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Τ 

ο δημοψήφισμα του 2015 και 
η ολοκλήρωσή του, με τη μετα-
βολή του ΟΧΙ σε ΝΑΙ μέσα σε 
μία βδομάδα, υπήρξε η μεγα-

λύτερη αντεπαναστατική πράξη που 
εξετελέστη στη σύγχρονη Ελλάδα μετά 
το πραξικόπημα των συνταγματαρχών! 
Και όμως, ακόμα και από φίλους, ακόμα 
και σήμερα θεωρείται ακριβώς το αντί-
στροφο! Ως μία μεγάλη επαναστατική 
πράξη που προδόθηκε! 

Ωστόσο αποτέλσε μια άκρως «αντεπα-
ναστατική» κίνηση για πολλούς λόγους:  

Πρώτον, διότι ολοκλήρωσε με τις συνέ-
πειές της, – τα capital controls στις τρά-
πεζες που οδήγησαν στο ξεπούλημά 
τους, και την υπογραφή ενός νέου, δρα-

κόντειου μνημονίου–, την καταστροφή 
της ελληνικής οικονομίας, ξαναρίχνο-
ντάς την βαθύτερα στα νύχια του Σόι-
μπλε και της παρέας του. 

Δεύτερον, διότι επέτρεψε την επιβίωση 
μιας ετοιμόρροπης μέχρι τότε κυβέρνη-
σης και της έδωσε τη δυνατότητα να ξα-
νακερδίσει τις εκλογές του Σεπτεμβρίου 
2015. 

Τρίτον, και σημαντικότερο, διότι βύθισε 
τον ελληνικό λαό σε μια μεγάλη ιστορι-
κή κατάθλιψη, – την καλύτερη συνταγή 
για να αποδεχθεί όλα όσα ακολούθησαν 
και όσα πρόκειται να ’ρθουν. Για πρώ-
τη φορά μετά το 1967, ο ελληνικός λαός 
φάνηκε να αποδέχεται τη μοίρα του και 
πλέον δεν αμφισβητεί την εξουσία και τα 

μηχανεύματά της. Αντίθετα έχει οδηγη-
θεί στη λογική του «σφάξε με, πασά μου, 
ν’ αγιάσω», δηλαδή, «τελειώνετε και ό,τι 
είναι να γίνει ας γίνει». Αυτό είναι το με-
γαλύτερο αντεπαναστατικό κατόρθω-
μα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Η υποταγή του ελ-
ληνικού λαού που, μη έχοντας άλλη δι-
έξοδο, είναι έτοιμος να παραδοθεί στο 
μοιραίο. 

Τέταρτη, και όχι αμελητέα συνέπεια –
στα πλαίσια της γενικευμένης απελπισί-
ας των Ελλήνων–, είναι η πτώση του Σα-
μαρά και η ανάδειξη του Κυριάκου Μη-
τσοτάκη στην ηγεσία της Ν.Δ.. Διότι το 
δημοψήφισμα και ο Σύριζα έφεραν ως 
αντίπαλο δέος τον Μητσοτάκη στη Ν.Δ.  

Και έτσι οι Έλληνες, «δειλοί, μοιραίοι και 

άβουλοι αντάμα», χωρίς καν «να προ-
σμένουν κάποιο θαύμα», κινούνται με-
ταξύ καταθλίψεως και Κυριάκου. Διότι 
και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποτελεί 
έκφανση αυτής της κατάθλιψης. Παρά 
την αδιαμφισβήτητη δημοσκοπική του 
υπεροχή  –ως το μη χείρον βέλτιστον 
ενός λαού σε απελπισία– και παρά την 
επαναλαμβανόμενη  αναφορά του στην 
ανάγκη εκλογών, στην πραγματικότητα 
ασκεί μια υποτονική  αντιπολίτευση. 

Φταίει άραγε μόνο το γεγονός ότι οι Γερ-
μανοί θέλουν ακόμα τον Τσίπρα «για 
να τελειώσει τη δουλειά», ή έχει να κά-
νει και με κάτι βαθύτερο, την καθολική 
εξάντληση του ελληνικού πολιτικού συ-
στήματος;
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Η παγκοσμιοποίηση 
σε κρίση
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ίλες και φίλοι, σε αυτή 
τη στήλη θα σας τα 
λέω αφηρημένα, καθ’ 
ότι η αφηρημάδα είναι 

ένα από τα κύρια συμπτώματα των 
ερωτευμένων, και κάποιοι παρα-
μένουμε αθεράπευτα ερωτευμέ-
νοι. Με τι; Δεν έχει σημασία... 

Ο απόκληρος 
Σαν απόκληρος γυρίζει στην κα-
κούργα εργατιά ο μικρός Αλέξης 
και ο μετά αυτόν θίασος. Θίασος 
κάκιστης επιθεώρησης, χαμηλό-
τατου επιπέδου, βέβαια, και ας κα-
μώνονται τους ηθοποιούς πρώτης 
κλάσης. 

Εν τούτω (Καρά) νίκα 
Μαζί με το μπούγιο και ο σύντρο-
φος Καρανίκας. Το έχετε φάει, 
όμως, το παιδί. Σας πληροφορώ 
πως είναι πολύ καλός στη δουλειά 
του. Υπάλληλος καφετέριας δηλα-
δή. Εγώ παλαιά σύχναζα στην κα-
φετέρια που δούλευε και δεν θυ-
μάμαι να έχω παράπονο. Αν μη τι 
άλλο, ο πρωθυπουργός μας πίνει 
μερακλίδικο καφέ καθαρό από τα-

ξικά απόβλητα.. 

Σύννεφα με παντελόνια 
Μετά τη διάδοση του βίντεο με το 
ναζιστικό πάρτι του φρενοκομείου 
της μαύρης κι άραχνης αυγής, πέ-
σανε απ’ τα σύννεφα τα παντελόνια 
και έμειναν γυμνά να μοστράρουν 
τα ασθενικά τους προσόντα και 
τόσο δεν άντεξαν την ντροπή, που 
μπουκάρανε στα δικαστήρια να θο-
λώσουν τα ατάραχα νερά της δικαι-
οσύνης, αλλά το μόνο που κατάφε-
ραν ήταν να ρίξουν την όξινη βροχή 
τους στη Μάγδα Φύσσα. Δεν ξέρουν 
όμως πως η μάνα που πόνεσε τόσο 
είναι πλέον αδιάβροχη. Της κοντής 
βροχής οι τρίχες της φταίγανε..

ΑΕΠΙ πες και λοιπές 
Σκάνδαλα επί σκανδάλων να μη 
βαριόμαστε. Από τη μία οι δουλειές 
που άνοιξαν για τις ΜΚΟ και ο άγι-
ος Σόρος ο απέθαντος, όπου όντως 
είναι ανθρωπιστής και βοηθάει. 
Αλλά επειδή είναι και ρεαλιστής, 
βοηθάει λίγους και επιλεγμένους, 
οι οποίοι φροντίζουν έπειτα να επη-
ρεάζουν πολλούς και διασκορπι-

Το αγαπημένο παιδί της Μέρκελ
Ο Τσίπρας έχει αναδειχθεί στον εκλεκτό της Μέρ-
κελ, για πολλούς λόγους. Ο πρώτος και κύρι-
ος είναι το ότι, με την ανατροπή της κυβέρνησης 
Σαμαρά-Βενιζέλου, τον Γενάρη του 2015, εκπλή-
ρωσαν οι συριζαίοι ορισμένους από τους στόχους 
της γερμανικής πολιτικής. Πρώτον, σε πανευρω-

παϊκό επίπεδο, να κόψουν τα φτερά ενός κινήματος που, αρχίζοντας 
από τις πλατείες της Μαδρίτης, το κίνημα 15ης Μαΐου, όπως ονομά-
στηκε, απειλούσε να ανατρέψει τη «γερμανική τάξη» στην Ευρώπη.

 Η άνοδος του Σύριζα και η παταγώδης αποτυχία του να ανατρέ-
ψει αυτή την τάξη, που επισφραγίστηκε με το δημοψήφισμα του Ιού-
λιου του 2015, αποδυνάμωσε το ευρωπαϊκό μέτωπο της απόρριψης 
– κυρίως σε ό,τι αφορά την Ισπανία: Οι Ποδέμος, μετά το ελληνικό 
ναυάγιο, δεν κατόρθωσαν να ανατρέψουν τον Ραχόι ενώ είναι βέ-
βαιο πως, αν είχαν προηγηθεί οι εκλογές στην Ισπανία, η ιστορία της 
Ευρώπης και της Ελλάδας θα ήταν διαφορετική. Γι’ αυτό και ο Σόι-
μπλε και η Μέρκελ έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πέσει ο Σαμαράς 
και να έρθει ο Αλέξης πολύ πριν τις ισπανικές εκλογές. Το ελληνι-
κό παράδειγμα λειτούργησε εν τέλει  ως φόβητρο στην υπόλοιπη Ευ-
ρώπη και ως αντιπαράδειγμα.

 Ο δεύτερος λόγος ήταν η ολοκλήρωση της αποικιοποίησης της 
Ελλάδας, που δεν είχε ακόμα συντελεστεί, παρά τις φιλότιμες προ-
σπάθειες των μνημονιακών κυβερνήσεων. Το «Υπερταμείο», που 
διακαώς επιθυμούσε ο Σόιμπλε ήδη από το 2010, και η παραχώρη-
ση της δημόσιας περιουσίας, η διάλυση του τραπεζικού συστήματος 
και η εκδίωξη των ελληνικών τραπεζών από τα Βαλκάνια, η ολο-
κλήρωση της εξαγοράς του ενεργειακού τομέα...  Για όλα αυτά, χρει-
αζόταν η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ.

 Εξού και τώρα, εγκωμιάζουν καθημερινά τις «προσπάθειες» 
της ελληνικής κυβέρνησης, ενώ «έδειξαν πόρτα» στον Μητσοτάκη, 
δηλώνοντάς του ανοιχτά πως δεν ευνοούν καμιά πολιτική αλλαγή 
στην Ελλάδα, τουλάχιστον πριν τις γερμανικές εκλογές.

Γ.Κ.
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

Ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

ΣΥΝδρΟΜΗ (1 εΤΟΣ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜΟΣ ΛΟγΑρΙΑΣΜΟΥ:
116/772277-01 - εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ρηΞησ θα κυκλοφορήσει το σάββατο 8 απριλίου 2017

Στο παρά πέντε

Μνήμη αιωνία 
Κ. Τσιρόπουλου
Όσο κι αν είναι δύσκολο να μιλή-
σουμε, οι άνθρωποι που συνδέθη-
καν με την τιμή της μαθητείας και 
της φιλίας του, με κριτική απόστα-
ση για το έργο και για τη ζωή του 
Κώστα Τσιρόπουλου, όλοι γνω-
ρίζουν, ακόμη και αυτοί που σιω-
πούσαν ενόχως και ευλόγως, το 
μέγεθος αυτής της απώλειας για 
τα ελληνικά γράμματα. Με γρα-
φή που εκόμιζε αίσθηση ιερουρ-
γίας, με αλάθευτες ψυχολογικές 
και φιλοσοφικές παρατηρήσεις 
και κυρίως με ανυπόφερτη για τα 
μέτρα της χρεοκοπημένης Ελλά-
δας ειλικρίνεια, ο Τσιρόπουλος, 
υπήρξε ένας από τους τελευταί-
ους homo universalis του ελλη-
νολατινικού κόσμου. Ακέραια Ελ-
ληνικός και την ίδια στιγμή Ευρω-
παίος, πάλεψε σε όλη του τη ζωή 
με τις λέξεις, απεσταλμένος, θαρ-
ρείς, πολύ πριν ξεσπάσει η καται-

γίδα, για να μας θυμίζει, στην άρ-

ρωστη πολιτεία που ζούμε, πως 

οι μοναδικές ομορφιές δεν είναι 

προνόμιο του θανάτου, όπως έλε-

γε ένας άλλος μεγάλος του θεσ-

σαλικού κάμπου, αλλά πολύτιμο 

δώρο που μας χαρίστηκε κι εμείς 

το σπαταλούμε τόσο αψήφιστα. 

Μακρινός, αλλά διόλου ακα-

τάδεχτος, με πάθος για τη γλώσ-

σα, αλλά και με διαβρωτική αί-

σθηση του μάταιου, ο Κώστας Τσι-

ρόπουλος πήρε αποστάσεις απ’ 

όλους και από όλα και δεν γύρε-

ψε να εξαργυρώσει τίποτε. Στην 

περιπλάνησή του στάθηκε δωρη-

τής για όσους είχαμε τη χαρά να 

τον γνωρίσουμε και τώρα, τιμώ-

ντας τον, θα τιμήσουμε τον χαμέ-

νο ακέραιο εαυτό μας, μνημονεύ-

οντας μια Μορφή που δικαιώνει 

τη λύπη και απαθανατίζεται στην 

ιστορία των ελληνικών γραμμά-

των με τρόπο περίλαμπρο.

Κώστας Χατζηαντωνίου, 

από το προφίλ στο φέισμπουκ  

!

σμένους. Από την άλλη, ο σωρός 
των χρημάτων στις τσέπες των επι-
κεφαλής της ΑΕΠΙ: 
Πήρανε πεντάγραμμα/ Μελάνια/ 
προσευχές 
Και τα ’καναν οικόπεδα/ Σπα και 
μετοχές

Σωρρέος σαν Έλληνας 
Αυτό είναι το μαγικό στον υπέρο-
χο κόσμο μας. Μπορεί να είσαι κο-
ντός, χοντρός, άσχημος, αμόρφω-
τος, τραμπούκος, ψυχοπαθής και 
εξωγήινος (εφόσον δεν ζεις μέσα 
στον φλοιό της γης, ΞΥΠΝΗΣΤΕ), 
αλλά την τρύπα σου θα τη βρεις να 
χωθείς. Δεν πα να σε λένε Αρτέμη 
και να είσαι Μάτσας; Αρκεί να σε 
λένε Σώρρα και να φέρνεις δώρα. 
Και, φυσικά, όπως όλα τα παιδιά 
δεν νοιαζόμαστε για το περιεχόμε-
νο των δώρων, αρκεί το κουτί να 

είναι μεγάλο με ωραίες γιρλάντες 
και να γράφει made in USA. 

Το ζεϊμπέκικο της Μελα-
νίας 
Της μόδας έγινε τελευταία παντού 
το ζεϊμπέκικο της Μελανίας. Ξέ-
ρεις ποιο λέω, εκείνο πάει κάπως 
έτσι, «Τραμπ τίρι τίρι τίρι Τραμπ τίρι 
Τραμπ». Μόνο που στο τέλος δεν 
ακούγεται το κοφτό γέλιο της ατρό-
μητης γυναικός, αλλά γέλια ηχο-
γραφημένα από ανθρώπους που 
πλέον έχουνε πεθάνει. Κονσέρβα, 
που λέμε, ληγμένη, σαν τα δακρυ-
γόνα που μας πουλήσανε κάποτε 
από το Ισραήλ. Αυτό ήτανε.... μέχρι 
τον επόμενο μήνα. 

Με αγάπη, Αλέξαρχος Ωμέγας

ΡΗΞΗ... στο κορμί μου σπίρτο
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Το εφεύρημα του υφυπουργού 
Μαυραγάνη, προερχόμενου από 
τους ΑΝΕΛ, για την πληρωμή των 
προστίμων της τροχαίας με ποσά 
που θα παραλλάσσουν ανάλογα με 
την εισοδηματική δυνατότητα του 
παραβάτη, φάνηκε σε πολλούς σαν 
μια ακόμα από τις γνωστές μπαρού-
φες των κυβερνητικών αξιωματού-
χων. Στην πραγματικότητα, όμως, 
εκφράζει μια βαθύτερη λογική της 
πολιτικής της κυβέρνησης. Αν με-
λετήσει κανείς την περίοδο των εμ-
φυλίων πολέμων στην αρχαία Ρώμη, 
θα διαπιστώσει πως το «δημοκρατι-
κό κόμμα», στο οποίο ανήκε ο Ιούλι-
ος Καίσαρ, συγκέντρωνε κατά προτε-
ραιότητα δύο κοινωνικές τάξεις: την 
πλουτοκρατία της Ρώμης, στην οποία 
ανήκε και ο Καίσαρας, και την πλέ-
μπα των προλεταρίων, οι οποίοι ζού-
σαν από το δημόσιο ταμείο. Έτσι, οι 
ολιγάρχες του δημοκρατικού κόμ-
ματος εξασφάλιζαν την πλειοψηφία 
με τη γνωστή συνταγή «Άρτον και 
Θεάματα». Ανάλογη είναι η πολιτική 
την οποία εφαρμόζουν έκτοτε όλες οι 
«φιλολαϊκές» ολιγαρχίες. Χρησιμο-
ποιούν τους φτωχούς για να διαιωνί-
ζουν την κυριαρχία της κάστας τους. 
Και εάν δεν έχουμε φτωχούς στον 
απαραίτητο αριθμό, πρέπει να τους 
εφεύρουμε. 

Η 

πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, 
στην οποία προσχώρη-
σαν, παραδόξως από 
πρώτη άποψη, αλλά κα-

θόλου τυχαία, και οι ΑΝΕΛ, συνί-
σταται ακριβώς σε αυτήν τη στρατη-
γική: Να δημιουργήσουμε ακόμα 
περισσότερους φτωχούς, τους οποί-
ους θα συντηρούμε μέσα από κοι-
νωνικά επιδόματα και «προνομια-
κή» μεταχείριση έναντι των «πλου-
σίων». Και «πλούσιοι» νοούνται 
όσοι διατηρούν ακόμα μια αμειβό-
μενη απασχόληση εκτός δημοσίου, 
ή μια μικρή ή μεσαία επιχείρηματι-
κή δραστηριότητα

Αυτή είναι η κυρίαρχη στρατη-
γική των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για να δια-
τηρηθούν στην εξουσία. Και αποτυ-
πώνεται σε όλα τα επίπεδα. Από τη 
μία πλευρά, την πλευρά των «πατρι-
κίων», η διαμόρφωση μιας κάστας 
κρατικοδίαιτων συμβούλων τρω-
κτικών των ΜΜΕ και επιχειρημα-
τιών τύπου Καλογρίτσα, που απο-
τελεί συνολικά το «καθεστώς». Εδώ, 
δεν ενοχλεί καθόλου η στήριξη του 
Βαρδινογιάννη, της Αγγελοπού-
λου, κ.ά. εκπροσώπων της «Λού-
μπεν Μεγαλοαστικής Τάξης», ή των 
ξένων δανειστών, ούτε το γεγονός 

ότι ο Σταθάκης, ο Τσακαλώτος ή η 
Φωτίου έχουν εκατομμύρια σε κα-
ταθέσεις και ιδιοκτησίες στο εξωτε-
ρικό, διότι η ηγεσία πρέπει να αμεί-
βεται! Εξάλλου, διαθέτει και τα κρα-
τικά αεροπλάνα για τα ταξιδάκια της. 

Όμως, μόνο μερικές δεκάδες χι-
λιάδες άνθρωποι δεν θα αρκούσαν 
για να τους διατηρήσουν στην εξου-
σία. Χρειάζονται και το «πόπολο». 
Θα πρέπει επομένως να μεταβά-
λουν ένα σημαντικό τμήμα του λαού 
σε ανθρώπους που απλώς επιβιώ-
νουν μέσα από τη στήριξη του κρά-
τους, της Εκκλησίας και οργανι-
σμών αλληλεγγύης, καθηλώνοντάς 
τους σε ένα καθεστώς αιώνια επι-
δοτούμενων και όχι ωθώντας προς 
μία κατεύθυνση παραγωγικής ανα-
συγκρότησής τους, ατομικά και συλ-
λογικά. 

Έτσι, δεν προτάσσουν την ενί-
σχυση της δημιουργίας νέων απα-
σχολήσεων και νέων επιχειρήσε-
ων, αλλά την επιβίωση στα όρια της 
εξαθλίωσης, ούτως ώστε να παρα-
μένουν εξαρτημένοι από το κράτος 
και τις πολιτικές του. Επειδή, όμως, 
για να γίνει κάτι τέτοιο, και μάλιστα 
μέσα στα πλαίσια του στραγγαλι-
σμού που επιβάλλουν οι δανειστές, 
θα πρέπει να αφαιρέσουν πόρους 
από κάποιους άλλους, αυτό το κά-
νουν φορολογώντας, σε βαθμό εξό-
ντωσης, όσους παράγουν.

Δημιουργούν μάλιστα μια ιδιό-
τυπη «ταξική σύγκρουση», όπου το 
κριτήριο για τους πιο φτωχούς δεν 
είναι πλέον η έξοδος από την εκπτώ-
χευση, μέσω της παραγωγικής ανα-
βάθμισης της χώρας, αλλά η «εκδί-
κηση» απέναντι στους υπολοίπους. 
Γι’ αυτό, επί παραδείγματι, το πλεό-

νασμα, το δημιουργημένο από την 
υπερφορολόγηση και τη μη κατα-
βολή των χρεών του κράτους προς 
τους πολίτες, το 2016, δεν θα κατευ-
θυνθεί προνομιακά σε νέους, προ-
κειμένου να αρχίσουν κάποια δρα-
στηριότητα, ή σε νεαρά ζευγάρια για 
την ενίσχυση των γεννήσεων, αλλά 
αποκλειστικά στους συνταξιούχους, 
ώστε απλώς να συντηρηθεί μια κά-
ποια ζήτηση και ένα εισόδημα. 

Έτσι, για να διαιρέσουν το λαϊ-
κό σώμα, εφαρμόζουν μία πολιτι-
κή που στρέφει τους μεν εναντίον 
των άλλων. Χαρακτηριστική είναι 
η στρατηγική που ακολουθείται ως 
προς τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Κατασκευάστηκε ένα τερατώδες 
σύστημα, όπου όσοι μικρομεσαίοι 
έχουν ήδη καταστραφεί, ή βρίσκο-
νται καθ’ οδόν προς την καταστρο-
φή, να καταβάλλουν όντως λιγότερα 
ασφάλιστρα από ό,τι στο παρελθόν, 
ενώ, αντίστροφα, όσοι κατορθώνουν 
να διατηρούν ακόμα μια κάποια 
επιχειρηματική δραστηριότητα και 
ένα εισόδημα, τσεκουρώνονται στο 
δεκαπλάσιο ή το εικοσαπλάσιο, σε 
βαθμό κακουργήματος. Και προφα-
νώς δεν πρόκειται να εισπράξουν 
δεκαπλάσια σύνταξη, ούτε θα έχουν 
δεκαπλάσιες απολαβές ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης. 

Αυτό αποκαλείται «εξυγίαν-
ση του ασφαλιστικού συστήματος». 
Έτσι, εξοντώνεται η δραστηριότητα 
και συντηρείται η επιβίωση. Και εί-
ναι προφανές τι πρόκειται να συμ-
βεί στο τέλος. Η κατάρρευση της οι-
κονομικής δραστηριότητας όσων 
εξακολουθούν να την έχουν θα συ-
μπαρασύρει αναπόφευκτα και τους 
υπόλοιπους, το νέο ασφαλιστικό 

σύστημα θα φαλιρίσει και η χώρα 
θα βουλιάξει αύτανδρη, για να πα-
ραδοθεί στα χέρια των Lidl και της 
Deutsche Bank. Αλλά, μέχρι τότε, 
όπως λέει και ο Ζουράρις,  δηλα-
δή σε ένα δύο χρόνια, ποιος ζει και 
ποιος πεθαίνει. Ο «Ζουράρις» και 
η παρέα του θα έχουν διατηρήσει 
την εξουσία  για λίγο ακόμα καιρό, 
εφαρμόζοντας αυτή την ιδιότυπη 
«ταξική» πολιτική. 

Το σχέδιο των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ εί-
ναι διάφανο. Η ίδια η ψευδοκεϋνσι-
ανή αντίληψη, στην οποία αναφέρο-
νται διαρκώς οι συριζαίοι, οι υπουρ-
γοί και οικονομολόγοι, αποτελεί έκ-
φανση της ίδιας πολιτικής. Λένε, επί 
παραδείγματι: Η οικονομία θα ανα-
κάμψει μόνο αν ενισχύσουμε τη 
ζήτηση· επειδή όμως οι ίδιοι μάς 
έχουν οδηγήσει στο χειρότερο μνη-
μόνιο και σε μια ακραία λιτότητα, θα 
πρέπει αναπόφευκτα να αφαιρέ-
σουν πόρους από την οικονομία για 
να τους διοχετεύσουν στη δημοσι-
ονομική προσαρμογή και την απο-
πληρωμή των δανείων. Έτσι όμως 
πλήττουν κατεξοχήν την προσφο-
ρά προϊόντων, δηλαδή την ελληνι-
κή παραγωγή, και η όποια ζήτηση 
κατευθύνεται περισσότερο στις ει-
σαγωγές παρά στην αύξηση της εγ-
χώριας παραγωγής. Στην πραγμα-
τικότητα, δηλαδή, πρόκειται για την 
ίδια παρασιτική λογική που, με δή-
θεν φιλολαϊκά επιχειρήματα, οδή-
γησε στο παρελθόν στη διόγκωση 
των ελλειμμάτων και σήμερα οδη-
γεί στην καταστροφή όσων παρα-
γωγικών δραστηριοτήτων εξακο-
λουθούν να υπάρχουν. 

Αυτή η ψευδοταξική πολιτική, 
που χρειάζεται εξαθλιωμένους πο-

λίτες για να συντηρεί την εξουσία 
μιας κάστας, καθόλου τυχαία, γίνε-
ται αποδεκτή χωρίς καμία αμφισβή-
τηση, από τους νεοφιλελεύθερους 
της τρόικας, τον κ. Σόιμπλε και την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όμως, 
αυτοί γνωρίζουν πολύ καλά ότι ανά-
λογη φορολογική πολιτική εξοντώ-
νει τα παραγωγικά στρώματα της 
χώρας. Και όμως, οι ίδιοι παραμέ-
νουν κατεξοχήν οπαδοί της πολιτι-
κής της «προσφοράς» σε ό,τι αφορά 
την Ευρώπη. Εδώ όμως, ενώ ελέγ-
χουν ασφυκτικά οποιεσδήποτε άλ-
λες ενέργειες της ελληνικής κυβέρ-
νησης, αφήνουν ανενόχλητους τους 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να εξοντώνουν τα πα-
ραγωγικά μικρομεσαία στρώματα. 

Και είναι προφανές το γιατί: Δι-
ότι οι "θεσμοί" δεν ενδιαφέρονται 
για αυθεντική παραγωγική ανασυ-
γκρότηση της χώρας, αλλά επιθυ-
μούν απλώς και μόνον να τη μετα-
βάλουν σε μια οικονομική αποικία 
τους, όπου οι δικές τους τράπεζες, 
επιχειρήσεις και εμπορικές αλυσί-
δες, θα έχουν κυριαρχήσει στην ελ-
ληνική οικονομία, θα έχουν αγορά-
σει τη ΔΕΗ, όπως έκαναν με τα αε-
ροδρόμια, και θα έχουν εξοντώσει 
τον «αθέμιτο» ανταγωνισμό των μι-
κρομεσαίων Ελλήνων. 

Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνε-
ται η «ταξική πολιτική» των ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ: Συμμαχία με τους ξένους, 
όπως το έκαναν ήδη για να ανέβουν 
και να διατηρηθούν στην εξουσία: 
Παραχωρώντας τους, με το αζημίω-
το, το σύνολο της δημόσιας περιου-
σίας και προωθώντας την από κοι-
νού εξόντωση της παραγωγικής Ελ-
λάδας, μεταβάλλοντας ένα μεγάλο 
κομμάτι του ελληνικού λαού σε μό-
νιμους επιδοτούμενους.

Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι 
μόνο ότι οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ ξαναβύθι-
σαν την Ελλάδα στα μνημόνια,  κα-
τέστρεψαν το ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα και το... αγωνιστικό ήθος 
των Ελλήνων, αλλά και το ότι, για 
να διατηρηθούν στην εξουσία, εί-
ναι διατεθειμένοι να καταστρέψουν 
ό,τι είχε απομείνει από τη δημιουρ-
γικότητά μας: Διώχνουν έξω από τη 
χώρα το ζωντανότερο κομμάτι της, 
μετατρέπουν την ελληνική κοινω-
νία σε μια κοινωνία ολιγαρχών, αυ-
ξημένης εγκληματικότητας, πολιτι-
στικής παρακμής και μειωμένων 
προσδοκιών. 

Γι’ αυτό,  και όσο ταχύτερα ξε-
κουμπιστούν, τόσο καλύτερα. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Τα «ταξικά πρόστιμα»: 
η πάλη των τάξεων αλά ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Αυτή η ψευδοταξική πολιτική, που χρειάζεται εξαθλιωμένους πολίτες για να συντηρεί την εξουσία μιας κάστας, 
καθόλου τυχαία, γίνεται αποδεκτή χωρίς καμία αμφισβήτηση, από τους νεοφιλελεύθερους της τρόικας, τον κ. 

Σόιμπλε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή...
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Αν ζούσαμε σε άλλες εποχές και η κάθε μέρα 
δεν ήταν περισσότερο ή λιγότερο κρίσιμη για 
την ολοκληρωτική χρεοκοπία της χώρας, όταν 
δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει την επόμενη μέρα 
στο Αιγαίο, η υπόθεση της Τράπεζας Αττικής θα 
αποτελούσε μέγα σκάνδαλο. Στα όσα γνωρίζαμε 
ήρθε να προστεθεί η μηνυτήρια αναφορά της 
Τράπεζας της Ελλάδος στον Άρειο Πάγο και οι 
πληροφορίες που περιέχει για το όργιο κακοδι-
αχείρισης στην τράπεζα από τις αρχές του 2015. 

