τουρκία και στην Ελλάδα. 
Ωστόσο, η Τουρκία απαίτησε και 
πέτυχε να ανακτήσει την Ίμβρο, την 
Τένεδο και τις Λαγούσες νήσους, 
λόγω της γεωστρατηγικής σημασί-
ας τους, αφού βρίσκονται μπροστά 
στην είσοδο των Στενών των Δαρ-
δανελίων. Το άρθρο 12 της συνθή-
κης αναγνώρισε οριστικά την ελλα-
δική κυριαρχία στα νησιά Λήμνο, 
Σαμοθράκη, Λέσβο, Χίο, Σάμο και 
Ικαρία. Ουσιαστικά το άρθρο αυτό 
επαναλάμ βανε και επικύρωνε την 
απόφαση των Μεγάλων Δυνάμε-
ων (Γερμανίας, Αυστροουγγαρίας, 
Μεγάλης Βρετανίας, Γαλλίας, Ιταλί-
ας, Ρωσίας) της 13ης Φεβρουαρίου 
1914 και επεξέτεινε την ισχύ της και 
έναντι της Τουρκίας. Εξάλλου, πολ-
λοί, μέσα και έξω από την Τουρκία, 
θεώρησαν ότι η Συνθήκη της Λω-
ζάνης ήταν μία ήττα για τους Τούρ-
κους, αφού είχαν το αίσθημα ότι ο 
Ισμέτ Ινονού και η κυβέρνηση της 
Άγκυρας δεν μπορούσαν να αρνη-
θούν περισσότερο4.

Τώρα ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν 
έθεσε θέμα αναθεώρησης της Συν-
θήκης της Λωζάνης, μιλώντας σε πε-
ριφερειακούς διοικητές της Τουρκί-
ας. Με τις γνωστές σε όλους δηλώ-
σεις, ότι «δώσαμε στους Έλληνες τα 
νησιά του Αιγαίου», και, «όσοι έκα-
τσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύ-
σεων στη Λωζάνη, δεν εκμεταλλεύ-
τηκαν τη συνθήκη αυτή. Και επειδή 
αυτοί δεν την εκμεταλλεύτηκαν, δυ-
σκολευόμαστε σήμερα εμείς», αμφι-
σβητεί τη συνθήκη.

Ο Κεμάλ και το υπ’ αυτόν εθνι-
κό τουρκικό κίνημα δεν παρέλει-

ψ α ν 

να επικαλεστούν, στον «Πόλεμο της 
Ανεξαρτησίας», τα αισθήματα προ-
σήλωσης στο ισλάμ που έτρεφαν οι 
ποικίλες μουσουλμανικές εθνοτικές 
ομάδες της Μικράς Ασίας, αξιοποι-
ώντας το ισλάμ ως παράγοντα συνο-
χής στο κίνημά του5. Μάλιστα, αξιο-
ποίησε, για τους σκοπούς του, τους 
Κούρδους μουσουλμάνους. Υπο-
σχέθηκε στους Κούρδους, που δεν 
είχαν ένα εθνικό σχέδιο, ότι αν τον 
βοηθούσαν, θα αποκτούσαν την 
ανεξαρτησία τους6. Την υπόσχεση 
αυτή, βεβαίως, δεν τήρησε ο Κεμάλ. 
Από το άλλο μέρος, αξίζει να μελε-
τηθεί αν η ελληνική πλευρά έκανε 
οποιαδήποτε ουσιαστική απόπειρα 
προσέγγισης με τους Κούρδους σε 
εκείνη τη φάση.

Σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος 
προχωράει σε μια εθνικιστική πρό-
κληση, θέλοντας να παρέμβει σε 
τρία επίπεδα. Πρώτον, θέλει να επιρ-

ρί-
ψει ευ-

θ ύ ν ε ς 
γ ι α 

την απώλεια των νησιών του Αι-
γαίου καθώς και της πετρελαιοφό-
ρου περιοχής της Μοσούλης στους 
κεμαλικούς. Δεύτερον, υπαινίσ-
σεται ότι αν πετύχαινε το πραξικό-
πημα της 15ης Ιουλίου η Τουρκία 
θα διέτρεχε κίνδυνο ακρωτηρια-
σμού, ενώ όσο ο ίδιος είναι στο τιμό-
νι η χώρα βρίσκεται σε ασφαλέστε-
ρα χέρια έναντι των επιβουλών που 
αντιμετωπίζει. Τρίτον, επιδιώκει να 
αντλήσει οφέλη όπου μπορέσει, είτε 
στα νοτιοανατολικά της είτε στα δυ-
τικά της (Αιγαίο). Αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι αρχικά το γερμανικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών έδειξε ουδετερότη-
τα, η οποία μεταφράζεται σε στάση 
φίλα προσκείμενη προς την Τουρ-
κία, αφού ο εκπρόσωπός του αρ-
νήθηκε να απαντήσει αν η Λέσβος, 
η Χίος και η Λήμνος ανήκουν στην 
Ελλάδα. Κατόπιν έκανε στροφή 180 
μοιρών. Η τοποθέτηση του Μάρτιν 
Σέφερ κατά τη διάρκεια ενημέρω-
σης των δημοσιογράφων προκάλε-
σε σάλο και, έπειτα από παρασκη-
νιακές διαβουλεύσεις, εκπρόσωπος 
του γερμανικού ΥΠΕΞ διευκρίνισε 
ότι για το Βερολίνο η συνθήκη της 
Λωζάνης εξακολουθεί να ισχύει.

Εξάλλου, ο Ερντογάν δήλωσε ότι 
η Τουρκία είναι αποφασισμένη να 
εξουδετερώσει τον «διάδρομο της 
τρομοκρατίας» στα σύνορά της με τη 
Συρία, υπογραμμίζοντας τη διπλή 
απειλή που η Άγκυρα υποστηρίζει 
πως αποτελούν το Ισλαμικό Κράτος 
και οι μαχητές των Κούρδων της Συ-
ρίας. Μιλώντας σε επαρχιακούς δι-
οικητές, στο προεδρικό μέγαρο στην 
Άγκυρα, ο Ερντογάν δήλωσε επίσης 

ότι ο κόσμος αρχίζει να βλέπει πως 
οι δυνάμεις των Κούρδων της Συρί-
ας, το Ισλαμικό Κράτος και οι μαχη-
τές που είναι πιστοί στον Σύρο πρό-
εδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ «αλληλο-
τροφοδοτούνται». 

Στο Κουρδιστάν και την Τουρ-
κία, το κράτος του Ερντογάν διεξάγει 
έναν αμείλικτο πόλεμο στους Κούρ-
δους και τις σοσιαλιστικές δυνάμεις. 
Είκοσι πέντε κουρδικές δημοτικές 
αρχές παύθηκαν, συν-δήμαρχοι 
μαζί με μέλη των δημοτικών συμ-
βουλίων φυλακίστηκαν, και διορί-
στηκαν ως δήμαρχοι οι νομάρχες, οι 
οποίοι στην Τουρκία ορίζονται από 
την κυβέρνηση. Επίσης 14 χιλιά-
δες δασκάλες και δάσκαλοι εκδιώ-
χθηκαν από τις θέσεις τους, 6 τηλε-
οπτικοί και 10 ραδιοφωνικοί σταθ-
μοί καθώς και πολλές εφημερίδες 
και περιοδικά υπέστησαν εισβολές, 
κλείστηκαν και κατασχέθηκαν. Το 
πραξικόπημα του Ερντογάν προχω-
ράει βήμα βήμα προς μια φασιστική 
δικτατορία. Και βέβαιο είναι ότι οι 
εξελίξεις στην Εγγύς και Μέση Ανα-
τολή και στα Βαλκάνια, καθώς και 
ιδιαίτερα οι παρεμβάσεις του Τούρ-
κου «σουλτάνου» δημιουργούν επι-
κίνδυνη κατάσταση και στις ελληνο-
τουρκικές σχέσεις.
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     ΔΙΕΘΝΗ

Ο Ερντογάν και η Συνθήκη της Λωζάνης 
το γεωπολιτικό συγκείμενο του τουρκικού αναθεωρητισμού

“ 
Ο Ερντογάν θέλει 

να επιρρίψει ευθύ-

νες για την απώ-

λεια των νησιών 

του Αιγαίου καθώς 

και της πετρελαιο-

φόρου περιοχής της 

Μοσούλης στους 

κεμαλικούς.

Του Θεόδωρου Μπατρακούλη

O Eρντογάν υπαινίσσεται ότι, αν πετύχαινε το πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου, η Τουρκία θα διέτρεχε κίνδυ-
νο ακρωτηριασμού, ενώ όσο ο ίδιος είναι στο τιμόνι, η χώρα βρίσκεται σε ασφαλέστερα χέρια έναντι των επι-
βουλών που αντιμετωπίζει.
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Όλοι ισχυρίζονται ότι επιθυ-
μούν να θέσουν τέλος στον πό-
λεμο της Συρίας και να απο-
καταστήσουν την ειρήνη στη 
Μέση Ανατολή. 

Γ 
ια την ακρίβεια, σχε-
δόν όλοι:  «Ήρθε η ώρα 
της πληρωμής, κατά την 
οποία αμφότερες οι πλευ-

ρές θα χάσουν, αλλά τουλάχιστον 
δεν θα ήθελε κανείς η μία πλευρά 
να κερδίσει – θα επιδιώξουμε ισο-
παλία», είπε τον Ιούνιο του 2013 ο 
Αλόν Πινκάς, πρώην γενικός πρό-
ξενος του Ισραήλ στην Νέα Υόρ-
κη, στους Τάιμς της Νέας Υόρκης. 
«Αφήστε και τους δύο τους να ματώ-
σουν, να αιμορραγήσουν μέχρι θα-
νάτου: αυτή είναι η στρατηγική για 
το ζήτημα».   

Ο Εφραίμ Ιμπάρ, διευθυντής του 
Κέντρου για τις Στρατηγικές Σπου-
δές Μπεγκίν-Σαντάτ επανέλαβε τις 
ίδιες θέσεις τον Αύγουστο του 2016. 

 «Η Δύση θα πρέπει να επιδι-
ώξει την περαιτέρω αποδυνάμωση 
του Ισλαμικού Κράτους, αλλά όχι την 
καταστροφή του… Το να επιτρέπει 
κανείς στους κακούς να σκοτώνουν 
άλλους κακούς ακούγεται πολύ κυ-
νικό, αλλά είναι χρήσιμο, ακόμα και 
ηθικό, εφόσον κρατάει απασχολη-
μένους τους κακούς της υπόθεσης, 
και τους αποτρέπει από το να πλή-
ξουν τους καλούς… Επιπρόσθετα, η 
αποσταθεροποίηση και οι κρίσεις 
περιέχουν και τη δυνατότητα για θε-
τικές αλλαγές… Η αμερικάνικη κυ-
βέρνηση δεν φαίνεται ικανή να δι-
ακρίνει ότι το Ισλαμικό Χαλιφάτο 
μπορεί να καταστεί ένα χρήσιμο ερ-
γαλείο για την υπονόμευση του φι-
λόδοξου σχεδίου της Τεχεράνης να 
ηγεμονεύσει στην Μέση Ανατολή»  

Εντάξει, δεν ενδιαφέρονται όλοι 
για την ειρήνη. Αλλά σίγουρα, η αν-
θρωπιστική ιστοσελίδα Avaaz επι-
θυμεί να δώσει τέλος στον πόλεμο 
και να αποκαταστήσει την ειρήνη. 

Σίγουρα; 
Το Avaaz κυκλοφορεί αυτήν τη 

στιγμή ένα κείμενο υπογραφών το 
οποίο έχει συγκεντρώσει πάνω από 
1.000.000 συμμετοχές, δηλώνοντας 
ότι στοχεύει στις 1,5 εκ. Και είναι πι-
θανόν να τις φτάσει, με λόγια σαν 
αυτά: «100 παιδιά έχουν δολοφονη-
θεί στο Χαλέπι από την προηγούμε-
νη Παρασκευή. Αρκετά!»

Το Avaaz συνεχίζει υποστηρίζο-
ντας: «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος 

να τελειώσει αυτός ο πόλεμος, αλλά 
σίγουρα υπάρχει τρόπος να αποτρέ-
ψουμε την έλευση του τρόμου από 
τους ουρανούς –παντού, η κοινή 
γνώμη απαιτεί μια ζώνη απαγόρευ-
σης πτήσεων για την προστασία των 
αμάχων».  

Ζώνη απαγόρευσης πτήσεων; 
Αυτή η ιδέα δεν ακούγεται οικεία; 
Αυτό ήταν το σχέδιο που επέτρεψε 
την καταστροφή της αεράμυνας της 
Λιβύης και άνοιξε τον δρόμο για την 
αλλαγή καθεστώτος στη χώρα από 
το 2011. Και προωθήθηκε με ζήλο 
από τη Χίλαρι Κλίντον, η οποία υπο-
στηρίζει την εφαρμογή του ίδιου 
κόλπου και στη Συρία. 

Και όταν η Δύση λέει  «ζώνη 
απαγόρευσης πτήσεων», εννοεί ότι 
κάποιοι θα μπορούν να πετάνε και 
κάποιοι άλλοι όχι. Με τη ζώνη απα-
γόρευσης πτήσεων στη Λιβύη, η 
Γαλλία, η Βρετανία και οι ΗΠΑ πέ-
ταγαν όσο ήθελαν, δολοφονώντας 
αμέτρητους αμάχους, καταστρέφο-
ντας τις υποδομές και επιτρέποντας 
στους ισλαμιστές επαναστάτες να 
προχωρήσουν στη διαίρεση της χώ-
ρας. 

Η έκκληση του Avaaz κάνει την 
ίδια διάκριση. Εννοεί ότι κάποιοι θα 
μπορούν να πετούν και κάποιοι άλ-
λοι, όχι. 

 «Ας απευθύνουμε μια ηχη-
ρή έκκληση προς τον Ομπάμα και 
τους άλλους ηγέτες, ώστε να αντιτα-
χθούν στον όλεθρο του Πούτιν και 
του Άσαντ. Αυτό θα ήταν η τελευταία 
καλή ευκαιρία να συμβάλουμε στην 
παύση της μαζικής δολοφονίας ανυ-

περάσπιστων παιδιών. Προσθέστε 
το όνομά σας».  [...] 

 «Προς τον πρόεδρο Ομπάμα, 
τον πρόεδρο Ερντογάν, τον πρόεδρο 
Ολάντ, την πρόεδρο Μέι και τους 
άλλους παγκόσμιους ηγέτες: Κα-
θώς οι πολίτες ανά τον κόσμο αντι-
κρίζουν με φρίκη τη σφαγή αθώων 
στη Συρία, σας καλούμε να επιβάλε-
τε μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων 
στο βόρειό της μέρος, συμπεριλαμ-
βάνοντας και το Χαλέπι, προκειμέ-
νου να σταματήσει ο βομβαρδισμός 
αμάχων και να διασφαλιστεί ότι η 
ανθρωπιστική βοήθεια θα φτάσει σε 
εκείνους που την έχουν περισσότε-
ρο ανάγκη». 

Ο συγχρονισμός αυτής της έκ-
κλησης είναι απίστευτος. Εμφανί-
ζεται ακριβώς τη στιγμή που η συ-
ριακή κυβέρνηση επιδιώκει να θέ-
σει τέλος στον πόλεμο, ανακαταλαμ-
βάνοντας το ανατολικό Χαλέπι. Και 
αποτελεί μέρος μιας μαζικής εκ-
στρατείας προπαγάνδας, που θέλει 
να υποβαθμίσει την εικόνα της κοι-
νής γνώμης για τον συριακό πόλεμο 
σε δύο παράγοντες: τα παιδιά που 
πέφτουν θύματα και την ανθρωπι-
στική βοήθεια. 

Σε αυτό το αφήγημα, οι αντάρτες 
εξαφανίζονται. Όπως εξαφανίζονται 
και όλοι οι ξένοι υποστηρικτές τους, 
τα σαουδαραβικά κεφάλαια, οι φα-
νατικοί ουχαμπιστές, οι στρατολογη-
μένοι του ISIS από όλο τον πλανή-
τη, τα αμερικάνικα όπλα και η γαλ-
λική υποστήριξη. Ο πόλεμος γίνε-
ται μόνο για το περίεργο καπρίτσιο 
ενός «δικτάτορα», που διασκεδά-
ζει σκοτώνοντας αβοήθητα παιδιά 
και μπλοκάροντας την ανθρωπιστι-

κή βοήθεια. Αυτό το αφήγημα υπο-
βαθμίζει τον πενταετή πόλεμο της 
Συρίας σε μια εικόνα αντίστοιχη με 
εκείνην που προβλήθηκε για τη Λι-
βύη, προκειμένου να αιτιολογηθεί η 
ζώνη απαγόρευσης πτήσεων: Τίπο-
τα άλλο πέραν ενός εκφυλισμένου 
δικτάτορα που βομβαρδίζει τον ίδιο 
του τον λαό. 

Για το κοινό που αρέσκεται να 
καταναλώνει τα παγκόσμια γεγο-
νότα υπό τη μορφή παραμυθιών 
με δράκους, κάτι τέτοιο είναι ιδανι-
κό. Υπογράψτε την έκκληση από τον 
υπολογιστή σας και σώστε τα παιδιά. 

Αυτό σημαίνει ότι θέλουν να νι-
κήσουν οι αντάρτες; Όχι ακριβώς. 
Οι μόνοι αντάρτες που θεωρούνται 
αρκετά ισχυροί για να κερδίσουν εί-
ναι ο ISIS. Αλλά κανείς δεν επιθυμεί 
πραγματικά κάτι τέτοιο. 

[...] 
Ο ρόλος του Avaaz είναι να επη-
ρεάσει την κοινή γνώμη προκειμέ-
νου να αντιταχθεί σε αυτήν τη στρα-
τιωτική επιχείρηση, υποστηρίζοντας 
ότι δεν πρόκειται για τίποτε άλλο 
πέρα από μια κοινή επιχείρηση Ρώ-
σων -Σύρων για τη δολοφονία αμά-
χων, ειδικότερα παιδιών. Γι’ αυτό, 
απευθύνουν έκκληση για μια κοι-
νή επιχείρηση του ΝΑΤΟ, προκει-
μένου να καταρρίψουν τα συριακά 
και τα ρώσικα αεροπλάνα που πα-
ρέχουν υποστήριξη στην επίθεση 
του συριακού στρατού. 

Ακόμα και αυτά τα δραστικά μέ-
τρα δεν αποσκοπούν στο τέλος του 
πολέμου. Προσβλέπουν στην απο-
δυνάμωση της επικρατούσας πλευ-
ράς. Για να εκβιάσουν μια ισοπαλία. 
Σημαίνει την επέκταση του πολέμου 

εις το διηνεκές, μέχρι τίποτα να μην 
έχει μείνει όρθιο στη Συρία και μέ-
χρι ο εναπομείνας πληθυσμός της 
να γεμίσει τα στρατόπεδα προσφύ-
γων στην Ευρώπη.  […]

Η ωμή αλήθεια είναι ότι η Συ-
ρία αποτελεί θύμα μιας καλοσχε-
διασμένης Ομαδικής Εγκληματι-
κής Επιχείρησης για την καταστρο-
φή του τελευταίου κοσμικού αραβι-
κού εθνικιστικού κράτους στη Μέση 
Ανατολή, έπειτα από την καταστρο-
φή του Ιράκ το 2003. Ενώ αποδόθη-
κε στην καταστολή των «ειρηνικών 
διαδηλώσεων» του 2011, η ένοπλη 
εξέγερση σχεδιάστηκε επί χρόνια 
και υποστηρίχθηκε από εξωτερι-
κές δυνάμεις: Τη Σαουδική Αραβία, 
την Τουρκία, τις ΗΠΑ και τη Γαλ-
λία μεταξύ άλλων. Τα γαλλικά κίνη-
τρα παραμένουν αδιαφανή, εκτός κι 
αν σχετίζονται με εκείνα του Ισραήλ, 
που θεωρεί ότι η καταστροφή της 
Συρίας θα αποδυναμώσει τον κύ-
ριο αντίπαλό του για την περιοχή, το 
Ιράν. Η Σαουδική Αραβία διατηρεί 
παρόμοιες προθέσεις για την απο-
δυνάμωση του Ιράν, αλλά εκκινεί 
από θρησκευτικά κίνητρα. Η Τουρ-
κία, η πρώην αυτοκρατορική δύνα-
μη της περιοχής, διατηρεί τις δικές 
τις εδαφικές και πολιτικές φιλοδο-
ξίες. Ο διαμελισμός της Συρίας θα 
τους ευνοούσε όλους τους. 