Σ 

ύμφωνα με τη μηνυτήρια αναφο-
ρά, το ελάχιστο επιτόκιο με το οποίο 
μπορούσε να δανείσει η τράπε-
ζα για να μη χάνει χρήματα ήταν 

4,17%. Αυτό το επιτόκιο ήταν για τους πελάτες 
με την καλύτερη πιστοληπτική ικανότητα και, 
όσο αυτή γινόταν πιο επισφαλής, το επιτόκιο 
θα έπρεπε να αυξάνεται. Αυτός ο κανόνας κα-
ταστρατηγούνταν συστηματικά από τη διοίκη-
ση της τράπεζας. Σε περιπτώσεις με διαβάθμι-
ση πιστοληπτικής ικανότητας ICAP F, το μέσο 
επιτόκιο βάσει της τιμολογιακής πολιτικής προ-
βλεπόταν να είναι 8,79%, αλλά δόθηκαν 1.740 
δάνεια συνολικού ύψους 297 εκατ. ευρώ με 
μέσο επιτόκιο 8,32% (απόκλιση 0,47%). Σε πε-
ριπτώσεις με διαβάθμιση G, όπου το μέσο επι-
τόκιο βάσει της τιμολογιακής πολιτικής προ-
βλεπόταν να είναι 11,84%, δόθηκαν 1.589 δά-
νεια, συνολικού ύψους 391 εκατ. ευρώ, με μέσο 
επιτόκιο 8,47% (απόκλιση 3,37%).

Σε περιπτώσεις με διαβάθμιση Η, όπου το 
μέσο επιτόκιο βάσει της τιμολογιακής πολιτι-
κής προβλεπόταν να είναι 14,02%, δόθηκαν 
3.401 δάνεια (αντιστοιχούν στο 31% του συνο-
λικού χαρτοφυλακίου) συνολικού ύψους 1,1 
δισ. ευρώ, με μέσο επιτόκιο 7,75% (απόκλιση 
6,27%).

Σε περιπτώσεις με διαβάθμιση ΝΤ (τη χα-
μηλότερη), όπου το μέσο επιτόκιο βάσει της τι-
μολογιακής πολιτικής προβλεπόταν να είναι 
14,02%, δόθηκαν 528 δάνεια συνολικού ύψους 
142 εκατ. ευρώ, με μέσο επιτόκιο 7,46% (από-
κλιση 6,56%).

Δάνεια με σημαντικά χαμηλότερα επιτόκια 
έλαβαν μια σειρά από εταιρείες γνωστών επι-
χειρηματιών, όπως ο Τοξότης του Χρ. Καλο-
γρίτσα, η Ιντρακόμ του Σ. Κόκκαλη κ.ά. 

Αλλά η αναφορά αποκαλύπτει και άλλες 
ατασθαλίες: Σειρά εταιρειών, μεταξύ των οποί-
ων και οι κατασκευαστικές Τοξότης, J&P ΑΒΑΞ 
και Θέμελη Κατασκευαστική, κατόρθωσαν να 
μετατρέπουν βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτή-
σεις τους σε μακροπρόθεσμα δάνεια, χωρίς εύ-
λογη αιτιολόγηση.

Το αντάλλαγμα που λάμβανε η διοίκηση 
της τράπεζας για να χορηγεί δάνεια με ελάχι-
στη εξασφάλιση και με επιτόκια που τη ζημί-
ωναν, ήταν το συμμετάσχουν οι επιχειρηματίες 
στην ανακεφαλαιοποίησή της. Στην ανακεφα-
λαιοποίηση του χειμώνα του 2015, η διοίκη-
ση της τράπεζας, που φυσικά ελεγχόταν άμεσα 
από την κυβέρνηση και συγκεκριμένα από τον 
αντιπρόεδρο Γ. Δραγασάκη και τον υπ. Μετα-

φορών Χρ. Σπίρτζη, είχε ως στόχο να μη βρε-
θεί στην ανάγκη του ΤΧΣ, όπως οι υπόλοιπες 
συστημικές τράπεζες. Έτσι χρηματοδότησε επι-
χειρηματίες με τους οποίες διατηρούσε φιλικές 
σχέσεις, ώστε να συμμετάσχουν στην ανακεφα-
λαιοποίησή της. 

Σύμφωνα με το πόρισμα της ΤτΕ, η Τράπε-
ζα Αττικής χορήγησε δάνεια σε 16 εταιρείες, τε-
χνικές και άλλες. Η Τοξότης συμμετείχε στην αύ-
ξηση με 12 εκατ. ευρώ. Περίπου 16 εκατ. ευρώ 
έλαβαν εταιρείες που συνδέονται με τον επι-
χειρηματία Γιώργο Φειδάκη. H κατασκευαστι-
κή JP Άβαξ έλαβε δάνειο 12 εκατ. ευρώ. Η PAP 
Energy, στην οποία συμμετέχει ο επιχειρημα-
τίας Λ. Παναγάκος, πήρε δάνειο 6 εκατ. ευρώ. 
Ο όμιλος Intracom του Κόκκαλη έλαβε δάνειο 
1,252 εκατ. ευρώ και συμμετείχε στην αύξη-
ση κεφαλαίου με το ποσό των 2,25 εκατ. ευρώ. 
Επίσης η Intrasoft συμμετείχε στην αύξηση κε-
φαλαίου με 1 εκατ. ευρώ και το πόρισμα ανα-
φέρει ότι υπήρξε έμμεση χρηματοδότηση ενός 
εκατ. ευρώ. Με 4 εκατ. ευρώ συμμετείχε η Ionis 
Development SA, η οποία επίσης έλαβε ισόπο-
ση απευθείας χρηματοδότηση από την τράπεζα. 
Η Hellenic Plastic SA τοποθέτησε 2 εκατ. ευρώ 
στην αύξηση της Τράπεζα Αττικής και οι ελε-
γκτές αναφέρουν ότι η εταιρεία χρηματοδοτή-
θηκε άμεσα από την τράπεζα με 2 εκατ. ευρώ.

Το βαρίδι Καλογρίτσας
Ο Χρ. Καλογρίτσας εξελίσσεται σε μόνιμο βρα-
χνά για την κυβέρνηση, παρά τις όποιες υπη-
ρεσίες τής παρέχει με την έκδοση της εφημερί-
δας Documento. Κατά το 2015, η Τράπεζα Ατ-
τικής χρηματοδότησε τις εταιρείες Καλογρίτσα 
με σχεδόν 40 εκατ. ευρώ με πολύ ευνοϊκούς 

όρους, όπως το ότι η εξασφάλιση της τράπε-
ζας, αντί να είναι σε μετρητά, να είναι ενεχυρί-
αση συμβάσεων που υπογράφει αφειδώς με το 
Δημόσιο ο Καλογρίτσας. Τον Απρίλιο 2015 η 
τράπεζα του αύξησε το πιστωτικό όριο από 10 
εκατ. ευρώ, σε 50 εκατ., και στις 14 Μαΐου σε 
100 εκατ. ευρώ! Το δάνειο που έλαβε ο Καλο-
γρίτσας τον Σεπτέμβριο του 2015, ύψους 14,5 
εκατ. ευρώ είχε επιτόκιο 2,6%, τη στιγμή που η 
τράπεζα θα έπρεπε να δανείζει σε πελάτες με 
την πιστοληπτική ικανότητα του συγκεκριμέ-
νου επιχειρηματία με επιτόκιο όχι κάτω από 
11,84% (απόκλιση 9,24%)!

Αλλά ο Καλογρίτσας δεν κάθεται στ' αβγά 
του – σύμφωνα με απαντητική επιστολή της 
τράπεζας Αττικής προς τον επιχειρηματία, στις 
24 Ιανουαρίου 2017 της ζήτησε νέο δάνειο. 
Η τράπεζα του απάντησε ότι δεν θα ανεχθεί τις 
ασφυκτικές πιέσεις του (καταγγέλλει μέχρι και 
απειλητικά μηνύματα κατά υπαλλήλων της) και 
δεν πρόκειται να του χορηγήσει νέα δάνεια, για-
τί έχει υπερβεί το όριο που του έθεσαν, των 108 
εκατ. ευρώ. Η τράπεζα τον απειλεί ότι, «Εάν δεν 
είστε σε θέση να φέρετε εις πέρας τα έργα που 
έχετε αναλάβει, είτε με χρηματοδοτήσεις άλλων 
τραπεζών ή τρίτων, άλλως εξ ιδίων σας, τότε θα 
μας αναγκάσετε να σας θέσουμε υπό την επο-
πτεία μας και να επιδιώξουμε να αναλάβουν 
και αποπερατώσουν τα εν εξελίξει έργα σας άλ-
λοι αξιόπιστοι φορείς», δηλαδή να θέσει υπό 
εποπτεία της τις εταιρείες του. Ενώ τον καρφώ-
νουν (και καρφώνουν και την κυβέρνηση) για 
την εμπλοκή του στα ΜΜΕ: «Είναι όμως απορί-
ας άξιον πώς είσθε έτοιμοι να σπαταλήσετε υπέ-
ρογκα ποσά δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε 
άλλες άσχετες επιχειρήσεις μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης και δεν τοποθετείτε τα κεφάλαια αυτά 
στον όμιλο των τεχνικών σας επιχειρήσεων, για 
να τις καταστήσετε ενήμερες και αξιόχρεες».

Η επιδίωξη Δραγασάκη για παράλληλο 
τραπεζικό σύστημα ήταν το πλαίσιο που αναζη-
τούσαν οι Σπίρτζης–Παππάς προκειμένου με 
τα λεφτά του Ταμείου Μηχανικών, να στήσουν 
τα νέα τζάκια τύπου Καλογρίτσα. Τόσο η σύλλη-
ψη της ιδέας, όσο και η εκτέλεσή της έχουν ως 
αποτέλεσμα- ένα σκάνδαλο πρώτης τάξης, διά 
χειρός Σύριζα. 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

“ 
Ο Χρ. Καλογρίτσας εξε-

λίσσεται σε μόνιμο βραχνά 

για την κυβέρνηση, παρά 

τις όποιες υπηρεσίες τής 

παρέχει με την έκδοση της 

εφημερίδας Documento

Σύριζα-Bank και το βαρίδι Καλογρίτσας

του Γιάννη Ξένου

Αποχαιρετώντας 
τη ΔΕΗ
Οι τροϊκανοί από το Χίλτον θέτουν επιτα-
κτικά ζήτημα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, 
με πώληση μονάδων παραγωγής ή αύ-
ξηση των δημοπρατούμενων ποσοτήτων 
ρεύματος. Το θέμα της ιδιωτικοποίησης 
της ΔΕΗ δεν είναι κάποια «τρελή ιδέα» 
που τους ήρθε ξαφνικά, όπως είναι ικα-
νοί να λένε οι Συριζαίοι στα τηλεπαράθυ-
ρα. Προκύπτει από το τρίτο μνημόνιο που 
υπέγραψαν τον Ιούλιο του 2015, όπου 
δεσμεύτηκαν ότι μέχρι το 2020 το μερί-
διο της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής θα πρέ-
πει να μειωθεί από το 89% που είναι σή-
μερα σε κάτω από το 49%. 

Η τρόικα πιέζει, υποστηρίζοντας τα δι-
καιώματα των ιδιωτικών παρόχων ηλε-
κτρισμού, για βίαιο άνοιγμα της αγοράς 
που μεταφράζεται σε άμεση πώληση του 
40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρι-
κών μονάδων της ΔΕΗ. Η «γραμμή άμυ-
νας» του αρμόδιου υπουργού, Γ. Σταθά-
κη είναι να φρενάρει κάπως την πορεία 
ξεπουλήματος της ΔΕΗ, τουλάχιστον μέ-
χρι τα Χριστούγεννα. Αλλά και σε αυτήν 
την αξιολόγηση η ΔΕΗ να γλιτώσει το ξε-
πούλημα, στην επόμενη, που θα είναι σε 
μερικούς μήνες δεν θα το αποφύγει, διό-
τι  οι Συριζαίοι δεσμεύτηκαν το καλοκαί-
ρι του 2015 να την ξεπουλήσουν. Έτσι σε 
ένα δύο χρόνια οι εκατοντάδες χιλιάδες 
καταναλωτές που έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές στην ΔΕΗ, με ιδιωτικοποιημέ-
νη σε μεγάλο βαθμό την αγορά ενεργεί-
ας, θα έχουν για φωτισμό κεράκια. Αλλά 
αυτό ποσώς ενδιαφέρει τον Σταθάκη και 
την παρέα του, γιατί σε ένα δύο χρόνια 
δεν θα βρίσκονται στην εξουσία οπότε 
την καταστροφή που προκάλεσαν στην 
οικονομία και τους όρους του μνημονίου 
τους θα τα διαχειριστούν άλλοι. 

Γ.Ξ. 

οι μεθοδεύσεις της κυβέρνησης στην τράπζεζα αττικής είναι μέγα σκάνδαλο
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Στις 17 Φεβρουαρίου, ο περί 
τον Ευάγγελο Βενιζέλο «Kύ-
κλος ιδεών για την εθνική ανα-
συγκρότηση» πραγματοποίησε 
στο θέατρο Παλλάς  της Θεσσα-
λονίκης μια μεγάλη εκδήλωση 
με θέμα, «Εθνικολαϊκιστές Vs. 
Υπνοβάτες. Η Ευρώπη και η Ελ-
λάδα στον παγκόσμιο χάρτη του 
λαϊκισμού». Εκεί, μεταξύ των Π. 
Παπασαραντόπουλου, Α. Πα-
νταζόπουλου, Ι. Πιπίνη, Β. Πα-
παβασιλείου και Η. Κανέλλη, ο 
ίδιος ο Βενιζέλος πραγματοποί-
ησε μια εφ' όλης της ύλης τοπο-
θέτηση. 

Τ 

ην οποία αξίζει να σχολιά-
σουμε, καθώς η καταγγελία 
του «εθνολαϊκισμού» και το 
σχετικό πολιτικό αφήγημα 

που τη συνοδεύει, αποτελεί την ιδεο-
λογική βάση πάνω στην οποία άσκη-
σε και ασκεί την αντιπολίτευσή του 
όλο το αστικό πολιτικό μπλοκ –από 
την εκσυγχρονιστική αριστερά μέχρι 
τη νεοφιλελεύθερη δεξιά– απέναντι 
στον ΣΥΡΙΖΑ και τους ΑΝΕΛ ήδη πριν 
καν αναλάβουν την εξουσία. 

Η καταγγελία του «εθνολαϊκι-
σμού» επικεντρώνει σε χαρακτηρι-
στικά από το στυλ διακυβέρνησης 
που θα καθιερώσει το δίδυμο ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ: Την έμφαση στη δημαγω-
γία, τη νεοαυριανική προπαγάνδα, 
την επιστράτευση της πατριδοκαπη-
λείας, ως πολιτικό άλλοθι από τον 
υπουργό Άμυνας. Τα ανάγει, όμως, σε 
τεκμήρια για την ύπαρξη ενός ενιαί-
ου πολιτικού ρεύματος με στοιχεία οι-
κονομικού προστατευτισμού, κρατι-
σμού, αυταρχικής αμφισβήτησης της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας και εθνι-
κισμού που συνδυάζει την υπεράσπι-
ση της πολιτιστικής ταυτότητας με την 
κοινωνική καταγγελία. Ο εθνολαϊκι-
σμός, λοιπόν, ως εχθρός, ως έκφρα-
ση της αντίδρασης στην παγκοσμι-
οποίηση. Που γυρεύει να αντιστρέ-
ψει τις θετικές της κατακτήσεις, το 
ευρωπαϊκό κεκτημένο για την Ελλά-
δα, την πρόοδο που έχει συντελεστεί 
προς την κατεύθυνση μιας οικονομι-
κά και νομισματικά ενωμένης, ομο-
σπονδιακής Ένωσης, την οργανωμέ-
νη παγκοσμιοποίηση για τον πλανή-
τη, με τους διεθνείς οργανισμούς της, 
τους θεσπισμένους κανόνες ελεύθε-
ρου εμπορίου, τις πολυμερείς συνθή-
κες κ.ο.κ. 

Στις μέρες μας, κάθε πολιτικό 
αφήγημα παράγει και μια μεταπραγ-

ματικότητα. Και το ίδιο συμβαίνει 
με το αφήγημα της καταγγελίας του  
«εθνολαϊκισμού». Σύμφωνα με αυ-
τήν, η κρίση υπήρξε ένα «διαρθρω-
τικό επεισόδιο» και όχι ένα πρόβλη-
μα θεμελίων της παγκοσμιοποίησης· 
μπορεί να απαντηθεί με μια φυγή 
προς τα μπρος, εντείνοντας τις δια-
δικασίες διεθνοποίησης της οικονο-
μικής, πολιτικής και κοινωνικής ορ-
γάνωσης. Αρκεί να αντιμετωπιστεί η 
συνωμοσία των «αντιδραστικών», ο 
«εθνολαϊκισμός», που αποτελεί και 
τον μεγαλύτερο κίνδυνο του καιρού 
μας: Καλή η παγκοσμιοποίηση, κα-
κός όποιος την αμφισβητεί –και πρέ-
πει να χτίσουμε ένα «μέτωπο του φω-
τός» ενάντια στον νέο ανορθολογι-
σμό, όπως περίπου υποστήριξε ο Ευ. 
Βενιζέλος στο Παλλάς. 

Ωστόσο τέτοια ιδεοληπτικά σχή-
ματα κάθε άλλο παρά «ορθολογικά» 
(sic!) είναι. Γι’ αυτό και στην πράξη 
αντιστρέφουν την ίδια την πραγματι-
κότητα, αποσυνδέοντας τους εκφρα-
στές τους από κάθε αίσθηση ρεαλι-
σμού. 

Γι’ αυτό και καταγγέλλουν ως 
«εθνολαϊκιστική» μια πολιτική που 
μάλλον τη σφοδρή συνέχεια της δι-
κής τους, «μνημονιακής» πολιτικής, 
συνιστά. Και μάλιστα καταφέρνει, 
πολύ πιο αποτελεσματικά, να ξεπα-
τώσει την κοινωνική βάση αυτού του 
ίδιου του «εθνολαϊκισμού» που κα-
ταγγέλλουν(!): Τους μισθωτούς, τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, τους 
μπλοκάκηδες, τον «καθημερινό κό-
σμο της αγοράς». 

Κι επίσης, άραγε, αυτό που κατο-
νομάζεται ως «εθνολαϊκισμός» είναι 
τάχα η αιτία της κρίσης που αντιμετω-
πίζει η παγκοσμιοποίηση, ή το παρά-
γωγό της; Δεν πρόκειται για μια συζή-

τηση του τύπου «το αβγό ή η κότα»· 
είναι μια διαπίστωση πολύ κρίσιμη 
για την κατανόηση της πραγματικότη-
τας: Η παγκοσμιοποίηση δεν είναι μια 
παγιωμένη, αδήριτη κατάσταση, που 
έρχονται να αμφισβητήσουν οι κακοί 
εθνολαϊκιστές. 

Είναι μια σχέση, που αναδεικνύ-
ει στον κόσμο της μειοψηφίες και κα-
ταβυθίζει, χαντακώνει στο κοινωνι-
κό, πολιτικό και οικονομικό περιθώ-
ριο πλειοψηφίες. Μια αντιθετική σχέ-
ση μεταξύ «παγκόσμιου κέντρου» 
και ενδοχώρας, δύο κόσμους που 
δεν νοούνται κατ' ανάγκην γεωγρα-
φικά, αλλά υπάρχουν ως κοινωνι-
κές εμπειρίες στον σύγχρονο κό-
σμο. Είναι λογουχάρη η αριστεροδε-
ξιά των βορείων προαστίων, που με-
τέχει στην κοσμοπολίτικη ταυτότητα 
της παγκοσμιοποίησης, ένα σύμφυρ-
μα της αμερικάνικης βουλιμικής κα-
τανάλωσης, με ευρωπαϊκά προοδευ-
τικά ιδεολογικά φετίχ, που προσαρτά 
μαζί της το πολυεθνικό εργαζόμενο 
πλήθος που εισάγεται τις τελευταίες 
δεκαετίες και αποσυνδέεται από την 
εθνική μας πραγματικότητα. Και εί-
ναι η πλειοψηφία του κοινωνικού αρ-
χιπελάγους μικρών και μεσαίων, από 
την Ηλιούπολη στα Πατήσια και από 
εκεί στα Λιόσια, που πετιούνται στα-
διακά εκτός. Εκτός πολιτικού συστή-
ματος, καθώς δεν υφίσταται κανείς να 
αντιπροσωπεύσει τα συμφέροντα και 
τα αιτήματά τους· εκτός οικονομικών 
κυκλωμάτων της παγκοσμιοποίησης, 
σε συνθήκες μεσαιωνικής φορολη-
στείας· εκτός δημόσιας συζήτησης· 
εκτός κοινωνικών αναφορών, κα-
θώς το μηντιακό-αξιακό σύστημα της 
παγκοσμιοποίησης επιδίδεται σε ένα 
αντίστροφο απαρτχάιντ, προπαγανδί-
ζοντας με οργουελιανή μαεστρία ότι 

μόνον οι πρόσφυγες και οι μετανά-
στες έχουν δικαίωμα στην απόλαυ-
ση μιας κανονικής κοινωνικής αλλη-
λεγγύης και πρόνοιας. 

Άρα, τι συμβαίνει; Η αποσύνδε-
ση κάποιων στρωμάτων από τη συ-
γκεκριμένη, εθνική πραγματικότη-
τα της Ελλάδας, στην κλίμακα της πα-
γκοσμιοποίησης, προκύπτει από μια 
αντίθετη κίνηση, καταβύθισης κά-
ποιων άλλων στο περιθώριο. Η πα-
γκοσμιοποίηση στηρίχτηκε πάνω σε 
αυτήν τη σχέση. Το παράγωγό της εί-
ναι ο αποκλεισμός που την επιβρα-
δύνει –και την ανακόπτει, όταν το χά-
σμα του αποκλεισμού τείνει να κατα-
πιεί, πέραν των εργατικών, και τα με-
σαία αστικά στρώματα. Το γεγονός 
αυτού του αποκλεισμού τροφοδοτεί 
την άνοδο τυχοδιωκτικών πολιτικών 
δυνάμεων, που σπεύδουν να πλειο-
δοτήσουν στην οργή και την απελπι-
σία της κοινωνίας. Γιατί είναι τυχοδι-
ωκτικές; Διότι τα στρώματα που περι-
θωριοποιούνται από την παγκοσμι-
οποίηση στερούνται και τα πολιτικά 
μέσα για να εκφραστούν. Οι πολιτικές 
δυνάμεις που άλλοτε τους αντιπρο-
σώπευαν, η αριστερά, η σοσιαλδημο-
κρατία, τα συνδικάτα, έχουν ενσωμα-
τωθεί και αυτά στον κόσμο της παγκο-
σμιοποίησης, και, άρα, οι «απέξω» 
δεν διαθέτουν ούτε την τεχνοκρατία, 
ούτε το πολιτικό προσωπικό για να 
απαντήσουν στην πολιτική πρόκληση 
που δέχονται. 

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος εξηγού-
σε στην εκδήλωση του Παλάς πως 
ο «εθνολαϊκισμός» μετατοπίζει την 
πολιτική, από τις δημοκρατίες της συ-
ναίνεσης του Κέλσεν, στις ριζοσπα-
στικές δημοκρατίες της σύγκρουσης 
του Καρλ Σμιτ… Φανταζόμαστε, ακού-
γοντας ή διαβάζοντάς τον, μια σκοτει-
νή, καρτουνίστικη φιγούρα, να περι-
στρέφει γελώντας χαιρέκακα το κου-
μπί της πολιτικής ζωής, από τον δεί-
κτη της συναινετικής δημοκρατίας 
σε εκείνον της συγκρουσιακής. Έτσι 
αφελώς ακούγεται η άποψή του, κα-
θώς στην πραγματικότητα, βέβαια, 
είναι η μισή ελληνική κοινωνία που 
έχει πεταχτεί τα τελευταία χρόνια έξω 
από το πολιτικό σύστημα, δεν αντι-
προσωπεύεται από κανέναν, και εί-
ναι αυτό το γεγονός που παράγει τη 
σύγκρουση.  

Όντας πελαγωμένο σε τέτοια ιδε-
ολογικά σχήματα, δεν είναι να απορεί 
κανείς που, αυτές τις μέρες, το αστι-
κό πολιτικό μπλοκ, αντί να επιβεβαι-
ώνει μια νίκη κατά κράτος απέναντι 
σε μια κυβέρνηση που επισωρεύει 
διαρκώς καταστροφές επί καταστρο-

φών, φαλτσάρει ηχηρά και επικίνδυ-
να: Μπερδεύει την άσκηση αντιπολί-
τευσης με την ταύτιση με τους δανει-
στές, συγκρούεται με τους ταξιτζήδες 
για την απελευθέρωση του κλάδου 
τους, υπερψηφίζοντας, μαζί με τους… 
υπουργούς του ΣΥΡΙΖΑ τη CETA. Η μή-
πως είναι τυχαίο, ότι η κύρωση από 
τους ευρωβουλευτές της ΝΔ μιας δι-
ακρατικής συνθήκης, που παραδί-
δει τη φέτα στους αδηφάγους μηχανι-
σμούς της κερδοσκοπικής παγκόσμι-
ας αγοράς τροφίμων, θα προκαλέσει 
εσωκομματικούς τριγμούς, που θα 
αναγκάσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη 
να καθαιρέσει από τη θέση του τομε-
άρχη Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, έναν από τους ελάχιστους βου-
λευτές του που διαθέτουν πραγματι-
κή κοινωνική αναφορά, τον αγρότη-
συνεταιριστή Γ. Κασαπίδη; 

Προφανώς και όχι. Διότι αν ο 
εθνολαϊκισμός είναι ο εχθρός, τότε το 
αστικό μπλοκ πρέπει να βρεθεί αντι-
μέτωπο και με την πλατιά κοινωνική 
του βάση: Δηλαδή όλες τις λαϊκές τά-
ξεις που περιθωριοποιούνται από τη 
βίαιη «προσαρμογή» της Ελλάδας 
στα οικονομικά της παγκοσμιοποί-
ησης. Έχοντας όμως αυτήν τη θέση, 
πώς το αστικό μπλοκ θα ηγεμονεύσει 
ιδεολογικά πάνω στην ελληνική κοι-
νωνία; Πώς θα εκπονήσει μια στρα-
τηγική που θα το ανυψώσει σε στυ-
λοβάτη της εθνικής και κοινωνικής 
σωτηρίας; Πώς θα επιτύχει ένα ρεύμα 
κοινωνικής κινητοποίησης που θα 
στριμώξει πολιτικά την κυβέρνηση; 

Ρητορικά ερωτήματα. Έχοντας 
αποσυνδεθεί από κάθε εθνική ανα-
φορά, απογειωμένος μέσα στην πα-
γκοσμιοποίηση, ο αστικός πολιτικός 
κόσμος δεν μπορεί να συνάψει πλέον 
οργανικές σχέσεις με την κοινωνική 
πλειοψηφία, και άρα δεν μπορεί να 
πραγματοποιήσει πλειοψηφική πολι-
τική πνοής – έστω στρεβλής και πα-
ρασιτικής, όπως την εποχή Σημίτη. 

Άρα, το πολιτικό προβάδισμα που 
απολαμβάνει σήμερα η μία, νεοφιλε-
λεύθερη συνιστώσα του μπλοκ αυ-
τού, όντας προϊόν απόρριψης του 
αντιπάλου και όχι εμπιστοσύνης 
προς την ίδια, θα είναι επισφαλές, μο-
λονότι πιθανότατα μη αντιστρέψιμο. 
Πράγμα που σημαίνει ότι το πολιτικό 
μπλοκ του αστισμού θα συναντήσει 
πολλαπλά προβλήματα κοινωνικών 
αναφορών και νομιμοποίησης, από 
την στιγμή που θα κληθεί να κυβερ-
νήσει κι έπειτα.      

Ο «εθνολαϊκισμός» και το αστικό πολιτικό μπλοκ
Όταν οι ιδεοληψίες της παγκοσμιοποίησης μπλοκάρουν το παλαιό πολιτικό κατεστημένο. 

Του Γιώργου Ρακκά
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Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω απ’ τα κε-
φάλια όσων «έλυσαν» το Κυπριακό εδώ 
και μήνες: Το φάντασμα του Ερντογάν 
και των εν Κύπρω βαστάζων του, οι οποί-
οι «διέγραψαν» από το λόμπι τους ακόμα 
και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημο-
κρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις και με αφορμή τις ψυ-
χορραγούσες συνομιλίες. 

Π 

οιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις; 
Εκτός του ότι εδώ και καιρό δια-
φαινόταν πως το Κυπριακό σκά-
λωνε στις αισχρές τουρκικές αξι-

ώσεις, τις οποίες ακολουθούσε πιστά ο κατο-
χικός ηγέτης Μουσταφά Ακιντζί, καθώς επί-
σης και το ότι ο Ταγίπ Ερντογάν δεν προτίθετο 
να δώσει συγκατάθεση ούτε καν σε λύση που 
να εγγυάται την παρουσία του στο νησί πριν 
(ή και μετά) το δημοψήφισμα της 16ης Απριλί-
ου για τη συνταγματική μεταρρύθμιση (ή για 
τη μετατροπή του σε σουλτάνο), μια τροπολο-
γία της κυπριακής βουλής αποδείχτηκε (τάχα) 
εξαιρετικής σημασίας για τη συνέχιση των συ-
νομιλιών.

Έτσι, όταν στις 10 Φεβρουαρίου, η πρότα-
ση του ΕΛΑΜ (αδελφού κόμματος της Χ.Α.) για 
εφαρμογή τροπολογίας με την οποία θεσπιζό-
ταν ο εορτασμός του Ενωτικού Δημοψηφίσμα-
τος της 15ης Ιανουαρίου 1950 στα σχολεία, 
υπερψηφίστηκε από όλα τα αντιπολιτευόμενα 
κόμματα (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, 
Κίνημα Οικολόγων, Κίνημα «Αλληλεγγύη»), 
καταψηφίστηκε από το ΑΚΕΛ και πέρασε τελι-
κά με την αποχή του ΔΗΣΥ, η τουρκική πλευ-
ρά (και όχι μόνο) βρήκε την αφορμή που έψα-
χνε και κατηγόρησε τον Πρόεδρο Αναστασι-
άδη (και όλους τους Ελληνοκύπριους), άκου-
σον άκουσον, για επιστροφή στην πολιτική της 
Ένωσης. 