Πηγή: ιστοσελίδα CounterPunch, 
04/10/2016

Καταστρέφοντας τη Συρία
Μια ομαδική εγκληματική επιχείρηση

Της Νταϊάνας Τζονστόουν

Το Avaaz κυκλοφορεί αυτή την στιγμή ένα κείμενο υπογραφών όπου απαιτεί μια ζώνη απαγόρευσης πτήσε-
ων για την προστασία των αμάχων. Αυτό ήταν το σχέδιο που επέτρεψε την καταστροφή της αεράμυνας της Λι-
βύης, και άνοιξε τον δρόμο για την αλλαγή καθεστώτος στην χώρα από το 2011. Και προωθήθηκε με ζήλο από 
την Χίλαρυ Κλίντον, η οποία υποστηρίζει την εφαρμογή του ίδιου κόλπου και στην Συρία.

“ 
Η ωμή αλήθεια είναι 

ότι η Συρία αποτελεί 

θύμα μιας καλοσχε-

διασμένης Ομαδικής 

Εγκληματικής Επι-

χείρησης για την κα-

ταστροφή του τελευ-

ταίου κοσμικού αρα-

βικού εθνικιστικού 

κράτους στην Μέση 

Ανατολή, έπειτα από 

την καταστροφή του 

Ιράκ το 2003. 
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Βαθιά νυχτωμένη η Αθήνα, ξύ-
πνησε ξαφνικά όταν ο πρόε-
δρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν 
δήλωσε πρόσφατα ότι η Τουρ-
κία δεν αναγνωρίζει ουσιαστι-
κά την Συνθήκη της Λωζάνης 
και έδειξε τα αιγαιοπελαγίτικα 
νησιά μας

Δ 
ικαιολογημένος, έστω και 
όψιμος, ο προβληματι-
σμός μας, αλλά αποκλεί-
εται να οδηγήσει σε εθνι-

κή στρατηγική, ενόσω περιορίζεται 
στο Αιγαίο. Στην πραγματικότητα, 
η Συνθήκη της Λωζάνης ρυθμίζει 
όλα τα σύνορα της σημερινής Τουρ-
κικής Δημοκρατίας υπό τον Κεμάλ 
Ατατούρκ και επικυρώνει την Συν-
θήκη των Σεβρών. Στην Λωζάνη, 
στις 24 Ιουλίου 1923, η Τουρκία 
παραιτήθηκε τελεσίδικα από κάθε 
δικαίωμα κυριαρχίας στις αχανείς 
επαρχίες της ηττημένης Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας: Συρία, Μεσο-
ποταμία, Χετζάζη, Παλαιστίνη, Αίγυ-
πτος, Σουδάν, Δωδεκάνησα και Κύ-
προς. Την Συνθήκη με την Τουρκία 
δεν υπέγραψε μόνον η Ελλάδα, αλλά 
συνυπέγραψαν επίσης η Μεγάλη 
Βρετανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, η 
Γιουγκοσλαβία και η Ρουμανία. Συ-
νεπώς, με την δήλωσή του ο Ερντο-
γάν δεν διεκδικεί απλώς τα ελληνικά 
νησιά του Αιγαίου, αλλά τον ευρύτε-
ρο χώρο της Ανατολής, η οποία φλέ-
γεται τώρα και τελεί υπό αναδασμόν.
Μέσω του Ισλάμ και αυτού που η 
ίδια αποκαλεί «οθωμανική κληρο-
νομιά», η Τουρκία, υπό τον Ταγίπ 
Ερντογάν τα τελευταία 15 περίπου 
χρόνια, θεωρεί χώρες της άμεσης 
επιρροής της όσα κράτη των Βαλκα-
νίων, της Μέσης Ανατολής και της 
Βορείου Αφρικής προέκυψαν από 
την διάλυση της Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. 

Δεν είναι τυχαίο ότι έχει εμπλα-
κεί στον πόλεμο της Συρίας, εισέβα-
λε στο Βόρειο Ιράκ και εξοντώνει διά 
πυρός και σιδήρου τους Κούρδους 
στα τουρκικά, συριακά και ιρακινά 
εδάφη. Απλώς πιστεύει ότι ο Α΄ Πα-
γκόσμιος Πόλεμος δεν έληξε ακόμη.

Η δημογραφία είναι ένα επί πλέ-
ον στρατηγικό προνόμιό της σε βά-
θος χρόνου. Οι μουσουλμάνοι πα-
ρουσιάζουν τριπλάσιο δείκτη γεν-
νήσεων σε σύγκριση με τους χρι-
στιανούς. Ταυτόχρονα ο πληθυσμός 
της Τουρκίας εγγίζει τα 75 εκατομ-
μύρια και έχει μέσον όρον ηλικίας 
τα 29 έτη, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση έχει τα 40. Σήμερα ο τουρκικός 
πληθυσμός της Ανατολικής Θράκης 
και της Κωνσταντινούπολης υπολο-
γίζεται ίσος με το συνολικό άθροι-
σμα του πληθυσμού που ζει σε έξι 
βαλκανικά κράτη: Ελλάδα, Βουλγα-
ρία, Σκόπια, Αλβανία, Κοσσυφοπέ-
διο και Μαυροβούνιο.

Στα Βαλκάνια ασκεί στρατηγική 
βάθους, κατέλαβε ήδη ισχυρές θέ-
σεις και προωθεί τον νεοθωμανι-
σμό. Η αμερικανική CIA στην ιστο-
σελίδα της αναφέρει τον συνολικό 
πληθυσμό και την σύνθεσή του σε 
κάθε βαλκανική χώρα ως εξής: 

Αλβανία: πληθυσμός 3.100.00, 
μουσουλμάνοι 75%, ορθόδοξοι 
20%, καθολικοί 10%. Βουλγαρία: 
πληθυσμός 7.038.000, μουσουλμά-
νοι 12,5% – οι Τούρκοι 8%. Βοσνία: 
πληθυσμός 3.880.000, 48% Μου-
σουλμάνοι, 37,1% Σέρβοι, 14,3% 
Κροάτες. Κοσσυφοπέδιο: πληθυ-
σμός 1.836. 529, μουσουλμάνοι 
Αλβανοί 92% και άλλοι 3% (Βόσνι-
οι, Τούρκοι, Ρομά κ.α) Μαυροβού-
νιο: πληθυσμός 657.394, μουσουλ-
μάνοι 17,7% (Αλβανοί 5%, Βόσνι-
οι 8%, Ρομά 4,7%) Οι Αλβανοί του 
Σαντζάκ-Μετόχια αντιπροσωπεύο-
νται στη Βουλή με αλβανικό κόμμα. 
Σερβία: πληθυσμός 7.310.555, μου-
σουλμάνοι 3,2%, Σέρβοι 83%, άλλες 
μειονότητες 13,8%. Επίσημα αναφέ-
ρονται μόνον 57.000 Αλβανοί στο 
Πρέσεβο και στο σερβικό τμήμα του 
Σαντζάκ. Ωστόσο, οι «λίγοι» Αλβανοί 
κυριαρχούν στο Πρέσεβο και συ-
γκροτούν ανά δύο αλβανικά κόμμα-
τα σε Πρέσεβο και Σαντζάκ. Σκόπια: 
πληθυσμός 2.082.000, μουσουλμά-
νοι 32% (Αλβανοί 25,3%, Τούρκοι 
4% και Ρομά 2,7%)

Την στρατηγική του νεοθωμα-
νισμού, που είναι ασύμβατη με το 
Δόγμα του Μουσταφά Κεμάλ Ατα-
τούρκ, εξειδίκευσε μεθοδικά ο κα-
θηγητής Αχμέτ Νταβούτογλου ως 
υπουργός Εξωτερικών. Στο βιβλίο 
του Στρατηγικό βάθος γράφει: 

Οι τουρκικές και μουσουλμανι-
κές μειονότητες σε Βουλγαρία, Ελ-
λάδα, Μακεδονία, Σαντζάκ, Κοσσυ-
φοπέδιο, Βοσνία και Ρουμανία απο-
τελούν σημαντικά στοιχεία της βαλ-
κανικής πολιτικής της Τουρκίας (…) 
Η ζώνη που εξικνείται από Μπί-
χατς, Βοσνία, Σαντζάκ, Κοσσυφοπέ-
διο, Αλβανία, Μακεδονία, Κίτρτζα-
λι Βουλγαρίας, Δυτική Θράκη, κα-
ταλήγει στην Ανατολική Θράκη και 
έχει τον χαρακτήρα ζωτικής αρτηρί-
ας για τη γεωπολιτική της Τουρκίας.

Τον Σεπτέμβριο 2010, εβδομή-
ντα οθωμανολόγοι από 30 περίπου 
κράτη συγκρότησαν διεθνές επιστη-
μονικό συμπόσιο στο Πανεπιστή-
μιο του Μπίλετσικ της Τουρκίας. Ο 

πρύτανής του δήλωσε: Όλοι οι οθω-
μανολόγοι συμμερίζονται την άπο-
ψη ότι οι Δυτικοί ιστορικοί υπήρξαν 
μεροληπτικοί και παρερμήνευσαν 
την Οθωμανική Ιστορία. Αλλά οι 
μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν είναι 
αλήθεια. Φέρνοντας σε επαφή επι-
στήμονες από πολλές χώρες, κάνου-
με τα πρώτα βήματα για να ξαναγρα-
φεί η Οθωμανική Ιστορία.

Δύο διεθνή επιστημονικά συνέ-
δρια στα λαμπρότερα πανεπιστήμια 
της Κωνσταντινουπόλεως το 2012 
αναθεώρησαν, υπό την οθωμανική 
οπτική, τις επιχειρήσεις και τις συνέ-
πειες του Α΄ Βαλκανικού Πολέμου.

Οι πλησιέστεροι, πιο ευάλωτοι 
και χρησιμότεροι στόχοι της νεοθω-
μανικής στρατηγικής είναι η Βουλ-
γαρία και τα Σκόπια. 

Η Βουλγαρία αποτελεί την πύλη 
του Οθωμανικού Διαδρόμου. Οι 
μουσουλμάνοι υπερβαίνουν το 12% 
του πληθυσμού της. Οι 750.000 
Τούρκοι της ζουν συμπαγείς περί το 
Κίρτζαλι και σχηματίζουν το Θρακι-
κό Μουσουλμανικό Τρίγωνο με την 
μουσουλμανική μειονότητα της ελ-
ληνικής Δυτικής Θράκης και με τον 
ογκώδη πληθυσμό της τουρκικής 
Ανατολικής Θράκης. Το κόμμα της 
τουρκικής μειονότητας έως το 2013 
ήταν ο αναγκαίος εταίρος των εκά-
στοτε κυβερνήσεων.

Οροθετημένο γεωγραφικά στο 
κέντρο του παζλ Βουλγαρίας, Σερ-
βίας, Αλβανίας, Κοσσυφοπεδίου και 
Ελλάδος το μικρό, πολυεθνικό και 
ετοιμόρροπο κράτος των Σκοπίων 
είναι το κατάλληλο όργανο της νεο-
θωμανικής στα Βαλκάνια. 

Με 20ετή σύμβαση παραχώρη-
σης και επένδυση 120 εκατ. ευρώ, η 

κολοσσιαία τουρκική TAV Airports 
Holding εκσυγχρόνισε και εκμεταλ-
λεύεται τα δύο μοναδικά αεροδρό-
μια «Μέγας Αλέξανδρος» της πρω-
τεύουσας και «Απόστολος Παύλος» 
της Αχρίδας. Επίσης, κατασκεύα-
σε και εκμεταλλεύεται τον μονα-
δικό Εμπορευματικό Αερολιμένα 
στο Στιπ. Το αεροδρόμιο των Σκο-
πίων δύναται να εξυπηρετήσει τέσ-
σερα εκατομμύρια επιβάτες ετησί-
ως σε μια χώρα δύο εκατομμυρί-
ων πάμπτωχων. Από τον Αύγουστο 
2011 η τουρκική εταιρεία «Πήγα-
σος» πραγματοποιεί καθημερινές 
πτήσεις Σκόπια-Κωνσταντινούπολη 
και Σκόπια-Σμύρνη με φθηνό εισι-
τήριο 29,99 €.

Το αεροδρόμιο της Αχρίδας 
βρίσκεται στα σύνορα με την Αλβα-
νία και το Κοσσυφοπέδιο. Ο Εμπο-
ρευματικός Αερολιμένας του Στιπ 
διακινεί το τουρκικό εμπόριο σε όλα 
τα Βαλκάνια. Τον Μάρτιο 2011 η 
τουρκική τράπεζα Χαλκ εξαγόρασε 
την Εξαγωγική και Πιστωτική Τρά-
πεζα των Σκοπίων και άνοιξε τουρ-
κικά σχολεία. Μεγάλες εταιρείες της 
Τουρκίας αγόρασαν φθηνές εκτά-
σεις γύρω από την πρωτεύουσα, 
όπου οικοδόμησαν τους υψηλότε-
ρους στα Βαλκάνια ουρανοξύστες. 

 Τα Σκόπια επισκέπτονται επί-
σημα τον Μάρτιο 2011 ο υπουργός 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων, τον Σεπτέμ-
βριο 2011 ο πρωθυπουργός Ερντο-
γάν και μετά ένα μήνα ο αντιπρόε-
δρός του. Στα Σκόπια συνέρχεται το 
4ο Διεθνές Συνέδριο Ισλαμικού Πο-
λιτισμού στα Βαλκάνια τον Οκτώ-
βριο 2010 και το επόμενο έτος το 7ο 
Διεθνές Συνέδριο Κεμάλ Ατατούρκ, 
υπό την αιγίδα των δύο Προέδρων 
Δημοκρατίας. Από το 2007 εορτάζε-
ται κάθε χρόνο η Ημέρα Διδασκαλί-
ας της Τουρκικής. Με τουρκικές δα-
πάνες αναστηλώθηκαν παλαιά οθω-
μανικά τεμένη: το Ζωγραφιστό Τζα-
μί, το Μεϊντάνι, ο Αραμπάτ Μπα-
μπά και οι τεκέδες Μπεκτασήδων. 
Με υποτροφίες της Άγκυρας εκπαι-
δεύονται από τον Απρίλιο 2011 σε 
11 τουρκικά νοσοκομεία 58 γιατροί 
των Σκοπίων. Τον Αύγουστο 2011 
θεμελιώνεται το Τουρκικό Θέατρο. 

Όλα τα ανωτέρω, και όχι μόνον, 
έχει δημοσιεύσει έγκαιρα η Εται-
ρεία Μακεδονικών Σπουδών και 
βρίσκονται στην ιστοσελίδα της. 
Αλλά με Βαλκάνια και Μακεδονία 
θα ασχολείται τώρα κοτζαμάν Αθή-
να; Η συνέχεια στο επόμενο.

Ερντογάν: Άγνωστος στην Αθήνα, αλλά πλάι μας
η τουρκία στα βαλκάνια ασκεί στρατηγική βάθους και προωθεί τον νεοθωμανισμό

Του Νικόλαου Μέρτζου 

Βαθιά νυχτωμένη η Αθήνα, ξύπνησε ξαφνικά όταν ο πρόεδρος Ταγίπ Ρετζέπ Ερντογάν δήλωσε πρόσφατα ότι 
η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ουσιαστικά την Συνθήκη της Λωζάνης 

“ Η Τουρκία τα τελευ-
ταία 15 χρόνια, θε-
ωρεί χώρες της άμε-
σης επιρροής της 
κράτη των Βαλκανί-
ων, της Μ. Ανατο-
λής, που και της Β. 
Αφρικής προέκυψαν 
από την διάλυση της 
Οθωμανικής Αυτο-
κρατορίας. 
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Μετά την εφαρμογή του Σχεδί-
ου Καποδίστριας και στην συ-
νέχεια του Σχεδίου Καλλικρά-
τη, οπότε η αυτοδιοίκηση του 
χωριού εξαερώθηκε, έμεινε το 
κτήριο της κοινότητας χωρίς 
χρήση. Ο γραμματέας μεταφέρ-
θηκε στα Λαγκάδια και το κέ-
ντρο των υπηρεσιών του δήμου 
βρέθηκε στη Δημητσάνα. Με-
τατράπηκε λοιπόν το κτήριο της 
οινότητας σε χώρο για τους νέ-
ους. Λειτουργεί εδώ και αρκετά 
χρόνια άτυπα σαν εντευκτήριο 
συνεύρεσης νέων από 15 έως 
25 χρονών. Στην πράξη, το από-
γευμα σαν ένας χώρος για παι-
χνίδι για τους μικρότερους και 
στη συνέχεια σχεδόν ως μπαρ, 
με ουίσκι και λαϊκά, ή μάλλον 
με ποπ σκυλάδικα μέχρι τις 
πρώτες πρωινές ώρες. 

Έ 

τσι ο χώρος απέκτησε μια 
νέα ταυτότητα. Ακουγότα-
νε συχνά από τους νέους 
στο χωριό η έκφραση: 

«πάμε κοινότητα;» Και εννοούσαν 
κάτι άλλο από αυτό που σήμαινε για 
τους παλαιότερους. Παρέμενε όμως 
κάτι κοινό: Η αναφορά στον δημόσιο 
χώρο που ενώνει με μια διαφορά 
στην έννοια «κοινό» από τη ζώσα 
ΚΟΙΝΟτητα που υπήρχε παλαιότερα.

Το «κοινό» παλαιότερα φανε-
ρωνόταν με την αίσθηση ότι όλοι 
εμείς οι Ρεκουναίοι έχουμε έναν 
ισχυρό δεσμό, αναπόδραστο, με το 
χωριό. Μια κοινή μοίρα και μια κοι-
νή ευθύνη. Είναι αυτό που έκανε 
τους ανθρώπους να χτίσουν αρχικά, 
με προσωπική εργασία, το σχολείο 
και την εκκλησία. Για τη μόρφωση 
και τον εκκλησιασμό, αξεχώριστα 
πράγματα πριν τη μοντέρνα εποχή. 
Και μετά χτίσανε το κτήριο της κοι-
νότητας, σε μια εποχή όπου δημόσια 
κτήρια, θεσμοί και άνθρωποι δημι-
ουργούσαν μια αξεχώριστη ενότη-
τα. Την κοινότητα των ανθρώπων 
του χωριού κατ’ αναλογία με τη φα-
νέρωση του Δήμου στην αρχαιότη-
τα και την ενορία στη βυζαντινή και 
μεταβυζαντινή περίοδο. Και τα τρία 
παραδείγματα χαρακτηρίζονταν 
από την αίσθηση της υποχρέωσης 
και ταυτόχρονα της τιμής της μετο-
χής στα κοινά. Η κοινότητα αποφά-
σιζε την υποχρέωση κοινωφελούς 
εργασίας, η οποία γινόταν δεκτή ως 
αυτονόητη και με χαρά, αφού οδη-
γούσε σε βελτίωση των συνθηκών 
της ζωής όλων. Ένα παράδειγμα εί-

ναι  η υποχρέωση για τρία μεροκά-
ματα από κάθε σπίτι για να φτιαχτεί 
ένας δρόμος ή να γίνει μια δεξαμε-
νή. Απλήρωτη κοινωφελής εργασία 
από όλους, κάτι που μοιάζει αδια-
νόητο στη σημερινή εποχή, όπου τα 
πάντα έχουν εμπορευματοποιηθεί.

Η κοινότητα είναι λοιπόν ένας 
θεσμός και ταυτόχρονα ένας δημό-
σιος χώρος συνεύρεσης, αλληλεγ-
γύης και κοινής ζωής των κατοί-
κων, πέρα από τους δεσμούς συγ-
γενείας. 

Τι σημαίνει όμως κοινότητα για 
τους νέους που έχουν γεννηθεί αλ-
λού και έρχονται για λίγες μέρες 
το Πάσχα και το πολύ έναν μήνα το 
καλοκαίρι στο χωριό όπου γεννή-
θηκαν οι γονείς τους και, σε πολ-
λές περιπτώσεις, μόνο οι παππού-
δες τους; Σε ένα χωριό, χωρίς σχε-
δόν  παραγωγή εκτός της λίγης κτη-
νοτροφίας και τις λίγες ελιές, που 
θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε 
Διακοποχώρι. Τι σημαίνει κοινότητα 
για τα παιδιά που δεν έζησαν σε χω-
ριό και στο πλαίσιο της διευρυμένης 
οικογένειας αλλά μεγαλώνουν στο 
πλαίσιο μιας πυρηνικής οικογένει-
ας στην πόλη;

Η κοινότητα είναι απλώς ένα 
κτήριο που λειτουργεί σαν στέκι 
στον τόπο των διακοπών τους στον 
χρόνο εκτός σχολείου - εξεταστικού 
κέντρου, φροντιστηρίων και ανάλο-
γων πιεστικών δραστηριοτήτων. Κά-
πως σαν ένα εναλλακτικό καφενείο 
ή μπαρ. Χωρίς κοινό τρόπο ζωής 
δεν υπάρχει ανάγκη για συλλογι-
κές αποφάσεις και κοινή δράση. Το 

«κοινό» είναι πλέον μόνο η διασκέ-
δαση για μικρό διάστημα. 

Πρόκειται για μια γενιά που με-
γαλώνει χωρίς έναν μόνο χώρο 
αναφοράς. Δημιουργεί τη δική της 
κοινότητα στο χωριό, στον λίγο κοι-
νό χρόνο που βρίσκεται εδώ. Με τα 
κύρια στοιχεία της εποχής, το καρα-
όκε και τον Παντελίδη, αντί για τρα-
γούδια της ταύλας και του καλαμα-
τιανού, που ήταν κυρίαρχα στον κό-
σμο των παππούδων. 

Η παιδική και εφηβική περίο-
δος, με όλες τις προσδοκίες, ανα-
σφάλειες και δυνατά αισθήματα, 
συνδέεται και με την εγγενή ανάγκη 
για συνύπαρξη και αλληλεπίδραση 
με συνομηλίκους φτιάχνοντας νέ-
ους κώδικες επικοινωνίας. Ο κυκλι-

κός χορός των δημοτικών δεν έχει 
νόημα για τα παιδιά. Η τελετουργία 
του κυκλικού χορού, που αντικατο-
πτρίζει και φανερώνει μια συλλογι-
κότητα, όπου τα πρόσωπα αναγνω-
ρίζονται μόνο μέσα από το βλέμμα 
του άλλου δεν τα συγκινεί. Η νέα 
ατομικότητα δεν χρειάζεται το βλέμ-
μα του άλλου. Μπορεί μόνο να συ-
ναντήσει τον άλλο στην αναζήτηση 
της απόλαυσης. Γι’ αυτό και στο πα-
νηγύρι, τα παιδιά και οι έφηβοι προ-
τιμάνε την παιδική χαρά. Μάλλον 
όμως διακρίνουν έλλειψη αυθεντι-
κότητας και πραγματικής επικοινω-
νίας μέσα στο πανηγυριώτικο ντα-
βαντούρι, που διεξάγεται από την 
ενδιάμεση γενιά ως κατανάλωση 
παράστασης περισσότερο και χωρίς 
την ψυχή και το πάθος, όπως πριν το 
1970.

Ο χώρος που κινούνται τα παιδιά 
είναι μεταξύ σπιτιού και πλατείας. Σ’ 
αυτό ακολουθούν τους μπαμπάδες 
και τους παππούδες τους, πολλοί 
από τους οποίους κινούνται μόνο 
με το αυτοκίνητο μέσα στο χωριό. 
Η παλιές βόλτες μεταξύ Αηγιώργη 
και Λουκά από μοναχικούς λύκους 
και μικρές παρέες, οι βόλτες στον 
Τροχό και το Κουτσομύλι, τα πικ νικ 
κάτω από τα πλατάνια, σχεδόν δεν 
υπάρχουν. Μαμάδες με φοβίες για 
φίδια, σκούρκους και αγκάθια απο-
τρέπουν τα παιδιά από οποιαδήποτε 
εξερεύνηση. Έτσι αυτά εξερευνούν 
τον εικονικό χώρο μέσα από παι-
χνίδια στο κινητό και η πλατεία είναι 
μια αυθεντική πραγματικότητα που 
ονειρεύονται τον χειμώνα να ξανα-

ζήσουν. 
Ο χρόνος επίσης στις διακοπές 

έχει πάρει άλλη διάσταση. Το πρω-
ινό ξύπνημα δεν είναι απαραίτη-
το καθώς δεν υπάρχουν δουλειές 
να γίνουν, κι αν υπάρχουν δεν εί-
ναι πλέον νοητό να ανατεθεί κάτι 
στα παιδιά, που μεγαλώνουν σαν 
πρίγκιπες ή πριγκίπισσες (το φαι-
νόμενο των παιδιών - βασιλιάδων 
στον δυτικό κόσμο τις δύο τελευ-
ταίες δεκαετίες, σύμφωνα με κοι-
νωνιολόγους). Η ψυχολογική πίε-
ση όμως από τους γονείς προς αυτά, 
για το κυνήγι της επιτυχίας, αιωρεί-
ται στην ατμόσφαιρα. Το καλοκαίρι, 
λοιπόν, και στη διεκδίκηση ενός ξε-
χωριστού χώρου από τον κόσμο των 
μεγάλων, η πλατεία γίνεται, το βρά-
δυ και τη νύχτα, αποκλειστικά νε-
ανικό στέκι. Επιλογή στο περιθώ-
ριο του χρόνου, αφού ο χώρος είναι 
μη ελεγχόμενος. Επιλογή που φέρ-
νει τις συνήθειες της πόλης στο χω-
ριό, δημιουργώντας ένα τείχος ανά-
μεσα στη νέα γενιά και τις παλαιότε-
ρες που παρακολουθούν ως θεατές. 
Η συλλογική μνήμη και η παράδο-
ση δεν μεταφέρονται. Η νέα γενιά 
γράφει σε χαρτί που φέρει πάνω του 
μεγαλύτερο αποτύπωμα από το Χό-
λιγουντ από ό,τι το αποτύπωμα της 
δικιάς μας παράδοσης, πιστεύοντας 
ότι γράφει σε λευκό χαρτί. Κάνει εν 
τούτοις μια προσπάθεια. Σε αντίθεση 
με τους γονείς τους, που δεν ξέρουν 
πού να πατήσουν, καθώς στέκονται 
μετέωροι και εντελώς αποπροσα-
νατολισμένοι μεταξύ παράδοσης 
και προσαρμογής στη νεωτερικότη-
τα, μεταξύ του παλιού συλλογικού 
παραδείγματος και του νέου ατομι-
σμού.

Αυτό το καλοκαίρι ο χώρος συ-
νεύρεσης άλλαξε. Από το κτήριο της 
κοινότητας προς το νέο πνευματι-
κό κέντρο, στο ισόγειο του σχολεί-
ου. Καθώς η προηγούμενη άχρωμη 
γενιά δεν ασχολείται με τα κοινά, ο 
χώρος αυτονόητα περνάει στους νέ-
ους. Εκεί μεταφέρθηκε και το κα-
ραόκε. Μένει λοιπόν το κτήριο της 
κοινότητας άδειο, για να θυμίζει το 
κενό της ζωντανής καθημερινής 
συνύπαρξης στις πόλεις όπου βρε-
θήκαμε, όπως και τα άδεια σπίτια 
του χωριού, τις περισσότερες μέρες 
του χρόνου. 

Μια νέα επινόηση της κοινότη-
τας θα βρεθεί στο μέλλον. Το στοί-
χημα είναι αν η φυσική τάση των 
ανθρώπων για δημιουργία, συλλο-
γικότητα και αλληλεγγύη θα υπερ-
νικήσει την απομόνωση και το πρό-
τυπο του ατομικού καταναλωτή. 

Κοινότητα: εκείνο εκεί το μπαρ που ξενυχτάει
η κοινότητα ως δημόσιος χώρος συνεύρεσης, αλληλεγγύης και κοινής ζωής, χθες και σήμερα

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

“ 
Μια νέα επινόηση της 

κοινότητας θα βρεθεί 

στο μέλλον. Το στοί-

χημα είναι αν η φυσι-

κή τάση των ανθρώ-

πων για δημιουργία, 

συλλογικότητα και 

αλληλεγγύη θα υπερ-

νικήσει την απομό-

νωση και το πρότυπο 

του ατομικού κατανα-

λωτή. 

Το «κοινό» παλαιότερα φανερωνόταν με την αίσθηση ότι όλοι εμείς έχουμε έναν ισχυρό δεσμό, αναπόδρα-
στο, με το χωριό. Μια κοινή μοίρα και μια κοινή ευθύνη. 
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Το βιβλίο του Ρεζίς Ντεμπρέ, 
συντρόφου εν όπλοις του Τσε 
Γκεβάρα, Εγκώμιο των συνό-
ρων (Εκδόσεις ΕΣΤΙΑ-2010), εί-
ναι συγκλονιστικό και δραματι-
κά επίκαιρο. Αποδομεί την αρι-
στεροδέξια ιδεολογική κυρι-
αρχία της «no limits» και «no 
boarders» πλάνης που ποτί-
ζει τον «πολιτισμό» του κόσμου 
μας. 

Ψ 

υχολογική παραδο-
χή του Ντεμπρέ εί-
ναι ότι, ο ασύνορος 
κόσμος αποτελεί το 
«βάλιουμ» σ’ έναν 

επώδυνο κόσμο, που σε κάνει να 
ονειρεύεσαι ό,τι επιθυμείς και να 
αποφεύγεις να τον αντιμετωπίσεις. 
Κάτι που δεν απέφυγε ο ίδιος, όταν 
συμμετείχε στο εθνικοπελευθερω-
τικό αντάρτικο της Λατινικής Αμε-
ρικής. 

Ο Ντεμπρέ παραμένει ριζο-
σπάστης, κατεβαίνοντας όμως στη 
ρίζα των πραγμάτων, όπως ομο-
λογεί. Έτσι, εγκωμιάζει τα σύνο-
ρα για να αντικρούσει τη «βλακώ-
δη ιδέα που γοητεύει τη Δύση: η αν-
θρωπότητα που δεν είναι σε σωστό 
δρόμο, θα τα πήγαινε καλύτερα αν 
δεν υπήρχαν σύνορα». Οι ριζικές 
του παραδοχές δεν προέρχονται 
από μια ακροδεξιά εθνικιστική, συ-
ντηρητική ουτοπία, αλλά αντίθε-
τα, μάλλον από μια μεταμαρξιστι-
κή εξελιγμένη σκέψη, δημοκρατι-
κή και ευρωπαϊκή. Ως οντολογική 
αναζήτηση της ανθρώπινης ουσί-
ας, ενάντια στην ου-τοπία του με-
τανθρώπου, ενός ιπτάμενου δίπο-
δου χωρίς έδαφος και όρια.

Ο Ντεμπρέ ξεκινά από μια βα-
σική αρχή της ανθρώπινης φύσης: 
«Πώς βάζεις τάξη στο χάος; Τραβώ-
ντας μια γραμμή. Ξεχωρίζοντας το 
«εντός» και το «εκτός», το «εδώ» και 
το «εκεί». Έτσι ο σωρός γίνεται σύνο-
λο». 

Για να τεκμηριώσει την άποψή 
του ο Ντεμπρέ, ανατρέχει σε θεμε-
λιακά κείμενα του ανθρώπινου πο-
λιτισμού: Παλαιά Διαθήκη, Ιλιά-
δα, Αινειάδα, στην κοσμολογία της 
θρησκείας και της ιστορίας πόλεων 
και πολιτισμών. Έτσι, ορίζει το αρ-
χετυπικό γεννεόγραμμα των συνό-
ρων, που γεννιέται μαζί με τον αν-
θρώπινο πολιτισμό.

Ως τίμιος μελετητής, αναγνω-
ρίζει τη «θεμελιωτική αμφισημία» 

των συνόρων: «αξιαγάπητα και μι-
σητά», «υπέροχα και καταραμένα». 
«Επισφραγίζουν ειρήνη, πυροδο-
τούν έναν πόλεμο», «συνδέουν και 
χωρίζουν». Όμως είναι σκληρά για 
να αντέχουν, καθώς κουβαλούν 
την πανάρχαια ουσία του ιερού, 
που είναι απτό και στερεό. Συνα-
κόλουθα, η ουσία της θρησκευτι-
κής κοσμολογίας, συναντά τα πολι-
τισμικά χαρακτηριστικά κάθε λαού. 
Όρια κι αυτά στο διάβα της ιστορί-
ας, διασχίζουν τον κόσμο χωρίς να 
κάνουν θόρυβο. Τα σύνορα ως αν-
θρωπολογικά χνάρια, ως σημεία 
διαχωρισμού, διαφύλαξης και ενό-
τητας υπάρχουν σε όλες τις εκδη-
λώσεις του ανθρώπινου βίου. 

Ξεκινώντας από το παράδειγμα 
του δέρματος των έμβιων όντων, 
περιγράφει ότι το δέρμα-σύνορο, 
αυτή η μονωτική επίστρωση, δεν 
εμποδίζει, αλλά ρυθμίζει την επι-
κοινωνία ανάμεσα στο εντός και 
το εκτός. Με τη λογική αυτή, τα σύ-
νορα του κόσμου χρειάζεται να εί-
ναι ορατά και συμφωνημένα, ανα-
γνωρίσιμα και όχι κρυφά. Αλλιώς, 
όπου δεν υπάρχουν σύνορα, θα 
υψώνονται τείχη και φράκτες. 

Το τείχος κρύβει τον Άλλον, 
ενώ το σύνορο τον αναγνωρίζει, 
αποδεχόμενο την ταυτότητά του, 
αλλιώς καταλήγει σε ολοκληρωτι-
σμό, μηδενισμό και ναρκισσισμό: 
«Αν δεν υπάρχουν παντοτινά σύνο-
ρα, υπάρχει πάντα ένα έσχατο σύνο-
ρο». Ουσιαστικά το μηδέν, ο μηδε-
νισμός. Αναγνωρίζοντας το σύνορο 
αναγνωρίζουμε την πολυπλοκότη-
τα, τη διαφορετικότητα του κόσμου. 
Το αντίθετο μετατρέπει έναν χώρο 
αδιάκοπης διάβασης σε χώρο δια-
μονής, αυξάνοντας το άγχος και το 
υπαρξιακό κενό. Πίσω από τη νε-
οφιλελεύθερη γοητεία του «χω-

ρίς σύνορα» κρύβεται ένας κόσμος 
στον οποίο τελικά κυριαρχεί ο ισχυ-
ρότερος. Η αποικιοκρατία της Δύ-
σης εξαγνίζεται με την ψευδαίσθη-
ση μιας απόλυτης ελευθερίας, που 
οδηγεί όμως σε «καθεστώτα τύπου 
απαρτχάιντ στην καρδιά του παγκό-
σμιου χωριού», εγκαθιστώντας την 
απόλυτη ταξική κοινωνία και εκμε-
τάλλευση.

Η επίθεση στην ιδιοπροσωπία 
κάθε λαού διαλύει τους τόπους του, 
τη γειτονιά του, την κοινότητα, το εί-
μαι «από», μέσα από τις χρησιμο-
θηρικές δραστηριότητες και τον δι-
κτυωμένο τεχνολογικά κόσμο. Το 
θετικό της τεχνολογίας «δεν σημαί-
νει όμως ότι θα κατοικήσουμε τον 
κόσμο αυτό σαν να ήταν ένας κό-
σμος». 

Η οικουμενικότητα ενός κό-
σμου χωρίς σύνορα είναι ψευδής 
και χαρακτηρίζει τη νεοφιλελεύ-
θερη μετανεωτερικότητα της επο-
χή μας. Και όπως λέει προκλητικά 
ο Ντεμπρέ, η παγκόσμια υπερεθνι-
κή ταυτότητά μας θα διαμορφωθεί 
μόνο αν εμφανιστούν, ως θαύμα οι 
…εξωγήινοι: «Απέναντι στον εξω-
γήινο από άλλο γαλαξία η Ανθρω-
πότητα θα μπορεί να αναθερμανθεί 
αφού λάβει μορφή και υπόσταση», 
προκειμένου να διασώσει τη δική 
της αλλοκοτιά. 

Όμως στις μέρες μας, «η παρακ-
μή των πατρίδων και των πολέμων 

(…) αναζωπύρωσαν την ανάγκη συλ-
λογικής έπαρσης και συγχώνευσης. 
Το βλέπουμε στην επαναφορά της 
θρησκείας, «επειδή οι χυμοί της δεν 
έχουν στεγνώσει» και αποτελούν οι-
κονομικό τρόπο, ώστε να «μετακι-
νηθούν» οι περιπλανώμενοι στο 
χωριό τους χωρίς να μετακινηθούν. 
«Όταν ανακαλύπτουν την καταγω-
γή τους, οι ξενιτεμένοι τρίτης γενιάς 
γίνονται πιο αδιάλλακτοι, από όσο 
ήταν στην πατρίδα του οι παππούδες 
τους», λέει ο Ντεμπρέ, φωτίζοντας 
έμμεσα το τζιχαντιστικό κύμα. Η ψυ-
χική αναδίπλωση σε κάθε είδους –
ισμούς δηλώνει τον φόβο του αν-
θρώπου να μην καταλήξει «οποιοσ-
δήποτε», δηλαδή «κανένας». 