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα, ο «ειρηνοποιός» 
Ακιντζί (που η δημοτικότητά του άρχισε να 
φθείρεται ένθεν και ένθεν των οδοφραγμάτων) 
αποχώρησε από τη συνάντηση που είχε με τον 
Πρόεδρο Αναστασιάδη στις 16 Φεβρουαρίου, 
ενώ ακύρωσε την αμέσως επόμενη συνάντη-
ση, μια βδομάδα μετά. Και τώρα, οι συνομιλίες 
ψυχορραγούν, όχι βέβαια γιατί συνήλθε η δική 
μας πλευρά και κατάλαβε, μετά και τα παιχνί-
δια στο Αιγαίο, πως η Τουρκία δεν πρόκειται 
να συντελέσει σε ένα ειρηνικό και ήσυχο μέλ-
λον, αλλά γιατί η ίδια η κατοχική δύναμη απο-
φάσισε να σκληρύνει τη στάση της, να κατηγο-
ρήσει τον Αναστασιάδη και τους Ελληνοκύ-
πριους (όπως έχει ξαναγίνει) για μισαλλοδοξία 
και να οδηγήσει τις συνομιλίες σε προσωρινό 
ναυάγιο, πιθανώς για να κερδίσει το δημοψή-
φισμα ο Ταγίπ Ερντογάν.

Από κει και έπειτα, στην Κύπρο έρχονται 
εκλογές. Σε λιγότερο από έναν χρόνο τοποθε-

τούνται οι προεδρικές εκλογές, τις οποίες, προ-
φανώς ο νυν πρόεδρος θέλει να κερδίσει. Προ-
φανώς, γιατί φαίνεται να καταλαβαίνει πως η 
παρτίδα της επίπλαστης ειρήνης που έπαιζε 
με τον εγκάθετο της Άγκυρας εδώ και 20 πε-
ρίπου μήνες ούτε την όποια λύση πέτυχε ούτε 
τη δική του κυριαρχία. Και γνωρίζοντας πως η 
βάση του κυβερνώντος κόμματος δεν ξημερο-
βραδιάζεται ούτε στις ΜΚΟ ούτε στα δικοινο-
τικά γκαλά, αλλά διατηρεί έστω έναν λαϊκό και 
περίεργο πατριωτισμό, δεν είναι, φαίνεται, δι-
ατεθειμένος να χάσει και τις εκλογές, προκει-
μένου να κρατήσει στον αναπνευστήρα τις δια-
πραγματεύσεις μέχρι να αποφασίσει ο Ερντο-
γάν τι θα κάνει ως κυρίαρχος σουλτάνος. 

Άλλωστε, όπως δείχνουν τα πράγματα, ο 
Αναστασιάδης δεν φοβάται το ΑΚΕΛ. Πέραν 
της αλησμόνητης πενταετίας Χριστόφια, το 
Κόμμα της αποτυχημένης Αριστεράς ηττάται 
κατά κράτος στις τελευταίες εκλογικές αναμε-
τρήσεις. Εκτός αυτού, η ηγεσία του ΑΚΕΛ έβα-
λε τα ρέστα της στο πρόσωπο του Μουσταφά 
Ακιντζί, επενδύοντας στον κύκλο των συνομι-
λιών της προεδρίας Αναστασιάδη και στηρί-
ζοντας ποικιλοτρόπως τον νυν πρόεδρο. Άρα, 

ούτε τον ρόλο της αντιπολίτευσης διατηρεί, 
ούτε μπορεί να πείσει την πλειοψηφία της βά-
σης του κόμματος να στηρίξει έναν νέο υποψή-
φιο, που είναι καταδικασμένος να χάσει. Μέ-
νουν, λοιπόν, τα κόμματα της άλλης αντιπολί-
τευσης, το ΔΗΚΟ, η ΕΔΕΚ, οι Οικολόγοι και 
η Αλληλεγγύη, με τη Συμμαχία Πολιτών του 
Γιώργου Λιλλήκα να αυτονομείται και να προ-
ωθεί τη δική της υποψηφιότητα, προς πείσμα 
της… λογικής. Στο κάτω κάτω, τον Φεβρουά-
ριο παίζεται το μέλλον της Κύπρου και όχι του 
όποιου κόμματος. Ο καιρός θα δείξει, πάντως, 
αν θα προκαλέσουν φόβο στον Αναστασιάδη.

Ανακεφαλαιώνοντας, οι επικίνδυνες ήδη 
συνομιλίες για την τουρκικής έμπνευσης επί-
λυση του Κυπριακού μπήκαν στην κατάψυ-
ξη, με υποτιθέμενη αφορμή την… Ένωση. Οι 
Τούρκοι δεν φαίνονται έτοιμοι να συναινέ-
σουν στην όποια (ακόμα και τουρκική) λύση 
πριν το δημοψήφισμά τους, ασχέτως αν ο Ανα-
στασιάδης και η διαπραγματευτική του ομάδα 
έδειχναν έτοιμοι να παραχωρήσουν γην και 
ύδωρ στους Ακιντζί και Ερντογάν. Και, στο με-
ταξύ, ο ίδιος ο ΠτΔ ετοιμάζεται για μια άγρια 
και άκρως «πατριωτική» προεκλογική περίο-
δο, μήπως και μπορέσει να «λύσει» (ή να κλεί-
σει) το Κυπριακό (και την Κύπρο) την επόμε-
νη πενταετία. Διότι, πέραν πάσης αμφιβολί-
ας, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν είναι άλλος 
από τον Νίκο Αναστασιάδη που «έδινε το αίμα 
του» υπέρ του αισχρού Σχεδίου Ανάν πριν 13 
τόσα χρόνια και το απέδειξε όλους αυτούς τους 
μήνες που εγγυόταν την τουρκική παρουσία 
στο νησί μετά τη λύση. Θα βρεθεί, άραγε, κα-
νείς, βγαίνοντας από το βασίλειό του, να απο-
κρούσει την προέλαση του Αναστασιάδη και, 
με σύμμαχο τον κυπριακό Ελληνισμό, να κα-
τεβάσει την αυλαία των συνδρόμων της ήττας, 
του ενδοτισμού και της κατηφόρας;

 Ίτε…

Ρ 

ωτάνε συχνά τους πολιτικούς 
του λεγόμενου πατριωτικού 
χώρου σε Κύπρο και Ελλάδα: 
«Τί προτείνετε, κύριοι, λοι-

πόν, ως αντίβαρο στην Δ.Δ.Ο. (Διζωνι-
κή Δικοινοτική Ομοσπονδία);» Και δεν 
έχουν τίποτα ουσιαστικό με βαρύτητα 
και περιεχόμενο να πούνε,  τέτοιο που 
να ενώσει τον ελληνικό λαό σε Κύπρο 
και Ελλάδα, σε όραμα και στόχο. Λένε 
διάφορα περί «ευρωπαϊκής λύσης»  ή 
«ενιαίο κράτος»  και άλλες παραλλα-
γές...

Πολιτικός δεν είμαι και ούτε ποτέ 
ήθελα, ούτε θέλω να γίνω. Ως ένας Έλ-
ληνας που έτυχε να γεννηθώ και να με-
γαλώσω στην Κύπρο, το μόνο που σκέ-
φτομαι είναι το εξής απλό: Η Κύπρος 
μόνο ως κομμάτι αναπόσπαστο του ελ-
ληνισμού μπορεί να υπάρξει. Προσωπι-
κά δεν έπαψα ούτε στιγμή (διανύω την 
5η δεκαετία της ζωής μου) είτε ως παι-
δί είτε ως έφηβος είτε ως νέος και τώρα 
ως μεσήλικας να πιστεύω ότι το μόνο 
που πρέπει να γίνει και για την Κύπρο 
και για την Ελλάδα είναι η Ένωση των 
δύο. Πώς; Αποκτώντας ισχύ σε όλα τα 
μέτωπα που μετρούν στον κόσμο στον 
οποίο ζούμε: Κοινωνικό Σύνολο, Παι-
δεία, Οικονομία, Ένοπλες Δυνάμεις, Δι-
πλωματία, Δημογραφικό. Πότε; Όσο 
χρειαστεί: 10 χρόνια, 20, 40, 80, 100..., 
όσα χρειαστεί. Γιατί; Διότι ζούμε σε κό-
σμο όχι αγγελικά πλασμένο, αλλά γε-
μάτο άγρια θηρία. Το άγριο θηρίο που 
μας επιτέθηκε, μας πήρε ένα κομμάτι 
δικό μας με τη βία, όπως ένα λιοντάρι 
αρπάζει ένα ελαφάκι από τη  μάνα ελα-
φίνα. Δεν το έχει ξαναφέρει πίσω. Έχε-
τε δει εσείς ποτέ λιοντάρι να επιστρέφει 
το ελαφάκι, έστω και πληγωμένο, πίσω 
στη μάνα-ελαφίνα;

 Και επειδή μπορεί κάποιος να πει 
ότι υπάρχουν και καλά λιοντάρια –το 
δέχομαι αν και δυσπιστώ– το λιοντά-
ρι στην περίπτωσή μας έχει δοκιμαστεί. 
Όχι μόνο δεν επέστρεψε το ελαφάκι στη 
μάνα-ελαφίνα εδώ και 43 χρόνια, αλλά 
καραδοκεί να «πάρει» κι άλλα ελαφά-
κια από τη μάνα-ελαφίνα κι αν είναι δυ-
νατόν και την ίδια τη μάνα...

03/01/2017
Στέφανος Μανώλης

Πάφος, Κύπρος

Το ελαφάκι 
και το 
λιοντάρι

του Αλέκου Μιχαηλίδη

“ 
Οι επικίνδυνες συνομιλίες  

μπήκαν ήδη στην κατάψυ-

ξη. Οι Τούρκοι δεν φαί-

νονται έτοιμοι να συναι-

νέσουν στην όποια (ακόμα 

και τουρκική) λύση πριν 

το δημοψήφισμά τους.

Η «Ένωση» ναυάγησε  
τις συνομιλίες ή ο Ερντογάν;

στην κύπρο ετοιμάζονται για μια άγρια προεκλογική εκστρατεία

Ο Αναστασιάδης δεν φοβάται το ΑΚΕΛ. Πέραν της αλησμόνητης πενταετίας Χριστόφια, το 
Κόμμα της αποτυχημένης Αριστεράς ηττάται κατά κράτος στις τελευταίες εκλογικές αναμε-
τρήσεις
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Το νέο ασφαλιστικό, ο νόμος 
4387/2016 (ή νόμος Κατρού-
γκαλου), μπήκε σε εφαρμογή 
από τις αρχές του έτους, ολο-
κληρώνοντας τη φοροεπιδρομή 
που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τε-
λευταία μνημονιακά χρόνια.

Γ 

ια τον κλάδο των μηχανι-
κών, ουσιαστικά αποτελεί 
την ταφόπλακα, τουλάχι-
στον όπως τον ξέραμε μέ-

χρι σήμερα. Με ποσοστό 37,95% επί 
του φορολογητέου εισοδήματος (για 
να ακολουθήσουν φορολόγηση από 
το πρώτο ευρώ, τέλος επιτηδεύμα-
τος, εισφορά αλληλεγγύης, κ.λπ.), 
ουσιαστικά μιλάμε για δήμευση των 
2/3 του εισοδήματος του μηχανικού. 
Σε συνθήκες παραγωγικής ερήμω-
σης, με τον παραγωγικό και κατα-
σκευαστικό κλάδο σε ελεύθερη πτώ-
ση, δεν είναι τυχαίο που οι μηχανικοί 
διαγράφονται κατά χιλιάδες από το 
ΤΕΕ, απεμπολώντας τα επαγγελμα-
τικά τους δικαιώματα, για να γλιτώ-
σουν από τη μέγκενη των εισφορών. 
Ούτε ότι οι νέοι μηχανικοί δεν εγγρά-
φονται καν στο ΤΕΕ, αλλά απευθείας 
αναζητούν επαγγελματική αποκατά-
σταση στο εξωτερικό.

Πώς φτάσαμε εδώ; 

Φυσικά, ο κλάδος των μηχανικών 
δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από 
τον παρασιτικό χαρακτήρα της ελ-
ληνικής οικονομίας, που εντάθη-
κε θεαματικά την τελευταία 20ετία. 
Η έκρηξη της οικοδομής, με τα φτη-
νά στεγαστικά δάνεια (που πανάκρι-
βα πληρώνουμε τώρα), αλλά και τα 
φαραωνικά μεγάλα έργα του 2004, 
έφεραν τον κλάδο σε μια, πλαστή 
όπως αποδείχτηκε, ευημερία, τα 
πρώτα χρόνια της νέας χιλιετίας. Η 
πτώση της οικοδομής πάνω από 80% 
τα 7 μνημονιακά χρόνια, σε συνδυα-
σμό με τη στάση πληρωμών του ελ-
ληνικού κράτους, κυρίως στα μικρά 
δημόσια έργα, οδήγησε τη μεγάλη 
πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμε-
νων μηχανικών και των μικροεργο-
λάβων στη συρρίκνωση των εισοδη-
μάτων τους, ή ακόμα και την οικονο-
μική καταστροφή και χρεοκοπία.

Εκτός των παραπάνω όμως, με 
το PSI το 2012 επήλθε μείωση άνω 
του 50% στην περιουσία του ΤΣΜΕΔΕ 
(σχεδόν 2,5 δισ.). Όσο για τη μαύρη 
τρύπα της Τράπεζας Αττικής, εξαϋ-
λώθηκαν πάνω από 800 εκατομμύ-
ρια στις ανακεφαλαιοποιήσεις των 
τελευταίων ετών, εκτός από τα υπό-
λοιπα όργια που έγιναν με τις δανει-

οδοτήσεις ημετέρων.
Παρ' όλα αυτά, το ΤΣΜΕΔΕ μέ-

χρι και σήμερα παρέμεινε βιώσιμο, 
πλεονασματικό και με αξιοπρόσε-
κτα αποθεματικά (2 δισ. περίπου με-
ταφέρθηκαν ως προίκα στον ΕΦΚΑ), 
κυρίως λόγω της υψηλής αναλογίας 
ασφαλισμένων προς συνταξιούχους 
(άνω του 7:1 το 2006). Αυτή η ανα-
λογία όμως μειώνεται ραγδαία τα τε-
λευταία χρόνια, κυρίως λόγω των 
μαζικών διαγραφών, αλλά και των 
πολλών συνταξιοδοτήσεων, με απο-
τέλεσμα το 2013 να φτάσει το 4,7:1, 
ενώ σήμερα σίγουρα είναι ακόμα μι-
κρότερη.

Τι σημαίνει το νέο
ασφαλιστικό

Η παρατεταμένη οικονομική κρίση, 
με την εξοντωτική φορολόγηση, σε 
συνδυασμό με τις υπέρογκες ασφα-
λιστικές εισφορές, έχουν μειώσει 
κατακόρυφα τις νέες εγγραφές μη-
χανικών στο ΤΕΕ (και κατά συνέπεια 
στο ΤΣΜΕΔΕ, καθώς αυτό είναι υπο-
χρεωτικό), αυξάνοντας παράλληλα 
γεωμετρικά τις διαγραφές.

Με τον νέο τρόπο υπολογι-
σμού των ασφαλιστικών εισφορών, 
το 37,95% (20% για κύρια σύντα-
ξη, 6,95% κλάδος υγείας, 7% επι-
κουρική σύνταξη και 4% εφάπαξ), 
αυτό που αναμένεται να οργιάσει 
είναι η εισφοροδιαφυγή μέσω της 
απόκρυψης εισοδημάτων. Συνυπο-
λογίζοντας φορολόγηση 29% (συν 
100% προκαταβολή για το επόμενο 
έτος!!!) από το πρώτο ευρώ στο υπο-
λειπόμενο εισόδημα, συν το τέλος 
επιτηδεύματος (650 €), φτάνουμε σε 
ουσιαστική δήμευση παραπάνω από 
το 60% του ετήσιου εισοδήματος! Με 
την κατάργηση των ελάχιστων αμοι-
βών και την πλήρη απουσία ελεγκτι-
κού μηχανισμού, είναι δεδομένο ότι, 
όποιος μπορεί να κρύψει εισοδήμα-
τα, θα το κάνει.

Οι μισθωτοί μηχανικοί, όσοι έχουν 
απομείνει με την κατάρρευση της οι-
κονομίας τα τελευταία χρόνια, θα 
κληθούν να πληρώσουν μαζί με τους 
εργοδότες τους πάνω από το 46% των 
μεικτών αποδοχών τους στον ΕΦΚΑ. 
Όσοι δε από αυτούς διατηρούν και 
δελτίο παροχής υπηρεσιών, θα πλη-
ρώσουν διπλές ασφαλιστικές εισφο-
ρές, και ως ελεύθεροι επαγγελματί-
ες! Ακόμα και με μηδενικά εισοδή-
ματα από τα μπλοκάκια, θα «ασφα-
λιστούν» με το κατώτατο ασφάλιστρο 
(586,08x37,95%=222,42 € μηνιαί-
ως).

Όσον αφορά τα μπλοκάκια, για 
τα οποία έγινε πολύς λόγος, ουσια-
στικά επαφίενται στην καλή θέληση 

των εργοδοτών τους, εάν αυτοί είναι 
μέχρι δύο. Γιατί, εάν είναι παραπά-
νω, αντιμετωπίζονται ως αυτοαπα-
σχολούμενοι. Και ναι, η παροχή υπη-
ρεσίας με μπλοκάκι αποτελεί στρέ-
βλωση για την αγορά εργασίας. Στις 
παρούσες συνθήκες όμως οικονομι-
κής καταστροφής, είναι ίσως η μόνη 
διέξοδος για μεγάλο μέρος των μη-
χανικών ώστε να συμπληρώσουν 
ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Οι όψιμοι 
όμως επικριτές αυτής της στρέβλω-
σης, με πρώτο και καλύτερο τον κ. 
Σπίρτζη, νυν υπουργό Υποδομών και 
πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, καλό θα 
ήταν να είχαν την ίδια άποψη και την 

εποχή της Ολυμπιάδας και των με-
γάλων έργων, που οργίαζαν οι με-
γαλοεργολάβοι εκμεταλλευόμενοι 
τη μαύρη εργασία και τα μπλοκάκια 
των μηχανικών.

Το πιο αισχρό όμως του νέου 
ασφαλιστικού είναι η αντιμετώπι-
ση των νέων συναδέλφων. Η έκπτω-
ση που πάντα υπήρχε για τα 5 πρώτα 
έτη της επαγγελματικής τους σταδιο-
δρομίας, εκτός του ότι πλέον μειώνε-
ται (30% για τα δύο πρώτα, 20% για τα 
υπόλοιπα τρία), παραμένει ως ασφα-
λιστική οφειλή, την οποία ο ασφαλι-
σμένος πρέπει να καλύψει το αργότε-
ρο από το 16ο έως το 20ο έτος ασφά-
λισής του! Και μάλιστα προσαυξημέ-
νη κατά την ετήσια μεταβολή μισθών! 
Όταν το μεγαλύτερο μέρος των από-
φοιτων επιστημόνων μεταναστεύει 
στο εξωτερικό, αντί να υπάρξουν κί-
νητρα για την παραμονή στη χώρα, 
ουσιαστικά τέτοιες πρακτικές διώ-
χνουν το πιο παραγωγικό κομμάτι του 
ενεργού πληθυσμού, πάνω στο οποίο 
θα μπορούσε να στηριχτεί η παραγω-
γική ανασυγκρότηση της χώρας. Όταν 
όμως ο μόνος στόχος της κυβέρνη-
σης είναι να μαζέψει όσα περισσότε-
ρα μπορεί και να παραμείνει γαντζω-
μένη στην εξουσία με τις ευλογίες της 
τρόικας, τα περί παραγωγής αποτε-
λούν ψιλά γράμματα.

Τι μπορεί να γίνει

Με την υπάρχουσα κατάσταση οικο-
νομικής και παραγωγικής ερήμω-
σης, απλώς τίποτα. Είναι ένα ασφα-
λιστικό καταδικασμένο να αποτύ-

χει, όπως καταδικασμένη είναι και 
η χώρα. Ήδη ο ΕΦΚΑ φορτώνει ελ-
λείμματα από τον δεύτερο μήνα λει-
τουργίας του. Συνυπολογίζοντας τη 
ραγδαία δημογραφική γήρανση του 
πληθυσμού, το μείγμα γίνεται εκρη-
κτικό και ανεξέλεγκτο. Για να υπάρ-
ξει ένα βιώσιμο ασφαλιστικό σύστη-
μα, που να μην έχει τη μορφή κεφα-
λικού φόρου, θα πρέπει άρδην να 
αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της 
χώρας. Μόνο μια παραγωγική ανα-
γέννηση της χώρας, βασισμένη στις 
δικές μας δυνάμεις, τον πλούτο της, 
το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυ-
ναμικό της, μπορεί να μας βγάλει 
από το τέλμα των μνημονίων και να 
οδηγήσει σε μια βιώσιμη οικονομία, 
με βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα. 

Μέχρι τότε, αυτά που πρέπει να 
γίνουν είναι εξίσου δύσκολα και ση-
μαντικά:

• Μείωση τουλάχιστον κατά 50% 
των συντελεστών του νέου ασφαλι-
στικού, ώστε οι αυτοαπασχολούμε-
νοι και ελεύθεροι επαγγελματίες να 
μπορέσουν να πάρουν ανάσα και να 
μην έχουν κίνητρο να φοροδιαφύ-
γουν.

• Ασφάλιση υγείας για ΟΛΟΥΣ τους 
συναδέλφους και τις οικογένειές 
τους.

• Άμεση επιστροφή ή συμψηφισμός 
των χαρατσιών της ειδικής προσαύ-
ξησης, αφού πλέον είναι κενό γράμ-
μα, και της εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ, από 
τη στιγμή που κανένας συνάδελφος 
ελεύθερος επαγγελματίας δεν δικαι-
ούται επίδομα ανεργίας.

• Να στηριχθούν οι νέοι συνάδελ-
φοι, για να έχουν κίνητρο να παρα-
μείνουν στη χώρα και να παλέψουν 
γι’ αυτήν. 

• Να ενισχυθούν τα καινοτόμα εγχει-
ρήματα που ξεκινούν μέσα στα πανε-
πιστημιακά εργαστήρια ή σε νεοφυ-
είς προσπάθειες συναδέλφων. 

• Να προωθηθούν συνεταιριστι-
κές και συνεργατικές δραστηριότη-
τες συναδέλφων, ως απάντηση στην 
κρίση της ατομικής επιχείρησης.

• Τα αναπτυξιακά κονδύλια και τα 
ευρωπαϊκά προγράμματα να έχουν 
κατεύθυνση προς την ανασυγκρότη-
ση της ενδογενούς παραγωγής.

• Η Τράπεζα Αττικής να αποτελέ-
σει στήριγμα σε εγχειρήματα ενδο-
γενούς παραγωγικής αναγέννησης, 
στον βαθμό που της αναλογεί και όχι 
πυλώνας της «αριστερής διαπλο-
κής».

        ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου
το νέο ασφαλιστικό και οι μηχανικοί 

“ 
Οι μισθωτοί μηχα-

νικοί, όσοι έχουν 

απομείνει με την 

κατάρρευση της οι-

κονομίας τα τελευ-

ταία χρόνια, θα κλη-

θούν να πληρώσουν 

μαζί με τους εργο-

δότες τους πάνω 

από το 46% των 

μεικτών αποδοχών 

τους στον ΕΦΚΑ.

του Σταύρου Πνευματικάκη

Όταν ο μόνος στόχος της κυβέρνησης είναι να μαζέψει όσα περισσότερα 
μπορεί και να παραμείνει γαντζωμένη στην εξουσία με τις ευλογίες της 
τρόικας, τα περί παραγωγής αποτελούν ψιλά γράμματα.
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Στην τελευταία απογραφή το 
2011 κατεγράφησαν στην Ελλάδα 
480.804 Αλβανοί μετανάστες. Απο-
τελούν σταθερά τη μεγαλύτερη πλη-
θυσμιακή ομάδα μεταναστών σε σύ-
νολο 10.858.018 κατοίκων (ανα-
νεωμένα στοιχεία το 2015). Έως το 
2007 έστελναν στην Αλβανία 500 
εκατομμύρια ευρώ, που αντιπρο-
σώπευαν το 9% του ΑΕΠ της χώρας 
τους, ενώ περίπου 20.000 ίδρυ-
σαν δικές τους επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα. Στην επταετία της κρίσης 
75.000 περίπου επέστρεψαν στη 
χώρα τους, αλλά δηλώνουν έτοιμοι 
να επανέλθουν. Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία, το 2005 οι ξένοι με-
τανάστες στη χώρα ανέρχονταν σε 
ένα εκατομμύριο και ήσαν: Αλβα-
νοί 438.036, Βούλγαροι 35.104, Γε-
ωργιανοί 22.875, Ρουμάνοι 21.994, 
Ρώσοι 17.535, Πολωνοί 12.831, Πα-
κιστανοί 11.130 και λοιποί 189.070. 

Τ 

ο 2007 ανήλθαν σε 
1.200.000, διότι άρχι-
σε η εισροή από την Ανα-
τολή και την Αφρική. Τότε 

αυξήθηκε η εγκληματικότητα στην 
Αθήνα, οπότε, μόνον κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2009, σημειώθηκαν 
1.787 κλοπές, 108 ένοπλες ληστεί-
ες και 1.815 συλλήψεις υπόπτων. Σε 
σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 
2008 στην Ομόνοια, οι κλοπές από 
342 ανήλθαν σε 423, οι ένοπλες λη-
στείες από 21 σε 41 και οι υποθέσεις 
ναρκωτικών από 95 σε 239. 

Παράλληλα, ωστόσο, οι ξένοι 
συνέβαλαν στην οικονομική ανά-
πτυξη. Το 2007 παρήγαγαν το 2,6% 
του ΑΕΠ και αποτελούσαν το 10,4% 
των μισθωτών της χώρας. Στο ΙΚΑ 
ήσαν ασφαλισμένοι 350.000 (το 
10% του συνόλου) και κατέθεταν 
ετησίως εισφορές 887 εκατομμυ-
ρίων ευρώ. Στον ΟΓΑ ήσαν ασφαλι-
σμένοι 44.689. Το 2010 αποτελού-
σαν 56.600 νοικοκυριά στα οποία 
αναλογούν περίπου 30-50.000 νέες 
γεννήσεις σε μια πενταετία. Περισ-
σότερα από 116.000 παιδιά τους 
φοιτούσαν στα ελληνικά σχολεία. Σ’ 
αυτά πρέπει να προστεθούν τα βρέ-
φη και όσα ήδη απεφοίτησαν ή απε-
χώρησαν από το σχολείο.

Δεκάδες νέες επιστημονικές με-
λέτες καταγράφουν την κατάσταση 
των Αλβανών μεταναστών. Η νωπό-
τερη κυκλοφόρησε φέτος και είναι η 

αρτιότερη, από άποψη στοιχείων, διό-
τι συνυπολογίζει όσα είχαν ήδη δημο-
σιευθεί. Συνοψίζουμε εδώ και συνδυ-
άζουμε αυτούσια ορισμένα καίρια ση-
μεία της, που έχουν ως εξής: 

Τη δεκαετία 2006-2015 απελά-
θηκαν περίπου 175.000 άνθρωποι, 
οι περισσότεροι ήσαν Αλβανοί. Μέ-
χρι το 2011 οι Αλβανοί αποτελούν 
περίπου το 50% σχεδόν των παρα-
τύπως εισερχομένων, ενώ από το 
2012 έως το 2015 οι υπήκοοι Συρίας, 
Ιράκ και Αφγανιστάν αποτελούν σχε-
δόν το 80% των λαθραίων. Στα ελλη-
νοαλβανικά σύνορα το 2007 έγιναν 
42.897 συλλήψεις, αλλά το 2014 
μειώθηκαν σε 4.957. Η ταύτιση των 
Αλβανών με το έγκλημα κατά τη δε-
καετία του 1990 μετέτρεψε τη λέξη 
«Αλβανός» σε συνώνυμο του επι-
κίνδυνου εγκληματία. Αν και την τε-
λευταία δεκαετία η εικόνα στα μέσα 
έχει αλλάξει, υπάρχει ακόμη ορα-
τό το στίγμα του «κακοποιού στοιχεί-
ου». Το 2009, η Ελληνική Αστυνομία 
συνέλαβε 63.563 Αλβανούς, αλλά 
9.485 το 2014.

Η ανεργία πλήττει τους μετανά-
στες σε ποσοστό μεγαλύτερο από ό, 
τι τους γηγενείς, καθώς, λόγω της οι-
κονομικής κρίσης, παρουσιάζεται το 
φαινόμενο της επισφαλούς και κα-
κοπληρωμένης απασχόλησης. Έτσι, 
το συνολικό ποσοστό της ανεργίας 
το 2013 ήταν κατά μέσο όρο στο 28%, 
αλλά επιμερίζεται σε 24% για τους 
Έλληνες και σε 40,3% για τους αλ-
λοδαπούς. Κατά το διάστημα 2008-
2013 ο αριθμός των ασφαλισμέ-
νων στο ΙΚΑ μειώθηκε κατά 13,6% 
για τους Έλληνες, αλλά ξεπέρασε το 
43% για τους Αλβανούς.