Όμως τα σύνορα έχουν και ταξι-
κό πρόσημο: «…η ασπίδα των ταπει-
νών. Η σαφής και ξεκάθαρη οριοθε-
σία συμφέρει τους ενδεείς». «Ο θη-
ρευτής απεχθάνεται τα οχυρώματα. 
Στο θήραμα είναι ιδιαιτέρως αρεστά 
(…) ο ισχυρός κυριαρχεί στους αιθέ-
ρες. Αντιστασιακοί, μαχητές εθνικο-
απελευθερωτικών κινημάτων, «τρο-
μοκράτες» - έχουν σύντροφο το υπό-
γειο, το λαγούμι, όχι τον ουρανό. Γί-
νονται ένα με το τούνελ, τις υπόγειες 
στοές». Αντιστέκονται στην ενο-
ποίηση του χώρου σε συνοριακή 
ζώνη, όπου η δήθεν ανθρωπιστι-
κή ιδεολογία του «no boarders» ξε-
πλένει τα εγκλήματά της, προκαλώ-
ντας μιαν «αντεπανάσταση με τον 

μανδύα της επανάστασης». 
Η ιδεολογία «χωρίς σύνορα» εί-

ναι οικονομισμός, τεχνικισμός, απο-
λυταρχισμός και ιμπεριαλισμός. «Η 
αυτοκρατορία και ο κόσμος έχουν 
την ίδια έκταση», κατά τον Οβίδιο, 
και μέσα στην αποεθνικοποιημένη 
«ευαισθησία» της κρύβεται η υπε-
ρίσχυση της μαφίας έναντι του κρά-
τους, ο unicode μετάνθρωπος ένα-
ντι της ανθρώπινης ύπαρξης και η 
απολυταρχία έναντι της δημοκρα-
τίας.

Κατά τον Ντεμπρέ, χρειαζό-
μαστε μιαν ηθική του συνόρου, 
αναγκαία όσο ποτέ, ικανή να προ-
στατεύσει τον άνθρωπο από τον 
«εγκλωβισμό στην ιδιαιτερότητα και 
τη διάλυση στην οικουμενικότητα».

«Εγκώμιο των συνόρων», σ’ έναν κόσμο «δίχως όρια»
ρεζίς ντεμπρέ, εγκώμιο των συνόρων, εκδόσεις εστία, αθήνα 2015

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

“ 
Η επίθεση στην ιδι-

οπροσωπία κάθε 

λαού, διαλύει τους 

τόπους του, την 

γειτονιά του, την 

κοινότητα, το είμαι 

«από», μέσα από 

τις χρησιμοθηρικές 

δραστηριότητες και 

τον δικτυωμένο τε-

χνολογικά κόσμο. 

Πίσω από την νεοφιλελεύθερη γοητεία του «χωρίς σύνορα» κρύβεται ένας κόσμος στον οποίο τελικά κυρι-
αρχεί ο ισχυρότερος. Η αποικιοκρατία της Δύσης εξαγνίζεται με την ψευδαίσθηση μιας απόλυτης ελευθερίας, 
που οδηγεί όμως σε «καθεστώτα τύπου απαρτχάιντ στην καρδιά του παγκόσμιου χωριού», εγκαθιστώντας την 
απόλυτη ταξική κοινωνία και εκμετάλλευση.
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Η 
χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια έχει γίνει πειρα-
ματόζωο στο εργαστή-
ριο της πολυπολιτισμικό-

τητος. Το φαινόμενο αυτό βλέπουμε 
να αναπτύσεται σε όλη την Ευρώπη 
και σε ορισμένες περιοχές μεθοδικά 
αρκετές δεκαετίες (π.χ. Λονδίνο). Τα 
αποτελέσματά του είναι εμφανή, με 
τις τοπικές κοινωνίες, αντί να γίνο-
νται πιο ανοιχτές, να κλείνονται όλο 
και περισσότερο στον εαυτό τους και 
να στρέφονται σε συντηρητικές πο-
λιτικές δυνάμεις. Όχι, οι κοινωνίες 
δεν έχουν γίνει ξενοφοβικές ή, κι αν 
έχουν γίνει, δεν ευθύνονται οι ίδιες. 
Αλλά ούτε και φταίνε οι ίδιες για τον 
φόβο που, η παγκοσμιοποιημένη διε-
θνής των αγορών με τις κυβερνήσεις, 
τις έχουν γεμίσει. Η ευθύνη είναι κυ-
ρίως στη φύση του πολυπολιτισμού, η 
οποία είναι αυτοκαταστροφική.

Ο πολυπολιτισμός υπάρχει σε 

μια περιοχή στην οποία συνυπάρ-
χουν δύο ή περισσότερες πολιτισμι-
κές ομάδες με διαφορετική κοσμο-
αντίληψη. Η συνύπαρξη αυτή μπορεί 
να έχει δύο αποτελέσματα. Το πρώ-
το είναι ο ανταγωνισμός και η προ-
σπάθεια να επιβληθεί η μία ομάδα 
επί της άλλης. Αυτό συμβαίνει σήμε-
ρα στην Ευρώπη με τους μουσουλ-
μάνους, οι οποίοι έχουν μια διαφο-
ρετική κοσμοαντίληψη για τη ζωή, 
για τον θάνατο, για τη γυναίκα και τη 
θρησκεία. Ο σιωπηλός αυτός πόλε-
μος είναι καθημερινός. Το δεύτερο 
αποτέλεσμα της συνυπάρξεως αυτής 
είναι η δημιουργία ενός νέου πολι-
τισμού. Αυτός ο νέος πολιτισμός δεν 
επιβάλλεται αναγκαστικά επί του άλ-
λου, αλλά αντιθέτως μπορεί να συ-
νυπάρχει και να ενώνει διαφορετι-
κούς εθνοτικά ανθρώπους. Αυτό το 
βλέπουμε στην Ανατολική Ρωμαϊ-
κή Αυτοκρατορία (Βυζάντιο), όπου 
υπήρχαν διάφορες εθνότητες, Έλλη-
νες, Σύροι, Άραβες και πολλοί άλλοι. 

Όμως ταυτόχρονα ήταν και Ρωμαίοι 
πολίτες. Η Ρωμαιωσύνη (ή Ρωμηο-
σύνη) ήταν μια ανώτερη ταυτότητα, 
της οποίας συνδετικός κρίκος ήταν 
η ορθοδοξία. Η εθνότητα ήταν ένας 
συνδετικός κρίκος, όμως η εθνική 
ταυτότητα δεν ήταν η ανώτερη. [   ] 

Ένα βασικό ερώτημα είναι το πώς 
θα γεννηθεί ο νέος πολιτισμός, καθώς, 
αν οι κοινωνικές ομάδες είναι εντελώς 
διαφορετικές, είναι δύσκολο να βρε-
θεί ο συνδετικός κρίκος που θα τον δη-
μιουργήσει. Μπορεί να δημιουργηθεί 
κάτι από το τίποτα; Η απάντηση, κατά 
την άποψή μας, είναι πως όχι. Πρέπει να 
υπάρχει ένα ελάχιστο σημείο επαφής 
(θρησκεία, ανθρωποκεντρική αντίλη-
ψη κ.α.). Επίσης παίζει ρόλο και η δυνα-
τότητα ενός πολιτισμού να αφομοιώνει 
στοιχεία ενός άλλου. Για παράδειγμα, οι 
Εβραίοι έχουν πολύ κλειστό πολιτισμό 
και δεν δέχονται ποτέ να αφομοιωθούν 
από άλλους. Σε όσες περιοχές κι αν βρί-
σκονται, αιώνες τώρα, κρατάνε ακόμη 
την ταυτότητά τους. Από την άλλη, ο ελ-

ληνικός πολιτισμός είναι από τη φύση 
του αφομοιωτικός. Αργά μεν, αλλά στα-
θερά, αποβάλλει και δέχεται παραδό-
σεις. Κρατάει μεν την ουσία, αλλά αφο-
μοιώνει και στοιχεία που του επιτρέ-
πουν να συνυπάρχει με άλλους λαούς. 
Γι’ αυτό άλλωστε βλέπουμε και πολλές 
διαφορετικές εκδοχές του ελληνικού 
πολιτισμού (ποντιακού, μικρασιάτικου 
κ.λπ.).

Η σημερινή καθεστωτική πολιτική 
επιστήμη δεν αποδέχεται την αναγκαι-
ότητα ενός κοινού πολιτισμού για την 
ειρηνική συνύπαρξη σε μια κοινωνία, 
αντιθέτως προσπαθεί να επιβάλει ως 
σωστό τον πολυπολιτισμό, βαφτίζοντας 
αντιδραστικό και αντίθετο προς την πρό-
οδο όποιον αντιστέκεται. [ ] Οι καθεστω-
τικές ιδέες αυτές είναι απόλυτα σύμφω-
νες με τον νεοφιλελευθερισμό, που θέ-
λει τις κοινωνίες αδύναμες να αντιδρά-
σουν σε οτιδήποτε, ενώ είναι σύμφωνες 
και με την αριστερά, η οποία θεωρεί την 
εθνική συνείδηση άχρηστη και εμπόδιο 
προς στην εξέλιξη (η άποψη αυτή, εντε-

λώς τυχαία, συμφέρει μόνο τις αγορές).
Ο πολυπολιτισμός, λοιπόν, είναι 

από τη φύση του... αφύσικος. Όσο και 
να προσπαθούν διάφορες ομάδες να 
τον επιβάλουν, οι κοινωνίες θα τον 
αρνούνται σαν ξένο σώμα. Θα φτά-
νουν και στα άκρα, αν χρειαστεί. Γι’ 
αυτό υπάρχει ανάγκη για μια πολιτι-
σμική ανασυγκρότιση (ή αλλιώς εκ-
συγχρονισμό της παραδόσεως), ώστε 
η ελληνική κοινωνία να μπορέσει να 
διαθέτει την αναγκαία συνοχή που 
χρειάζεται για να μην απολέσει την 
ελευθερία της υπέρ της διεθνούς ολι-
γαρχίας, η οποία θέλει άβουλα πιό-
νια για εργατικό δυναμικό. Θα αποτύ-
χει το πείραμα, καθώς είναι αντίθετο 
προς τη φύση αλλά και την ελευθερία 
των κοινωνιών, όμως το ερώτημα εί-
ναι αν μέχρι τότε η ελληνική κοινω-
νία θα έχει επιβιώσει. Αυτό δεν μπο-
ρούμε να το ξέρουμε, μένει μόνο να 
το δούμε...

* Φοιτητής Πολ. Επιστήμης και Ιστορίας 

Η αυτοκαταστροφική φύση του πολυπολιτισμού
Του Νίκου Παππά*

Κατά την εξέλιξη του τελευταίου ελληνικού εμφυ-
λίου, στις 29 Σεπτεμβρίου 1947 μια ομάδα «ανταρ-
τών» του ονομαζόμενου «Δημοκρατικού Στρατού 
Ελλάδας»/(«Δ.Σ.Ε.») εισήλθε στη Μεγάλη Πανα-
γία Χαλκιδικής και παρατάχθηκε έξω από το σπί-
τι του ιερέα Βασιλείου Παπαγεωργίου. Ήταν λίγο 
πριν τις οχτώ το βράδυ. Είχε σουρουπώσει για τα 
καλά, σχεδόν είχε πέσ’ η νύχτα και με κραυγές τον 
κάλεσαν να βγει έξω. Ο Ιερέας εμφανίστηκε στην 
ξύλινη αυλόπορτα του μπαρμπακά (πετρότοιχος). 
Ξωπίσω του έτρεξε η πρεσβυτέρα του Μαγδαληνή, 
ζητώντας του να μην βγει. Αυτός την προέτρεψε να 
μείνει στο σπίτι. «Αν δεν βγω, θα μας κάψουν ζω-
ντανούς», της είπε. Τον άκουσε και έκανε πιο μέσα 
παρακολουθώντας. 

Ο 

ι «αντάρτες» τον περικύκλωσαν 
και με επιτακτικό ύφος οι επικεφα-
λής της ομάδας τον εγκάλεσαν για 
το «έγκλημα» που κατ’ αυτούς είχε 

διαπράξει. Στη σύντομη συνομιλία ειπώθηκαν 
λίγο πολύ τα παρακάτω: «Θα σταματήσεις πα-
πα-Βασίλη, να βάζεις εμπόδια στον αγώνα 
μας;» τον ρώτησαν. «Αυτά που λέτε είναι ανή-
κουστα, τι είδους εμπόδια βάζω;» τους αποκρί-
θηκε.

«Εσύ δεν κάνεις κάθε τόσο κηρύγματα 
στην εκκλησία και λες στους πιστούς να μην 
αφήνουν τα κορίτσια τους ν’ ανεβούν στο βου-
νό μαζί μας, στον αγώνα;» 

«Τους τα λέω, δεν το αρνούμαι. Ως ποιμε-
νάρχης του χωριού έχω υποχρέωση να τους 
νουθετώ. Τι θέλουν τα κορίτσια στο βουνό; Δι-

ασύρεται η τιμή τους. Πώς θα αποκατασταθούν 
μετά;» αποκρίθηκε!

Ο παπα-Βασίλης, όπως ήταν λογικό για την 
εποχή, υπερασπίστηκε την παράδοσή του, πα-
ροτρύνοντας τους γονείς να μην αφήνουν τα 
κορίτσια τους να στρατολογούνται «στο αντάρ-
τικο», αφού η ηθική των γυναικών τότε έπρε-
πε να είναι απαράβατη. Για τις παροτρύνσεις 
του αυτές τον είχαν προειδοποιήσει από και-
ρό με τους συνδέσμους τους στο χωριό, πως αν 
δεν σταματήσει, θα τον σκότωναν! Ο παπάς δεν 
τους άκουσε, ούτε φοβήθηκε τις απειλές τους 
και συνέχιζε να κάνει αυτό που του έλεγε η συ-
νείδησή και το ιερατικό του σχήμα. 

Η συζήτηση κατέληγε σε αδιέξοδο, όταν 
ξαφνικά μια ριπή πολυβόλου ακούστηκε και 
ο ιερέας σωριάστηκε στο έδαφος. Τα αίματα 
ξεχύθηκαν απ’ το σώμα, έβαψαν το ράσο και 
το χώμα της αυλόπορτας πλημμύρισε. Η απει-
λή έμελλε εκείνο το βράδυ να γίνει πραγματι-
κότητα. Ο παπα-Βασίλης έπεφτε νεκρός μπρο-
στά στο σπίτι του, με την πρεσβυτέρα να γίνε-
ται αυτόπτης μάρτυς ενός προδιαγεγραμμέ-
νου εγκλήματος. Ο «αντάρτης» που τράβηξε τη 
σκανδάλη ήταν συγχωριανός και σχεδόν γείτο-
νάς τους. Η παπαδιά πετάχτηκε στην αυλόπορ-
τα ουρλιάζοντας κατάρες, με τα δάκρυα να ξε-
χύνονται απ’ τα μάτια της. Σύρθηκε γονατιστή 
και πήρε αγκαλιά το σώμα του άντρα της που 
ξεψυχούσε αιμορραγώντας. Ήταν θαρρείς και 
επαναλαμβανόταν η σκηνή της φωτογραφίας 
του νεκρού με τη μάνα του, στα επεισόδια του 
Μάη του ’36 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι 
φωνές της ακούγονταν ως το «Χοροστάσι».

Όμως κανείς απ’ τα γύρω σπίτια δεν αντέ-

δρασε. Κανείς δεν τόλμησε να ξεμυτίσει. Άχνα. 
Μόνο πίσω απ’ τις σκοτεινές γρίλιες των πα-
ντζουριών κάποιοι παρακολούθησαν τη στυγε-
ρή δολοφονία. Οι «αντάρτες» έφυγαν εκπλη-
ρώνοντας την απειλή τους, δίνοντας ένα καίριο 
χτύπημα στη «μοναρχοφασιστική αντίδραση», 
στον «εχθρό του Λαού» τον ιερέα της Μεγάλης 
Παναγίας Βασίλειο Παπαγεωργίου. Η «λαϊκή 
εξουσία» θα θριάμβευε.

Ο ιερεύς Βασίλειος Παπαγεωργίου ήταν 
παππούς μου. Ο πατέρας της μητέρας μου Μα-
ρίας. Προφανώς δεν τον γνώρισα. Όσες μαρ-
τυρίες έχω ακούσει γι’ αυτόν ως τώρα, από δι-
κούς του ή και άλλους, όλες συγκλίνουν στο 
ότι ήταν ένας άνθρωπος «αγνός σαν αρνί», 
πράος και καλοσυνάτος. Φιλότιμος, παρηγο-
ρητικός, συγχωρητικός με έναν καλό λόγο για 
όλους. Ως κληρικός φρόντιζε το ποίμνιο του και 
ως άντρας και σύζυγος, την οικογένειά του. Με 
αγάπη και ανιδιοτέλεια. Καλλιεργημένος για 
την εποχή του, σπούδασε την ιερατική στη Αθω-
νιάδα Σχολή του Αγίου Όρους. Ήταν δημοκρα-
τικών πολιτικών φρονημάτων, βενιζελικός. 
Είχε ολοκληρωμένη κοινωνική διάκριση και 
συμβούλευε όλους να είναι ταπεινόφρονες: 
«Με τους πλούσιους να είστε πλούσιοι και με 
τους φτωχούς, φτωχοί». Στην Κατοχή οργάνω-
σε συσσίτια και βίωνε συγκαταβατικά τον επί-
μονο και διαρκή θυμό της γυναίκας του, γιατί 
προτιμούσε να πεινάν αυτός και τα πέντε παι-
διά του (αυτά επέζησαν από τα εννιά που γέν-
νησε), παρά να κρατήσει έστω κι ένα καρβέλι 
παραπάνω για το σπίτι του. Κι ας τα είχαν ζυμώ-
σει η παπαδιά κι οι κόρες τους με αλεύρι από 
το νοικοκυριό τους. Για βιοπορισμό ασκούσε 

το επάγγελμα του μαραγκού, αφού οι ιερείς –
ως μια εποχή– δεν είχαν αντιμισθία. «Σαν τον 
Χριστό» έλεγαν η μάνα μου και οι αδερφές της, 
αφού ο Ιωσήφ, σύζυγος της Μαρίας, ήταν μαρα-
γκός κι ο νεαρός Ιησούς μάθαινε την τέχνη. 

Η μνήμη του παππού μου, του παπα-Βασί-
λη, έμεινε και μένει ζωντανή στην οικογένειά 
μας κι είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτόν και τη συ-
νεπή στάση της ζωής του. Τον έχουμε πάντα 
στη καρδιά, την ψυχή και τον νου μας. Κι εδώ 
σήμερα δεν προσπαθώ να του κάνω την αγι-
ογραφία, δεν τη χρειάζεται άλλωστε, αφού, 
«εκοιμήθη ως Μάρτυρας». Θέλω απλώς ως 
ελάχιστη τιμή να τον μνημονεύσω –εξήντα εν-
νιά χρόνια μετά τη δολοφονία του– και να στιγ-
ματίσω το γεγονός ότι εκτελέστηκε αδίκως από 
τους συμπατριώτες μας που υποτίθεται εξεγέρ-
θηκαν τότε ενάντια στην αδικία, με την πρόθε-
ση να δημιουργήσουν μια ανθρώπινη κοινω-
νία! Αλλά όπως κάποιος σοφός επισήμανε «Ο 
δρόμος προς την κόλαση είναι στρωμένος με 
καλές προθέσεις»...Αιωνία του η Μνήμη.

Όταν θα θριάμβευε η «λαϊκή εξουσία»!
Μνήμη του παππού μου βασιλείου, ιερέα της Μεγάλης Παναγιάς (+ 1947)

Του Δημήτρη Λουζικιώτη
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Ο Γ. Κοτζιούλας διαπιστώνει ότι 
η μοντέρνα ποίηση αποθεώνει το 
παράλογο και υποτιμά τον έλλο-
γο. Μα το σημαντικότερο πρόβλη-
μα είναι ότι «άρχισαν να ποδοπα-
τούν την παράδοση, να χλευάζουν 
τους οπαδούς της». Επαναλαμβά-
νει μάλιστα περισσότερο δηκτικά: 
«τι βλέπουμε σήμερα γύρω μας; 

Σ’ 
ένα συναγωνισμό εικο-
νοκλασίας σ’ έναν οί-
στρο αλλοφροσύνης, σε 
μια κατάσταση αληθι-

νής βακχείας του πνεύματος, οι πα-
ραζαλισμένοι νέοι μας, θύματα της 
ξενομανίας, εχθροί των πατροπαρά-
δοτων, ενεργούμενα του λεβαντινι-
σμού, χωρίς να βρίσκουν αντίσταση 
από άκριτους ή άβουλους μεγαλύ-
τερους των βάλθηκαν να γκρεμίζουν 
με πάταγο τους σκουριασμένους αν-
δριάντες, τα παλιωμένα είδωλα, δη-
λαδή τα σεπτά κονιάματα  των μι-
κρών αγίων μας, των πονεμένων και 
πονετικών, του Βιζυηνού, του Κρυ-
στάλλη, του Μαβίλη, του Πορφύ-
ρα, του Γρυπάρη, του Μαλακάση, 
του Φιλύρα, του Άγρα, όλων αυτών 
που μας έφερναν δάκρυα στα μάτια 
κι έκσταση στην ψυχή. Πόσοι άραγε 
από τους σημερινούς νέους καταδέ-
χονται να τους διαβάσουν; Οι περισ-
σότεροι τους περιφρονούν, τους θεω-
ρούν ξεπερασμένους, μονόχορδους, 
στατικούς και ό,τι άλλο τους υποβάλ-
λουν οι ξιπασμένοι κριτικοί τους. Αντί 
να μελετήσουν τους προγόνους των, 
αντί να διδαχτούν από τους πατέρες 
των, αόμματοι και ασεβείς, εκστασι-
άζονται και παραληρούν μπρος στην 
”Έρημη Χώρα”, ακατανόητο κείμε-
νο αγγλοαμερικανού ποιητή, που τη 
θεωρούν ένα είδος ποιητική Απο-
κάλυψη, επειδή ίσα ίσα δεν καταλα-
βαίνουν ούτε μια παράγραφό της. Εί-
ναι οι ίδιοι δηλαδή, του ίδιου κύκλου, 
που προχτές παρίσταναν τους απο-
κρυπτογράφους του Βαλερύ και πα-
ραπροχτές συγκινούνταν με τις σφιγ-
γώδεις εμπνεύσεις του Μαλλαρμέ 
σα’ ναταν ομογάλακτοι αδελφοί του. 
Πάντα στους μαίανδρους και στις κα-
ταχνιές, μακριά απ’ την ξαστεριά και 
την ισιάδα!».

Είναι προφανές ότι αυτές οι επι-
κρίσεις διατυπώνονται κυρίως κατά 
του Γ. Σεφέρη. Όμως η απομάκρυν-
ση από τις εμπειρίες και την παράδο-
ση του ελληνισμού είναι το στοιχείο 
που εξεγείρει κυρίως τον Γ. Κοτζιού-

λα. Παρότι δεν είναι τελικά αντίθετος 
με την επικοινωνία με άλλους πολι-
τισμούς, θεωρεί ως αναγκαίο να δια-
μορφώσουμε τα χαρακτηριστικά της 
ποίησης μας, του πολιτισμού μας αξι-
οποιώντας τα ιδιαίτερα συστατικά του 
ελληνισμού. Υπο αυτήν την έννοια 
δεν του αρκεί η μελέτη του “Ερωτό-
κριτου” –την οποία είχε γράψει ο Σε-
φέρης– αλλά απαιτεί να γράφεται 
ποίηση ακολουθώντας τα παραδείγ-
ματα που μας πρόσφερε το δημοτικό 
τραγούδι και ο “Ερωτόκριτος” για πα-
ράδειγμα: «μα στο θεό σας –του’ ρχε-
ται κανενός να ξεφωνίσει– τι αναλο-
γίες έχουμε εμείς, αγγόνια φιλολογι-
κά του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, φλέ-
βας αρματολικής, πολεμάρχου του 
στίχου, μ’ Εγγλέζους και Σπανιόλους, 
που κρατάν από αιώνων γενιές, από 
ποιητικά αρχοντόσαγα, Θερβάντες 
και Σαίξπηρ!... Εκεί καταντήσαμε μ’ 
αυτόν τον κατήφορο, ν’ απαρνηθού-
με τη δημοτική μας ποίηση και τον 
“Ερωτόκριτο” (εννοούμε τη ζωντανή 
του επιρροή και όχι την ανάλυσή του 
σε δοκίμια), να ξεχάσουμε το Βηλαρά 
και τους Επτανήσιους, την Αθηναϊκή 
σχολή μ’ έναν Παλαμά, δηλαδή όλη 
την ποιητική κληρονομιά μας, τις ρι-
ζιμιές πέτρες της ελληνικής ποίησης, 
για να κυνηγάμε ίσκιους άπιαστους 
στους σκοτεινούς δρυμούς και στις 
ομίχλες του βορρά, να οπτασιαζόμα-
στε μεσημεριάτικα Ρίλκε και Μιλόζ, 
Απολινέρ και Ουγκαρέτι, ακόμα και 
Γιαπωνοκινέζους, για να συμπλη-
ρωθεί αντάξια του αυτός, ο πύργος 
της Βαβέλ, το μνημείο της σύγχυσης 
και της χρεωκοπίας του πνεύματος… 
Όλα τους ενδιαφέρουν, όλα τα επι-
κροτούν, φτάνει να’ χουν μέσα τους 
ασάφεια και διαστροφή, περιτέχνη-
ση και παραλογισμό. Οι εθνικές μας 
αρετές, η ελληνική προπαιδεία είναι 
κάτι που βιάζονται να τα λησμονή-
σουν, αφού δεν υπάρχει τρόπος να τα 
εξαφανίσουν, για να μην τους θυμί-
ζουν πως αυτοί προέρχονται από ένα 
πρωτόγονο τάχα λαό με ανεπάρκεια 
λόγου και με υποτυπώδες ύφος».

Ο Γ. Κοτζιούλας επαναλαμβάνει 
σε αρκετά σημεία του δοκιμίου του 
ότι είναι  εύλογο και αναγκαίο να επι-
κοινωνούμε με τις ευρωπαϊκές πα-
ραδόσεις, μάλιστα δεν δυσκολεύε-
ται να παραδεχθεί ότι στον τομέα της 
τεχνικής έχουμε πολλά να μάθουμε 
από τους Ευρωπαίους και τους Αμε-
ρικάνους. Υπό μια όμως πολύ σημα-
ντική προυπόθεση: «αυτές οι εξερευ-

νήσεις πρέπει να γίνονται με απαρα-
σάλευτο προσανατολισμό την ελλη-
νική πραγματικότητα, στις γύρω μας 
ανάγκες και στις ατομικές μας δυνα-
τότητες. Δεν υπάρχει καμιά ανάγκη 
να θυσιάσουμε την ιθαγένεια και την 
ιδιοτυπία μας στο βωμό της μόδας, εν 
ονόματι του συγχρονισμού. Θα εκ-
μεταλλευτούμε τους ξένους, αλλά δε 
θ΄απορροφηθούμε απ’ αυτούς. Έτσι 
έκαμαν ο Κοραής και ο Ψυχάρης, 
που πέρασαν όλη τη ζωή τους στο 
πιο λαμπρό κέντρο του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού κι όμως διατήρησαν εκεί 
ατόφια την ελληνικότητά τους. Με το 
ίδιο πνεύμα αγλάισαν τη λογοτεχνία 
μας –για ν’ αναφέρουμε δύο ακόμα 
παραδείγματα– ο βαθυσπούδαχτος 
Βιζυηνός κι ο πολυδιαβασμένος Πα-
παδιαμάντης. Μελέτησαν άραγε και 
φωτίστηκαν βαθύτερα από κείνους 
οι φραγκότροποι λογοτέχνες μας, οι 
ανερμάτιστοι κοσμοπολίτες;».

Ο Γ. Κοτζιούλας θα προβάλλει ως 
θετικά διεθνή πρότυπα, ποιητές με 
θητεία στην αριστερά, όπως ο Μα-
γιακόφσκι, ο Νερούντα, ο Λόρκα, ο 
Χικμέτ.

Συνοψίζοντας καταλήγει την πο-
λεμική στην μοντέρνα ποίηση, απα-
ριθμώντας τα κυριότερα πορίσμα-
τά του γι’ αυτήν: περιφρόνηση και 

κακοποίηση της γλώσσας, εξοβελι-
σμός της ρίμας και του ρυθμού, κυ-
ριαρχία του παράλογου σε βάρος του 
έλλογου· η σπουδή για διεθνή ανα-
γνώριση τους απομακρύνει «ολοέ-
να απ΄ την Ελλάδα και τον άνθρωπο» 
και τους ωθεί να κινούνται στο κενό, 
γελοιοποιούν την «ιερή μας παρά-
δοση» αφού την επικαλούνται «μέσα 
στα χωρίς εθνικότητα γραφόμενα 
τους», και τέλος με την διάλυση του 
ύφους δεν ξεχωρίζει ο ένας από τον, 
αφού απώλεσαν τα στοιχεία που συ-
γκροτούν μια προσωπικότητα. Την 
ξενομανία της νεώτερης ποίησης, συ-
μπληρώνει, οι αναγνώστες την έχουν 
απορρίψει, αλλά θα πρέπει να τους 
ακολουθήσουν οι κριτικοί οι «οποίοι 
θα πρέπει να δείξουν γνήσιοι κληρο-
νόμοι της εθνικής μας παράδοσης». 

Ο Κ. Τσάτσος στο πρώτο μέρος 
του διαλόγου για την ποίηση με τον 
Γ. Σεφέρη, με τον τίτλο «Πριν από 
το ξεκίνημα» κατηγορεί με την σει-
ρά του την μοντέρνα ποίηση ότι χα-
λαρώνει τον ειρμό, την λογική αλλη-
λουχία, στα έργα της μόλις διακρίνε-
ται η σφραγίδα της ελληνικότητας, η 
αγάπη και η γνώση της γλώσσας αμ-
βλύνεται, ενώ έχει αμφίβολη σχέση 
με το πνεύμα και την ζωή της ελληνι-
κής κοινωνίας1. 

Το γεγονός μάλιστα ότι αρνού-
νται να οριοθετήσουν την σημασία 
της ελληνικότητας έχει αποτέλεσμα 
την σχετίκευσή της.

Οι αναλογίες, παρά την αντίθετη 
πολιτική τοποθέτηση, ανάμεσα στις 
απόψεις του Τσάτσου και του Κοτζι-
ούλα για την νεώτερη ποίηση είναι 
προφανείς. Ο τελευταίος ζώντας τις 
τραυματικές εμπειρίες του ελληνι-
σμού της Ηπείρου, έχει διαμορφώ-
σει μια αντίληψη γι αυτόν περισσότε-
ρο βιωματική, απροσκύνητη, υπερή-
φανη. Κατά κάποιον τρόπο οι σκέψεις 
του για την νεώτερη ποίηση, απα-
ντούν αναδρομικά στις κατηγορίες 
που διατυπώθηκαν πρόσφατά περί 
«εθνικισμού» του Σεφέρη. Βεβαίως 
είναι ανακριβής κι αυτός όταν τον κα-
τηγορεί για κοσμοπολιτισμό. 

Ο  Σεφέρης ομολογεί πως «γυ-
ρίσαμε από την Δύση πεινασμένοι».  
Η πορεία του ήταν διπλή και εξισορ-
ροπητική, αφενός γνωριμία και κρι-
τική πρόσληψη του δυτικού μοντερ-
νισμού, αφετέρου εμβάθυνση στον 
ελληνισμό. Παρότι εγείρει τα αντα-
νακλαστικά όσων σκέπτονται μονο-
μερώς, δίχως τον διάλογο με τον μο-
ντερνισμό, ο ελληνισμός  θα είχε τελ-
ματωθεί, ενώ η αποκλειστική, μι-
μητική κατεύθυνση προς την Δύση 
δίχως μέριμνα για τα ριζώματα του –
μια μορφή διανοητικής οκνηρίας– θα 
τον είχε  αφομοιώσει και εξαφανίσει.  
Ο Έλιοτ δίχως το δημοτικό τραγούδι, 
τον “Ερωτόκριτο”, τον Θεόφιλο, τον 
Μακρυγιάννη δεν μπορεί να σταθεί 
όρθιος στην συνείδήση του. Από αυ-
τόν τον δρόμο,  βαδίζοντας μας  έδειξε 
κάτι που σιωπηρά, αποδέχονται τίμι-
οι στοχαστές όπως ο Γ. Κοτζιούλας: ο 
ελληνισμός για να έχει αξία στον σύγ-
χρονο κόσμο, θα πρέπει να γεφυρώ-
νει παράδοση και μοντερνισμό, εντο-
πιότητα και οικουμενικότητα, πέρα 
από την εθνική περιχαράκωση και 
τις δουλείες του κοσμοπολιτισμού, να 
αξιοποιεί γόνιμα τις παραδόσεις του, 
και να τις εκσυγχρονίζει, δίχως να τις 
εγκαταλείπει, ώστε να είναι σε θέση 
όχι μόνο να λαμβάνει, αλλά και να δί-
νει στους άλλους πολιτισμούς.                                          

Σημειώσεις
1. Κ. Τσάτσος, «Πριν από το ξεκίνημα», 
περιέχεται στο Γ. Σεφέρης - Κ. Τσά-
τσος, Ένα διάλογος για την ποίηση, Εκ-
δόσεις Ερμής, Αθήνα 1975, σελ. 13.

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

Οι προϋποθέσεις κριτικής της μοντέρνας ποίησης Β΄
Γ. κοτζιούλας, «Πού τραβάει η ποίηση», νέος νουμάς (1950) 

Ο  Σεφέρης ομολογεί πως «γυρίσαμε από την Δύση πεινασμένοι».  Η 
πορεία του ήταν διπλή και εξισορροπητική, αφενός γνωριμία και κρι-
τική πρόσληψη του δυτικού μοντερνισμού, αφετέρου εμβάθυνση στον 
ελληνισμό.
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Σ’ 
ἕναν ὀγκώδη καί φροντισμένο 
τόμο οἱ Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι 
ἐξέδωσαν τά Πρακτικά τοῦ συ-
νεδρίου «Ἑλληνικός καί Εὐρω-

παϊκός Διαφωτισμός», τό ὁποῖο ὀργάνωσε 
ἡ Εἰδική Συνοδική Ἐπιτροπή Πολιτιστικῆς 
Ταυτότητος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλη-
σίας τῆς Ἑλλάδος. 

Ὁ τόμος διαρθρώνεται σε τρεῖς θεματικές 
κατηγορίες, με ἀντίστοιχους εἰσηγητές, γνω-
στούς συγγραφεῖς καί πανεπιστημιακούς κα-
θηγητές: 1η «Ἀναζητώντας τήν ταυτότητα 
τοῦ Διαφωτισμοῦ» (Ἄ. Ταμπάκη, Χ. Καρανά-
σιος, Ἑλ. Ἀγγελομάτη-Τσουγκαράκη, Κ. Κω-
τσιόπουλος, Κ. Χολέβας, Γ. Καραμπελιᾶς), 
2η «Ἡ Ὀρθόδοξη θρησκευτική Παράδοση 
καί ὁ Διαφωτισμός» (Ἀλ. Στάινχαουερ, Κ. 
Πέτσιος, Χ. Μηνάογλου, Ἀθ. Καραθανάσης, 
Ἀ. Ἀργυρίου, πρωτ. Γ. Μεταλληνός, Β. Μα-
κρίδης, Ἀπ. Νικολαΐδης) καί 3η «Ὁ Διαφωτι-
σμός μέσα ἀπό πρόσωπα» (Χ. Μελετιάδης, 
Μ. Μαντουβάλου, Δ. Καραμπερόπουλος, Κ. 
Σβολόπουλος, Δημ. Μεταλληνός, Δ. Γόνης, 
Κ. Κοκκινόφτας).

Ἀπό τήν ἀνάγνωση τῶν εἰσηγήσεων τοῦ 
τόμου καθίσταται φανερό ὅτι ὁ Εὐρωπαϊ-

κός Διαφωτισμός εἶναι ἕνα σύνθετο φαινό-
μενο (βλ. σχετικῶς καί τίς ἀνακοινώσεις τῶν 
Κ. Κωτσιόπουλου καί  Ἀπ. Νικολαΐδη), τοῦ 
ὁποίου οἱ ἐπιδράσεις στήν ἑλληνική ζωή καί 
σκέψη τῆς τουρκοκρατίας δέν εἶναι ἀκριβῶς 
ὅμοιες μέ τήν ζωή καί τήν σκέψη τῶν εὐρω-
παϊκῶν λαῶν. Ἐπειδή δέ κατά κανόνα το ζή-
τημα «Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός» βρίσκεται 
στό στόχαστρο τῶν ἐκφερόντων τόν «παρα-
δοσιακό λόγο», θεωρεῖται ὅτι «ὑπάρχει δυ-
νατότητα θετικῆς ἀξιολόγησης τοῦ Διαφωτι-
σμοῦ», ἐάν ὁ Ὀρθόδοξος κόσμος θελήσει «νά 
ἀναζητήσει τή δική του ἰδιάζουσα σχέση μέ 
τόν Διαφωτισμό, ἡ ὁποία θά πρέπει νά εἶναι 
λελογισμένη, κριτική καί ἐποικοδομητική» 
(σ. 277), ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Β. Μακρίδης.

Δύο ἀνακοινώσεις, τοῦ πρωτ. Γ. Μεταλ-
ληνοῦ καί τῆς Μ. Μαντουβάλου, εἶναι ἀφι-
ερωμένες στόν Βολταῖρο, πού ἐκπροσω-
πεῖ τήν ἐκδοχή τοῦ «ἄθεου Διαφωτισμοῦ» 
(σσ. 221-223). Τό ζήτημα τοῦ ἀντιιουδαϊσμοῦ 
πού ἀναδεικνύει ἡ Μ. Μαντουβάλου καί τό 
ὁποῖο ἐπιβεβιώνεται ἀπό τίς  πηγές (σσ. 350-
359), ὁπωσδήποτε θά συζητηθεῖ.

 Γιά τήν παιδαγωγική τοῦ νεοελληνικοῦ 
Διαφωτσμοῦ εἶναι ἐνδιαφέρουσα ἡ ἀναλυτι-
κή (σσ. 53-89) παρουσίαση τῆς Ἑλ. Ἀγγελο-
μάτη-Τσουγκαράκη. Βεβαίως, γιά τό ζήτημα 

τῆς ἐκπαίδευσης τῶν Ἑλλήνων στήν τουρκο-
κρατία ὁ ἀναγνώστης θά ἀνατρέξει καί στά 
στοιχεῖα πού παρέχει ἡ ἀνακοίνωση («Τό 
κρυφό σχολειό, οἱ Ἕλληνες διαφωτιστές τοῦ 
19ου αἰ. καί ἡ ἀποδομητική ἱστοριογραφία 
τῆς ὕστερης μεταπολίτευσης») τοῦ Γ. Καρα-
μπελιᾶ. Ἐπίκαιρη, ἐξ ἄλλου, εἶναι ἡ εἰσήγη-
ση τοῦ Κ. Χολέβα με τίτλο «Ὁ ἑλληνικός καί 
ὁ εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός στά σύγχρονα 
σχολικά βιβλία».

 Πολύ εἰδικά, ἀλλά ἐξαιρετικῶς ἐνδια-
φέροντα, ζητήματα, ἐξετάζουν οἱ εἰσηγή-
σεις τῶν Χ. Μηνάογλου («Ἀποκρυφισμός: 
τό κυρίαρχο πνευματικό ρεῦμα τοῦ Διαφω-
τισμοῦ»), Χ. Μελετιάδη («Ἀλέξανδρος καί 
Νικόλαος Μαυροκορδάτος: πολιτικές ἀνα-
γνώσεις»), Δ. Γόνη («’’Ιβάν Σελιμίνσκης, 
ἕνας Βούλγαρος ἑλληνιστής, ὀπαδός τοῦ Δι-
αφωτισμοῦ») καί Κ. Κοκκινόφτα («Κύπρι-
οι λόγιοι καί ἐκδοτική δραστηριότητα (μέσα 
18ου -ἀρχές 19ου αἰ.»). 