Η οικονομική κρίση και η κα-

τάρρευση του οικοδομικού τομέα 
ώθησαν πολλούς Αλβανούς στην 
εσωτερική μετακίνηση από τα αστι-
κά κέντρα προς την επαρχία και συ-
γκεκριμένα τα νησιά, όπου είτε δρα-
στηριοποιούνται στον τουρισμό, είτε 
ασκούν επαγγέλματα που υποβοή-
θησαν τη διατήρηση του τουρισμού 
σε υψηλά επίπεδα, όπως συντήρη-
ση παραδοσιακών οικημάτων. Εί-
ναι συμβασιούχοι, μισθωτοί και ιδι-
ωτικοί υπάλληλοι. Πολλοί από αυ-
τούς διαμοιράζουν τον χρόνο τους 
το πρωί ως αμειβόμενοι εργαζόμε-
νοι και το απόγευμα κάνουν τις δι-
κές τους δουλειές. Ένα ποσοστό, που 
κατά κύριο λόγο αφορά την πρώτη 
μεταναστευτική γενιά, είναι αυτοα-
πασχολούμενοι. Το υψηλό ποσοστό 
στην κατηγορία «οικιακά» σχετίζε-
ται με την εργασία των Αλβανίδων 
γυναικών στην οικιακή εργασία.

Το τρίπτυχο «γεωργία, οικοδο-
μή, τουρισμός», όχι μόνο περιγράφει 
τους κύριους τομείς απασχόλησης 
των Αλβανών μεταναστών, αλλά εξι-
στορεί και τα στάδια της επαγγελμα-
τικής εξέλιξης και της κοινωνικοοι-
κονομικής ανέλιξής τους κατά τη δι-
άρκεια της μακρόχρονης διαβίωσής 
τους στην Ελλάδα. Η έρευνα αποκά-
λυψε ότι οι ίδιοι θεωρούν ως ανέλι-
ξη, και, κατ’ επέκταση, ένδειξη έντα-
ξης, τη μετάβαση από τις χειρωνακτι-
κές εργασίες σε αυτές που εμπερι-
έχουν παροχή υπηρεσιών και, κατά 
συνέπεια, κοινωνικές δεξιότητες και 
ικανότητες επικοινωνίας και διαπρο-
σωπικής επαφής. Σύμφωνα με ανεπί-
σημες εκτιμήσεις, το 33% των Αλβα-
νών που βρίσκονται στην Ελλάδα ερ-
γάζονται σε αγροτικές εργασίες στην 
επαρχία. Παρόμοιο, και πιθανώς υψη-

λότερο ποσοστό, εργάζεται σε τουρι-
στικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στα με-
γάλα νησιά όπως Ζάκυνθος, Κέρκυ-
ρα, Κρήτη, Ρόδος, Σαντορίνη.

Η δεκαετία του 1990, όταν σημει-
ώθηκε το πρώτο κύμα μετανάστευ-
σης από την Αλβανία, και έως την 
πρώτη διαδικασία νομιμοποίησης 
που έγινε το 1998, χαρακτηρίστηκε 
από την άτυπη, αδήλωτη «μαύρη ερ-
γασία» και την εργασιακή εκμετάλ-
λευση των Αλβανών από Έλληνες 
εργοδότες. Η έλλειψη νομιμότητας 
συνεπαγόταν ότι πολλές φορές όχι 
μόνο δεν μπορούσαν να διεκδική-
σουν τις αμοιβές τους για τα δεδου-
λευμένα, αλλά δεν μπορούσαν καν 
να αποδείξουν τον απαραίτητο αριθ-
μό ενσήμων για να ανανεώσουν την 
άδεια παραμονής τους. Τα οικονο-
μικά στοιχεία μαρτυρούν επίσης την 
παραβίαση των εργασιακών δικαι-
ωμάτων και την εκμετάλλευση της 
αδήλωτης και συχνά απλήρωτης ερ-
γασίας των Αλβανών μεταναστών. Η 
μη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας 
αποκλείει τους Αλβανούς από αντα-
γωνιστικές θέσεις στην αγορά ερ-
γασίας και από τη συμμετοχή τους 
στα επιδοτούμενα κοινοτικά προ-
γράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Η διασφάλιση της σύνταξης απο-
τελεί ένα από τα φλέγοντα θέματα 
που απασχολεί την αλβανική κοινό-
τητα, ιδίως την πρώτη μεταναστευτι-
κή γενιά, που ήρθε στην Ελλάδα τη 
δεκαετία του 1990. Πρέπει να τονί-
σουμε, όμως, ότι μολονότι συνηθίζε-
ται οι μετανάστες να συσπειρώνονται 
σε περιοχές ανάλογα με την εθνοτι-
κή τους ταυτότητα και να δημιουρ-
γούν γκέτο φτώχειας, παραβατικό-
τητας και κοινωνικής παθογένειας 
στην Ελλάδα, οι Αλβανοί μετανάστες 
δεν δημιούργησαν ανάλογο φαινό-
μενο. Αντίθετα είναι εγκατεστημένοι 
σε πολλές, διαφορετικές περιοχές.

Η διαδικασία νομιμοποίησης των 
αλλοδαπών εδραίωσε υποχρεωτι-
κά την αίσθηση ότι η νομιμότητα και 
μονιμότητα των μεταναστών αποδει-
κνύεται από την εργασιακή και κοι-
νωνική ασφάλιση -ιδίως από τον 
αριθμό των ενσήμων. Οι Αλβανοί με-
τανάστες διεκδίκησαν τα εργασια-
κά τους δικαιώματα αντιμετωπίζο-
ντας όμως εμπόδια και αντίξοες συν-
θήκες. Γι’ αυτούς φαίνεται να υπάρ-
χει αντίστροφη σχέση ανάμεσα στην 
ασφάλιση και στη δυνατότητα για κα-
θημερινή εργασία. Η στέρηση ερ-
γασιακών δικαιωμάτων συνεπαγό-

ταν πολύ χαμηλές ωρομίσθιες αμοι-
βές, χωρίς ιατρική κάλυψη, ένσημα, 
δώρο Χριστουγέννων και αργίες.

Το βασικό ζητούμενο των Αλβα-
νών μεταναστών στην Ελλάδα, οι 
οποίοι διάγουν ήδη την τρίτη δεκαε-
τία διαβίωσης στη χώρα, παραμένει 
η νομιμοποίηση, η κτήση της ελλη-
νικής ιθαγένειας από την πρώτη, και 
ειδικά, τη δεύτερη μεταναστευτική 
γενιά και η διεκδίκηση κοινωνικών 
και προνοιακών δικαιωμάτων. Οι 
μαρτυρίες τους για τις εμπειρίες τους 
σχετικά με την κτήση της ελληνικής 
ιθαγένειας είναι καταγγελτικές. Η δι-
αδικασία αίτησης και υποβολής των 
απαραίτητων εγγράφων περιγράφε-
ται ως εξευτελιστική, προσβλητική 
για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, που 
απαιτούσε «πολύ κόπο, πολύ χρόνο, 
πολύ χρήμα».

Μέχρι τότε μεσολάβησαν τρία 
στάδια: η λαθραία είσοδος στη χώρα 
και οι μαζικές απελάσεις, η χορήγη-
ση αδείας παραμονής υπό αυστηρές 
προϋποθέσεις, και από το 2015, η χο-
ρήγηση της ελληνικής ιθαγένειας.

Ο νόμος 4332/2015 αναγνωρίζει 
το δικαίωμα να αποκτήσουν την ελ-
ληνική ιθαγένεια όσα παιδιά αλλοδα-
πών γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είχαν 
εγγραφεί στην α΄ δημοτικού και συνέ-
χιζαν το σχολείο κατά τον χρόνο υπο-
βολής της δήλωσης, σε συνδυασμό 
με τη συνεχή νόμιμη διαμονή του ενός 
από τους γονείς του για πέντε χρόνια 
πριν από τη γέννησή του. Την ελληνι-
κή ιθαγένεια δικαιούνται επίσης όσα 
παιδιά των μεταναστών δεν γεννή-
θηκαν εδώ, αλλά έχουν φοιτήσει εν-
νιά χρόνια σε ελληνικό σχολείο, όσα 
έχουν απολυτήριο ελληνικού Λυκεί-
ου και όσα έλαβαν πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. Ο 
νόμος 4368/2016 θεσπίζει για πρώτη 
φορά το δικαίωμα για την παροχή νο-
σηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως 
οι ξένοι μετανάστες.

Οι ίδιοι οι μετανάστες, που δεν 
έλαβαν ακόμη την ιθαγένεια, θε-
ωρούν ελλιπές το πλαίσιο ένταξης 
και τους εαυτούς τους υποδεέστε-
ρους πολίτες. Σημειώνουν αρκε-
τοί ότι, ενώ έχουν ίδιες οικονομικές 
υποχρεώσεις (φορολογία, δημοτι-
κά τέλη κλπ) με τους Έλληνες πολί-
τες και μάλιστα πληρώνουν και την 
άδεια παραμονής τους, δεν έχουν 
πρόσβαση σε παροχές του κράτους 
(επιδόματα, ΕΣΠΑ κ.λπ).

Οι Αλβανοί στην Ελλάδα 
Του Νίκου Μέρτζου

          ΚΟΙΝΩΝΙΑ

το τρίπτυχο «γεωργία, οικοδομή, τουρισμός» και η ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία
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Νέστος ρέει σήμερα εγκιβωτισμέ-
νος στο Δέλτα του έως την θάλασ-
σα. Εκατέρωθεν στην ακτή βρίσκο-
νται λιμνοθάλασσες που έχουν 

δημιουργηθεί με την δράση των φερτών υλών 
του. Στο υπόλοιπο τμήμα, πίσω από τις λιμνο-
θάλασσες, σε τμήματα που έχουν αποξηραν-
θεί, εκτείνονται αρδευόμενες καλλιέργειες. 

Το αρδευτικό δίκτυο είναι παλιό και υπέργειο. 
Στην πλευρά της Ξάνθης σχεδιάζεται η μετα-
τροπή του σε κλειστό. Με τον τρόπο αυτό θα 
μπορούν να αναπτυχθούν συστήματα άρδευ-
σης ακριβείας που οδηγούν σε εξοικονόμηση 
νερού και μικρότερη χρήση λιπασμάτων και 
γεωργικών φαρμάκων. Αυτό είναι μονόδρο-
μος, ιδιαίτερα καθώς η διακρατική συμφωνία 
με την Βουλγαρία προβλέπει να φτάνουν στην 
Ελλάδα το 29% των υδάτων . Αν η Βουλγαρία 
προχωρήσει σε δέσμευση των υδάτων στην 
προβλεπόμενη συμφωνία, το Δέλτα θα κατα-
στραφεί και η γεωργική παραγωγή θα απειλη-
θεί σοβαρά, ιδιαίτερα αν βασίζεται σε σπάταλα 
συστήματα άρδευσης. 

 Στην πλευρά της Καβάλας σχεδιάστηκε βελτί-
ωση του έργου το 1985 και άρχισε να υλοποι-
είται τριάντα χρόνια αργότερα. Το πρόβλημα εί-
ναι ότι άρχισαν να κατασκευάζονται τεράστι-
ες ορθογώνιες διώρυγες με ύψος από το έδα-
φος 0,6 έως 2,8 μέτρα. Όποιος περνάει δίπλα 
δεν έχει θέα πουθενά και αυτό σε μια περιοχή 
που προβάλλεται τουριστικά. Για τα άγρια ζώα 
(π.χ. θηλαστικά, όπως τα τσακάλι και η βίδρα) 
είναι ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο και θα οδηγή-
σει στην εξαφάνισή τους από την περιοχή. Για 
τα κοπάδια των κτηνοτρόφων επίσης αποτελεί 
εμπόδιο. Απαιτούνται συνεπώς διαβάσεις για 
ζώα, ανθρώπους και μηχανήματα, ενώ είναι 
σίγουρο ότι το τσιμέντο αυτό θα διαβρωθεί γρή-
γορα, μειώνοντας την στεγανότητά του. Το χει-
ρότερο είναι το παράλογο στην χρήση των υδά-
των, καθώς αυτό το έργο  προσφέρεται μόνο 
για επιφανειακές μεθόδους άρδευσης, με κα-
τάκλιση και αυλάκια που σπαταλούν μεγάλες 
ποσότητες νερού, όταν παντού πλέον τα δίκτυα 
γίνονται υπόγεια για να συνδυάζονται με μεθό-
δους άρδευσης με σταγόνες για την εξοικονό-
μηση νερού και για την καλύτερη απόδοση των 
καλλιεργειών, ιδιαίτερα των νέων και δυναμι-
κών (δενδρώδη, κηπευτικά κ.λπ.). Τέτοιου τύ-

που δίκτυο άλλωστε προβλέπει το περιφερεια-
κό χωροταξικό σχέδιο. 

Στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
που κατατέθηκε στις υπηρεσίες και στον Φορέα 
Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης, που έχει υπό την επο-
πτεία του την περιοχή , το έργο παρουσιάστη-
κε ως βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου. Μόνο 
όταν άρχισε η κατασκευή του έγινε αντιληπτό 
τι προβλέπονταν, οδηγώντας σε σφοδρές αντι-
δράσεις από υπηρεσίες και περιβαλλοντικές 
οργανώσεις. Είναι σαφές ότι όλα έγιναν εν 
κρυπτώ για να δουλέψουν κάποιοι εργολάβοι 
με τους τόνους τσιμέντο που χρησιμοποιείται. 
Οι υπηρεσίες, το ΓΕΩΤΕΕ και ο Φορέας Διαχεί-
ρισης του Εθνικού Πάρκου ζήτησαν επανασχε-
διασμό, αλλά το έργο προχωρούσε μέχρι που 
πρόσφατα, φτάνοντας στο 80% της κατασκευής 
του, και μόνο τότε, με την παρέμβαση της Ε.Ε., 
το Τμήμα Βιοποικιλότητας και Προστατευόμε-
νων Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
ζήτησε από την Περιφέρεια να σταματήσει το 
έργο και να ανασχεδιαστεί.  

Αυτό συνάντησε την άρνηση της Περιφέρειας 

Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ο αντι-
περιφεριάρχης Καβάλας προσπάθησε να ξε-
σηκώσει τους αγρότες και οδήγησε σε στοχο-
ποίηση του πρόεδρου του Φορέα Διαχείρισης 
, Μάνου Κουτράκη, ερευνητή του Ινστιτούτου 
Αλιευτικών Ερευνών Καβάλας (ΙΝΑΛΕ). Οι πιέ-
σεις ήταν τόσο σοβαρές και σε πολλά επίπεδα, 
ώστε η Ένωση Ερευνητών Εθνικού του Ιδρύμα-
τος Αγροτικής Έρευνας εξέδωσε ανακοίνωση 
στήριξης. 

Είναι να απορεί κανείς πώς, με τόσες διαδι-
κασίες που υπάρχουν για την περιβαλλοντι-
κή αδειοδότηση, ακόμα επιβιώνουν πρακτι-
κές που ίσχυαν 30 χρόνια πριν. Τα πράγματα 
έχουν φτάσει σε αδιέξοδο. Η μόνη ορθολογι-
κή και βιώσιμη λύση που υπάρχει, όμως, είναι 
να ξηλωθούν οι διώρυγες και να κατασκευα-
στεί υπόγειο κλειστό αρδευτικό δίκτυο. Όσο για 
όλο αυτό το τσιμέντο, η καλύτερη πρόταση που 
ακούστηκε είναι να κοπεί σε κομμάτια των 5-10 
μέτρων να ριχθεί στον κόλπο της Καβάλας σχε-
διασμένα, για να δημιουργηθεί ένας τεράστιος 
τεχνητός ύφαλος που θα αποτελέσει αλιευτικό 

καταφύγιο!   

                                                                                                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ ό νέο πρόγραμ-
μα τοῦ Ἰνστιτούτου 
Ἐκπαιδευτικῆς Πο-
λιτικῆς (ΙΕΠ) πού 

θά χρηματοδοτηθεῖ ἀπό τό ΕΣΠΑ 
εἰσάγει πιλοτικά τήν μητρική 
γλῶσσα τῶν παιδιῶν τῆς μειονό-
τητας σέ 6 νηπιαγωγεῖα τῆς Θρά-
κης (3 στή Ροδόπη καί 3 στήν 
Ξάνθη). Μέ τόν τρόπο αὐτόν, καί 
διά τῆς πλαγίας ὁδοῦ, προχωράει 
τό ἔγκλημα τῆς γκετοποιημένης 
μειονοτικῆς ἐκπαίδευσης βαθύ-
τερα,  στόν χῶρο πλέον τῆς προ-
σχολικῆς ἡλικίας. Ἡ ἀπόφαση τῆς 
κυβέρνησης εἶναι εὐθυγραμμι-
σμένη μέ τίς γνωστές συριζέικες 
ἰδεοληψίες καί δείχνει νά μή λαμ-
βάνει ὑπόψη οὔτε τή μέχρι σήμε-
ρα ἐκπαιδευτική πραγματικότη-
τα οὔτε καί τή γλωσσική πολυ-
μορφία στή μουσουλμανική κοι-
νωνία.

Πρόκειται γιά τό πρόγραμμα 
μέ τίτλο «Πιλοτικές παρεμβατικές 
δράσεις ὑποστήριξης Μουσουλμα-
νοπαίδων στά Νηπιαγωγεῖα τῆς 
Θράκης». Ἔχει συνολικό προϋπο-
λογισμό 401.594,84 εὐρώ καί θά 
ὑλοποιηθεῖ ἀπό τό Ι.Ε.Π.

Σύμφωνα μέ τήν ἀνακοίνω-
ση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ Ξάνθης, στό-
χος εἶναι ἡ «ἰσορροπημένη γλωσ-

σική ἀνάπτυξη καθώς καί ἡ ἐπι-
δίωξη τῆς κατάκτησης ἀπό τά νή-
πια τῆς γνωστικῆς ἐπάρκειας στήν 
ἄνετη χρήση δύο γλωσσῶν, προ-
φορικά καί γραπτά» κτλ κτλ. Ἐπί-
σης ἀναφέρονται λόγοι κοινωνι-
κοποίησης τῶν νηπίων, ἀλλά καί 
ἡ «βούληση τῆς Κυβέρνησης τῆς 
Ἀριστερᾶς γιά τή διασφάλιση τῆς 
ἰσότητας τῶν μορφωτικῶν εὐκαι-
ριῶν». Μάλιστα, ὁ κ. Χατζηθε-
οδώρου ἀπό τήν τοπική ὀργά-
νωση, συμπλήρωσε δηλώνο-
ντας ὅτι, «δέν μπορεῖ νά διδαχθεῖ 
καί νά ἐνταχθεῖ στό πρόγραμμα 
μιά γλῶσσα πού δέν ὑπάρχει στόν 
γραπτό λόγο, ὅπως γιά παράδειγ-
μα τά πομακικά».

Ὁ ἀντίλογος εἶναι καταιγι-
στικός. Πρῶτα πρῶτα ΚΑΜΙΑ 
ἐκπαιδευτική πραγματικότητα, 
θεωρητική ἤ πρακτική, δέν μᾶς 
ὑποχρεώνει νά «στηρίξουμε» τήν 
προσχολική ἀγωγή στήν μητρι-
κή γλῶσσα τῶν νηπίων. Ὁ μό-
νος πού ἐνδεχομένως μᾶς τήν 
ἐπιβάλλει εἶναι εἴτε τά φληνα-
φήματα τῆς πολυπολιτισμικότη-
τας εἴτε οἱ σκοπιμότητες τοῦ κυ-
βερνῶντος κόμματος (π.χ. ἡ ἱκα-
νοποίηση κάποιου ἀλλογενοῦς 
τοπικοῦ του βουλευτῆ). Προσπα-
θήσαμε νά ἐπικοινωνήσουμε μέ 
τόν κ. Γ. Κουζέλη πού προεδρεύει 
στό ΙΕΠ γιά νά μάθουμε κι ἐμεῖς 

πόσοι γονεῖς διαμαρτύρονταν γιά 
τήν ἀπουσία τῆς τουρκικῆς γλώσ-
σας καί μέ τό πρόσχημα αὐτό δέν 
ἔστελναν τά παιδιά τους στό νη-
πιαγωγεῖο (πέντε; δέκα; εἴκοσι;). 
Νά μάθουμε πῶς πήγαινε στατι-
στικά ἡ συμμετοχή τῶν νηπίων 
στίς ὑπάρχουσες δομές μέ τήν πά-
ροδο τοῦ χρόνου, ἄν ὄντως αὔξα-
νε γρήγορα (καί ἄρα καμία ἐπέμ-
βαση δέν χρειαζόταν) ἤ ὄχι. Νά 
μάθουμε ποιά εἶναι ἡ ἄποψη τῆς 
πολιτείας γιά τή λειτουργία τῶν 
μειονοτικῶν σχολείων (ὅπου δι-
δάσκεται ἡ τουρκική), ἄν συμ-
βάλλουν στόν μορφωτικό – καί 
ἄρα καί στόν κοινωνικό – ἀπο-
κλεισμό ἤ ὄχι. Νά μάθουμε τί 
σχέση ἔχει ἡ ἄνετη γραπτή χρή-

ση τῆς γλώσσας σέ ἕνα νηπιαγω-
γεῖο, ὅπως ἀνακοίνωσε τοπικά ὁ 
Σύριζα, πού μέ τή δήλωση Χα-
τζηθεοδώρου ἐξειδικεύθηκε ἀπο-
κλείοντας ἐκ προοιμίου τά πομα-
κικά. Ἐξ ὅσων γνωρίζουμε, καμία 
γλῶσσα δέν διδάσκεται σέ κανέ-
να νηπιαγωγεῖο, ἁπλῶς χρησιμο-
ποιεῖται. Κι ἀναρωτιέμαι, ποιός 
μουσουλμάνος γονιός, ἀκόμα κι 
ὁ πιό Τοῦρκος ἀπό τόν Ἐρντογάν, 
δέν θά ἤθελε τό παιδί του νά μά-
θει ἑλληνικά, μετά ἀπό 4-5 χρό-
νια ἐξοικείωσης ἀποκλειστικά μέ 
τή μητρική του γλῶσσα; Καί πῶς 
θά τά μάθει, ὅταν στόν ἴδιο χῶρο 
κάποια ὁμόγλωσσή του νηπιαγω-
γός θά τοῦ δίνει τή δυνατότητα 
νά μήν μπεῖ κἄν στόν κόπο; Δυ-

στυχῶς, δέν βγῆκε σέ κάποιο τη-
λέφωνο ὁ κ. Κουζέλης.

Καί πᾶμε στήν ταυτότητα τῆς 
μητρικῆς γλώσσας: Μαθαίνουμε 
ὅτι τό πρόγραμμα ξεκινάει στόν 
νομό Ξάνθης μέ τόν οἰκισμό τῶν 
Ρομά στό Δροσερό καί σέ δύο πο-
μακοχώρια. Εἶναι δυνατόν, ἐν ἔτει 
2017, νά ἀναγνωρίσεις μητρική 
γλῶσσα τῶν Ρομά καί τῶν Πομά-
κων τήν τουρκική; Γιατί αὐτό θά 
συμβεῖ, ποιός θά τολμήσει νά δι-
εκδικήσει δημοσίως ἄλλη μητρι-
κή γλῶσσα καί θά τό πετύχει πλει-
οψηφικά; Ἄρα θά ἔρθει ἡ ἑλληνι-
κή Πολιτεία, μετά ὡς Πόντιος Πι-
λάτος, νά πεῖ πώς ἁπλῶς δέχθηκε 
τή λαϊκή ἐντολή; Αὐτήν πού μέ τίς 
κρατικές πλάτες ἤ μέ τήν ἀδιαφο-
ρία μας νοθεύεται συστηματικά 
ἐπί δεκαετίες;

Τό μέτρο εἶναι κυριολεκτικά 
ἐγκληματικό, τόσο γιά τή μειο-
νοτική κοινωνία, ὅσο καί γιά τά 
ἐθνικά μας συμφέροντα. Ἄραγε 
αὐτό ἐννοοῦσε ὁ πρωθυπουργός 
πρό μηνῶν, καλώντας τούς μου-
σουλμάνους γονεῖς νά ἐμπιστευ-
θοῦν τίς δημόσιες δομές; Γι’ αυτό 
κλείνουν τά προξενικά παρανηπι-
αγωγεῖα τοῦ Συλλόγου Ἐπιστη-
μόνων; Γιατί ὑποχωρήσαμε στά 
αἰτήματα τῆς Ἄγκυρας κι ἐπε-
κτείνουμε τό ἐκπαιδευτικό ἀπαρ-
τχάιντ στά δημόσια νηπιαγωγεῖα;

Το Δέλτα του Νέστου στα χέρια των εργολάβων
Του Δημήτρη Mπούσμπουρα

Πρόβα τζενεράλε για δίγλωσσα νηπιαγωγεία;
παιχνίδια τοῦ ὑπουργείου παιδείας μέ τή μειονοτική εκπαίδευση στή Θράκη

Του Κώστα Καραΐσκου
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Είχαμε αναφερθεί στο προηγού-
μενο τεύχος της Ρήξης1 στην υπό-
θεση της μεταλιγνιτικής περιό-
δου στην Μεγαλόπολη και στο 
πώς η ΔΕΗ, προσπαθώντας να 
μειώσει το κόστος αποκατάστα-
σης και να αξιοποιήσει ως μεγα-
λοϊδιοκτήτης τις εκτάσεις που κα-
τέχει, αποφεύγει να υλοποιήσει 
την δέσμευση για την δημιουρ-
γία υγροτόπου στις μεγάλες τρύ-
πες που αφήνει.  

Σ 

τις 15 Φεβρουαρίου  το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
απέρριψε τις τροπολογίες 
των Ελλήνων ευρωβου-

λευτών για την επιδότηση της Πτολε-
μαΐδας V και της Μελίτης II, των δύο 
νέων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ. 
Αυτό οδήγησε σε ενθουσιασμό τις 
οργανώσεις που είναι εναντίον του 
λιγνίτη και μάχονται εναντίον της  
κλιματικής αλλαγής. Τι όμως προτεί-
νουν και τι συμβαίνει στην πραγμα-
τικότητα; 

Η πρόταση είναι Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Στις ανανε-
ώσιμες πηγές υπάγονται τα υδροη-
λεκτρικά φράγματα, οι αιολικοί σταθ-
μοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας (ΑΣΠΗΕ) και τα φωτοβολταϊκά. 

Στην Υ/Η ενέργεια η Ελλάδα 
έχει φτάσει σε αρκετά ψηλά ποσοστά. 
Άλλα φράγματα δεν μπορούν να γί-
νουν χωρίς να προκαλέσουν σοβα-
ρές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ήδη 
ο Αλιάκμονας έχει μετατραπεί από 
ποταμός σε μια σειρά από ταμιευ-
τήρες νερού μετά το τελευταίο φράγ-
μα του Ιλαρίωνα και εάν ανάντη κα-
τασκευαστούν και άλλα, που θα φτά-
σουν έως τα Γρεβενά, θα δημιουρ-
γηθεί ένα μεγάλο βιογεωγραφικό 
εμπόδιο στην θέση του ποταμού. Για 
το ζήτημα αυτό υπάρχει έντονη αντί-
δραση από οργανώσεις που πρωτο-
στατούν στην προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος.  

Στους μεγάλους βιομηχανικούς 
ΑΣΠΗΕ επίσης η Ελλάδα έχει υψη-
λές επιδόσεις, έχοντας φτάσει στους 
αρχικούς στόχους. Οι μεγάλες ανε-
μογεννήτριες που παράγονται στο 
εξωτερικό και τοποθετούνται στα ελ-
ληνικά βουνά κατηγορούνται για σο-
βαρές επιπτώσεις στα φυσικά αδι-
ατάραχτα τοπία της χώρας μας, την 
θανάτωση πουλιών και νυχτερίδων, 
καθώς τοποθετούνται ακόμα και σε 
περιοχές NATURA, και για αρνη-
τικό αντίκτυπο στην ποιότητα ζωής 
των ανθρώπων και τις τοπικές οι-

κονομικές δραστηριότητες όπως ο 
τουρισμός. Επιπλέον, δεν προσφέ-
ρουν σταθερότητα στο σύστημα, κα-
θώς εξαρτώνται από την ένταση του 
ανέμου (δεν κινούνται σε χαμηλές 
και υψηλές ταχύτητες ανέμου). Είναι 
αναγκαία δηλαδή η ύπαρξη παράλ-
ληλα σταθερών συστημάτων παρα-
γωγής ηλεκτρισμού. Για την σταθε-
ρότητα δηλαδή του δικτύου απαιτεί-
ται σταθερή ενέργεια που μπορεί να 
προέλθει από θερμοηλεκτρικά ή πυ-
ρηνικά εργοστάσια. 

Η μόνη λύση για να δώσει μια 
σταθερότητα σε ένα δίκτυο που βα-
σίζεται στα ΑΣΠΗΕ είναι η αποθή-
κευση της ενέργειας που παράγε-
ται από αυτά, ανεβάζοντας νερό σε 
ανάδρομα φράγματα για να χρησι-
μοποιηθεί αυτό σε Υ/Η σταθμούς, 
όταν θα υπάρχει ανάγκη. Αυτό όμως 
απαιτεί νέα φράγματα. Επιχειρήθηκε 
στην Κρήτη και ξεσήκωσε αντιδρά-
σεις κατοίκων και περιβαλλοντικών 
οργανώσεων, καθώς ο ταμιευτήρας 
θα καταλάβανε σημαντικές γεωργι-
κές εκτάσεις και φυσικές περιοχές. 
Η άλλη λύση που εξετάζεται διεθνώς 
είναι η ανάπτυξη της δυνατότητας 
για αποθήκευση της ενέργειας στην 
μορφή καύσιμου υδρογόνου. Αυτό 
όμως είναι για το μέλλον. Απέναντι 
στα βιομηχανικά ΑΣΠΗΕ έχει  προ-
ταθεί η ανάπτυξη μικρών αιολικών, 
που ήδη υπάρχουν στην χώρα, και 
δεν έχουν τα παραπάνω προβλήμα-
τα2. Τέλος η τοποθέτηση αιολικών 
στην θάλασσα διερευνήθηκε, αλλά 
για άγνωστους λόγους, πιθανόν όχι 
μόνο τεχνικούς, αποσύρθηκε. 