Ἄλλες δύο ἀνακοινώσεις, τοῦ Δ. Καρα-
μπερόπουλου καί τοῦ Κ. Σβολόπουλου, εἶναι 
ἀφιερωμένες στήν προσωπικότητα καί τό 
ἔργο τοῦ Ρήγα Βελεστινλῆ (σσ. 367-390 καί 
391-393, ἀντιστοίχως).

Ἀσφαλῶς πολλά νέα στοιχεῖα θά ἀποκο-
μίσει ὁ ἀναγνώστης ἀπό τίς εἰσηγήσεις τῆς 

Ἄ. Ταμπάκη γιά τήν «πρόσληψη τῆς ἀρχαιό-
τητας στόν ἑλληνικό 18ο αἰ.», τοῦ Ἀλ. Στάιν-
χαουερ γιά τήν «πολιτική οἰκονομία ὡς θεο-
κρατία», τοῦ Κ. Πέτσιου σχετικά  μέ τήν «με-
ταφυσική τοῦ νεοελληνικοῦ Διαφωτισμοῦ», 
τοῦ Ἀθ. Καραθανάση γιά τόν «θρησκευτικό 
οὑμανισμό» καί τοῦ Δημ. Μεταλληνοῦ γιά 
τόν «Ἰωάννη Καποδίστρια». 

Τέλος, στό παράρτημα (σσ. 203-209) τῆς 
εἰσήγησης τοῦ Ἀστ. Ἀργυρίου δημοσιεύεται 
γιά πρώτη φορά ἕνα κείμενο ἀπό τήν «Ἑρμη-
νεία εἰς τήν Ἀποκάλυψιν» τοῦ Θεοδωρήτου 
(1740-1823).

Εἶναι βέβαιο ὅτι οἱ εἰσηγήσεις τοῦ Δ΄ Συ-
νεδρίου, πού ἐντάσσεται καί αὐτό στά συ-
νέδρια γιά τήν συμπλήρωση τῶν 200 ἐτῶν 
ἀπό τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, γραμμένες 
ἀπό εἰδικούς, εἶναι ἐπιστημονικά τεκμηρι-
ωμένες. Κυρίως οἱ εἰσηγήσεις αὐτές εἶναι 
ἀπαλλαγμένες ἀπό τήν ἰδεολογική φόρτιση 
μέ τήν ὁποία Ἕλληνες ἱστορικοί, ἀπό τόν 19ο 

αἰ. μέχρι καί σήμερα, προσέγγισαν τό ζήτημα 
«τουρκοκρατία», ὅπως καί τό ζήτημα «ἐπα-
νάσταση τοῦ 1821». Κατά ταῦτα, νομίζω ὅτι 
οἱ εἰσηγήσεις τοῦ τόμου πού παρουσιάζω σή-
μερα, θά προκαλέσουν τό ἐνδιαφέρον ἑνός 
εὐρύτερου ἀναγνωστικοῦ κοινοῦ.

Ἑλληνικός καί Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός
Πρακτικά Συνεδρίου «Ἑλληνικός καί Εὐρωπαϊκός Διαφωτισμός»
(Ἱερά Μονή Πεντέλης-Στοά τοῦ Βιβλίου 23-24.10. 2015), Ἐκδόσεις Ἀρχονταρίκι, Ἀθήνα 2016, σελ. 443
Του Δημήτρη Mπαλτά

Ξ 
εφυλλίζοντας την ποι-
ητική συλλογή της Σο-
φίας Κολοτούρου Αν-
επίκαιρα ποιήματα  (εκ-

δόσεις Δαρδανός-Τυπωθήτω, 2007 
– σειρά Λάλον Ύδωρ) δεν μπορούσα 
να μη σταματήσω στο ποίημα ΓΡΑ-
ΠΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΜΙΑΣ ΚΟΥΦΗΣ, 
δεδομένου πως τα προβλήματα 
ακοής που έχει και η ίδια την καθό-
ρισαν ως άνθρωπο:

Η αίσθηση του κόσμου ήταν λειψή, 
από τη γέννησή μου ως τώρα.

Στο ιστορικό μου γράψανε: κουφή 
κι έτσι έμεινε – μιαν κούφια ώρα.

Τα Αν-επίκαιρα ποιήματα είναι μια 
συλλογή ποιημάτων που εντάχθηκε 
στη μικρή λίστα υποψηφιοτήτων για 
το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου 
συγγραφέα του περιοδικού Διαβά-
ζω το 2008. 

Δύο από τα ποιήματα της συλλο-
γής μελοποιήθηκαν, το ένα από τον 
B. D. Foxmoor των Active Member 
(στο άλμπουμ: Όταν οι μικρόνο-
οι hiphoραγούν, επανεκτέλεση στο 

La bruja muerta) και το άλλο από 
τον Κώστα Παρίσση (στο δίσκο: One 
For the Road του Δώρου Δημοσθέ-
νους).

Ξεφυλλίζοντας την ποιητική 
συλλογή με χαρά βρήκα δύο ποιή-
ματα αφιερωμένα στον Ηλία Λάγιο, 
που το ένα γράφτηκε τη μέρα της 
κηδείας του.

IN MEMORIAM
Μνήμη Ηλία Λάγιου

Ώρες πολλές, στο πνεύμα της μπο-
τίλιας
που ’χει από χρόνια τόσα υποταχτεί.
Λυκόφως ίσα πέφτει από της γρί-
λιας
Τ’ άνοιγμα η νύχτα- που αργεί.
Γύρισμα ο τροχός, πτώση της μπί-
λιας.
Να το ζερό: έχει ήδη τριπλοβγεί.
Τρεις ήταν, λέει ο μύθος ο αστικός
και λέγανε για θάνατο στ’ αστεία.
Γενιά μεταπολέμου, μαύρο φως-
Σκεφτήκανε να παίξουν μια κηδεία
Για πλάκα η για το θρύλο- ποιος
σαν φάρσα αναμασά την ιστορία;

Πιο ευάλωτος, το χάρισμα του Λό-

γου
Μπέρδεψε στιγμιαία ο Ποιητής,
μ’ ένα χορό αναίτιο του Ζαλόγγου,
με κάλεσμα μιας μυστικής φωνής
και μια σκηνή από θέατρο παραλό-
γου 
να τώρα, παίζεται απ’ τους τρεις:

Μπαλκόνι, τρίτος όροφος, βραδάκι
αμήχανη η πράξη η τελευταία.
Χαλί απλωμένο μοιάζει το Κουκάκι.
Ζαλίζεται και στρέφει στην παρέα- 
Θα πέσει; Δεν θα πέσει; Ένα γελάκι
Στην ύστερη στην στιγμή του, τη μοι-
ραία.

Ζυγιάζεται για λίγο στο μπαλκόνι,
Ανάμεσα σε γη και ουρανό,
Στον Καρυωτάκη η σκέψη του σιμώ-
νει,
Καθώς και στον Αλέξη Τραϊανό.
« Πατέρα έρχομαι» μόλις που αρ-
θρώνει,
Τρεκλίζει – κι αγκαλιάζει το κενό.

8.10.2005
ημέρα της κηδείας

Δανείζομαι ένα ποίημα του Ηλία 
Λάγιου, που δημοσίευσε ο φίλος 

του Θεόδωρος Παντούλας στην 
Άπειρο Χώρα:

Άρχοντά μου, σβησμένη σάρκα, μά-
τια χωρίς τα μάτια σου,
σβώλε από χώμα, αχερουσία, μεσά-
νυχτα του κανενός,
μα πώς βαστάς την τόση απουσία;
Δεν σ’ το ‘πανε, ψυχούλα μου, που ο 
θάνατος νικήθηκε για πάντα;
Σφαλισμένη η πόρτα μου· κλειστά τα 
παραθυρόφυλλα·μπορείς
να μπης.
Παλιέ μου και μονώτατε, έλα να με 
γιορτάσης,
ν’ ανάψη η μια στιγμή χαράς, δικιά 
σου και δικιά μου,
κι αχ, μου δίνεις το χέρι σου κι αχ, 
μου λες τ’ όνομά σου.
Απόψε οι πεθαμένοι ξαγρυπνούν 
μες στων κεριών τις φλόγες,
Και μοναχή παρηγοριά τα παιδικά 
της χρόνια στην Αθήνα
γίνε αγερίτσα του Θεού και πέταξε 
εδώ πάνω.
Δεν το ‘νιωσες, κορμάκι μου, που ο 
θάνατος μας κέρδισε για πάντα;

Πιο πολλά για τον Ηλία Λάγιο και 
την ποίησή του μπορεί κανείς να 

βρει στο ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ τ.5/2006.
Θα έχει βγει η Ρήξη και επομένως 
έχει αξία να σας ενημερώσουμε για 
την εκδήλωση που διοργανώνει ο 
Γιώργος-Ίκαρος Μπαμπασάκης στο 
Θέατρο της οδού Κυκλάδων τη Δευ-
τέρα 10 Οκτωβρίου για τον Ηλία 
Λάγιο.
Να ευχαριστήσω την Σοφία Κολο-
τούρου για την όμορφη ποιητική της 
συλλογή, που μας θύμισε ταυτόχρο-
να τον Ηλία Λάγιο μέσα από το ποί-
ημα IN MEMORIAM.

Ξεφυλλίζοντας...
λίγα λόγια για την ποιήτρια σοφία κολοτούρου και τον ποιητή ηλία λάγιο

Του Παναγιώτη Κόρπα

                                                                                                                                             ΒΙΒΛΙΟ
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

«Το Κράτος… το αισθάνονται σαν 
ξένο, όχι δικό τους, και δεν το πο-
νούν. Τη χώρα τους την αγαπούν με 
πάθος. Για μια χούφτα από το χώμα 
της είναι άξιοι να πεθάνουν με την 
πιο μεγάλη ευκολία. Άλλο πατρίδα 
όμως και άλλο πολιτεία. Με την πα-
τρίδα είμαστε στενότατα δεμένοι, την 
έχουμε βάλει  μέσα στο αίμα μας, 
γιατί και με το αίμα μας την έχουμε 
κρατήσει. Την πολιτεία όμως, δη-
λαδή αυτόν τον ορισμένο τρόπο με 
τον  οποίο έχει οργανωθεί και διοι-
κείται ο τόπος, αυτή την απρόσωπη 
δύναμη που λειτουργεί στο όνομα 
όλων για να εξασφαλίσει με τα όργα-
να και τους θεσμούς της τη ζωή και 
την ελευθερία μας, δεν μπορούμε να 
την νιώσουμε σαν κάτι εντελώς δικό 
μας. Είναι ξένο σώμα για το αίσθημά 
μας».

 Ευάγγελος Παπανούτσος. 
Απόσπασμα από το δοκίμιο με τον 

τίτλο,  Κράτος και Νεοέλληνες, 
1948. (Από το πρόγραμμα της παρά-

στασης)

Έ 

να από τα θέματα συζήτη-
σης των τελευταίων μνη-
μονιακών ετών είναι το 
πού βρίσκεται η διανόηση 

αυτής της χώρας.  Λαλίστατη σε άλ-
λες περιόδους, ιδιαίτερα την περί-
οδο της σημιτικής κυριαρχίας, στις 
μέρες μας λάμπει διά της απουσίας 
της. Είναι σαν να έχει μεταναστεύσει 
σε άλλη χώρα, ή σαν να έχει κρυφτεί 
στα υπόγεια των πολυτελών, στην 
πλειοψηφία της, σπιτιών που διαθέ-
τει. Η απουσία αυτή είναι διπλή. Αφε-
νός λείπει η πνευματική παραγωγή 
μέσω της οποίας θα κατατίθετο η κρί-
ση για τα σημεία (ηθικά, κοινωνικά, 
πολιτιστικά ακόμη και οικονομικά) 
των καιρών. Αφετέρου και πολύ πε-
ρισσότερο η κατάθεση ενός κάποιου 
έστω μανιφέστου ως πρόταση και δι-
εκδίκηση τα δύσκολα αυτά χρόνια. 
Αλλά, φευ! Μοιάζει να καταναλίσκε-
ται στο μοίρασμα της πίτας ή μάλ-
λον των ψίχουλων που έχουν απο-
μείνει– για μια θέση στα καλοκαιρι-
νά φεστιβάλ, για μια επιχορήγηση 
στα διάφορα κέντρα (κινηματογρά-
φου κ.λ.π) που έχουν απομείνει, για 
ένα διορισμό συμβούλου σε κάποιο 
υπουργείο. 

Ο Γιάννης Τσίρος είναι καθόλα 
γνωστός στο ελληνικό κοινό. Τα θεα-

τρικά του Αξύριστα Πηγούνια και Αό-
ρατη Όλγα, όπως επίσης και το σε-
νάριό του στην ταινία Ο Εχθρός μου, 
τον έχουν κατατάξει στους παραγω-
γικούς συγγραφείς της χώρας μας.  
Αυτή τη φορά επανέρχεται με το θεα-
τρικό Άγριος Σπόρος, που ανεβαίνει 
για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από 
την ομάδα ΝΑΜΑ στο θέατρο Επί Κο-
λωνώ, σε σκηνοθεσία Ελένης Σκότη. 

Το συγκεκριμένο έργο, καθόλου 
τυχαία, άρχισε να το γράφει το 2008, 
χρονιά που ξέσπασε η παγκόσμια οι-
κονομική κρίση, και το ολοκλήρωσε 
το 2012, μεσούσης της μνημονιακής  
καταιγίδας.  Για μία ακόμη φορά ο 
Άλλος, ο Ξένος, είναι παρών ως βα-
σική παράμετρος του κειμένου. Σε 
αυτό κεντρικός ήρωας είναι ο Σταύ-
ρος (γύρω στα 50) ο οποίος λειτουρ-
γεί μια αυθαίρετη παράγκα ως καντί-
να σε μια από τις πολλές παραλίες 
της χώρας μας. Είναι η πρώτη νύξη 
για το παρασιτικό μοντέλο το οποίο 
κυριάρχησε επί σειρά ετών, τόσο με 
το αυθαίρετο της εγκατάστασης όσο 
και με τη μονοθεματική καλλιέργεια 

του τουρισμού.  Όσο και αν αυτό το 
μοντέλο  λειτούργησε τον προηγού-
μενο καιρό με τον αεριτζίδικο χαρα-
κτήρα του (ο Σταύρος δεν κόβει απο-
δείξεις και τα σουβλάκια του δεν εί-
ναι ό,τι το καλύτερο), τώρα πλέον 
κλείνει τον καταστροφικό κύκλο του.  

Η εξαφάνιση, στην παραλία του 
Σταύρου ενός Γερμανού, δίνει το 
έναυσμα για εκτεταμένες έρευνες 
σε αυτή.  Μέσα σε 24 ώρες ο Τσίρος 
καταθέτει την ακτινογραφία του σύγ-
χρονου έλληνα.  Είναι αυτός ο οποί-
ος, όντας χρεωμένος,  έρχεται αντι-
μέτωπος με σκληρές οικονομικές 
πολιτικές (…θα φτιάξουν λέει φυ-
λακές για αυτούς που χρωστάνε στο 
δημόσιο, …από Σεπτέμβριο έρχεται η 
εφορία), με το δίλημμα της μετανά-
στευσης (…πριν δύο χρόνια ζητού-
σαν σφάχτες στην Αυστραλία), αλλά 
και την επιλογή να συνεχίσει στον 
ίδιο ανέξοδο δρόμο των μικροαδι-
κημάτων, όπως έκανε χρόνια τώρα. 
Αυτή την ημέρα όμως θα έρθει αντι-
μέτωπος με τη σκληρή πραγματικό-
τητα.  Η εξαφάνιση του νεαρού Γερ-

μανού θα φέρει για εκτεταμένες 
έρευνες την αστυνομία στην παρα-
λία, τις οποίες διευθύνει (!) ένας ει-
δικός από τη Γερμανία, ο Χέρμαν. Εί-
ναι αυτός ο οποίος αποφασίζει τι, 
πώς και πότε θα γίνει. Στις έρευνες 
αυτές παρευρίσκονται και οι αλλο-
δαποί παραθεριστές της περιοχής.  
Αυστριακοί, Ολλανδοί, Γάλλοι, Σουη-
δοί.  Είναι αυτοί που έχουν αγοράσει, 
για ένα κομμάτι ψωμί,  χωράφια, σπί-
τια στην περιοχή, ακόμα και για 250 
ευρώ  τη βαρκούλα του κυρ-Αντρέα. 

Η αντιπαράθεση θα είναι σφο-
δρή.  Ο Σταύρος θα βρεθεί στο επίκε-
ντρο, ως ύποπτος, των ερευνών και 
μέχρι το βράδυ η παρουσία των ξέ-
νων θα οδηγήσει τον δήμαρχο (αμ-
φιβόλου οικονομικής επιφάνειας) 
να αποφασίσει την κατεδάφιση της 
παράγκας, αλλά και το κλείσιμο του 
χοιροστασίου που διαθέτει ο ήρωας.  

Μέσα από το κείμενο, ίσως το 
πλέον σύγχρονο και διεισδυτικό για 
την περίοδο που διανύουμε, ο Τσί-
ρος ασκεί κριτική στον Σταύρο, ανα-
δεικνύοντας τις λανθασμένες επι-
λογές και τις προσωπικές του ευθύ-
νες, έχοντας στο μυαλό του το σώμα 
της ελληνικής κοινωνίας. Όμως όσο 
αυστηρός και αν είναι,  αυτό το οποίο 
διαπερνά σαν θαλασσινό αεράκι το 
κείμενο είναι το ενδιαφέρον και η 
αγάπη του για τον Σταύρο, μιας και 
μαζί με τα ελαττώματά του αναφύο-
νται τα χαρακτηριστικά (η κοινωνι-
κότητα, το φιλότιμο, η ιδιοσυγκρα-
σία του) που θα τον βοηθήσουν σαν 
«άγριος σπόρος με χίλιους ανθούς 
και χίλια αγκάθια να ξαναφυτρώσει 
κόντρα σε αυτούς, τους χιλιάδες, που 
προσπάθησαν να τον ξεριζώσουν». 

Η Ελένη Σκότη μας προτείνει μια 
ουσιαστική και απέριττη σκηνοθετι-
κή πρόταση έχοντας στήσει σωστά 
και τους τρεις ηθοποιούς – το Σταύ-
ρο, την κόρη του Χαρούλα, αλλά και 
τον αστυνομικό ο οποίος διεξάγει τις 
ανακρίσεις.  

Ο Τάκης Σπυριδάκης, σαν Σταύ-
ρος, είναι ιδανικός στον ρόλο του αε-
ριτζή μεροκαματιάρη βιοπαλαιστή. 
Είναι λες ο ρόλος αυτός να έχει γρα-
φτεί ειδικά για το πρόσωπό του. 

Ο Ηλίας Βαλάσης στον ρόλο του 
Τάκη ως αστυνομικός αποδίδει άψο-
γα το όργανο της τάξης ενός παραθα-
λάσσιου χωριού, το οποίο είναι ανα-
γκασμένο να ακροβατεί ανάμεσα 
στην οικειότητα που πηγάζει από τη 
στενή σχέση με τους συγχωριανούς 
του και την αυστηρή απόσταση που 
καθορίζει η ιδιότητά του. 