Τα φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα 
εφαρμόστηκαν με εντελώς παράλο-
γο τρόπο. Έφτασε κάποια στιγμή να 
τοποθετούνται ακόμα και σε γη υψη-
λής παραγωγικότητας. Ευτυχώς, έγι-
νε αντιληπτό πόσο καταστροφικό θα 
ήταν αυτό για την διατροφική αυτάρ-
κεια και απαγορεύτηκε. Δεν έγινε 
όμως υποχρεωτική η τοποθέτηση σε  
δημόσια κτήρια, ούτε δόθηκαν σο-
βαρά κίνητρα για τις κατοικίες όπως 
σε άλλες χώρες. Κάποια στιγμή συ-
ζητήθηκε το σχέδιο Ήλιος για την κά-
λυψη τετραγωνικών χιλιομ. με φωτο-
βολταϊκά για να στέλνεται ενέργεια 
στην Γερμανία. Για τεχνικούς μάλλον 
λόγους, το σχέδιο εξέπνευσε. 

Άλλες μέθοδοι, όπως η εκμε-
τάλλευση της ενέργειας των κυμά-
των, αν και ερευνητικά προχωράει 
στην Ελλάδα, δεν βαίνει προς σοβα-
ρή υλοποίηση. Όπως τα μικρά αιο-
λικά, η λύση αυτή δεν υποστηρίζε-
ται, προφανώς γιατί δεν στηρίζονται 
από το σύμπλεγμα ξένων βιομηχανι-

ών, τραπεζών και Ελλήνων «διευκο-
λυντών» των αδειδοτήσεων.   

Στην πράξη, αυτό που συμβαί-
νει είναι η παραγωγή ενέργειας από 
εισαγόμενο φυσικό αέριο3 και εισα-
γωγή ρεύματος από άλλες χώρες, 
μέσω του διασυνδεμένου συστή-
ματος, που παράγεται από θερμοη-
λεκτρικά ή ακόμα και από πυρηνι-
κά εργοστάσια. Οι εναλλακτικοί πά-
ροχοι4 μετά την απελευθέρωση της 
αγοράς, που σήμερα κατέχουν πο-
σοστό μεγαλύτερο από 5% της αγο-
ράς, παράγουν ενέργεια ή εμπορεύ-
ονται απλώς ηλεκτρισμό από το δί-
κτυο που ανήκει πλέον στον ΔΕΔ-
ΔΗΕ5, ο οποίος έχει αυτονομηθεί 
από την ΔΕΗ, αν και είναι ακόμη 
θυγατρική της. Η ELPEDISON πα-

ράγει 820 MW από φυσικό αέριο6, 
η ΗΡΩΝ 582 MW7, η VOLTERRA 
ολοκληρώνει σταθμούς 880 MW8, 
ενώ η PROTERGIA παράγει ήδη 
1,2  GW από φυσικό αέριο9. Πράγ-
μα παράλογο, σπάταλο και αντιπερι-
βαλλοντικό, γιατί το αέριο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τον τελικό κα-
ταναλωτή χωρίς τις απώλειες της με-
τατροπής σε ηλεκτρική ενέργεια και 
της μεταφοράς της. Οι περισσότεροι 
από τους εναλλακτικούς παρόχους 
έχουν κατασκευάσει και μεγάλα ΑΣ-
ΠΗΕ, πουλώντας ακριβά την ενέρ-
γεια στο δίκτυο. 

Οι ΑΠΕ και κυρίως τα αιολικά, 
αλλά και το φυσικό αέριο, αποτέλε-
σαν το όχημα για να στηθούν εται-
ρείες ανταγωνιστικές της ΔΕΗ. Όταν 
αυτές αναπτύσσονταν, η ΔΕΗ έμεινε 
πίσω από τους άλλους τομείς, εκτός 
του λιγνίτη. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 
ενώ στην αρχή ήταν μια δυναμική 
εταιρεία, στην πορεία φρέναρε για 
άγνωστους ή μάλλον προφανείς λό-
γους. Παράλληλα, η έρευνα και η τε-
χνολογία έμεινε πίσω. Μια σοβαρή 
αυτοδύναμη πολιτική ενέργειας θα 
ήταν η ενίσχυση των μικρών ΑΠΕ 
που παράγονται στην χώρα κατά τον 
τρόπο που αναπτύχθηκαν την δεκα-
ετία του '80 οι ηλιακοί θερμοσίφω-
νες10. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι 
δυνατότητες της χώρας στην παρα-
γωγή ενέργειας έχουν φτάσει σε ένα 
όριο με την σημερινή τεχνολογία για 
να έχουμε ένα σταθερό σύστημα. Κά-
ποτε ο λιγνίτης θα τελειώσει και μαζί 
του τα σοβαρά περιβαλλοντικά προ-
βλήματα. Μέχρι τότε όμως οι άλλες 

αξιόπιστες και άμεσα εφαρμόσιμες 
λύσεις που έχουμε άμεσα στην δι-
άθεσή μας είναι είτε εισαγωγή ηλε-
κτρικού από το εξωτερικό είτε η ει-
σαγωγή αερίου για την  παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Έως την ανάπτυξη σταθερών συ-
στημάτων, η μόνη λύση για την δια-
σφάλιση της ενεργειακής αυτάρκει-
ας είναι, δυστυχώς, ο λιγνίτης και ο 
περιορισμός του φυσικού αερίου 
μόνο για τελική κατανάλωση σε κα-
τοικίες και βιομηχανίες. Η εξοικο-
νόμηση ενέργειας πρέπει επίσης 
να εξεταστεί σοβαρά. Η λύση που 
θα επιλέξουμε να κινηθούμε για το 
μέλλον είναι είτε η παράδοση στα 
συμφέροντα που χρησιμοποιούν 
τις ΑΠΕ σαν όχημα επικοινωνιακό 
για να επιβληθούν στην αγορά, είτε 
η ανάπτυξη μιας εγχώριας τεχνολο-
γίας, βασισμένης σε μονάδες παρα-
γωγής που μπορούν να παραχθούν 
στην χώρα. Για να γίνει αυτό όμως, 
προϋποτίθεται το πρόταγμα της αυ-
τοδυναμίας. 

Σημειώσεις
1. Μπούσμπουρας Δ. 2017. Η Μεγαλό-
πολη και ο λιγνίτης. Ρήξη τ. 130
2. Μπούσμπουρας Δ. 2014. Πράσι-
νη ανάπτυξη ή οικολογική παραγωγική 
ανασυγκρότηση; Το παράδειγμα των αι-
ολικών. Άρδην τ. 94
3. Το φυσικό αέριο είναι κυρίως μεθά-
νιο που παράγεται με εξόρυξη. Θεωρεί-
ται ότι συμβάλλει λιγότερο στο φαινόμε-
νο θερμοκηπίου. Στην πράξη όμως οι δι-
αρροές είναι μεγάλες, ιδιαίτερα στην πε-
ρίπτωση του σχιστολιθικού αερίου όπου 
υπάρχουν περισσότερες διαρροές στην 
ατμόσφαιρα. Το μεθάνιο συμβάλλει 23 
φορές περισσότερο από το CO2 στo φαι-
νόμενο θερμοκηπίου.   
4. ELPEDISON (των Ελληνικών Πε-
τρελαίων, της Edison και του ΕΛΛΑ-
ΚΤΟΡ), ΗΡΩΝ (της ΤΕΡΝΑ, της ENGIE 
- πρώην GDF Suez και της QATAR 
PETROLEUM) , GREEN (των αδελ-
φών Βασιλειάδη), VOLTERRA (της J&P 
ΑΒΑΞ) , PROTERGIA (του ομίλου Μυτι-
ληναίου), NRG (του Ομίλου Χανδρή) και 
WATT + VOLT (των Παπαναγιώτου  και 
Pueblo Trading LTD). 
5. Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας
6. Στην Θεσσαλονίκη και στην Θίσβη 
Βοιωτίας. 
7. Στην Θήβα 
8. Στην Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή 
9. Στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας και στους 
Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας
10. Η επιδότηση των κατασκευαστών 
ηλιακών θερμοσιφώνων και η έκπτωση 
φόρου για την τοποθέτησή τους οδήγη-
σε στην ανάπτυξη βιοτεχνιών και βιομη-
χανιών για την παραγωγή τους. Πολλές 
από αυτές τις εταιρείες υπάρχουν ακόμα 
και σήμερα και ορισμένες επεκτάθηκαν 
και σε άλλους τομείς.

Λιγνίτης: Δυστυχώς, είναι αναπόφευκτος
τα οικολογικά και εθνικά στρατηγικά δεδομένα του ενεργειακού τοπίου στην ελλάδα.

“ 
Είτε παράδοση στα 

συμφέροντα που 

χρησιμοποιούν τις 

ΑΠΕ σαν όχημα επι-

κοινωνιακό για να 

επιβληθούν στην 

αγορά, είτε ανά-

πτυξη μιας εγχώρι-

ας τεχνολογίας που 

βασίζεται σε μονά-

δες παραγωγής που 

μπορούν να παρα-

χθούν στην χώρα.

του Δημήτρη Μπούσμπουρα

Σε κάθε περίπτωση, οι δυνατότητες της χώρας στην παραγωγή ενέργει-
ας έχουν φτάσει σε ένα όριο με την σημερινή τεχνολογία για να έχουμε 
ένα σταθερό σύστημα. 

http://ardin-rixi.gr/archives/16007
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Στις 24 Φεβρουαρίου, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, 
Θύμιος Λυμπερόπουλος, κατήγγειλε τη νεο-
φιλελεύθερη άλωση της Ν.Δ και χαρακτήρι-
σε, προδότες, οδηγούς ταξί που θέλησαν να 
συνεργαστούν με την εταιρεία UBERTAXI 
στην Ελλάδα. 

Π 

ροηγουμένως, ο αναπληρωτής  εκ-
πρόσωπος Τύπου της Ν.Δ, Κώστας 
Κυρανάκης, είχε συναντήσει τον 
διευθυντή της εταιρείας UBER στην 

Ελλάδα και υπερθεμάτισε υπέρ της συγκεκρι-
μένης νεοσύστατης (start up) επιχειρηματικό-
τητας, ως απάντηση στην ανεργία των νέων.

Η «επιχειρηματικότητα» της Uber, μέσω 
της υπηρεσίας UberX, μετατρέπει ιδιοκτήτες 
Ι.Χ σε οδηγούς προς ενοικίαση, μοιράζοντας το 
αυτοκίνητό τους με τους χρήστες της εφαρμο-
γής. Η σύνδεση οδηγών και χρηστών υλοποι-
είται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (mobile 
app) και η εταιρεία κρατά προμήθεια. Η συναλ-
λαγή γίνεται ηλεκτρονικά και έως τώρα εται-
ρεία και οδηγοί δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις 
και στο θεσμικό πλαίσιο για τα επαγγελματι-
κά αυτοκίνητα. Η εταιρεία, για τον λόγο αυτό, 
δημιούργησε την uberTAXI (με επαγγελματί-
ες οδηγούς) και κατόπιν την υπηρεσία UberX, 
όπου «οι οδηγοί προσλαμβάνονται από αδει-
οδοτημένες εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων 
που συνεργάζονται με την Uber».

Η διεθνής πρακτική Uber είναι χαρακτηρι-
στική περίπτωση της «οικονομίας του διαμοι-
ρασμού». Υλοποιεί την εγγενή τάση του νεοφι-
λελεύθερου καπιταλισμού να αλλάξει πρόσω-
πο, εκμεταλλευόμενος στοιχεία «δημοκρατίας», 
«κοινοτισμού», ή «συντροφικότητας». Η παλιά 
προτροπή των Οικολόγων- Εναλλακτικών, για 
μείωση της χρήσης του ενεργοβόρου αυτοκι-
νήτου, μέσω του αφιλοκερδούς μοιράσματος 
των ΙΧ, τώρα υλοποιείται από γιάπηδες νεοεπι-
χειρηματίες. 

Η δυσκολία να βρουν ΤΑΞΙ, το 2009,στο 
Παρίσι, οδήγησε τους Γκάρετ Καμπ (ιδρυτή 
της μηχανής αναζήτησης Stumble Upon) και 
Tράβις Κάλανικ (ιδρυτή της ανταλλαγής αρχεί-
ων μέσω ομοτίμων, Red Swoos), στη δημιουρ-
γία υπηρεσίας εύρεσης ταξί μέσω σμάρτφοουν. 
Η ιδέα εξαπλώθηκε παγκόσμια, με τεράστιους 
επενδυτικούς πόρους και αξία που αποτιμάται 
περίπου σε 62,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Με-
ταξύ των επενδυτών, βρίσκουμε την Amazon, 
την Goldman Sachs, την Google Ventures, ενώ 
το 2014 προστέθηκε η Baidu (κινεζική Google) 
και θα ακολουθήσει η Toyota. 

Επιπρόσθετα, επενδύει σε ανάλογες πρα-
κτικές, όπως το Uber Rush (κούριερ με ποδή-
λατα), το Uber Fresh (παράδοση έτοιμου φαγη-
τού), ή το Uber Cargo για μεταφορά πακέτων 
από ιδιώτες οδηγούς. 

Η πολυεθνική Uber αποκαλεί τους οδη-
γούς «συνεργάτες» (ή «ανεξάρτητους εργολά-
βους»), κάτι βέβαια που απέχει από μια κοινω-

νική συνεργατική οικονομία, καθώς οι οδηγοί, 
ενώ «επενδύουν», δεν είναι συνέταιροι, εφόσον 
αποκλείονται από τα διαρκώς αυξανόμενα κέρ-
δη της εταιρείας. 

Επιπλέον, η κερδοφορία του διαμοιρασμού 
στρέφεται στα αυτόνομα ρομποτικά οχήματα. Η 
Uber προσέλαβε εξειδικευμένους επιστήμονες 
της ρομποτικής του πανεπιστημίου Carnegie 
Mellon, ενώ συνεργάζεται με τη Volvo για τη 
δημιουργία αυτόνομων οχημάτων. Η αγορά θα 
φτάσει τα 100 αυτοκίνητα, αξίας 300 εκατ. δο-
λαρίων. 

Η επιχειρηματική λογική συναντά ένα νέο 
μοντέλο ζωής, που διαφημίζεται: «Εκεί που το 
lifestyle συναντά τα logistics». H λογική των 
UBER επιχειρήσεων, θα επενδύσει και στον 
συνεπιβατισμό-συνοδήγηση (car pooling), 
αλλάζοντας τα μεταφορικά δεδομένα, πατώντας 
στο υπαρκτό πρόβλημα της μόλυνσης των με-
γάλων πόλεων και του κυκλοφοριακού. Ήδη, 
στην Ελλάδα, η πλατφόρμα TAXIBEAT (απο-
κλειστικά με επαγγελματίες οδηγούς ταξί), προ-
σανατολίζεται στην προοπτική αυτή. 

Η Uber δραστηριοποιείται σε 200 πόλεις 
(23 ευρωπαϊκές) σε 45 χώρες και συνάντησε 
συλλαλητήρια διαμαρτυρίας από τους ταξιτζή-
δες, που βλέπουν τον αφανισμό τους ως επαγ-

γελματικό κλάδο.  
Η πολυεθνική λογική της αέναης συσσώ-

ρευσης κεφαλαίου αξιοποιεί την «κοινότητα» 
και τη «συμμετοχικότητα» για τη συνέχεια της 
ταξικής κερδοφορίας του. Είναι σίγουρο ότι ο 
παραδοσιακός ταξιτζής σε λίγο δεν θα υπάρχει. 
Οι εγγενείς παθογένειες του επαγγέλματος (πα-
ρασιτική λογική, απαξίωση των δημόσιων με-
ταφορών, κερδοσκοπία των «μαντράδων», εκ-
μετάλλευση οδηγών από ιδιοκτήτες, μαύρη οι-
κονομία μέσω της αγοραπωλησίας αδειών, 
κ.α), θα οδηγήσει στη μνησίκακη αποδοχή της 
νέας «οικονομίας της μοιρασιάς ή της συμμετο-
χής», που αναφέρει ο μεταμοντέρνος οικονομο-
λόγος του «τέλους της εργασίας», Τζέρεμι Ρίφ-
κιν, μέσα, βέβαια, από τη λογική του μεγάλου 
κεφαλαίου. 

Ο Ρίφκιν αποδέχεται την αρχέγονη ανά-
γκη του ανθρώπου για κοινότητα, η οποία μπο-
ρεί να αγοραστεί στο σύγχρονο πλαίσιο, όπου 
«ολόκληρη η ζωή είναι μια επί πληρωμή εμπει-
ρία». Η άκαμπτη και περιοριστική ιδιοκτησία 
θα αντικατασταθεί από τον «ευέλικτο κόσμο της 
πρόσβασης». Πρόσβαση σε υπηρεσίες, σε δί-
κτυα εταιρικά, καταναλωτικά, κοινωνικά, ψυχα-
γωγικά. Ο νεοκαπιταλισμός θα εγκαθιδρύσει 
τη «διεθνιστική», «εξισωτική» κοινωνία, μέσω 
άυλων δικτύων προμηθευτών-πελατών. Σε μία 
παγκόσμια, αναγκαστική, νομαδική ζωή, η ιδι-
οκτησία είναι «δυσβάσταχτο βάρος με ελάχιστη 
λειτουργικότητα». «Αντί να αγοράσετε χαλιά ή 
κλιματιστικό για το σπίτι σας, μπορείτε να αναζη-
τήσετε υπηρεσίες χαλιού ή ψυχρού αέρα, αγορά-
ζοντας το αντίστοιχο χρονομερίδιο».

Αν το επάγγελμα του ταξί ενταχθεί στη λο-
γική του …«εκσυγχρονισμού της παράδοσης», 
χρειάζεται να προτάξει λογικές ομαδοσυνεργα-
τισμού στη θέση του ανταγωνισμού, αξιοποιώ-
ντας την τεχνολογία και τις νέες μορφές οικονο-
μίας, ως μια τελευταία μορφή επιβίωσης. Αλ-
λιώς, θα επικρατήσουν μορφές «κοινοτισμού», 
παράγωγες του δοσμένου μοντέλου ανάπτυξης 
και της συνακόλουθης συγκέντρωσης οικονο-
μικής και πολιτικής δύναμης. 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τ 

ο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης ξεκίνησε στις 
αρχές του 2015, όταν ο κα-
ταστροφέας της ελληνικής 

οικονομίας Γιάνης Βαρουφάκης γυ-

ρόφερνε την Ευρώπη με τα πολύ-

χρωμα πουκάμισα του. Το σχέδιο 

του Κεντρικού Τραπεζίτη, Μ. Ντρά-

γκι ήταν να ενισχυθούν με «φτηνό 

χρήμα» οι λιγότερο ισχυρές οικονο-

μίες της Ευρώπης, π.χ. Ιταλίας, Ισπα-

νίας, Πορτογαλίας κ.λπ. Πρόγραμ-

μα στο οποίο ποτέ δεν κατάφερε να 

ενταχθεί η Ελλάδα, γιατί μετά τον 

οδοστρωτήρα Βαρουφάκη (με μη-

χανοδηγό τον Τσίπρα), η ελληνική 

οικονομία δεν τηρούσε τους όρους. 

Τους τελευταίους μήνες ο μεγάλος 

στόχος του Τσίπρα είναι να κλείσει η 

αξιολόγηση και να ενταχθεί η Ελλά-

δα στην Ποσοτική Χαλάρωση για να 

δοθεί ένα σήμα στις αγορές ότι η κα-

τάσταση στην ελληνική οικονομία 

ομαλοποιείται. 

Το πρόβλημα είναι ότι το πρό-

γραμμα δεν φαίνεται ότι θα διατη-

ρηθεί για πολύ καιρό ακόμα. Αυτά 

τα δύο χρόνια παίρνει συνεχώς πα-

ρατάσεις παρά την σταθερά αρνητι-

κή θέση της Γερμανίας. Όμως το ότι 

ο πληθωρισμός τον Φεβρουάριο του 

2017 στην ευρωζώνη σκαρφάλω-

σε στο  2% από το 1,8% τον Ιανουάριο 

δίνει πρόσθετα επιχειρήματα στην 

γερμανική πλευρά. Ο Μ. Ντράγκι 

φρενάρει την κατάσταση αποδίδο-

ντας τις πληθωριστικές τάσεις στην 

άνοδο της τιμής πετρελαίου που 

εκτιμά ότι είναι παροδική. Η Γερ-

μανία όμως που βρίσκεται σε προ-

εκλογική περίοδο θα κάνει τα αδύ-

νατα δυνατά να τερματιστεί το πρό-

γραμμα, διότι τα μηδενικά επιτόκια 

καταθέσεων της ΕΚΤ πλήττουν κατά 

κύριο λόγω τους Γερμανούς που 

παραδοσιακά αποταμιεύουν περισ-

σότερο σε σχέση με τους υπόλοι-

πους Ευρωπαίους. Έτσι μέχρι η Ελ-

λάδα να φτάσει να τηρεί τους όρους 

για ένταξη στην ποσοτική χαλάρω-

ση, πολύ πιθανόν το πρόγραμμα να 

έχει τερματιστεί! 

Γ.Ξ.

Πρόγραμμα 
Ποσοτικής 
Χαλάρωσης

του Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

“ 
 Η παλιά προτροπή των 

Οικολόγων- Εναλλακτι-

κών, για μείωση της χρή-

σης του ενεργοβόρου αυ-

τοκινήτου μέσω του αφι-

λοκερδούς μοιράσματος 

των ΙΧ, τώρα υλοποιείται 

από γιάπηδες νεοεπιχει-

ρηματίες. 

O θάνατος του ταξιτζή και οι 
πολυεθνικές της «συντροφικότητας»

Η Uber δραστηριοποιείται σε 200 πόλεις (23 ευρωπαϊκές) σε 45 χώρες και συνάντησε συλλα-
λητήρια διαμαρτυρίας των ταξιτζήδων, που βλέπουν τον αφανισμό τους ως επαγγελματικό κλάδο
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Μόλις χτες ο πρωθυπουργός έλα-
βε μέρος σε σύσκεψη στου Μα-
ξίμου, κατά την οποία παρουσιά-
στηκε μια μελέτη 30 σελίδων με 
τίτλο «Growth Strategy», η οποία 
κάνει αναφορά στην αναγκαιότη-
τα παραγωγής ποιοτικών αγροτι-
κών προϊόντων «γεωγραφικής έν-
δειξης», στο πλαίσιο ενός σχεδίου 
παραγωγικής ανασυγκρότησης. Τι 
πιστεύετε ότι πρέπει να περιλαμ-
βάνει μια τέτοια στρατηγική για 
την ανασυγκρότηση της αγροτικής 
παραγωγής και της περιφέρειας 
της χώρας και με ποια μέσα μπο-
ρεί αυτή να προχωρήσει;

Ο μικρός αγροτικός κλήρος, ο με-
γάλος μέσος όρος ηλικίας των κατ’ 
επάγγελμα αγροτών και κατ’ επέ-
κταση το έλλειμμα γνώσεων και εκ-
παίδευσής τους σε οτιδήποτε αφο-
ρά τον πρωτογενή τομέα είναι τα  
κύρια χαρακτηριστικά της ελληνι-
κής γεωργίας. Σε συνδυασμό με την 
πλήρη εξάρτηση από τις αποφάσεις 
και χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, έχει δημιουργηθεί ένα 
αντιπαραγωγικό μοντέλο αγροτικής 
ανάπτυξης. Ο πλήρης έλεγχος από 
το Διευθυντήριο των Βρυξελλών 
στο τι θα παράγει, πόσο θα παράγει 
και πού θα εξάγει ο αγροτικός τομέ-
ας της χώρας, παραγνωρίζοντας τη 
διατροφική αυτάρκεια, δεν μετριά-
ζεται από μακροσκελείς μελέτες, αν 
δεν καταγράφονται τα συγκεκριμέ-
να βήματα  προς μια υγιή αγροτική 
ανάπτυξη.

Πρωταρχικό βήμα για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση είναι η 
διά βίου εκπαίδευση των παραγω-
γών σε θέματα καλλιεργειών, οργά-
νωσης αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
μεταποίησης και διάθεσης προϊό-
ντων.  Προϋπόθεση για την ολοκλη-
ρωμένη εκπαίδευση και την ορθο-
λογική παραγωγή και προώθηση 
των αγροτικών προϊόντων είναι οι 
συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμά-
των, γεωπονικών πανεπιστημίων 
και αντιστοίχων σχολών των Τ.Ε.Ι με 
ομάδες παραγωγών για την παρα-
γωγή καινοτόμων και ανταγωνιστι-
κών προϊόντων, που αφ’ ενός θα δι-
ασφαλίζουν τη διατροφική μας αυ-
τάρκεια και αφ’ ετέρου  θα διασφα-
λίζουν υψηλή προστιθέμενη αξία 
στα εξαγώγιμα προϊόντα μας.

Η χρηματοδότηση των ερευνη-
τικών ιδρυμάτων και των γεωπονι-
κών σχολών, ώστε να μπορούν να 
επιτελούν αποτελεσματικά το έργο 
τους, θα πρέπει να προέρχεται από  
τα έσοδα των ομάδων παραγωγών 

που συμπράττουν με τα αντίστοιχα 
τοπικά ιδρύματα και σχολές, καθ’ 
ότι έχει αποδειχθεί ότι το παρόν μο-
ντέλο της κρατικής και κοινοτικής 
χρηματοδότησης των ερευνητικών 
ιδρυμάτων και γεωπονικών σχο-
λών έχει οδηγήσει τη μεν αγροτική 
έρευνα στην ανυπαρξία, τη δε αγρο-
τική εκπαίδευση στη στασιμότητα.

Σε συνέχεια του ΕΝΦΙΑ, τα μέ-
τρα που έλαβε η κυβέρνηση  ΣΥ-
ΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ στο φορολογικό και 
στο ασφαλιστικό –ως απόρροια 
του 3ου Μνημονίου–,  πλήττουν 
αναμφισβήτητα το εισόδημα των 
μικρομεσαίων αγροτών οδηγώ-
ντας, σε συνδυασμό με το δημο-
γραφικό, σε σταδιακή εξαφάνιση 
της μικροϊδιοκτησίας στον πρωτο-
γενή τομέα. Από την άλλη, η πρα-
κτική των αγροτοσυνδικαλιστών 
–ιδιαίτερα του ΚΚΕ– με το κλεί-
σιμο των εθνικών οδών, το χύσι-
μο του γάλακτος κ.λπ., αποτελούν 
μια «επαναλαμβανόμενη φιέστα» 
που οδηγεί στον κοινωνικό αυτο-
ματισμό και εν τέλει σε εκτόνω-
ση της –δικαιολογημένης– δυσα-
ρέσκειας του αγροτικού κόσμου. 
Ποιες πιστεύετε πως θα μπορού-
σαν να είναι κάποιες νέες μορφές 
διεκδικήσεων, συνεργασιών και 
δικτυώσεων με διεθνή κινήμα-
τα τοπικοποίησης & διατροφικής 
αυτάρκειας;

Οι νέες και πρωτόγνωρες καταστά-
σεις που ζούμε απαιτούν νέες μορ-
φές αντιμετώπισης των προβλη-
μάτων. Τα εργαλεία είναι ήδη έτοι-
μα και δοκιμασμένα τόσο σε επίπε-

δο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε 
επίπεδο πρωτοβουλιών αυτο-οργά-
νωσης, αυτάρκειας και αποδέσμευ-
σης από συμφωνίες και ενώσεις  
που ποδηγετούν κάθε τομέα  αν-
θρώπινης δραστηριότητας .

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης ήδη προωθείται η δημιουρ-
γία  ομάδων παραγωγών ομοειδών 
προϊόντων, σε αντικατάσταση των 
αγροτικών συνεταιρισμών. Έτσι δί-
νεται η ευκαιρία καθετοποιημένης 
παραγωγής και οργανωμένης προ-
ώθησης προϊόντων καθώς και δι-
κτύωσης των ευρωπαϊκών ομάδων 
τόσο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
όσο και με ερευνητικούς – πανεπι-
στημιακούς φορείς σε εθνικό και δι-
εθνές επίπεδο.

Σε επίπεδο πρωτοβουλιών 
ενεργών πολιτών έχουν ήδη δημι-
ουργηθεί κινήματα όπως το Κίνη-
μα Διατροφικής Κυριαρχίας  και 
η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη 

Γεωργία, στα οποία συμμετέχουν 
ενεργά πολλές ελληνικές  συλλογι-
κότητες. Το μεν Κίνημα Διατροφι-
κής Κυριαρχίας υπερασπίζεται δι-
εθνώς το δικαίωμα στη διατήρηση 
των τοπικών ποικιλιών και σπόρων 
έναντι της βιομηχανίας των γενετι-
κά τροποποιημένων οργανισμών 
και  το δικαίωμα στη βιολογική φυ-
τοπροστασία και παραγωγή, ένα-
ντι της  βιομηχανίας χημικών προ-
ϊόντων, ενώ η Κοινωνικά Υποστηρι-
ζόμενη Γεωργία προωθεί τη δικτύ-
ωση μεταξύ ομάδων παραγωγών 
και ομάδων καταναλωτών, με στό-
χο τη χωρίς μεσάζοντες προμήθεια 
αγροτικών προϊόντων, στη βάση 
μιας συνεργατικής σχέσης όλων 
των εμπλεκομένων μερών.

Μπορείτε να μας αναφέρετε κά-
ποια ενδεικτικά παραδείγματα 
που εξελίσσονται στη χώρα μας 
στην κατεύθυνση της καθετοποί-
ησης, της υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, της εναλλακτικής διάθεσης 
και του συνεταιριστικού-συνερ-
γατικού πνεύματος;

Ήδη δραστηριοποιούνται στον 
αγροδιατροφικό χώρο κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, όπως 
το «Κουκούλι» στη Θεσσαλονίκη 
και η «Επάρκεια» στις Σέρρες, οι 
οποίες προωθούν αγροτικά προϊό-
ντα τοπικών παραγωγών και μετα-
ποιητών στην αγορά, απασχολούν 
ως εργαζόμενους  άτομα από ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες και επαν-
επενδύουν σε κοινωφελείς δράσεις 
το 35 % των κερδών τους, όπως σα-
φώς προβλέπει και η νομοθεσία 

περί κοινωνικών εταιρειών.
Το παράδειγμα της καθετοποι-

ημένης παραγωγής και της έντο-
νης εξαγωγικής δραστηριότητας 
από συνεταιρισμούς, όπως ο Συνε-
ταιρισμός Κροκοπαραγωγών Κο-
ζάνης, η Ένωση Μαστιχοπαραγω-
γών Χίου, ο Παγκρήτιος Σύλλογος 
Βιοκαλλιεργητών Αλόης, ο Συνε-
ταιρισμός Αρωματικών Φυτών Βο-
ΐου Κοζάνης κ.α. ακολουθείται από 
νέες και υπό σύσταση συνεταιρι-
στικές επιχειρήσεις, οι οποίες ερ-
γάζονται για την ανάδειξη των προ-
ϊόντων της περιοχής τους με κύριο 
γνώμονα τη δημιουργία της  όσο το 
δυνατόν υψηλότερης προστιθέμε-
νης αξίας τους.

Το Πολιτικό Κίνημα ΑΡΔΗΝ θέ-
τει ως βασικά προαπαιτούμενα 
επιβίωσης του Ελληνισμού τον 
21ο αιώνα τον εκσυγχρονισμό 
της παράδοσής μας, στο πλαίσιο 
ενός εθνικού κινήματος πολιτιστι-
κής και εκπαιδευτικής αναγέννη-
σης. Ενός σχεδίου υπέρβασης του 
αθηνοκεντρισμού και ανάδειξης 
ενός νέου κοινοτισμού. Πώς πι-
στεύετε ότι αυτά μπορούν να συ-
ντελέσουν στην ανάδειξη του δι-
ατροφικού μας πολιτισμού, κάνο-
ντας εφικτή την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας αποικιοποίησης της 
χώρας;

Πράγματι, ένας νέος κοινοτισμός 
και η επιδίωξη της όσο το δυνατόν 
λιγότερης  εξάρτησης από ξένα κέ-
ντρα αποφάσεων και χρηματοδό-
τησης είναι βασικά προαπαιτού-
μενα επιβίωσης του Ελληνισμού. 
Η δημιουργία ομάδων καταναλω-
τών -  ομάδων παραγωγών και η δι-
κτύωση τόσο μεταξύ τους, όσο και 
με τις αγορές του εξωτερικού μέσω 
των ελληνικών κοινοτήτων της δια-
σποράς αποτελεί τον πρώτο πυρή-
να ανάδειξης του διατροφικού μας 
πολιτισμού  και του νέου ελληνικού 
κοινοτισμού.  Μέσω  της αυτο-ορ-
γάνωσης παραγωγής και κατανά-
λωσης, χωρίς εξάρτηση από εξωελ-
ληνικά κέντρα αποφάσεων και χρη-
ματοδότησης, υπάρχει η δυνατότη-
τα απο-αποικιοποίησης της χώρας, 
δημιουργίας ισχυρότερων δεσμών 
με την ελληνική διασπορά και ανά-
δειξης του ελληνικού παραγωγικού 
και διατροφικού πλούτου σε όλο τον 
κόσμο.

*Ο Παντελής Ρίτσος είναι γεωπό-
νος –δ/νων σύμβουλος της εταιρεί-
ας Panagro Ltd. 

Αγροτική παραγωγή, κρίση και ανασυγκρότηση
συνέντευξη του παντελή ρίτσου* στον νίκο ντάσιο για την κατάσταση στον αγροτικό χώρο. 

“ 
Πρωταρχικό βήμα 

για την παραγωγι-

κή ανασυγκρότηση 

είναι η διά βίου εκ-

παίδευση των πα-

ραγωγών σε θέματα 

καλλιεργειών, ορ-

γάνωσης αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, 

μεταποίησης και δι-

άθεσης προϊόντων.  

Προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη εκπαίδευση και την ορθολογική παραγωγή και προώθηση των αγρο-
τικών προϊόντων είναι οι συμπράξεις ερευνητικών ιδρυμάτων, γεωπονικών πανεπιστημίων και αντιστοίχων 
σχολών των Τ.Ε.Ι με ομάδες παραγωγών για τη παραγωγή καινοτόμων και ανταγωνιστικών προϊόντων...
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Η οικονομική κρίση των τελευταίων 
ετών ανέδειξε την ανάγκη αλλαγής κα-
τεύθυνσης του τουρισμού στη χώρα 
μας, αλλά και την αναπροσαρμογή του 
ίδιου του παραγωγικού μοντέλου της. 
Ένα σημαντικό κομμάτι των επιχειρή-
σεων του τουριστικού κλάδου άρχι-
σε να συνειδητοποιεί, με τον πλέον εμ-
φατικό τρόπο, ότι η επιβίωση των ιδί-
ων, αλλά και συνολικά του κλάδου την 
επόμενη μέρα, μπορεί να πραγματωθεί 
μόνο μέσω της ανάδειξης μιας διακρι-
τής και ιδιαίτερης ταυτότητας, ενός λε-
γόμενου «brand name», που θα αποτε-
λεί την ουσία του ίδιου του τουριστικού 
προϊόντος. Συστατικό στοιχείο αυτής 
της ταυτότητας και συνακόλουθα του 
«brand name» αποτελεί η γαστρονομι-
κή εμπειρία, η γνώση των τοπικών γεύ-
σεων από τον επισκέπτη.   

Σ 

ε αυτές τις συνθήκες, και βάσει των 
αναγκών της τουριστικής πραγμα-
τικότητας (π.χ. εστίαση στα ξενοδο-
χεία), υπήρξε τα τελευταία χρόνια 

όλο και μεγαλύτερη σύνδεση κλάδων της ελ-
ληνικής οικονομίας με τον τουρισμό. Κυρίαρ-
χο παράδειγμα αποτελεί η βιομηχανία τροφί-
μων κ αι ποτών, που αν και αποδυναμωμένη 
στην προ κρίσης εποχή, σήμερα δείχνει του-
λάχιστον να σταθεροποιείται και να παγιώνει 
σοβαρά μερίδια αγοράς, εκτός από τη χονδρι-
κή (π.χ. ξενοδοχεία) και στη λιανική (σούπερ 
μάρκετ).  

Σε αυτά τα πλαίσια εντάσσεται μια αξιό-
λογη προσπάθεια του Ξενοδοχειακού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας, το «Ελληνικό Πρωινό». Τι 
είναι όμως το πρόγραμμα «Ελληνικό Πρωι-
νό»'; Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία 
του Ξ.Ε.Ε. που συνδέει και αξιοποιεί τον πο-
λιτισμικό-γαστρονομικό πλούτο της χώρας με 
τα ελληνικά ξενοδοχεία. Το πρόγραμμα υλο-
ποιείται δειλά δειλά εδώ και κάποια χρόνια, 
με βασικό σκοπό τον εμπλουτισμό του πρω-
ινού που προσφέρεται, στα ελληνικά ξενοδο-
χεία, με αγνά και μοναδικά προϊόντα της ελ-
ληνικής γης, καθώς και παραδοσιακά τοπικά 
εδέσματα της κάθε περιοχής της Ελλάδας.

Στόχος του προγράμματος «Ελληνικό 
Πρωινό», όπως τονίζει χαρακτηριστικά το 
ΞΕΕ, είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επι-
σκέπτες των ελληνικών ξενοδοχείων να γνω-
ρίσουν τον άφθονο γαστρονομικό πλούτο της 
χώρας μας και να γευτούν, στο πρωινό τους, 
τα αναρίθμητα ελληνικά προϊόντα και εδέ-
σματα που βρίσκονται στην καρδιά της με-
σογειακής διατροφής, η οποία δεν είναι μια 
μοντέρνα διατροφική τάση, αλλά αποτελεί, 
σύμφωνα με την UNESCO “άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά της ανθρωπότητας”. Η βάση του 

ελληνικού πρωινού είναι τα κύρια προϊόντα 
της μεσογειακής διατροφής, όπως ο άρτος, τα 
παξιμάδια, το ελαιόλαδο, οι ελιές, το γιαούρτι, 
το μέλι, τα τυροκομικά, τα αλλαντικά, τα φρέ-
σκα λαχανικά, τα όσπρια, οι πίτες, τα γλυκά 
και τα φρέσκα φρούτα. Στη βάση αυτού του 
κορμού, κάθε περιοχή της Ελλάδας, ανάλο-
γα με τις κλιματικές συνθήκες, την εδαφολο-
γική σύσταση, τα παραγόμενα προϊόντα και 
τις πολιτισμικές σχέσεις και ανταλλαγές, δι-
αμόρφωσε έναν ιδιαίτερο γαστρονομικό πο-
λιτισμό και ιδιαίτερες τοπικές κουζίνες. Παρ’ 
ότι ο βασικός κορμός της γαστρονομίας είναι 
κοινός, κάθε περιοχή έχει τους δικούς της γα-
στρονομικούς θησαυρούς, έτσι ώστε άλλα εί-

ναι τα χαρακτηριστικά της κρητικής κουζί-
νας, άλλα της Μακεδονίας, της Ηπείρου, της 
Πελοποννήσου, των νησιών του Αιγαίου, του 
Ιονίου κλπ. Έτσι, για παράδειγμα, βλέπουμε 
ανάλογα με την περιοχή να προσφέρεται και 
κάτι διαφορετικό, που προστίθεται στην κοι-
νή βάση μας: ντάκος στην Κρήτη, χαλβάς στη 
Θεσσαλία, σταφίδα στη Ζάκυνθο. 

Η γνωριμία με αυτήν τη γαστρονομι-
κή ποικιλομορφία της ελληνικής γης συμ-
βάλλει στη διαμόρφωση της ιδιαίτερης του-
ριστικής και πολιτισμικής ταυτότητας του 
κάθε τόπου, στην οικοδόμηση ενός μοναδι-
κού «brand name». Tαυτόχρονα, στην καρ-
διά της φιλοσοφίας του προγράμματος, πέρα 
από τη γνωριμία της γεύσης των προϊόντων 
και των εδεσμάτων, στόχος του «Ελληνικού 
Πρωινού» είναι να προχωρήσει στη γνωρι-
μία των παραγωγών με τους καταναλωτές, 
των τρόπων παραγωγής, και να αναδείξει έτσι 
τον τόπο, το τοπίο και το φυσικό περιβάλλον 
παραγωγής κάθε γεύσης. 

Το «Ελληνικό Πρωινό» είναι μια σημα-
ντική προσπάθεια, που αξίζει να αγκαλια-
στεί από τους επαγγελματίες του κλάδου. Σή-
μερα υπολογίζεται ότι συμμετέχει στο πρό-
γραμμα ένα δίκτυο 700 περίπου ελληνικών 
ξενοδοχείων σε ένα σύνολο σχεδόν 10.000 
μονάδων. Είναι ένα βήμα, αλλά όχι αρκετό. 
Η ύπαρξη και ενίσχυση αντίστοιχων πρωτο-
βουλιών μπορεί να δώσει στη χώρα μας την 
τουριστική φυσιογνωμία που της αξίζει.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2021»

Προσφάτως, πραγματοποιήθηκε η πρεμιέ-
ρα της ταινίας του Βασίλη Τσικαρά, Έξοδος 
1826. Μιας κινηματογραφικής μεταφοράς 
των Παιδιών της Σαμαρίνας, του γνωστού δη-
μοτικού τραγουδιού, που εξιστορεί την περι-
πέτεια μιας ένοπλης ομάδας που εξέρχεται 
των Γρεβενών για να συμβάλει στους ελεύ-
θερους-πολιορκημένους του Μεσολογγίου. 

Η ταινία προβαλλόταν σε ένα περιφερει-
ακό σινεμά, καθώς, όπως εξομολογήθηκαν 
μετά την πρεμιέρα διάφοροι συντελεστές της, 
συνάντησε αρκετά προβλήματα αποδοχής. 
Γι’ αυτό έβαλαν το χέρι τους και οι διάφοροι 
κριτικοί, που φρόντισαν να τη θάψουν τάχα 
ως «πρόχειρη», «άνευρη» κ.ο.κ. Το κοινό 
βέβαια είχε αντίθετη γνώμη• τόσο στην προ-
βολή της πρεμιέρας, όσο και κατά τις επόμε-
νες ημέρες στον κινηματογράφο δεν έπεφτε 
καρφίτσα – με τους θεατές να γεμίσουν πλή-
ρως και τους εξώστες του κινηματογράφου, 
πράγμα που, τουλάχιστον στη Θεσσαλονίκη 
έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. 

Εκείνο που εντυπωσίαζε δεν ήταν μόνο 
η προσέλευση, αλλά και η σύνθεση του κό-
σμου: Σε αντίθεση με άλλες προβολές, που 
συναντάς συνήθως ανθρώπους συγκεκρι-
μένης κοινωνικό-μορφωτικής κατηγορίας, 
αυτή είχε από όλες τις δυνατές• ήταν λες και 
η σύνθεση των θεατών της ταινίας αντιπρο-
σώπευε το μωσαϊκό των κοινωνικών και 
μορφωτικών κατηγοριών αυτού που ονομά-
ζουμε γενικευτικά «λαός» –κόσμο που, εν 
πάση περιπτώσει δεν συναντάς τόσο συχνά 
στους κινηματογράφους. 

Ως θεατής, λοιπόν, δεν βρίσκεις τίποτα 
από αυτά που ισχυρίζονταν οι κριτικοί στην 
ταινία – σου φαίνεται τίμια, ρεαλιστική ως 
προς τις αξίες, την πραγματικότητα των αν-
θρώπων που προέβαλλε, με όμορφη φωτο-
γραφία, που αναδεικνύει την τόσο καθοριστι-
κή σχέση τοπίου και ανθρώπου, για την ένο-
πλη παράδοση αντίστασης των ορεινών κοι-
νοτήτων. 

Ο δε κόσμος χειροκροτούσε όρθιος για 
κάνα δεκάλεπτο –λες και η θεματολογία, το 
τραγικό τέλος της ιστορίας των παιδιών της 
Σαμαρίνας, η αυτοθυσία τους, έθιξε μια πολύ 
ευαίσθητη συλλογική χορδή –ποιαν άλλην; 
Εκείνην της αντιστασιακής υφής του πατρι-
ωτισμού μας. Αυτό ακριβώς διαισθάνθηκαν 
εξάλλου οι διάφοροι κριτικοί, γι’ αυτό και 
έθάψαν, πιέζοντας ιδεολογικά ώστε να εξα-
φανιστεί από τις αίθουσες. Διότι τα νοήματα 
που διακινεί δεν συμφιλιώνονται με την κυ-
ρίαρχη περιρρέουσα ατμόσφαιρα αποδόμη-
σης και μηδενισμού, ούτε και συμβαδίζουν 
με τα χούγια ενός «περίεργου» σινεμά, ο 
οποίος διαπρέπει «μουρμουρίζοντας σπα-
σμένες σκέψεις σε ξένες γλώσσες».

Ας αφήσουμε, όμως, αυτές τις κριτικές 
να μείνουν με την κακία τους. Η μεγάλη αντα-
πόκριση του κόσμου λειτουργεί προς απά-
ντησή τους. Και αποδεικνύει τη μεγάλη ανά-
γκη να υπάρξει ένας λαϊκός ποιοτικός κινη-
ματογράφος, που να μιλήσει με απλό τρόπο 
στον πολύ κόσμο για την ιστορική μας περι-
πέτεια και ιδιοπροσωπία. Η κοινωνία διψάει 
για κάτι τέτοιο και η ιστορική μας διαδρομή 
περιέχει πλείστες όσες στιγμές που προσφέ-
ρονται για κάτι τέτοιο…   

«Έξοδος 1826» Το «ελληνικό πρωινό»
τοπική παραγωγή, ταυτότητα και ελληνικός τουρισμός

του Γιώργου Ξένου

“ 
Στόχος του προγράμμα-

τος «Ελληνικό Πρωινό», 

είναι να δοθεί η δυνατό-

τητα στους επισκέπτες να 

γνωρίσουν τον άφθονο 

γαστρονομικό πλούτο της 

χώρας μας και να γευτούν 

τα αναρίθμητα ελληνικά  

προϊόντα και εδέσματα που 

βρίσκονται στην καρδιά της 

μεσογειακής διατροφής.

Η γνωριμία με αυτή τη γαστρονομική ποικιλομορφία της ελληνικής γης συμβάλλει στην δια-
μόρφωση της ιδιαίτερης τουριστικής και πολιτισμικής ταυτότητας του κάθε τόπου, στην οικο-
δόμηση ενός μοναδικού «brand name»
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Οι Βρυξέλλες βρίσκονται σε ανα-
ταραχή. Για αρκετές εβδομάδες, οι 
κάτοικοι της βελγικής πρωτεύου-
σας ανακαλύπτουν, μόλις ξυπνούν, 
από τη  νύχτα της 19 - 20 Σεπτεμ-
βρίου 2016, μεγάλες τοιχογραφί-
ες, ζωγραφισμένες στους τοίχους 
της πόλης, ενός ιδιαίτερου είδους.

Ό 
λα ξεκίνησαν με έναν 
υπερμεγέθη φαλλό στον 
τοίχο του κολεγίου του 
Saint-Gilles, σε μια πολυ-

σύχναστη περιοχή των Βρυξελλών, 
ενώ λίγες ημέρες μετά θα εμφανιστεί 
ένα υπερμέγεθες γυναικείο όργανο, 
καθώς και μια  πράξη της διείσδυσης, 
που πιθανότατα προέρχονται από το 
ίδιο άτομο. Τέλος, το Σάββατο 1 Οκτω-
βρίου θα ακολουθήσει ένας τεράστι-
ος πρωκτός, και πάλι στη συνοικία του 
Saint-Gilles και άλλες ανάλογες πα-
ραστάσεις στη συνέχεια.

Ο πρωκτός, περισσότερο ίσως από 
τις πρώτες παραστάσεις, προκάλεσε 
ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των Βέλ-
γων, εκείνων –των περισσότερων– 
που θεωρούν ότι πρόκειται για κάτι 
«αηδιαστικό» και «κατάπτυστο» και 
άλλων, που δηλώνουν εκστασιασμέ-
νοι από την «τόλμη» και την «προβο-
κάτσια». Όσο για τον δήμο, αρνείται να 
καλύψει αυτές τις τοιχογραφίες, αφή-
νοντας την επιλογή στους ιδιοκτήτες 
των τοίχων να τις κρατήσουν ή όχι.

Όμως, τρεις μήνες μετά, ένα νέο 
«βήμα». Στην οδό Brigittines κοντά 
στον σιδηροδρομικό σταθμό Gare du 
Midi, αυτή τη φορά το σώμα ενός αν-

θρώπου χωρίς πρόσωπο, κρεμασμέ-
νου ανάποδα, και χωρίς εντόσθια, αι-
μορραγεί, σε ύψος δέκα ορόφων, 
πάνω στον λευκό τοίχο μιας εργατι-
κής πολυκατοικίας. 

Στην Πύλη της Φλάνδρας, μεταξύ 
της πόλης των Βρυξελλών και της πε-
ριβόητης πλέον περιοχής του Μόλεν-
μπεκ, μια άλλη γιγάντια παράσταση 
κατατρομοκρατεί τους περαστικούς. 
Από μια σφιγμένη γροθιά αναδύεται 
μια κοφτερή λεπίδα, η οποία ετοιμά-
ζεται να κόψει τον λαιμό ενός ανθρώ-
που που ουρλιάζει με το πρόσωπο κα-
θηλωμένο στο έδαφος από το άλλο 
χέρι του δολοφόνου, χωρίς να γνωρί-
ζουμε εάν το τρίτο χέρι, που κρατάει το 
χέρι του δολοφόνου, σκοπεύει να τον 
συνδράμει στο έργο του ή θέλει να τον 
εμποδίσει. 

Αυτή η αναπαράσταση ενός πιθα-
νού αποκεφαλισμού, σύμφωνα με τον 
σοσιαλιστή δήμαρχο Ιβάν Μάγιερ, θα 
μπορούσε(!) να υποκινεί σε βία! Άλ-
λοι δημοτικοί υπεύθυνοι τη χαρακτή-
ρισαν «πραγματικά πάρα πολύ σκλη-
ρή» και ως εκ τούτου πιστεύουν πως 
θα πρέπει να εξαφανιστεί.

Η πόλη των Βρυξελλών και οι γει-
τονικοί δήμοι που απαρτίζουν την πε-
ριφέρεια της πρωτεύουσας είχαν ήδη 
συμβιβαστεί με το τεράστιο πέος του 
Saint-Gilles, ή τον ξαπλωμένο άνθρω-
πο που ουρεί στο στόμα του, στο Jette, 
ή στις εικόνες πρωκτών, αυνανισμών 
ή διεισδύσεων που πλημμύρισαν 
τους τελευταίους μήνες πολλές περι-
οχές μιας πόλης, όπου, μέχρι τώρα, το 
street art ήταν περιορισμένο σε ορι-
σμένα σημεία. 

Από το πορνό στους αποκεφαλισμούς
οι τελευταίες εξελίξεις της «τέχνης», στην πατρίδα του Γιαν φαμπρ. 

του Γιώργου Καραμπελιά

«Εντάξει, να δεχτούμε το σεξ, 
έστω και αν είναι πορνό ή αηδια-
στικό, αλλά είναι πιο δύσκολο, λι-
γότερο από ένα χρόνο μετά τις 
τρομοκρατικές επιθέσεις, και κο-
ντά στο Μόλεμπεκ, να επιτρέψου-
με υπαινιγμούς που παραπέμπουν 
σε αποκεφαλισμούς κατά το στυλ 
του Ισλαμικού Κράτους» δηλώνει 
ένας δημοτικός σύμβουλος στην 
εφημερίδα Le Monde. Λίγο αργό-
τερα, όμως, ζητώντας να παραμεί-
νει ανώνυμος, άλλαξε γνώμη και 

συντάχθηκε με την επίσημη θέση 
του δημαρχείου: «Αναρωτιόμαστε, 
αλλά παραμένουμε σε εγρήγορ-
ση» (!)

Ο Σβεν Γκατζ, ο υπουργός Πο-
λιτισμού της περιοχής, ένας Φλα-
μανδός φιλελεύθερος, είναι υπέρ-
μαχος της ανοχής. Σχετικά με την 
τοιχογραφία της Πύλη της Φλάν-
δρας, έγραψε: «Η τέχνη είναι ελεύ-
θερη. ¬Μήπως άραγε θα πρέπει να 
λογοκρίνουμε και τον Καραβάτζιο;» 
Πράγματι, οι ειδικοί διαπίστωσαν 

ότι η σκηνή αποκεφαλισμού έχει 
εμπνευστεί από τον πίνακα της θυ-
σίας του Ισαάκ, που είχε ιστορηθεί 
στα τέλη του δέκατου έκτου αιώνα 
από τον Ιταλό καλλιτέχνη και στεγά-
ζεται στο Uffizi της Φλωρεντίας. 

Αλλά και το φρέσκο της οδού 
Brigittines, με το αποκεφαλισμένο 
πτώμα, έχει επίσης τις καλλιτεχνι-
κές αναφορές του, εξηγούν οι ιστο-
ρικοί της τέχνης. Αναφέρεται σε μια 
λεπτομέρεια της ζωγραφικής του 
Ολλανδού ζωγράφου των μέσων 

Με την αισθητική του ισλαμικού κράτους
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του δέκατου έβδομου αιώνα, Jan de 
Baen, «Το Σώμα αδελφών de Witt», 
ένα έργο που περιγράφει τη δοκιμα-
σία δύο πολιτικών της εποχής, που 
κατακρεουργήθηκαν από το εξα-
γριωμένο πλήθος. Μάλιστα, εκείνος 
που έστρεψε το πλήθος εναντίον των 
αδελφών Ντε Βιττ ονομαζόταν Κορ-
νέλις Τρομπ. Τρεις μέρες πριν την η 
ανάληψη των καθηκόντων του Ντό-
ναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο!

Μετά από τις πορνό προκλήσεις 
του 2016, που άφησαν άφωνους 

τους περισσότερους κατοίκους των 
Βρυξέλλών, ένα ακόμα βήμα της «τέ-
χνης», που εθίζει ακόμα περισσότε-
ρο στη νοσηρότητα μιας εποχής πα-
ρακμής. Γιατί, άσχετα με το εάν οι 
συγκεκριμένες παραστάσεις έχουν 
αναφορές σε υπαρκτά έργα τέχνης, 
η μεταφορά τους δίκην γιγαντο-οθό-
νης στα κέντρα των πόλεων, και ο 
οπτικός εθισμός, ιδιαίτερα των παι-
διών και των εφήβων με αυτά, απο-
τελεί ένα κυριολεκτικό εικαστικό και 
πολιτικό έγκλημα, που προετοιμάζει 
για άλλα εγκλήματα, ακόμα σοβαρό-
τερα. 

Και αυτό σε μία πόλη που λίγο 
πριν είχε αντιμετωπίσει τις τρομο-
κρατικές επιθέσεις που όλοι γνωρί-
ζουμε. Εξάλλου, η παραπομπή σε 
υπαρκτά έργα τέχνης υποκρύπτει 
μάλλον την πανουργία εκείνων που 
κατασκεύασαν τις φρικτές τοιχογρα-
φίες. Διότι, ποιος μπορεί να λογοκρί-
νει έναν Καραβάτζιο, όπως ισχυρί-
ζεται και ο ηλίθιος υπουργός Πολι-
τισμού των Βρυξελλών; Επομένως, 
οι απαίσιες παραστάσεις μπορούν 
να συνεχίζουν να στοιχειώνουν 
τους εφιάλτες των κατοίκων. Εδώ, τα 
«παλλόμενα πέη» του επίσης Φλα-
μανδού Γιαν Φαμπρ, είχαν αποτε-
λέσει το εισιτήριο του καλλιτέχνη για 
την ανάληψη του Φεστιβάλ Αθηνών 
από τον αντίστοιχο υπουργό Πολιτι-
σμού της Ελλάδας.   

(Τα σχετικά στοιχεία από την εφημε-
ρίδα Le Monde, 05/10/2016 και 9 
/02/ 2017 καθώς και τον δημοσιο-

γράφο Jean-Pierre Stroobants) 

Η παγκοσμιοποιημένη νεολαία του 
Βάις και της Άθενς Βόις μοιάζει 
όλο και περισσότερο με κάποιες 
παλιές ταινίες που περιγράφουν 
τις κραιπάλες και τα όργια των 
πλουσίων, την περίοδο της παρακ-
μής και διάλυσης της Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας. Ή με ταινίες σαν το 
«Μεγάλο φαγοπότι» και την «Κρυ-
φή γοητεία της μπουρζουαζίας». 

Ό 

σο βαθαίνει η κρίση 
και η παρακμή, τόσο 
πιο αφόρητη γίνεται 
η μελαγχολία και η 

βαρεμάρα των νέων αυτών. Όσοι 
δεν έχουν εγκαταλείψει τη χώρα 
(δεν είναι και πολλοί), πρέπει να 
καταναλώνουν διαρκώς νέες συ-
γκινήσεις, νέα «βιώματα», νέα 
«ιβέντς» και «χάπενινγκ».  

Ένα τέτοιο χάπενινγκ είναι και 
το «Άθενς Ζόμπι Γουόκ», που μπή-
κε αισίως στον τρίτο χρόνο του. Τι εί-
ναι αυτό; Μια οργανωμένη παρέλα-
ση μασκαράδων, ντυμένων «ζό-
μπι» (νεκροζώντανων), που πε-
ριφέρουν τη βαρεμάρα τους στους 
δρόμους του κέντρου της πόλης. 
Όπως δήλωσαν οι διοργανωτές του: 
«Μας αρέσει η περίοδος της απο-
κριάς, του γλεντιού και των μεταμ-
φιέσεων, αλλά είχαμε βαρεθεί εδώ 
και τόσα χρόνια τα ίδια τραγούδια, τα 
ίδια πάρτι, οι ίδιες στολές. Θέλαμε 
να διασκεδάσουμε με κάτι διαφο-

ρετικό». Το αμερικάνικο αυτό έθιμο 
έχει κατακτήσει τον κόσμο, καθώς 
διοργανώνεται σε όλο και περισσό-
τερες πόλεις. Τα παιδιά του Βάις και 
της Άθενς Βόις βρίσκονται παντού, 
σε όλο τον κόσμο, όπου θριαμβεύει 
ο αμερικανικός τηλεοπτικός πολιτι-
σμός. Και βαριούνται εξίσου. 

Και όσοι αναρωτιούνται γιατί, 
πέραν των ζόμπι του Φεβρουαρίου, 
κυκλοφορούν νεκροζώντανοι και 
το φθινόπωρο, θα πρέπει να ενημε-
ρωθούν ότι από καιρό έχει εισαχθεί 
στα καθ’ ημάς και η γιορτή του Χα-
λοουίν η οποία (όπως άλλωστε και 
στις ΗΠΑ, τώρα πια) δεν έχει απολύ-
τως κανένα νόημα και προορίζεται 
αποκλειστικά για την τόνωση της 
κατανάλωσης. Δεν προκαλεί, λοι-

πόν, έκπληξη, που η μοναδική συ-
νεισφορά του Χαλοουίν στην εγχώ-
ρια «κουλτούρα» είναι η κατανα-
λωτική (και, παρεμπιπτόντως, ερ-
γοδοτική) χυδαιότητα του «Μπλακ 
Φράιντεϊ»… Μέχρι στιγμής, το Άθενς 
ζόμπι γουόκ δεν φαίνεται να έχει 
ανάλογη δημοφιλία, οπότε θα πρέ-
πει να περιμένουμε λίγο ακόμη για 
να δούμε τις ευεργετικές προεκτά-
σεις του. Μια ιδέα για τους διοργα-
νωτές του ιβέντ, για να προσελκύ-
σουν τους απρόθυμους ντόπιους 
στην παρέλασή τους, θα ήταν να κα-
λέσουν του χρόνου και τον κ. Ράμ-
φο, να δώσει μια σχετική διάλεξη 
για την καθυστέρηση του ρωμέικου 
να εκσυγχρονιστεί… 

Σε άλλες ειδήσεις, και ενώ ο 
τελικός της Γιουροβίζιον πλησιά-
ζει, οι Ευρωπαίοι κοινωνιολόγοι 
εκφράζουν την έκπληξή τους για 
τη διογκούμενη απροθυμία των 
καθυστερημένων λαών της υφηλί-
ου να ενστερνιστούν τα πολιτιστικά 
αγαθά της προοδευμένης Δύσης… 

Νικόλας Δημητριάδης

Υ.Γ.: Στις φωτογραφίες βλέ-
πουμε μασκαράδες από Ζόμπι 
Γουόκ του εξωτερικού. Το μα-
κιγιάζ των Ελλήνων ζόμπι εί-
ναι πιο μπας κλας (όπως συμ-
βαίνει πάντα με τα επαρχιώτι-
κα αντίγραφα).