Αρκετά καλή η Ντάννη Γιαννα-
κοπούλου στον ρόλο της Χαρούλας, 
κόρης του Σταύρου, μιας νεαρής 
«αιχμάλωτης», στο μεταίχμιο ενός 
κόσμου που αλλάζει βίαια.  

Συμβολή στην επιτυχία του έρχου 
έχουν τόσο ο Γιώργος Χατζηνικολά-
ου με τη λιτή και ουσιαστική σκηνο-
γραφία του, όσο και ο Αντώνης Πανα-
γιωτόπουλος με τους καίριους φωτι-
σμούς να αναδεικνύουν τις ψυχολο-
γικές μεταπτώσεις του έργου. 

Το έργο ξεκινά με το επιφώνη-
μα: «Αντέχουμε ρεεεε!» και τελειώ-
νει με το «Αντέχουμε … παντού φυ-
τρώνουμε…». Αρκεί να συνειδητο-
ποιήσουμε ότι η εν δυνάμει αυτή κα-
τάσταση οφείλει να συμπληρωθεί με 
το πείσμα και τη δημιουργική παρα-
γωγικότητα που απαιτεί η περίοδος. 

Μια αλληγορία για το σήμερα
«Άγριος σπόρος», του Γιάννη τσίρου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άγριος σπόρος 
του Γιάννη Τσίρου

Θέατρο Επί Κολωνώ
Ναυπλίου 12, Αθήνα 

Συγγραφέας: Γιάννης Τσίρος 
Σκηνοθεσία: Ελένη Σκότη 
Σκηνικά: Γιώργος 
Χατζηνικολάου 
Κοστούμια: Γιώργος 
Χατζηνικολάου 

Παίζουν: Τάκης Σπυριδάκης, 
Ντάνη Γιαννακοπούλου, Ηλίας 
Βαλάσης 

Διάρκεια: 105 λεπτά 
Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό: 
16,00€ Φοιτητικό/Ανέργων: 
Σάββατο-Κυριακή 12,00€ 
Φοιτητικό/Ανέργων: 
Καθημερινές 10,00€ άνω των 
65, 12,00€ (κάθε Τετάρτη) 
Παραστάσεις: Τετάρτη - 19:30, 
Παρασκευή – 21:15, Σάββατο - 
20:30, Κυριακή - 20:3
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Άπαντες γνωρίζουν την ύπαρξη 
των V1 και V2, των διαβόητων 
Vergeltungswunderwaffen* (ελ-
ληνιστί, υπερόπλων εκδίκησης) 
των Γερμανών στον Β΄ ΠΠ. Το 
πρώτο ήταν μια ιπτάμενη βόμβα 
και το δεύτερο ένας πύραυλος 
εδάφους-εδάφους, που είχαν 
πενιχρή συνεισφορά στον πολε-
μικό αγώνα σε σύγκριση με τα 
υπέρογκα χρηματικά ποσά που 
δαπανήθηκαν γι’ αυτά, αλλά και 
τον δυσανάλογα μεγάλο αριθμό 
προσωπικού που απασχολήθη-
κε στην έρευνα, την κατασκευή 
και την πολεμική τους χρήση. 
Παρά ταύτα, υπήρχε κι ένα τρίτο 
υπερόπλο εκδίκησης, το υπερ-
κανόνι V3, το οποίο οι περισσό-
τεροι αγνοούν και η ιστορία του 
οποίου εμπεριέχει κωμικοτρα-
γικές καταστάσεις που απαντώ-
νται μόνο σε ένα δικτατορικό κα-
θεστώς. 

Η 

ανάπτυξη του V3 βρί-
θει πισώπλατων μαχαι-
ρωμάτων, διυπηρεσια-
κών και προσωπικών 

ανταγωνισμών, ατελείωτων τεχνι-
κών προβλημάτων και χωρίς τέλος 
ψευδών, πίσω από την πλάτη ενός 
υπέρτατου, αλλά ολοένα και πιο 
παραληρηματικού φύρερ, και όλα 
αυτά σε μια παρανοϊκή ατμόσφαιρα 
καχυποψίας, αυταπάτης και άκρας 
ευθυνοφοβίας.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ ΠΠ, οι 
Γάλλοι είχαν δοκιμάσει μια περίερ-
γη ιδέα για τη δημιουργία ενός πυ-
ροβόλου μεγάλου βεληνεκούς. Το 
αντισυμβατικό αυτό πυροβόλο θα 
είχε τοποθετημένες κατά μήκος της 
κάννης του μικρές εκρηκτικές γο-
μώσεις, οι οποίες θα επιτάχυναν συ-
νεχώς το βλήμα, μέχρι να εξέλθει 
από την κάννη με τη μέγιστη δυνα-
τή ταχύτητα. Με αυτόν τον τρόπο πί-
στευαν πως θα κατόρθωναν να χτυ-
πήσουν πολύ μακρινούς στόχους. 
Οι Γάλλοι πειραματίζονταν με την 
παραπάνω ιδέα όταν τελείωσε ο Α’ 
ΠΠ και η χρηματοδότηση σταμάτη-
σε απότομα. 

Τα σχέδια καταχωνιάστηκαν 
κάπου στο υπουργείο των Στρατιω-
τικών, όπου το 1942 τα ανακάλυψε 
κάποιος Γερμανός τεχνικός ονόματι 
Αύγουστος Κόεντερς. Ο Κόεντερς, 
φύσει τυχοδιώκτης, δεν έχασε χρό-

νο και άρχισε να κατασκευάζει ένα 
πρωτότυπο πυροβόλο για να δοκι-
μάσει τις αρχές πάνω στις οποίες εί-
χαν βασιστεί οι Γάλλοι, αλλά η φιλο-
δοξία του δεν γνώριζε όρια και προ-
σέγγισε τον Άλμπερτ Σπέερ γνωρί-
ζοντας ότι ήταν ο άνθρωπος-κλειδί 
για να φτάσει η ιδέα στον ίδιο τον 
Χίτλερ. Λίγο πολύ του υποσχέθηκε 
τη δυνατότητα βομβαρδισμού του 
Λονδίνου από την περιοχή του Κα-
λαί (150 χλμ μακριά), από 50 κανό-
νια μήκους 150 μέτρων, που θα εί-
χαν τη δυνατότητα να προσβάλουν 
το Λονδίνο με εκατοντάδες βλήμα-
τα την ώρα διαμετρήματος 150 χιλι-
οστών και βάρους 140 κιλών. 

Αυτό όμως που παρέλειψε να 
του πει ήταν ότι όλο το σχέδιο ήταν 
στον αέρα και τόσο τα πυροβόλα με 
το σύστημα εκρηκτικών γομώσεων 
στις κάννες όσο και τα βλήματα που 
προορίζονταν γι’ αυτά ήταν σε πρό-
ωρο ερευνητικό στάδιο και η επιχει-
ρησιακή αξιοπιστία τους προβλη-
ματική. Ο Κόεντερς ήλπιζε ότι όλα 
τα τεχνικά ζητήματα θα είχαν λυθεί 
με την ολοκλήρωση της κατασκευ-
ής των βάσεων των πυροβόλων στη 
Γαλλία που προβλεπόταν στα σχέ-
διά του μέσα στην άνοιξη του 1944. 
Πιθανώς ο Σπέερ δεν θα ενέκρινε 
ούτε και θα ρίσκαρε να προτείνει 
στον Χίτλερ ένα τόσο φιλόδοξο σχέ-
διο από κάποιον παλαβό που είχε 
εμφανιστεί από το πουθενά, αλλά 
η συγκυρία και η διάθεση του φύ-
ρερ σήκωναν τρελά σχέδια. Η βόμ-
βα V1 ήταν πρόγραμμα της αερο-
πορίας και ο πύραυλος V2 ανήκε 
στον στρατό – με τα Ες Ες του Χίμ-
λερ να προσπαθούν να αρπάξουν 
την παραγωγή, αλλά και τη διοίκη-
ση των εκτοξευτήρων V2. Είχε έρ-
θει η ώρα να έχει και το υπουργείο 
Εξοπλισμών και Πολεμικής Παρα-
γωγής το υπερόπλο του, με το ανά-
λογο γόητρο που αυτό θα έδινε στον 
υπουργό. 

Ο Σπέερ έριξε την ιδέα στον Χίτ-
λερ, σε μια συνάντηση στη «φω-
λιά του λύκου» τον Αύγουστο του 
‘43 και είχε τα αναμενόμενα απο-
τελέσματα. Ο φύρερ, στην ιδιοσυ-
γκρασία του οποίου το κανόνι ταί-
ριαζε γάντι, αποφάσισε επί τόπου 
την υπογραφή συμβολαίων για το 
υπερόπλο, που πλέον είχε την κω-
δική ονομασία «αντλία υψηλής πίε-
σης», πριν ολοκληρωθούν οι δοκι-
μές πυρός και κάθε τύπου υποστή-

ριξη τόσο στο πειραματικό στάδιο 
όσο και στην κατασκευή της βάσης 
των πυροβόλων στο Καλαί. Η το-
ποθεσία είχε ήδη βρεθεί στο Μι-
μογιέκ, 8 χλμ από την ακτή, στους 
πρόποδες ενός λόφου από ασβεστό-
λιθο. Κάπου εκεί οι Γερμανοί έχα-
σαν παντελώς το μέτρο και η βάση 
μετατράπηκε σε ένα φαραωνικό κα-
τασκεύασμα, με την κατασκευή δύο 
υπογείων γειτονικών πυροβολαρχι-
ών που θα απαρτίζονταν από 25 πυ-
ροβόλα μήκους 150 μέτρων από τα 
οποία θα ήταν ορατές μόνο οι κάν-
νες που μόλις θα προέβαλλαν από 
την κορυφή του λόφου, που θα κα-
λυπτόταν από θωρακισμένο σκυρό-
δεμα πάχους πεντέμισι μέτρων. 

Τριάντα μέτρα κάτω από την 
επιφάνεια κατασκευάστηκε ένα πο-
λυδαίδαλο συγκρότημα από σήραγ-
γες και αίθουσες για τη στέγαση των 
πληρωμάτων και την αποθήκευση 
των βλημάτων και ένα δεύτερο επί-
πεδο 75 μέτρα κάτω από τη γη στέ-
γαζε τα κλείστρα των πυροβόλων. Η 

βάση είχε τη δική της σιδηροδρο-
μική γραμμή και τροφοδοτούνταν 
από διπλή γραμμή μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας ισχύος 5 χιλιά-
δων κιλοβάτ. Σημειωτέον ότι οι στο-
ές των πυροβόλων ήταν προσανατο-
λισμένες προς το κεντρικό Λονδίνο 
με μηδενική δυνατότητα διόρθωσης 
βολής σε άλλη κατεύθυνση. 

Τόνοι επί τόνων τσιμέντου και 
ατσαλιού ρίχτηκαν στο Μιμογιέκ, 
στο οποίο εργάζονταν πάνω από πε-
ντέμισι χιλιάδες εργάτες της Οργά-
νωσης Τοντ για να κατασκευαστούν 
οι βάσεις των κανονιών που δεν έλε-
γαν να καταφτάσουν, διότι τα προ-
βλήματα στις δοκιμές του όπλου άρ-
χισαν να μοιάζουν αξεπέραστα. Τον 
Σεπτέμβρη του ’43, διαπιστώθη-
κε ότι το βλήμα του πυροβόλου δεν 
αποκτούσε επαρκή ταχύτητα για να 
φτάσει στο Λονδίνο, αλλά, παραδό-
ξως, τον Γενάρη του ’44 η γραμμα-
τεία του Χίτλερ διέταξε την αύξηση 
της παραγωγής των εν λόγω βλημά-
των από 2,5 σε 10 χιλιάδες το μήνα. 

Μη τολμώντας να φέρει αντίρ-
ρηση στη διαταγή, η εταιρεία Ρέ-
χλιν παρήγαγε 10 χιλιάδες ακα-
τάλληλα βλήματα τον μήνα μέχρι 
τις 22/3/44 που το Γραφείο Πυρο-
μαχικών του στρατού επενέβη και 
πρότεινε τη διακοπή του παραλο-
γισμού. Σαν να μην έφτανε αυτό, η 
κάννη του πυροβόλου ανατιναζόταν 
χωρίς κάποια φανερή αιτία, μετά 
από λίγες μόνο βολές. Σε μια σύσκε-
ψη όλων των παραγόντων που εί-
χαν σχέση με το V3 στα τέλη Μάρτη 
του ’44 το βασικό ερώτημα ήταν ότι, 
μετά τα απίστευτα έξοδα για την κα-
τασκευή της βάσης στη Γαλλία και 
το απίστευτο φιάσκο με τα βλήματα 
και τις κάννες, ποιός θα έλεγε στον 
φύρερ ότι το υπερόπλο δεν επρό-
κειτο να δουλέψει; Αποφασίστηκε 
όλοι να κάνουν ότι εργάζονται σκλη-
ρά πάνω στο πρόγραμμα του όπλου, 
«και βλέπουμε». 

Η λύση και η ανακούφιση για 
τους υπευθύνους του υπερκανο-
νιού θα ερχόταν, παραδόξως, από 
την αντίπερα όχθη της Μάγχης, με 
την απόβαση της Νορμανδίας. Οι 
δοκιμές και οι αποτυχίες των βλη-
μάτων συνεχίστηκαν κανονικά όλο 
το καλοκαίρι του ’44, εν μέσω των 
μαχών στη Νορμανδία, και το παρά-
δοξο ήταν ότι φορτία τσιμέντου και 
άλλων υλικών συνέχιζαν να κατα-
φθάνουν στο Μιμογιέκ, παρά το γε-
γονός ότι η βάση δεν θα λειτουργού-
σε ποτέ. Το Μιμογιέκ κατελήφθη 
από τους συμμάχους στα τέλη Αυ-
γούστου του ’44, αλλά δύο μίνι εκ-
δόσεις (50 μέτρων) των πειραματι-
κών πυροβόλων χρησιμοποιήθη-
καν εναντίον του Λουξεμβούργου 
(sic) στις αρχές του ‘45 για έναν περί-
που μήνα, ρίχνοντας συνολικά 183 
βλήματα με απογοητευτικά αποτε-
λέσματα. 

Οι Βρετανοί ανατίναξαν τελι-
κά το Μιμογιέκ με το τέλος του πο-
λέμου, κάνοντας χρήση 25 τόνων 
ΤΝΤ, αλλά το μόνο που κατόρθω-
σαν ήταν να φράξουν τις γαλαρίες 
των πυροβόλων. Η απίστευτη υπό-
γεια κατασκευή του Χίτλερ παραμέ-
νει άθικτη ακόμη και σήμερα ανα-
μένοντας να προβληματίσει τους 
αρχαιολόγους κάποιου μακρινού 
μέλλοντος.
* Δικαίως ο Τσώρτσιλ όταν πληρο-
φορήθηκε την ονομασία των όπλων 
δήλωσε: «Μέχρι να το προφέρουν 
θα έχει τελειώσει ο πόλεμος».

V3, το υπερκανόνι των ναζί
η κωμικοτραγική ιστορία μιας παταγώδους αποτυχίας του Γ’ ράιχ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

Εθνικές εορτές Θρησκευτικές εορτές

Στο πλαίσιο ποινικοποίησης κάθε έννοιας αντίστασης και αγώνα, ο 
εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου και της 25ης Μαρτίου καταργείται και 
αντικαθίσταται από μαζορέτες, ξυλοπόδαρους και καλλιστεία, σύμφωνα 

με τα πρότυπα των προοδευμένων λαών της Αμερικής!

Τα θρησκευτικά αντικαθίστανται από το μάθημα ερασιτεχνικής κοινω-
νιολογίας του Δόκτορος Φίλη. Στις γιορτές (Πάσχα, Χάνουκα, εαρινή 

Ισημερία) τα παιδιά θα τραγουδάνε καραόκε με όλες τις μεγάλες επιτυ-
χίες που αναφέρονται στον Χριστό μας (ή, προαιρετικά, στον Μωάμεθ, 

τον Βούδα και τον Δία του Σώρρα). 

Εορτές πολυπολιτισμού Αποικιακές εορτές

Με τη νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση,
το Τρίο Στούτζες της Παιδείας (Φίλης-Σία-Λιάκος)

εγκαινιάζει το νέο πρόγραμμα σχολικών εορτών, παλιών και νέων, για να εισαγάγει 
τα παιδιά μας στο νέο πνεύμα της κυβερνητικής πρωτηφοράς!

Η απόφαση της κυβέρνησης να γεμίσει την χώρα χοτ σποτ και γκέτο, 
Παντελεήμονες και Μανωλάδες, θα γιορτάζεται σε όλα τα σχολεία, 

ώστε να γνωρίσουν τα παιδιά καλύτερα τον θαυμαστό καινούριο κόσμο 
της παγκοσμιοποίησης και του νεοφιλελευθερισμού!

Εγκαινιάζονται αποικιακές γιορτές, για την υπαγωγή της χώρας σε 
καθεστώς κατοχής. Τουρίστες των Προστάτιδων Δυνάμεων της Κυ-

βέρνησης θα επισκέπτονται τα σχολεία, για να δώσουν στους μικρούς 
μαθητές την ευκαιρία να γνωρίσουν τους Συμμάχους μας!
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Ηθικά διλήμματα, οικογενειακά 
τραύματα, αποκλίνουσες συμπε-
ριφορές είναι ο καμβάς που χτί-
ζουν τις ιστορίες τους οι δυο ται-
νίες που θα δούμε σήμερα, με δι-
αφορετικές η καθεμιά απαντή-
σεις. Μοιάζουν κιόλας, στην αμη-
χανία που γεύεται ο θεατής-κρι-
τικός. Γιατί άμα η ταινία είναι δυ-
νατή, γεννά ένα ποτάμι αισθήμα-
τα ώστε να μην ξέρεις τι να πρω-
τογράψεις. Μα όταν είναι αδύ-
ναμη, τότε ούτε που ξέρεις τι να 
γράψεις. 

Ε 
νδιαφέρον είναι πως οι ται-
νίες έρχοναι από δυο δια-
φορετικές μεριές της Ευ-
ρώπης. Η μια από τη Γαλ-

λία, η άλλη από τη Ρουμανία, σαν να 
ζυγίζουν τον άξονα Ανατολή-Δύση, σε 
μια στιγμή που, όταν αυτό που λέμε 
«ευρωπαϊκές αξίες» –αν υπήρξαν 
ποτέ– δεν είναι στο φόρτε τους.