Πολιτιστικές ειδήσεις

«Ποτέ δεν υπήρξε μια εποχή που οι άνθρωποι ήταν τόσο δύσθυμοι και μελαγχολικοί. Άλλωστε, αυτό εξη-

γεί από μία άποψη την τρομερή και μέχρις αηδίας οργάνωση της ευθυμίας. Καμιά εποχή δεν είχε οργανώσει 

τόσο πολύ την ευθυμία όσο η δική μας. Σε καμιά εποχή δεν έπαιζε πρωί πρωί στα σπίτια το ραδιόφωνο εύθυ-

μες μουσικές, για να ξυπνήσουν οι άνθρωποι μελαγχολικοί και σχεδόν έτοιμοι να αυτοκτονήσουν.»

Γιάννης Τσαρούχης, Μάτην ωνείδισαν την ψυχήν μου

“ 
η μεταφορά των 

παραστάσεων αυ-

τών δίκην γιγαντο-

οθόνης στα κέντρα 

των πόλεων, και 

ο οπτικός εθισμός, 

ιδιαίτερα των παι-

διών και των εφή-

βων με αυτά, απο-

τελεί ένα κυριολε-

κτικό εικαστικό και 

πολιτικό έγκλημα, 

που προετοιμάζει 

για άλλα εγκλήμα-

τα ακόμα σοβα-

ρότερα. 
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Έχει καταστεί φανερό ότι ο Ερ-
ντογάν «σάλπισε γενική επίθε-
ση» εναντίον της Ελλάδος, όχι 
μόνον για λόγους εσωτερικής 
επικοινωνιακής τακτικής ενό-
ψει του, αβέβαιου για το απο-
τέλεσμά του, σουλτανικού δη-
μοψηφίσματος. Το μέγεθος και 
η ένταση των αμφισβητήσεων 
των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων είναι τέτοια που 
υποδηλώνουν ότι από το συρ-
τάρι βγήκε σχεδιασμός  πολέ-
μου. Μπήκαμε, επομένως, σε 
μια διαδικασία που είναι πολύ 
δύσκολο να μην οδηγήσει σε 
κάποια εμπλοκή. Ακόμη κι αν 
αυτή δεν συμβεί μέχρι την ημέ-
ρα του δημοψηφίσματος, αυτό 
δεν συνεπάγεται ότι η επόμενη 
ημέρα θα είναι διαφορετική. 

Σ 
την πραγματικότη-
τα, ο μόνος ουσιαστι-
κός λόγος που θα συ-
γκρατούσε τη Τουρ-

κία από μια τυχοδιωκτική περιπέ-
τεια στο Αιγαίο είναι η εμπλοκή της 
σε ευρείας έκτασης συγκρούσεις 
στη Συρία, με τους Κούρδους του 
YPG και SDF, ή και με τον στρατό 
του Άσαντ. Σ’ αυτή την περίπτωση, 
θα ήταν καθαρή τρέλα το άνοιγμα 
δεύτερου μετώπου, δεδομένου και 
του χάους που επικρατεί, μετά το 
πραξικόπημα, στις τάξεις του τουρ-
κικού στρατού. Η Άγκυρα, ωστόσο, 
αυτήν τη στιγμή, συνεχίζει να εκμε-
ταλλεύεται τη διεθνή ρευστότητα, 
τη μεταβατική περίοδο της διοίκη-
σης Τραμπ και τη σύγκρουσή του 
με το παγκοσμιοποιημένο κατεστη-
μένο, την προσπάθεια της Ρωσίας 
να την αποσπάσει από τις αγκάλες 
του ΝΑΤΟ, την ανύπαρκτη στη δι-
εθνή σκηνή και κατακερματισμένη 
ήδη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και 
τη διάθεση του Ισραήλ να περάσει, 
τελικώς, το φυσικό του αέριο από το 
τουρκικό έδαφος. 

Ζούμε το δίχως άλλο σε έναν 
κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαί-
ως, όσο και αν κάποιες ελίτ, μετα-
ξύ αυτών και η ελληνική, δεν θέ-
λουν να το παραδεχθούν κι εξακο-
λουθούν να διαβάζουν τα γεγονό-
τα με τα γυαλιά του παρελθόντος, 
ενώ ξορκίζουν το κακό στη βάση 
των κοινών τόπων των προηγού-
μενων δεκαετιών. Ο κόσμος αλλά-
ζει, νέοι πόλοι ισχύος αναφύονται 
και νέες ισορροπίες διαμορφώ-

νονται. Αναθεωρητικές δυνάμεις, 
όπως η Τουρκία, βρίσκουν πρό-
σφορο έδαφος να προβάλουν τις 
διεκδικήσεις τους. Πολλώ δε μάλ-
λον, που στο εσωτερικό της συντε-
λείται μια ιστορικών διαστάσεων 
μετάλλαξη του κράτους σε ισλαμο-
απολυταρχικό. Κι όπως το κεμαλι-
κό κράτος δημιουργήθηκε πάνω 
στις στάχτες της Σμύρνης, και το 
νέο ερντογανικό κράτος επιζητεί τη 
βεβαίωσή του με την επέκτασή του 
στο Αιγαίο, στη Συρία, στην Κύπρο 
και στη Θράκη. Έτσι ώστε να έχει 
τη δυνατότητα να συντρίψει και τον 
εσωτερικό εχθρό –Κούρδους, αλε-
βίτες, κοσμικούς–, που αντιμάχεται 
τη νέα εξουσία. 

Ως εκ τούτου, το παιχνίδι που 
παίζει ο νεοσουλτάνος είναι ιδιαίτε-
ρα ριψοκίνδυνο. Όχι μόνον επειδή 
ανοίγει ταυτόχρονα πολλά μέτωπα, 
αλλά διότι αμφισβητεί και θέτει σε 
κίνδυνο συμφέροντα πολύ δυνα-
τότερών του. Για να πετύχεις σε μια 
τέτοια περίπτωση, εκτός από την 
προβολή της ωμής βίας απαιτεί-
ται και η άσκηση ακροβατικών κι-
νήσεων στη διπλωματία, κάτι που 
δεν χαρακτηρίζει τον παρορμητικό 

Τούρκο πρόεδρο. 
Ο Ερντογάν, λοιπόν, απειλεί 

την Ελλάδα εκβιάζοντας παράλλη-
λα τους Αμερικανούς να εγκατα-
λείψουν τους Κούρδους στη βόρεια 
Συρία, ώστε ο τουρκικός στρατός 
να μετατρέψει την ανατολική Συ-
ρία σ’ ένα τουρκικό ημι-προτεκτο-
ράτο. Γνωρίζει ότι, αυτήν τη στιγμή, 

η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί να δη-
μιουργηθεί αναστάτωση στην πε-
ριοχή του Αιγαίου και κατ’ επέκτα-
ση στη νοτιοανατολική πτέρυγα του 
ΝΑΤΟ. Κι αυτό όχι μόνον γιατί εί-
ναι ανέτοιμη η κυβερνητική μηχα-
νή του Τραμπ και μη ολοκληρω-
μένες οι γενικές κατευθύνσεις της 
εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 
Αλλά επειδή, αυτήν τη στιγμή, η 
Ελλάδα είναι χρήσιμη στον ατλαντι-
κό παράγοντα για τέσσερις τουλά-
χιστον λόγους:

• Βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχεδια-
σμοί για τον νέο ενεργειακό χάρ-
τη, που σκοπό έχουν όχι απλώς τη 
μείωση της ρωσικής ενεργειακής 
εξάρτησης, μέσω των ανταγωνιστι-
κών, προς τους ρωσικούς, αγωγών, 
αλλά και την αύξηση της αμερικα-
νικής ενεργειακής παρουσίας, με 
τη μεταφορά υγροποιημένου αερί-
ου – κυρίως από Αλεξανδρούπολη. 

• Η Ελλάδα, όπως και η Κύπρος, 
λειτουργούν πλέον ως στρατηγικό 
βάθος του Ισραήλ, το οποίο απει-
λείται από την ιρανική διείσδυ-
ση στη Συρία, τη ισχυρή Χεζμπο-
λάχ και τη ρωσική παρουσία στην 

αυλή του. Κι αυτή η αξία των δύο 
ελληνικών κρατών δύσκολα μει-
ώνεται, όσο ο Ερντογάν παραμένει 
στην εξουσία. 

• Επίσης, η Αθήνα συνεχίζει να δι-
αδραματίζει τον ρόλο του πολιτι-
κού δούρειου ίππου εντός της γερ-
μανικής Ε.Ε. Κι αυτός ο μοχλός έμ-
μεσης πίεσης δεν θα χαρισθεί ούτε 
από τον νέο ένοικο του Λευκού Οί-
κου, αν και με διαφορετική στόχευ-
ση απ’ ό,τι είχε ο προκάτοχός του.

• Τέλος, υπάρχει και η ανησυχη-
τική κατάσταση στα Βαλκάνια κι 
ο ρόλος της Ελλάδας στις επερχό-
μενες εξελίξεις. Η ήττα των Δη-
μοκρατικών στις ΗΠΑ και η αντι-
παράθεση Άγκυρας-Ουάσιγκτον 
προκάλεσαν σοβαρή δυσλειτουρ-
γία στην ισχύ της επιρροής επί των 
βαλκανικών χωρών, ενώ επανα-
κάμπτει δυναμικά η Μόσχα, που 
απαντά έτσι στα μετόπισθεν του συ-
μπαγούς φιλοατλαντικού τείχους 
που έχει υψωθεί από τη Φινλαν-
δία και τις χώρες της Βαλτικής μέ-
χρι την Ουκρανία και τη Ρουμανία. 
Στο βαλκανικό καζάνι, το επόμενο 
διάστημα δεν μπορεί να αποκλει-
στεί: η στρατιωτική αντιπαράθεση 
της Σερβίας με τους Αλβανούς του 
Κοσσυφοπεδίου, η απόσχιση των 
Σέρβων της Βοσνίας, η όξυνση των 
εντάσεων στα Σκόπια, όπου το σύ-
στημα Σόρος και ο αλβανικός εθνι-
κισμός έχουν έλθει αντιμέτωποι 
με τον ακραίο εθνικισμό των Σλα-
βομακεδόνων, οι οποίοι, για πρώ-
τη φορά στις δυόμιση τελευταίες 
δεκαετίες, δεν έχουν από πού να 
πιαστούν. Ακόμη, στη Βουλγαρία, 
μετά την εκλογή του φιλορώσου 
Ρούμεν Ράντεφ στη θέση του προ-
έδρου της χώρας, όλα είναι ανοιχτά 
και για τις επερχόμενες βουλευτι-
κές εκλογές στις 26 Μαρτίου. Τέ-
λος, στην Αλβανία η σύγκρουση 
αμερικανικών και τουρκικών συμ-
φερόντων έχει πυροδοτήσει μια 
σκληρή εσωτερική πολιτική αντι-
παράθεση. Μια ενδεχόμενη, επο-
μένως, ελληνοτουρκική αντιπαρά-
θεση θα μπορούσε να αποτελέσει 
τη θρυαλλίδα μιας γενικευμένης 
έκρηξης. 

Ωστόσο, ένας πόλεμος στο Αι-
γαίο, παρά το γεγονός ότι δημι-
ουργεί σοβαρό πρόβλημα εντός 
του ΝΑΤΟ, είναι κάτι που απεύ-
χεται και η Ρωσία. Και έχει τους 
λόγους της. Ο ένας είναι ότι η δι-
ευθέτηση της σύγκρουσης θα γί-
νει, όπως και στο παρελθόν, από 

     ΔΙΕΘΝΗ

Το ριψοκίνδυνο παιχνίδι του Ερντογάν
η τουρκία βρυχάται για να κερδίσει μέσα στην αναταραχή ενός κόσμου που μεταβάλλεται ραγδαία

Του Σωτήρη Δημόπουλου

Υπάρχει και η ανησυχητική κατάσταση στα Βαλκάνια κι ο ρόλος της Ελλάδας στις επερχόμενες εξελίξεις. Η ήττα 
των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ και η αντιπαράθεση Άγκυρας-Ουάσιγκτον δημιούργησαν σοβαρή δυσλειτουρ-
γία στην ισχύ της επιρροής επί των βαλκανικών χωρών

“ 
 Κι όπως το κεμαλικό 

κράτος δημιουργή-

θηκε πάνω στις στά-

χτες της Σμύρνης, 

και το νέο ερντογα-

νικό κράτος επιζη-

τεί τη βεβαίωσή του 

με την επέκτασή του 

στο Αιγαίο, στη Συ-

ρία, στην Κύπρο και 

στη Θράκη.
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Προεδρικές εκλογές: Η πρόθεση ψή-
φου των κοινωνικοοικονομικών κατη-
γοριών  όλο και περισσότερο ανατρέπει 
την παραδοσιακή διαίρεση αριστερά-δε-
ξιά, σύμφωνα τον Μαρσιάλ Φουκώ, διευ-
θυντή του ινστιτούτου δημοσκοπήσεων 
Cevipof.

Ο 

ι μελέτες της εκλογικής κοινωνι-
ολογίας έχουν καταδείξει εδώ και 
σχεδόν εβδομήντα χρόνια, ότι η τα-
ξική ψήφος χαρακτηρίζεται από 

μια έντονη πολιτική διαφοροποίηση, σύμφω-
να με την οποία οι λαϊκές τάξεις έστρεφαν την 
επιλογή τους σε έναν υποψήφιο της αριστεράς 
και οι προνομιούχες τάξεις σε έναν υποψήφιο 
της δεξιάς. Το 1944, ο Αμερικανός κοινωνιολό-
γος Πολ Λαζαρσφέλντ έγραφε πως «τα κοινω-
νικά χαρακτηριστικά υπερκαθορίζουν τα πολι-
τικά χαρακτηριστικά». Σήμερα, η ταξική  ψήφος 
δεν έχει εξαφανιστεί εντελώς, αλλά έχει βαθύ-
τατα μετασχηματιστεί. Οι διάφορες κοινωνικο/
επαγγελματικές κατηγορίες έχουν λιγότερο συ-
γκρουσιακή σχέση με την οικονομία, ενώ  πολ-
λά πολιτικά κόμματα έχουν απομακρυνθεί από 
το πρόγραμμα που τα συνέδεε με τους φυσικούς 
ψηφοφόρους τους.

Το ενδέκατο κύμα της έρευνας Cevipof επι-
βεβαιώνει τη διάβρωση της ταξικής ψήφου, η 
οποία ενισχύεται από την ανασύνθεση του εκλο-
γικού χώρου σε τέσσερις ομάδες πολιτικών οι-
κογενειών (αριστερά, κέντρο, δεξιά και ακρο-
δεξιά). Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση τίθεται 
το θέμα της ψήφου των διαφόρων κοινωνικο-
επαγγελματικών κατηγοριών. Για να απαντή-
σουμε με ακρίβεια, είναι σημαντικό να διακρί-
νουμε τη σύνθεση (σε εκατό εργάτες, υπάρχει 
μια πλειοψηφία που υποστηρίζει το Εθνικό Μέ-
τωπο;) και τη διάρθρωση (μεταξύ εκατό ψηφο-
φόρων του Μπενουά Αμόν, πόσοι είναι εργά-
τες;).

Ως προς τη σύνθεση

Τον Φεβρουάριο του 2017, παίρνοντας υπόψη το 
σύνολο των εγγεγραμμένων στους εκλογικούς 
καταλόγους εργατών, το 42% από αυτούς σκο-
πεύουν να μην ψηφίσουν, έναντι του 39% των  
υπαλλήλων και του 34% των στελεχών και των 
ελευθέρων επαγγελματιών. Έτσι, μεταξύ των 
100 εργατών, το 42% πιθανότατα θα απέχει, 25% 
θα ψηφίσει Λεπέν, 10% θα επιλέξει τον Εμμανου-
έλ Μακρόν, το 8% τον Ζαν Λυκ Μελανσόν και το 
7% τον Μπενουά Αμόν. Κατά συνέπεια, το πρώ-
το κόμμα των εργατών είναι η αποχή, πολύ πε-
ρισσότερο από το Εθνικό Μέτωπο. Αλλά, μεταξύ 
των εργατών που είναι βέβαιοι ότι θα ψηφίσουν 
(58%), το 44% θα υποστηρίξει το Εθνικό Μέτω-
πο· το 16% στηρίζει τον υποψήφιο του «Εμπρός» 
(τον Μακρόν, 14% τον ηγέτη της «Ανυπότακτης 
Γαλλίας» (τον Μελανσόν, και  12% τον πρόσφα-
το νικητή των σοσιαλιστικών προκριματικών 
(τον Αμόν). 

Συνολικά, η ταξική ψήφος των εργατών έχει 
απομακρυνθεί ριζικά από την αριστερά, αφού 
όλοι οι υποψήφιοι που τοποθετούνται στα αρι-
στερά του φάσματος (Ναταλί Αρτώ, Φιλίπ Που-
τού, Ζαν Λυκ Μελανσόν, Μπενουά Αμόν, Γιανίκ 
Ζαντό) συγκεντρώνουν μόνο το 16% των ψήφων 
του συνόλου των εργατών και το 28% των ψή-
φων εκείνων που είναι βέβαιοι ότι θα συμμετά-
σχουν στις εκλογές.

Σύμφωνα με την ίδια αριθμητική λογική, η 
ψήφος των υπαλλήλων κατανέμεται μεταξύ της 
αποχής (39%), της κας Λεπέν (21%), του κου Μα-
κρόν (13%) και του κου Αμόν (8,5%). Κατανοού-
με πληρέστερα έτσι την  αποδιάρθρωση της ταξι-
κής ψήφου, καθώς οι αριστεροί υποψήφιοι κάθε 
είδους δεν κατορθώνουν πλέον να συσπειρώ-
σουν τις ψήφους των λαϊκών τάξεων. Το φαινό-
μενο δεν είναι καινούργιο, αλλά ενισχύεται δρα-
ματικά: το 2002, το 43% των εργατών και το 39% 
των υπαλλήλων ψήφιζε ακόμα αριστερά.

Υψηλή αποχή των αγροτών

Αλλά και στη δεξιά, οι μετασχηματισμοί είναι 
επίσης σημαντικοί. Ενώ τα στελέχη, οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες, καθώς και οι αγρότες, απο-
τελούσαν τον πυρήνα του εκλογικού σώματος 
της δεξιάς, αυτές οι κοινωνικές κατηγορίες δεν 
είναι πλέον τόσο κυρίαρχες. Για παράδειγμα, 
μεταξύ των 100 στελεχών που σίγουρα θα ψη-
φίσουν, 32% θα στηρίξουν τον Εμμανουέλ Μα-
κρόν, 19% τον Φιγιόν, 18% τον Μπενουά Αμόν και 
15% τη Μαρίν Λεπέν. 

Παρά το υψηλό ποσοστό αποχής (51%), το 
ένα τρίτο των αγροτών φαίνεται να γοητεύεται 
από την υποψήφιο του Εθνικού Μετώπου, και 
μόνο το 20% επιλέγει τον Φιγιόν. Τελικώς, μόνο 
μεταξύ των συνταξιούχων ο υποψήφιος των Ρε-
πουμπλικανών συγκεντρώνει τα καλύτερα πο-
σοστά του με 28%.

Μεταξύ των στελεχών επιχειρήσεων και 
των ελευθέρων επαγγελματιών, που συνδυά-
ζουν τον κληρονομικό πλούτο με μια πιο φιλε-
λεύθερη οικονομική συμπεριφορά, η δεξιά του 
Φρανσουά Φιγιόν καταφέρνει να συγκεντρώ-
σει το 19% και το 22% σε κάθε κατηγορία. Άλλες 

μορφές του εκλογικού ανταγωνισμού απειλούν 
τώρα την ψήφο της δεξιάς: 32% των στελεχών θα 
ψηφίσει τον Εμμανουέλ Μακρόν και το 29% των 
ελεύθερων επαγγελματιών θα επιλέξει τη Μα-
ρίν Λεπέν.

Σχετικά με τη δομή

Σχετικά με τη δομή του εκλογικού σώματος του 
κάθε υποψηφίου, υπάρχουν πολλές ομοιότητες. 
Κατ’ αρχάς, η κατηγορία των συνταξιούχων είναι 
κυρίαρχη: το 52% των ψηφοφόρων του κου Φι-
γιόν, το 33% των ψηφοφόρων του κου Μακρόν, 
το 30% εκείνων του κου Μελανσόν. Με 14 εκα-
τομμύρια συνταξιούχους στη Γαλλία (ένας ψη-
φοφόρος στους τρεις), δεν είναι να απορεί κα-
νείς για το ότι όλοι οι υποψήφιοι προσπαθούν να 
προσελκύσουν αυτό το εκλογικό σώμα. Ωστόσο, 
αυτή η επαγγελματική κατηγορία δεν είναι κα-
θόλου ομοιογενής, ώστε να μπορεί να χαρακτη-
ριστεί κοινωνική τάξη.

Η κοινωνική-επαγγελματική δομή του εκλο-
γικού σώματος των κκ Αμόν και Μακρόν είναι 
σχετικά πορώδης, δεδομένου ότι προσελκύουν 
περίπου το ίδιο ποσοστό ανώτερων και μεσαίων 
στελεχών, υπαλλήλων και συνταξιούχων. 

Αντίθετα, το εκλογικό σώμα της υποψηφίου 
του Εθνικού Μετώπου ξεχωρίζει για το ότι πε-
ρισσότερο από το ένα τρίτο των ψηφοφόρων της 
ανήκουν στις λαϊκές τάξεις (21% υπάλληλοι και 
16% εργάτες) έναντι 15% για τον Φρανσουά Φι-
γιόν και 21% για τον Εμμανουέλ Μακρόν.

Παρά την αναμφισβήτητη αξία της για την 
κατανόηση της εκλογικής δυναμικής, η ταξική 
ψήφος το 2017 μοιάζει να έχει εκραγεί. Σε ένα 
πολιτικό σύστημα όλο και λιγότερο δικομματι-
κό, η εκλογική συμπεριφορά των κοινωνικοοι-
κονομικών κατηγοριών ξεπερνά την παραδο-
σιακή διαίρεση αριστερά-δεξιά, διαιρεί και κα-
ταδεικνύει μια έλξη μεγαλύτερη από ποτέ για 
εκείνους τους υποψηφίους οι οποίοι ισχυρίζο-
νται ότι έχουν ξεπεράσει αυτή την ιστορική αντί-
θεση.

Επιμέλεια: Γιώργος Καραμπελιάς

                                                                                                                                                      ΔΙΕΘΝΗ

του Martial Foucault*

Γαλλικές εκλογές 2017
οι παραδοσιακές κατηγορίες ανατρέπονται

τις ΗΠΑ. Αυτό συνεπάγεται την πιθα-
νότητα της εκ νέου στροφής της Άγκυ-
ρας στο ατλαντικό άρμα, ιδίως αν πετύ-
χει κάποια μόνιμα κέρδη έναντι της Ελ-
λάδας. Μια τέτοια εξέλιξη θα γκρέμιζε 
όλη την προσπάθεια του Κρεμλίνου να 
αποσπάσει, στο μέτρο του δυνατού, την 
Τουρκία από το δυτικό στρατόπεδο, 
όχι μόνον στο επίπεδο μιας εύθραυ-
στης τακτικής συνεργασίας στη Συρία, 
αλλά πρωτίστως στο πλαίσιο μιας μα-
κρόχρονης οικονομικής και ενεργεια-
κής συνεργασίας, που είναι όσο ποτέ 
άλλοτε αναγκαία για μια τουρκική οι-
κονομία σε κρίση.

Επιπλέον, είναι πολύ πιθανό ότι, 
μετά από ένα ελληνοτουρκικό πολε-
μικό επεισόδιο, η διέλευση των ρωσι-
κών πλοίων προς τη Μεσόγειο θα γί-
νει πολύ δυσκολότερη. Ήδη τα νατοϊκά 
πλοία δεν περιπολούν στα νερά του Αι-
γαίου για να καταγράφουν τις μετανα-
στευτικές ροές αλλά, κυρίως, τα ρωσι-
κά πολεμικά πλοία που κατευθύνονται 
στη Συρία. 

Εντούτοις, δεν θα πρέπει να απο-
κλειστεί, κάποιοι διεθνείς κύκλοι να 
θεωρούν ότι μια οξεία ένταση στο Αι-
γαίο θα εξυπηρετούσε τους σκοπούς 
τους. Γι’ αυτό υπάρχει πάντα ο κίνδυ-
νος να εμφανιστούν «χρήσιμοι ηλίθι-
οι», τύπου Ιωαννίδη, που να πέσουν 
στην όμορφα στημένη παγίδα…

Όσο για την Κύπρο, το απότομο τέ-
λος της οπερέτας των διαπραγματεύσε-
ων ήταν αναμενόμενο. Με απόλυτη δι-
αστροφή της αλήθειας και επίδειξη πε-
ρισσού θράσους, Άγκυρα και Ακιντζί 
προσπαθούν να εξευτελίσουν την κυ-
πριακή ηγεσία και όλους όσοι έπαι-
ξαν, χωρίς να ζυγιάσουν τις συνέπει-
ες, το χαρτί της «όποιας λύσης». Το πα-
ράλογο είναι ότι, δυστυχώς, υπάρχουν 
ακόμη και τώρα κάποιοι που μοιρά-
ζουν τις ευθύνες ισόποσα, για να μη χα-
θεί, δήθεν, το momentum. Χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα ο ηγέτης του ΑΚΕΛ, 
που κι ο ίδιος μάλλον δεν έχει αντιλη-
φθεί ότι έχει διαβεί πλέον και τον Ρου-
βίκωνα. Το μόνο θετικό, πάντως, απ’ 
όλη αυτή την υπόθεση, είναι ότι πλέον 
έπεσαν οι μάσκες, και όλοι είδαν, θέλο-
ντας και μη, σε προβολή από το μέλλον, 
πώς θα είναι η ζωή των Ελλήνων στην 
«ενωμένη» Κύπρο… Εν πάση περιπτώ-
σει, η Άγκυρα είναι απολύτως βέβαιο 
ότι θα συνεχίσει το ίδιο επιθετικό βιο-
λί, με καθολική αμφισβήτηση της κυ-
πριακής κυριαρχίας και με επίκεντρο 
την εκμετάλλευση του φυσικού αερί-
ου, που τους επόμενους μήνες μπαίνει 
σε νέα φάση. 
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Ο οιονεί «Τρίτος Παγκόσμιος 
Πόλεμος» στη Συρία βρίσκεται 
πλέον στον έκτο χρόνο, χωρίς να 
μπορεί ακόμη κανείς να διαβλέ-
ψει το τέλος του. 

Κ 
αι, ως είθισται, η κυριαρ-
χία στον δημόσιο διάλο-
γο των γεωπολιτικών, γε-
ωοικονομικών και ενερ-

γειακών παραμέτρων, που τον 
χαρακτηρίζουν, επισκιάζει την αν-
θρώπινη καταστροφή, στην οποία 
ο συριακός λαός έχει μετατραπεί 
σε ανυπεράσπιστο θύμα των γεω-
πολιτικών υπολογισμών ξένων δυ-
νάμεων. Παρά της περί του αντιθέ-
του διακηρύξεις, το συριακό δράμα 
ελάχιστα συγκινεί τη Δύση και ούτε 
γίνεται ακόμη αντιληπτό ότι ο πόλε-
μος αυτός πολύ εύκολα μπορεί να 
επεκταθεί και σε περιοχές πολύ πιο 
κοντά στην Ευρώπη. Σύμφωνα με 
την οργάνωση Syrian Observatory 
for Human Rights (SOHR), στα 
τέλη του 2016, οι νεκροί στη σπα-
ρασσόμενη Συρία έφτασαν τους 
450.000. Σε αντίθεση με τα δυτι-
κά μέσα, που δίνουν την εντύπωση 
ότι τα θύματα ανήκουν εξ ολοκλή-
ρου στη «καλή» πλευρά, η πραγμα-
τική εικόνα είναι διαφορετική. Νε-
κροί είναι: 109.000 «κυβερνητικοί 
στρατιώτες», 105.000 «αντικαθε-
στωτικοί», 90.000 άμαχοι πολίτες, 

55.000 άνθρωποι που δεν ήταν 
Σύροι και 120.000 που ήταν αδύ-
νατο να καταγραφούν σε ποια από 
τις παραπάνω ομάδες ανήκαν. Σε 
αυτή την καταστροφή θα πρέπει να 
προστεθούν και τα πέντε εκατομμύ-
ρια των Σύρων προσφύγων, εξ αιτί-
ας του πολέμου, και η σχεδόν ολική 
εξάλειψη των υποδομών της χώρας. 