«Η ντροπή δεν είναι αρκετά δυ-
νατό συναίσθημα για να μας αποτρέ-
ψει από το να κάνουμε κάτι», λέει 
λίγο πριν το τέλος η Μισέλ, η ηρωίδα 
του Βερχόφεν, μια γυναίκα αράχνη, 
που κινείται από το βασικό της ένστι-
κτο, όπως και οι ηρωίδες σε όλες τις 
ταινίες του. Θα μπορούσε πολύ απλά 
να είναι το μότο του καινούργιου ανή-
μερου κόσμου που ξημέρωσε με τη 
νέα χιλιετία. Δεν είναι συπτωματι-
κό, νομίζω, που η ταινία είναι γαλ-
λική –ο Βερχόφεν είναι Ολλανδός. 
Τώρα που το σκέφτομαι, μοιάζει σαν 
να συνηχεί με τον απόηχο της σφα-
γής του Σαρλί Εμπτό. Όχι μόνο για-
τί μια εξίσου παράλογη σφαγή στοι-
χείωνει την ηρωίδα από τα παιδικά 
της χρόνια. Αλλά γιατί μας εισάγει σε 
έναν κόσμο που η ηθική ισχύει κατά 
το δοκούν σε μια εγωτική-ατομική 
αξιολόγηση: Ένα περιοδικό που χω-
ρίς φραγμό, στο όνομα μιας ευπώ-
λητης «ελευθερίας», ακριβοπουλά-
ει σάτιρα –χοντροκομμένη θα τη λέ-
γαν σε άλλες εποχές–, μακελεύεται 
στο όνομα μιας εύχρηστης ηθικής 
παράνοιας, με τη φενάκη της «θρη-
σκείας» και γίνεται «σύμβολο», τί-
νος πράγματος τάχα; Καλά, μη νομί-
σετε ότι ο Βερχόφεν βουτάει σε τίπο-
τα τέτοιους στοχασμούς. Ένας μέιν-
στριμ σκηνοθέτης είναι. Στήνει τη Μι-
σέλ, την ηρωίδα του, όπως λέει ένας 
φίλος κριτικός σε ένα κρεσέντο θαυ-
μασμού, σαν «μια υπέροχη, αστεία, 
ευάλωτη, δυναμική γυναίκα, που θέ-
λει να καυλώνει, να φροντίζει όσους 
αγαπά, να ελέγχει τα πάντα γύρω της, 
να ανακαλύπτει τα όριά της, να κάνει 

λάθη στο δρόμο προς το σωστό...»1 
κ.λπ. Κάτω από αυτή την περιγραφή 
θα μπορούσε να κρύβεται μια μέγαι-
ρα, ή μια «όψιμη ευνούχος», όπως 
λέει άλλος,2 αλλά ας πούμε πως εί-
ναι έτσι. Δεν θα πρέπει η πράξη, αυτή 
η λυδία λίθος που μας καθορίζει, να 
έχει την ενδελέχειά της, τη συνέχειά 
της, να αφήνει τα σημάδια της στον 
ήρωα; Αλλιώτικα η ζωή δεν θα ήταν 
παρά μια δίχως νόημα ακύμαντη, 
ατελεύτητη περατζάδα. Δεν είναι. Και 
όπως έλεγε πριν χρόνια ο σοφός Τζι-
μάκος: «Η ζωή, με καμία Παναγία, 
δεν είναι ριφρές», ούτε αμοραλιστι-
κό βιντεογκέιμ, σαν αυτά που παρά-
γει η εταιρεία της Μισέλ. Μ’ άλλα λό-
για: Στην πραγματική ζωή, άμα σκο-
τώσεις, έστω και εν αμύνη ή από λά-
θος ή και από καπρίτσιο ακόμα, είναι 
αδύνατο να συνεχίσεις τον περίπατο 
και τις καλημέρες λες και δεν έγινε 
τίποτα. Διαφωνείτε; Θυμηθείτε πώς 
απονεκρώνονται τα μέσα του Ξένου, 
στον Καμύ.

Όχι. Η ταινία του Βερχόφεν δεν 
είναι κινηματογραφικά σπουδαία. 

Ούτε είναι ικανή να βουτήξει σε έναν 
υπαρξιακό μηδενισμό. Είναι μάλλον 
βαρετή. Η αφήγησή της είναι τετριμ-
μένη, έστω και αν σεναριακά έχει εκ-
πλήξεις –προέρχεται απο το βιβλίο 
του Φιλίπ Ντιζάν «Ω...»–, οι οποίες 
ωστόσο δεν βοηθούν να χτίσει κλί-
μα αγωνίας. Ούτε ο Βερχόφεν μπορεί 
–τώρα στα γεράματα– να χτίσει έναν 
κόσμο κοινωνικού ρεαλισμού αλά 
Νταρντέν. Έχει, βέβαια, ένα πολύ με-
γάλο ατού, που λέγεται Ιζαμπέλ Ιπέρ. 
Είναι εξαιρετική σίγουρα, αλλά δεν 
φτάνει να ισοφαρίσει τη μετριότητα 
της ταινίας. Στους άλλους ρόλους ο 
Λοράν Λαφίτ (Πάτρικ), η Ανν Κονσινί 
(Άννα), ο Σαρλ Μπερλίνγκ (Ρισάρ), η 
Βιρζινί Εφιρά (Ρεμπέκα), ο Κριστιάν 
Μπερκέλ (Ρομπέρ), ο Γιόνας Μπλο-
1 Μανώλης Κρανάκης στο flix.gr, 
2/10/2016
2 Κριτική στο Έθνος, 6/10/2016

κέ (Βινσέντ).

Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο
Ο Αντριάν Σιτάρου επιχειρεί να βου-
τήξει λίγο βαθύτερα. Η πολυμελής 
οικογένεια Αγγελέσκου τρώει γύρω 
από το εορταστικό τραπέζι. Η μητέ-
ρα έχει πεθάνει, ο πατέρας Βίκτορ, 
στο όριο της τρίτης ηλικίας, στο κέ-
ντρο, δυο γιοι, δυο θυγετέρες και, 
όπως γίνεται συχνά, μαζί με το φαγη-
τό τρώγονται και μεταξύ τους. Ο στό-
χος του οικογενειακού καβγά είναι ο 
πατέρας, ο οποίος αποκαλύπτεται ότι 
ήταν, ως γιατρός, καρφί της Σεκιουρι-
τάτε για τις γυναίκες που επιχειρού-
σαν έκτρωση, σε μια εποχή που αυτή 
απαγορευόταν. Έρχονται στα χέρια, 
κυριολεκτικά. Ο πατέρας υπερασπί-
ζεται τον εαυτό του λέγοντας ότι έκα-
νε απλώς εκείνο που πίστευε σωστό: 
το να γεννούν οι γυναίκες, αντί να ρί-
χνουν τα παιδιά. Οι σχέσεις πατέρα-
παιδιών τραυματίζονται βαθιά. Ο πα-
τέρας φεύγει εξαγριωμένος από το 
σπίτι. Τι θα γίνει όμως όταν η μικρή 
του κόρη μείνει έγκυος, σε μια ανε-
πιθύμητη εγκυμοσύνη για σοβαρούς 
κοινωνικούς λόγους;

Το ρουμάνικο σινεμά μας έχει συ-
νηθίσει τα τελευταία χρόνια σε σπου-
δαίες ταινίες, που έχουν όλες τους 
σχεδόν ως βάση σκληρά ηθικά δι-
λήμματα. Εδώ δεν είναι το Παρίσι του 
Βερχόφεν ή του Γούντι Άλεν, όπου 
όλα έχουν απενοχοποιηθεί. Η νεο-
Ευρώπη του άοσμου και ηθικώς αδι-
άφορου χρήματος δεν έχει φτάσει, 
ευτυχώς, ακόμα εδώ. Στο Βουκου-
ρέστι, τουλάχιστον για το σινεμά, τα 
πράγματα μετράνε αλλιώς. Εξακο-
λουθούν οι άνθρωποι να βασανίζο-
νται περί του πρακτέου. Ηθικά. Η μι-
κρή δίδυμη κόρη, η Σάσα, λοιπόν, 

μένει έγκυος. Όχι, δεν έχουμε ούτε 
εδώ μια αγία οικογένεια. Ίσως και 
για λόγους ταξικούς –ο ακύμαντος 
ηθικά κόσμος του Βερχόφεν δεν εί-
ναι τυχαίο ότι κινείται στα μεγαλοα-
στικά στρώματα–, η οικογένεια Αγ-
γελέσκου δεν αντιδρά όμοια με την 
οικογένεια Λεμπλάν. Ίσως να είναι 
και το θρησκευτικό υπόβαθρο, σκέ-
φτομαι. Ο ρωμαιοκαθολικός –περισ-
σότερο ο προτεσταντικός, για να εί-
μαστε δίκαιοι– κόσμος έχει από νω-
ρίς συμβιβαστεί με την εξουσία και 
το χρήμα, ενώ ο ορθόδοξος προέρ-
χεται κατά κανόνα από διωγμούς. Εν 
πάσει περιπτώσει, οι Ρουμάνοι μας 
έχουν βάλει βαθιά σε μια πραγματι-
κότητα που πολλοί –ακόμα και δικοί 
μας Έλληνες νεο-Ευρωπαίοι– καμώ-
νονται πως δεν υπάρχει: εκεί όπου ο 
άνθρωπος συντρίβεται από τις επιλο-
γές του, που δεν είναι καθόλου κο-
μ-ιλ-φό και χα-χα-χά. Και ναι! Επιτέ-
λους υπάρχει και η αγάπη. Και ο άν-
θρωπος μπορεί να πεθάνει από ντρο-
πή. Αυτό δεν θα πει φιλότιμο;

Ο Σιτάρου βρίσκει μια λύση για 
τους Αγγελέσκου που μοιάζει λιγάκι 
εύκολη. Του το συγχωρούμε, καθώς 
μοιάζει να πιστεύει ότι η ανθρωπότη-
τα κυβερνάται από την καλοσύνη και 
όχι από την ηδονή. Δεν καταφέρνει 
να φτάσει και αυτός σε μια κορύφωση 
συγκίνησης. Ίσως σε αυτό να μοιάζει 
του Βερχόφεν: θέλει οι ήρωές του να 
τελειώσουν καλά, έστω κι αν αυτό, 
ούτως εχόντων των πραγμάτων, δεν 
γίνεται ή είναι πάρα πολύ δύσκολο. 
Έχει μια ρεαλιστική κινηματογράφη-
ση, στα χνάρια της ρουμανικής σχο-
λής, καλές ερμηνείες, καλογραμμέ-
νους διαλόγους, αλλά είπαμε, δεν τα 
καταφέρνει να απογειωθεί. Προτιμά 
μια πιο ανώδυνη εξέλιξη. Ίσως, τελι-

κά, αυτό να είναι το ίδιον της εποχής: 
Ας ξεχάσουμε καλύτερα πως η ζωή 
γεννιέται στον πόνο. Στους ρόλους 
της οικογένειας πολύ καλοί όλοι οι 
πρωταγωνιστές: ο Αντριάν Τιτιένι (Βί-
κτορ), η Αλίνα Γκριγκόρε (Σάσα), ο 
Ρόμπι Ουρς (Ρομέο), ο Μπογκντάν 
Αλμπουλέσκου (Κοσμάς), η Κριστίνα 
Ολτεάνου (Τζίλντα).

Υ.Γ. Μπορεί οι ταινίες να βγαίνουν 
κατά δεκάδες κάθε Πέμπτη στις αί-
θουσες, αλλά η ποιότητα είναι και 
εδώ αντιστρόφως ανάλογη της ποσό-
τητας. Εάν εξαιρέσεις τις επανεκδό-
σεις, το Νονό (1972) του Κόπολα και 
τη Γη της επαγγελίας (1975) του Βά-
ιντα, ίσως μόνο τα κινούμενα σχέδια 
του ο Κόμπο και οι δύο χορδές του 
Τράβις Νάιτ να αξίζουν τον κόπο για 
μια κινηματογραφική έξοδο. Ακόμα 
κι αν δεν είναι κανείς παιδί. Εντάξει, 
μπορεί ο Νάιτ να λέει ό,τι κατάλαβε 
από τον Μιγιαζάκι, αλλά η προσπά-
θειά του είναι καλή, έστω και αν, ως 
Αμερικανός, του είναι δύσκολο να ξε-
φύγει από τη μυθολογία του σούπερ-
ήρωα. Η φύση του Αμερικανού δεν εί-
ναι τόσο ποιητική όσο του Ιάπωνα. Τι 
να κάνουμε; Έχει όμως τον τρόπο της 
να φτιάχνει μα μαγική πραγματικό-
τητα. Και τι ενδιαφέρον: οι Αμερικα-
νοί, ο λαός με τη μικρότερη σε ιστορι-
κό βάθος παράδοση, εξακολουθούν 
να πιστεύουν στην κινητήρια δύναμη 
της πατρικής κληρονομιάς. Ο μικρός 
Κούμπο πρέπει να βρει την πανοπλία 
του νεκρού πατέρα του και «πρέπει 
να ανακαλύψει τη δική του ιστορία 
για να νικήσει τους εχθρούς»!

CINEρήξη Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

«Εκείνη» και «Σονάτα σε κλειστό δωμάτιο» 
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Συναντήσεις Κορυφής
Τετάρτη 19/10, ώρα 8.30 μ.μ.

Με αφορμή το βιβλίο του Αθανάσιου Γκό-
τοβου, Τσαμουριά από τις Εναλλακτικές Εκ-
δόσεις, ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνομιλή-
σει με τον συγγραφέα του και καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με θέμα: «Τσάμη-
δες, το ιστορικό και οι αλβανικές διεκδικήσεις 
στην Ελλάδα». Στον Ιανό (Σταδίου 24, Αθήνα)

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

ΑνΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ:
Στη μεταβολή της Ελλάδας σε αποικία χρέους
Στον παρασιτισμό και την ξένη εξάρτηση
Στον νεοθωμανισμό και τη Λιβανοποίηση
Στην παγκοσμιοποίηση και τη μετατροπή της χώρας σε χώρο
Στη δημογραφική συρρίκνωση
Στο διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα
Στο κράτος των εργολάβων, των ημετέρων και των μαφιόζων
Στον διχασμό και τον εμφύλιο

ΑΓΩνΙΖΟΜΑΣΤΕ:
Για εθνική ανεξαρτησία

Για πνευματική και πολιτιστική αναγέννηση
Για παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση

Για την κατάργηση του κατοχικού υπερταμείου
Για τη δημοκρατία και τον κοινοτισμό

Για μια Κύπρο  ελεύθερη, δεμένη με τον ελληνισμό
Για αποκέντρωση και οικολογική ισορροπία

Για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι της καταστροφής!
Για να φύγει η χειρότερη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης!

ένα νέο όραμα για τον Ελληνισμό!

ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Για την συγκρότηση του κινήματος
Τα άμεσα πρακτικά βήματα μας στοχεύουν στη 
δημιουργία μιας αυθεντικά πανελλαδικής οργα-
νωτικής δομής, παρούσας σε όλες τις περιφέρει-
ες της χώρας και στον μεγαλύτερο δυνατό αριθ-
μό κοινωνικών τάξεων και ομάδων. Δεν υπάρχει 
καιρός για αναβολές και αναμονές, και η χώρα 
θα πρέπει να βάλει άμεσα φρένο στον κατήφορο 
και να προτάξει ένα όραμα για το μέλλον. Παράλ-
ληλα με τη συνέχιση της συγκέντρωσης υπο-
γραφών στην ιδρυτική μας διακήρυξη προχω-
ρούμε σε μία σειρά συγκεντρώσεων στον μεγα-
λύτερο δυνατό αριθμό πόλων και περιφερειών. 

Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη
Σταθμό στη συγκρότηση του κινήματος μας θα 
αποτελέσει η Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 
που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Νοεμβρίου, 
στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών (Σίνα 
και Δαφνομήλη 1Α) και θα ξεκινήσει στις 9.30 
το πρωί. Σε αυτή θα μπορούν και θα πρέπει να 
συμμετέχουν όλα τα μέλη του κινήματος, ενώ θα 
είναι ανοικτή η παρακολούθηση των εργασιών 
της σε όλους τους πολίτες. Πριν από την συνδι-
άσκεψη θα εκδοθεί ένα αναλυτικό πρόγραμμα 
πρώτων θέσεων του κινήματος και θα πραγμα-
τοποιηθεί και η πρώτη συνέντευξη τύπου.

Κίνημα ΑΡΔΗΝ 
> διεύθυνση: ξενοφώντος 4 Αθήνα 10557 
> τηλ.: 210.38.26.319 > fax: 210.38.39.930
> perardin@gmail.com > www.ardin-rixi.gr 

Κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδο-
μάδα το τεύχος 105 του περιοδι-
κού Άρδην. Στο τεύχος αυτό μπο-
ρείτε να βρείτε την ιδρυτική διακή-
ρυξη του Κινήματος Άρδην και 
κείμενα για το νέο πολιτικό εγχείρη-
μα και το όραμα που πρεσβεύει. Το 
τεύχος περιλαμβάνει ένα εκτεταμέ-
νο αφιέρωμα του Γιώργου Καρα-
μπελιά στον Δ.Ο.Λ., τον Καλογρίτσα 
και την παρακμή του ελληνικού τύ-
που. Ο Γιώργος Ρακκάς γράφει για 
το χρονικό της κυβερνητικής τρα-
γωδίας στο Προσφυγικό - Μετανα-
στευτικό, ο Γιάννης Ξένος για την 
Τράπεζα Αττικής και ο Νικόλας 
Δημητριάδης για την «αποστασία 
των διανοουμένων» και τον... Αρτέ-
μη Σώρρα. Επίσης, δημοσιεύουμε 
μια συνέντευξη του Κύπριου σκη-
νοθέτη Χρίστου Σιοπαχά.
Στα διεθνή μπορείτε να διαβάσετε τα 
κείμενα του Βασίλη Στοϊλόπουλου 
για τους «πεμπτοφαλαγγίτες» του 
Ερντογάν στη Γερμανία, της Laura-
Maϊ Gaveriaux για τον πόλεμο του 
Ερντογάν στις κουρδικές επαρχίες 
της Τουρκίας, καθώς και μια συνέ-
ντευξη του Γκέραλντ Κνάους, του 
ιδρύματος που εκπόνησε το περιβό-
ητο ευρωτουρκικό σχέδιο για τους 
πρόσφυγες.
Στο τεύχος περιλαμβάνονται επί-
σης τα άρθρα των Σωτήρη Δημό-
πουλου (Ο ελληνισμός στη μέγγε-
νη της ιστορίας), Χρήστου Καπα-
γερίδη (Ορθοδοξία και συλλογικό-
τητα), Κώστα Σαμάντη (Αντίσταση 
και Εκκλησία), Τάσου Χατζηανα-
στασίου (Περί μίσους, ρατσισμού, 
διχασμού και άλλων δαιμονίων), 
Μανώλη Εγγλέζου – Δεληγιαν-
νάκη (Είμαστε άξιοι να δημιουργή-
σουμε (νεο)ριζίτικα;), Κώστα Λιολι-
ούση (Δύο τραγούδια για τον Σάββα 
Παύλου) και το διήγημα του Γιάννη 
Τσέγκου «ο Σαούλ».

Κυκλοφορεί το 
νέο τεύχος του 

περιοδικού
Άρδην

Συναντήσεις λόγου & τέχνης
Τρίτη 18/10, ώρα 7.00 μ.μ.

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου των ΣΥΝΑ-
ΝΤΗΣΕΩΝ ΛΟΓΟΥ & ΤΕΧΝΗΣ, ο Δημή-
τρης Κοσμόπουλος συναντά τον συγγρα-
φέα Γιώργο Καραμπελιά για να συνομιλή-
σουν για το συγγραφικό του έργο. Την Τρίτη 
18 Οκτωβρίου, στις 19.00, στο βιβλιοπωλείο 
Εν Πλω (Εμπορικό Κέντρο ATRIUM, Χαριλά-
ου Τρικούπη 6-10, Αθήνα). 
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Γιώργος Καραμπελιάς 
Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς:

η Υπέρβαση

ά  δηνρ

Κίνημα Άρδην Πειραιά
Δευτέρα 24/10, ώρα 7.30 μ.μ.

Η ομάδα Πειραιά του Άρδην διοργανώνει πα-
ρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του κι-
νήματος και του νέου βιβλίου του Γιώργος Κα-
ραμπελιά Πέραν της Αριστεράς και της Δε-
ξιάς: η Υπέρβαση. Θα μιλήσουν ο Μανώλης 
Εγγλέζος – Δεληγιαννάκης και ο Γιώργος 
Καραμπελιάς. Στο επαγγελματικό Επιμελη-
τήριο Πειραιά, Αγ. Κωνσταντίνου 3, στις 19:30.
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