Μετά τις δυο πρώτες πράξεις 
του συριακού δράματος, την πρώ-
τη, των υποκινούμενων «ειρηνι-
κών» αντικαθεστωτικών διαδηλώ-
σεων και τη δεύτερη, του «πολέμου 
των αντιπροσώπων» μεταξύ Ιράν 
και Σαουδικής Αραβίας, βρισκόμα-
στε ήδη εν μέσω της τρίτης πράξης. 
Στα πεδία των μαχών συμμετέχουν 
πλέον όλες οι μεγάλες και μεσαί-
ες εξωτερικές δυνάμεις που στην 
αρχή κρύβονταν πίσω από τον «πό-
λεμο των εκπροσώπων», ενώ, εδώ 
και καιρό, κανείς δεν μιλά πλέον 
για «πόλεμο υπέρ της δημοκρατίας 
και της ελευθερίας». Τώρα, ο «πα-
ράδοξος» συριακός πόλεμος έχει 
τα χαρακτηριστικά «όλοι εναντίων 
όλων», όπου εμπλέκονται περίπου 
εκατό «ανταρτικές ομάδες» και πο-
λεμιστές από ογδόντα χώρες, με το 
50% των αντικαθεστωτικών πολε-
μιστών να μην είναι Σύροι. Στο με-
ταξύ, το Ισλαμικό Χαλιφάτο, που 
όλοι διατείνονται πως το αντιμά-
χονται, έχει αναδειχθεί σε διάδοχο 

οργάνωση του σουνιτικού κόμμα-
τος του Σαντάμ Χουσεΐν και, ως εκ 
τούτου, βρίσκεται σε μετωπική αντι-
παράθεση με το σιιτικό Ιράν και τη 
σύμμαχό του Ρωσία. 

Παρόλα αυτά όμως, στα δυτι-
κά ΜΜΕ, η εν γένει πολύπλοκη 
και σύνθετη κατάσταση στη Μέση 
Ανατολή εξακολουθεί να παρουσι-
άζεται υπεραπλουστευμένα, σκαν-
δαλωδώς μονόπλευρα και χον-
δροειδώς μονοδιάστατα. Στις αρ-
χισυνταξίες και τα ειδησεογραφι-
κά ρεπορτάζ των «εγκύρων» ΜΜΕ, 
ακόμα επικρατεί ένα «πνεύμα» 
απλοϊκού Χόλυγουντ για τον αγώ-
να ευγενών ιπποτών της ελευθε-
ρίας. Πρωταγωνιστές στη μηντια-
κή σκηνή οι «καλοί» Δυτικοί, ακό-
μα και οι Σαουδάραβες και οι Κα-
ταριανοί σκοταδιστές, οι «κακοί» 
αλλά και οι «καλοί» τρομοκράτες, ο 
αυταρχικός αλλά και «πολύτιμος» 
σουλτάνος της Άγκυρας, ο «πολε-
μοκάπηλος» Πούτιν και ο «πολύ 
κακός» «δικτάτορας» Άσαντ. Όμως, 
οι εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί του 
πολέμου στη Συρία είναι πολλοί 
για να αποδεχτεί η διεθνής κοινή 
γνώμη ότι όλα γίνονται για την ανα-
τροπή ενός δικτάτορα, του αλαουί-
τη Άσαντ, που ομολογουμένως δεν 
ήταν και ό,τι χειρότερο στον αραβι-
κό κόσμο. Και μάλιστα, έναν δικτά-
τορα που εξακολουθεί να προστα-
τεύει, σε αντίθεση με τη Δύση, τους 

πολιορκημένους Σύρους χριστια-
νούς, τα μεγαλύτερα θύματα αυτού 
του πολέμου.  

Μετά από έξι χρόνια πολέ-
μου, είναι σαφές ότι η προσπάθεια 
ΗΠΑ-Τουρκίας-Σαουδικής Αραβί-
ας-Κατάρ να ανατρέψουν με τη βία 
τον Άσαντ, προκειμένου να αποδυ-
ναμώσουν το Ιράν και να ταπεινώ-
σουν τη Ρωσία, απέτυχε παταγω-
δώς. Αντίθετα, η πολιτική τους εν-
δυνάμωσε το έκτρωμα του ISIS που 
εξέθρεψαν και εδραίωσε τη ρωσική 
παρουσία στη Μέση Ανατολή. Γι 
αυτό και η αντιρωσική υστερία της 

Δύσης βάζει σε κίνδυνο ακόμη και 
την παγκόσμια ειρήνη. Μόνο αν οι 
ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους αποδε-
χτούν την προδιαγραφόμενη γεω-
πολιτική νίκη της Ρωσίας και του 
Ιράν και προσπαθήσουν να βρουν 
μια κοινή συνιστάμενη των συμ-
φερόντων τους θα υπάρξει ελπίδα 
μιας δίκαιης και έντιμης λύσης. Μέ-
χρι τότε, ο συριακός λαός θα μοιάζει 
με τον στρατιώτη στο σκάκι που θυ-
σιάζεται σκόπιμα για τους «ανώτε-
ρους σκοπούς» αντιμαχόμενων με-
γάλων και μεσαίων δυνάμεων.

Πόσοι νεκροί, για έναν δικτάτορα;

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

ο «παράδοξος» συριακός πόλεμος έχει πια τα χαρακτηριστικά «όλοι εναντίον όλων»

Χυδαίοι ανιστόρητοι 

Μ 

ε όση ψυχραιμία μπορεί να επι-
στρατεύσει κανείς, όταν η άγνοια 
και η χυδαιότητα συντίθενται 
ώστε να παραχαραχθεί η ιστορική 

πραγματικότητα, ας αναφερθούμε εδώ δι’ ολί-
γων σε μια πρόσφατη επιφυλλίδα γνωστού θε-
ολόγου, που μετά τη φιλοσοφία αποφάσισε να 
καταπιαστεί και με την ιστορία. Και επειδή στον 
τόπο αυτό, όταν «απομυθοποιείς» και προ-
σβάλλεις τις μεγάλες μορφές, έχεις σίγουρο 
κοινό, σε έναν λαό που δεν ξεπέρασε ποτέ τον 
διχασμό και τη συνωμοσιολογία, ο κ. Χρ. Γιαν-
ναράς (περί αυτού πρόκειται) αποφάσισε στην 
Καθημερινή να προσβάλει τη συνείδηση ενός 
έθνους: τη μνήμη του Ελευθερίου Βενιζέλου. 
Ως Ρωμιός «ελληνόφωνος» (λέξη που συ-
χνά την απευθύνει στους κυριακάτικους λιβέ-
λους του), μιλά για «αρρωστημένο εγωισμό» 
και χαρακτηρίζει «αδίστακτο δοξομανή» τον 
άνθρωπο που πήρε μια άθλια χώρα από τη με-
θόριο της Μελούνας και σήκωσε ένα λαό ευτε-
λισμένο παίγνιο, που ως το 1910 έτρωγε σφα-
λιάρες (βλέπε 1897) και φαντασιωνόταν αυτο-
κρατορίες από τους καφενέδες, για να του δώ-

σει γη και κοινωνικά δικαιώματα, οδηγώντας 
τον ως την Τσατάλτζα και τη Σμύρνη και (μετά 
την Καταστροφή) έστω ως τον Έβρο. 

Είναι δύσκολο βέβαια για τον αιρετικό θε-
ολόγο να καταλάβει γιατί έχασε τελεσίδικα 
«τα προϋποθετικά ερείσματα της ιστορικής του 
ύπαρξης ο Eλληνισμός: Mικρασία, Πόντο, Aνα-
τολική Θράκη», πώς και γιατί «πνιγόμαστε στη 
βαλκανική επαρχιωτίλα». Πώς να καταλάβει ο 
δύστυχος ότι είναι οι ιδεολογικοί προπάτορές 
του, αυτοί που υπονόμευσαν, με την ιδέα της μι-
κρής και έντιμης Ελλάδας (διάβαζε μικρής για 
να κυβερνούν οι κοτζαμπάσηδες της παλιάς 
Ελλάδας και της Πλάκας), την εθνική εξόρμη-
ση που εκμεταλλεύθηκε άριστα τις περιστάσεις 
του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου, μια και ο νε-
οτουρκισμός είχε προαποφασίσει την εξόντω-
ση του ανατολικού ελληνισμού; Πώς να καταλά-
βει πως, όταν αποκαλεί «στυγνό δικτάτορα της 
εφιαλτικής τριετίας 1917-1920» τον ηγέτη του 
έθνους, φτύνει την πιο ένδοξη περίοδο της νε-
οελληνικής ιστορίας, την Ελλάδα των ονείρων 
πέντε αιώνων, την Ελλάδα που οι όμοιοί του κα-
τέστρεψαν; 

Δεν έχει βέβαια σημασία να εξηγήσει κα-
νείς εδώ πως τα έκτακτα μέτρα αυτής της τριε-
τίας λαμβάνονται σε μια περίοδο που η Ελλά-
δα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και σημειώ-
νονται ανταρσίες στο στράτευμα και επαφές με 
τους Γερμανούς: Πώς θα έπρεπε άραγε να αντι-
μετωπιστούν αυτές οι πράξεις εσχάτης προδοσί-
ας κατά τον κ. Γιανναρά; Αυτό που έχει σημασία 
είναι να καταλάβουμε πως, πίσω από τα μεγάλα 
λόγια των «καθαρών» της παράδοσης (το είδα-
με και το 1974), καιροφυλακτεί το απύθμενο μί-
σος των ιδεοληπτικών, ο ρωμαίικος λαϊκισμός 
που οδηγεί πάντα σε εθνική καταστροφή – μια 
καταστροφή που οι αυτουργοί της βρίσκουν δι-
αρκώς τον τρόπο να τη μεταθέτουν σε άλλους: 
οι ιδεοληπτικοί δεν διακρίνονται για την αν-
δρεία τους. 

Αν κάτι εξοργίζει συνεπώς δεν είναι η προ-
σβολή στη μνήμη μας: ο Βενιζέλος θα παραμεί-
νει σύμβολο του έθνους μας στην πιο ακέραιη 
μορφή του, ό,τι κι αν πουν οι φανατικοί εθνικό-
φρονες του Γούναρη – τα λόγια του Παλαμά το 
είχαν περιγράψει πολύ νωρίς: «Μεγάλος είσαι 
και θα πεθάνεις και θα σου φτύνουν την τρανο-

σύνη και ο τιποτένιος και ο πεχλιβάνης». Αν κάτι 
εξοργίζει είναι πως, στη σημερινή γενική κα-
τάρρευση, αντί να ξυπνάνε οι δυνάμεις της εθνι-
κής ανόρθωσης, ξυπνάνε οι δαίμονες της κατα-
στροφής. «Ανεπίστροφη παρακμή», όπως θα 
έλεγε ο κύριος καθηγητής. Μόνο που σε αυτή 
την παρακμή είναι κι ο ίδιος πρωταγωνιστής.

Του κώστα χαζτηαντωνίου 

     ΔΙΕΘΝΗ
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Φ 

έτος, στις 7 Μαρτίου συμπληρώνο-
νται 69 χρόνια από την ενσωμάτω-
ση της Δωδεκανήσου στην Ελλά-
δα, όμως λίγοι κάθονται να αναλο-

γιστούν πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι επί 
τουλάχιστον 630 χρόνια βρίσκονταν υπό κατο-
χή σε διάφορους κατακτητές, κατάφεραν να δι-
ασώσουν την ελληνική γλώσσα και συνείδη-
σή τους.

Από το 1912, όταν ο Ιταλός αντιστράτηγος 
Τζιοβάνι Αμέλιο κατέλαβε τη Ρόδο και ορίστη-
κε διοικητής των νησιών, και για περισσότερο 
από 30 χρόνια, οι Ιταλοί επίμονα και οργανω-
μένα σχεδίαζαν όχι μόνο την πολιτιστική αλλο-
τρίωση, αλλά τον αφελληνισμό και τον εξιταλι-
σμό των νησιών.

Η πιο αποφασιστική και πιο επικίνδυνη 
φάση για το μέλλον της ελληνικής σχολικής 
παιδείας στα Δωδεκάνησα ξεκίνησε τον Φε-
βρουάριο του 1923, όταν έφτασε στη Ρόδο ο 
Μάριο Λάγκο ως ο πρώτος κυβερνήτης των 
νησιών.

«… Δεν απεθνικοποιείται ένας λαός όπως 
αυτός σε λίγα χρόνια. Είναι μια φυλή ευφυής, 
που έχει συνείδηση του χιλιετούς πολιτισμού 
της και έχει την υποστήριξη ενός ανεξάρτητου 
κράτους επτά εκατομμυρίων πληθυσμού. Εξα-
ναγκασμός με τη βία δεν θα χρησίμευε. Αντί-
θετα, θα ήταν χρήσιμο για μας να διαθέσου-
με στη δεύτερη γενιά έναν πυρήνα Ιταλών – 
Ελλήνων του Αιγαίου για την εξάπλωσή μας 
στην ανατολή. Για τον σκοπό αυτό διδάσκο-

νται τα ελληνικά και τα τούρκικα στα βασιλικά 
σχολεία... πρώτο μέτρο να κοπεί ο δεσμός ανά-
μεσα στην εκκλησία και στο σχολείο», έγρα-
φε ο Λάγκο σε ένα έγγραφο που απέστειλε στις 
8.10.1933, προς το υπουργείο Εξωτερικών της 
Ιταλία,ς και παραθέτει στο βιβλίο του Η εκπαι-
δευτική πολιτική των Ιταλών στα Δωδεκάνη-
σα 1912 – 1943, εκδόσεις UNIVESITY STUDIO 
PRESS ο καθηγητής κ. Ζαχαρίας Τσιρπανλής. 

Όμως, το 1936 ο Μάριο Λάγκο αντικατα-
στάθηκε και τη θέση του ως κυβερνήτη των 
νησιών πήρε ο στρατάρχης Τσέζαρε Μαρία 
Ντε Βέκκι  (Cesare Maria De Vecchi), ο οποίος 
ήταν ένας από τους τετράρχες του φασιστικού 
κόμματος, ο ολετήρας, όπως τον αποκαλεί ο 
κ. Τσιρπανλής, ο άνθρωπος που οργάνωσε τον 
τορπιλισμό της Έλλης.Tον Ιούλιο του 1937 εξέ-
δωσε το διάταγμα 149, το οποίο αποτέλεσε τα-
φόπλακα για την ελληνική εκπαίδευση.

Η «lingua locale», δηλαδή η ελληνική 
γλώσσα, έγινε μάθημα προαιρετικό, χωρίς βι-
βλία έως την τρίτη τάξη του δημοτικού σχολεί-
ου. Οι Έλληνες δάσκαλοι υποχρεούνταν να μι-
λούν και να διδάσκουν μόνο ιταλικά, διαφορε-
τικά τους περίμενε η απόλυση. Η φοίτηση των 
παιδιών από 6 έως 11 ετών ήταν υποχρεωτική, 
σε περιβάλλον όπου απαγορευόταν, με βαριά 
πρόστιμα και άλλες ποινές, η χρήση της ελλη-
νικής. Σταδιακά όλα τα σχολεία μετατράπηκαν 
σε ιταλικά, με Ιταλούς δασκάλους, μας λέει ο 
κ. Σταύρος Παπαδόπουλος, διευθυντής του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στη Ρόδο, δι-
δάκτωρ στον τομέα της Ιστορίας της Εκπαίδευ-

σης και συγγραφέας του βιβλίου Τα Κατηχητικά 
Σχολεία στη Ρόδο την περίοδο της Ιταλοκρατίας 
1937 – 1945. 

Όμως τα σχέδια των Ιταλών ναυάγησαν 
χάρη στα κατηχητικά σχολεία. Τα κατηχητι-
κά σχολεία μετατράπηκαν ουσιαστικά σε κρυ-
φά ελληνικά σχολεία και παρείχαν, κάτω από 
πολύ δύσκολες συνθήκες, μόρφωση στα παι-
διά των καταπιεσμένων Ελλήνων.

«Το 1937, ήμουν έξι ετών κι έπρεπε να 
πάω στο σχολείο, όμως οι Έλληνες καθηγη-
τές αντικαταστάθηκαν από Ιταλούς, με αποτέ-
λεσμα εγώ να πάω για πρώτη φορά σχολείο σε 
ιταλικό. Ο πατέρας μας ήταν ο δάσκαλός μας, 
κάθε βράδυ που ερχόταν κατάκοπος από το 
μεροκάματο άπλωνε στο τραπέζι ένα κομμάτι 
στράτσο χαρτί, χαρτί του μπακάλη, δηλαδή, και 
μας έμαθε, εμένα και τον αδελφό μου, τα πρώ-
τα γράμματα. Μας έμαθε να διαβάζουμε και να 
γράφουμε το ελληνικό αλφάβητο. Όσο το κρυ-
φό σχολειό ήταν στο σπίτι τα πράγματα ήταν εύ-
κολα και ακίνδυνα, μετά ποιος τολμούσε να 
έχει μαζί του βιβλία και τετράδια... Τότε λοι-
πόν μαθητική μας τσάντα έγινε το καλάθι. Στον 
πάτο η μητέρα μας τοποθετούσε τυλιγμένα σε 
παλιόχαρτα τα ελληνικά βιβλία και τα γραπτά 
μας και το απογέμιζε με φρούτα και άλλα είδη 
της εποχής…» μας λέει o κ. Χρήστος Παπαδό-
πουλος, συνταξιούχος εκπαιδευτικός πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης σήμερα, ο οποίος μεγά-
λωσε στη Λέρο.

«Ήταν μια μορφή γενοκτονίας, επρόκει-
το για εκρίζωση του ελληνικού φρονήματος 

και βίαιη ένταξη στον ιταλικό πολιτισμό. Δεν 
επέτρεπαν την αντικατάσταση των δημογε-
ρόντων και την αντικατάσταση των θανόντων 
κληρικών, δεν ήθελαν ανανέωση του κλήρου 
και συνέχεια έρχονταν Λατίνοι κληρικοί και, 
όποιος δεν είχε πρόσβαση σε αυτούς, δεν είχε 
μέλλον. Δεν επέτρεπαν τη διδασκαλία της ελ-
ληνικής γλώσσας και οι γνώσεις που έπαιρ-
νε κανείς στα κατηχητικά εξαρτιόνταν από την 
ικανότητα του κατηχητή. Το κρυφό σχολειό 
επί Οθωμανών λειτουργούσε γιατί οι Τούρκοι 
το ανέχονταν. Οι δυσκολίες που επέβαλαν οι 
Οθωμανοί ήταν αυτές που οδήγησαν στα κρυ-
φά σχολειά, αφού για να λειτουργήσει ένα κα-
νονικό σχολείο έπρεπε να λαδωθούν πάρα 
πολλοί άνθρωποι. Επί ιταλικής κατοχής μπο-
ρούσε ένα παιδί να προοδεύσει, ακόμη και να 
πάρει υποτροφία για να σπουδάσει σε ιταλικό 
πανεπιστήμιο, όμως έπρεπε να μιλά μόνο ιτα-
λικά», επισημαίνει ο κ. Τσιρπανλής, ο οποίος 
ήταν τεσσάρων ετών όταν πήγε στο ιταλικό νη-
πιαγωγείο της Κω.

Στον 21ο αιώνα των ιστορικών απο-
δρομών, η υπέρβαση παραδοσια-
κών τύπων συλλογικότητας ενεφανί-
σθη ως αδιαφιλονίκητο πρόταγμα για 
το άτομο και την κοινωνία. Τα αιτήμα-
τα της νέας εποχής διεκδικούσαν μια 
καθ’ ολοκληρίαν ανοικοδόμηση της 
ταυτότητας του ανθρώπου· οι ελευθε-
ρίες στην επιλογή διεκδικούσαν το δι-
καίωμα σε σχηματοποιήσεις θεωρη-
τικών «κατασκευών», οι οποίες μπο-
ρούσαν να είναι πολιτισμικές, ιστορι-
κές, συλλογικές, ατομικές κι εντέλει 
ανθρώπινες συνάμα και κοινωνικές.

Ο 

ι αναφορές σε τύπους 
παράδοσης εμφανίζο-
νταν ως σχήματα πα-
λαιά και παρωχημένα, 

τα οποία έπρεπε να ξεπερασθούν 
από τις νεώτερες συνθήκες. Η ανα-
δυόμενη εποχή έδειχνε να τα απορ-

ρίπτει, σηματοδοτώντας τον δρόμο για 
μια νέα επι – κοινωνία. Κατ’ αυτό τον 
τρόπο, οι τρεις προηγούμενες δεκα-
ετίες ευνόησαν φυγόκεντρες πολιτι-
σμικές τάσεις, οι οποίες πάσχιζαν να 
αφήσουν πίσω τους τα παρωχημένα 
σχήματα του παρελθόντος. Αυτά ήταν 
που έδειχναν να κρατούν την εξέλι-
ξη της ανθρωπότητας όχι μόνο πίσω, 
αλλά και εγκλωβισμένη στο σπήλαιο 
της τοπικής κοινότητας και των παρα-
δόσεων. Στο διάβα του 21ου αιώνα και 
των παγκόσμιων εξελίξεων για την 
επιστήμη και την τεχνολογία ωστό-
σο, σχολές κριτικής αποδόμησης άρ-
χισαν να πληθαίνουν και να ενσω-
ματώνονται σταδιακά σε προτάγμα-
τα νέων συλλογικών αιτημάτων. Στο 
νέο σκηνικό, οι πρωταγωνιστικοί ρό-
λοι συνέχιζαν να αφορούν στη σχέση 
ανθρώπου-κοινωνίας, ατομικότητας 
και συλλογικότητας. Στο νέο παιχνίδι 
ρόλων για τα κοινωνικά υποκείμενα 
τα ίδια φέρονταν απαλλαγμένα, ή και 

απαλλασσόμενα, από ιστορικά άχθη 
και άγη.

Ο αυτοπροσδιορισμός στην ταυ-
τότητα αποτελούσε και ισχυρή ένδει-
ξη χειραφέτησης, αλλά και ελευθερί-
ας· τα ατομικά δικαιώματα εμφανίζο-
νταν ως άοκνες κι επίμονες ασκήσεις 
επί κοινωνικού χάρτου. Σε ένα τέτοιο 
σκηνικό οι αναφορές συλλογικότη-
τας περιορίστηκαν σε συνομαδώσεις 
κοινωνικών διεκδικήσεων για οικο-
νομικές παροχές, για ατομικά δικαιώ-
ματα και για κοινωνικές ελευθερίες· 
σε φόντο καθημερινότητας, δρώμενα 
τύπων κι αναφορών παράδοσης συ-
νέχιζαν να νοηματοδοτούν έναν κό-
σμο, ο οποίος ούτε σταμάτησε ποτέ, 
αλλά ούτε και σταματά να περιλαμβά-
νει χαρές και λύπες, πένθη και γιορ-
τές. Κατ’ αυτό τον τρόπο και στα καθ’ 
ημάς, «νεωτεριστές» και «οπισθο-
δρομικοί» συντηρητικοί του 21ου αιώ-
να συνεχίζουν να δέχονται ασμένως 
ευχές επ’ ευκαιρίαν της ονομαστι-

κής τους εορτής, ν’ αναζητούν γραφι-
κά ξωκκλήσια για να τελέσουν τις εκ-
φάνσεις της λύπης και της χαράς, ενώ 
συν τοις άλλοις κι ασχέτως πεποιθή-
σεων, δεν παύουν να συμμετέχουν σε 
θερινές πανηγύρεις του δεκαπενταύ-
γουστου, αλλά και του ορθόδοξου 
εορτολογίου εν συνόλω.  

Εν τοις πράγμασι, η κριτική απο-
δόμηση του ανθρώπου και της κοι-
νωνίας έδειξε να προσκρούει στις 

ίδιες τις ανάγκες του ανθρώπου και 
της κοινωνίας και κατ’ επέκταση στη 
συλλογική του φύση ως ατομικότητα. 
Σε μια τέτοια διαπίστωση έρχονται και 
εδράζονται όροι καινοφανείς, όπως 
είναι αυτός του «εκσυγχρονισμού της 
παράδοσης», ο οποίος δείχνει να ορ-
θώνεται κόντρα σε έναν εκσυγχρονι-
σμό, ναι μεν ορθολογικό και διαφω-
τιστικό, αλλά πολιτισμικά κι εντέλει 
αξιακά άυλο. Ως φορέας πολιτισμού, 
ο άνθρωπος μετέχει σε τύπους παρά-
δοσης και πολιτισμικών αναφορών· 
το άτομο ζει, εργάζεται, εξελίσσεται 
και μεγαλώνει επιχειρώντας καθη-
μερινά να νοηματοδοτήσει έναν κό-
σμο, ο οποίος δείχνει καθημερινά να 
εξαϋλώνεται στη σταδιακή του αποϊ-
εροποίηση, προτάσσοντας παράλλη-
λα την άμεση ανάγκη μιας συλλογι-
κής σύνθεσης της οικολογίας με την 
κουλτούρα, της διαφορετικότητας με 
την τοπικότητα, του κοινοτισμού με 
την παράδοση.

Η παράδοση ως εκσυγχρονισμός
Του Χρήστου Νικολόπουλου

Δωδεκάνησα και κρυφά σχολεία
η αντίσταση των ελλήνων στις ιταλικές προσπάθειες αφελληνισμού των νησιών

του Δημοσθένη Γκαβέα

                                                                                                                                                      ΙΣΤΟΡΙΑ
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Σημαντική είναι η αμφίδρομη σχέση, 
που διακρίνει, η Χ. Άρεντ, ανάμεσα στον 
ολοκληρωτισμό και το ξερίζωμα του αν-
θρώπου. Το τελευταίο το ανέδειξαν στο-
χαστές όπως ο Μαρξ, ο Νίτσε, ο Χάιντε-
γκερ και η Σ. Βέιλ (στην τελευταία η Χ. 
Άρεντ αναφέρεται αρκετές φορές στο 
έργο της Ανθρώπινη Κατάσταση)

Ό
μως η εμφατική και αμφίδρομη 
σχέση του με τον ολοκληρωτισμό 
καταδείχθηκε από την Χ. Άρεντ: 
«Το ολοκληρωτικό καθεστώς, 

όπως και όλες οι τυραννίες, δεν θα μπορού-
σε σίγουρα να υπάρξει αν δεν κατέστρεφε 
τον δημόσιο τομέα της ζωής, δηλαδή αν δεν 
κατέστρεφε, με τη μέθοδο της απομόνωσης 
των ανθρώπων, τις πολιτικές τους ικανότη-
τες. Αλλά η ολοκληρωτική εξουσία είναι μια 
νέα μορφή καθεστώτος, κι αυτό επειδή δεν 
περιορίζεται σ’ αυτή την απομόνωση, αλλά 
καταστρέφει και την ιδιωτική ζωή. Στηρίζε-
ται στην αποξένωση, στην εμπειρία της από-
λυτης μη συμμετοχής στον κόσμο, που εί-
ναι μια απ’ τις ριζικότερες και απελπιστικές 
εμπειρίες του ανθρώπου. 

Η αποξένωση, κοινό έδαφος της τρομο-
κρατίας, που είναι η ουσία του ολοκληρωτι-
κού καθεστώτος, και της ιδεολογίας ή λογι-
κότητας, που προετοιμάζει τους δήμιους και 
τα θύματά του, συνδέεται στενά με το ξερίζω-
μα και την αχρήστευση που έπληξε τις σύγ-
χρονες μάζες μετά την αρχή της βιομηχανι-
κής επανάστασης, κι έγινε ιδιαίτερα έντονη 
με την άνοδο του ιμπεριαλισμού, στα τέλη 
του περασμένου αιώνα, και με την παρακμή 
των πολιτικών θεσμών και των κοινωνικών 
παραδόσεων που σημειώθηκε στην εποχή 
μας. Το να είναι κανείς ξεριζωμένος, σημαί-
νει ότι δεν έχει θέση στον κόσμο, αναγνωρι-
σμένη και εγγυημένη από άλλους. Το να εί-
ναι άχρηστος, σημαίνει ότι δεν ανήκει στον 
κόσμο. Το ξερίζωμα μπορεί να είναι προϋ-
πόθεση της αχρήστευσης, όπως η απομό-
νωση μπορεί (αλλά δεν είναι πάντα) να είναι 
προϋπόθεση της αποξένωσης» .

Τελικά η Άρεντ συμπεραίνει ότι ο ξεριζω-
μός και η αποξένωση «προετοιμάζει τους αν-
θρώπους στον μη ολοκληρωτικό κόσμο για 
την ολοκληρωτική εξουσία» . Όπου υπάρ-
χουν ξεριζωμένοι και αποξενωμένοι άνθρω-
ποι, χωρίς σταθερές κοινωνικές σχέσεις, που 
νιώθουν ότι δεν έχουν τον δικό τους τόπο, 
τον δικό τους οίκο, τη δική τους πατρίδα εκεί 
υπάρχουν οι προϋποθέσεις για τη γέννηση 
και την άνδρωση του ολοκληρωτισμού.                                                

Η Χ. Άρεντ επέκτεινε την κριτική της από 
τον ολοκληρωτισμό στη γραφειοκρατία, που 

περιγράφεται ως το θεμελιωδώς καινούρ-
γιο καθεστώς με στοιχεία τυραννίας: «Σή-
μερα οφείλουμε να προσθέσουμε την πιο 
πρόσφατη και ίσως πιο εκπληκτική μορφή 
τέτοιας κυριαρχίας, τη γραφειοκρατία, δη-
λαδή την εξουσία ενός πολύπλοκου συστή-
ματος γραφείων όπου κανένας άνθρωπος, 
ούτε ο ένας ούτε οι άριστοι, ούτε οι λίγοι ούτε 
οι πολλοί, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύ-
θυνος, και η οποία θα μπορούσε να ονομα-
στεί, στην κυριολεξία, εξουσία του Κανενός. 
(Αν, σε συμφωνία με την παραδοσιακή πο-
λιτική σκέψη, αναγνωρίσουμε την τυραννίδα 
ως κυβέρνηση που δεν έχει να λογοδοτήσει 
για τον εαυτό της, η εξουσία του Κανενός εί-
ναι σαφώς τυραννικότερη όλων, εφόσον δεν 
απομένει κανένας από τον οποίο θα μπο-
ρούσε έστω να ζητηθεί ο λόγος για ό,τι γίνε-
ται. Αυτή η κατάσταση, όπου γίνεται αδύνατο 
να εντοπιστεί η ευθύνη και να αναγνωριστεί 
ο εχθρός, συνιστά ένα από τα ισχυρότερα αί-
τια της σημερινής στασιαστικής αναταραχής 
σ’ όλο τον κόσμο, της χαοτικής της φύσης και 
της επικίνδυνης τάσης της να ξεφύγει από 
κάθε έλεγχο και να ξεσπάσει τυφλά)».   

Σε αυτό το σημείο υπέδειξε την ανθρω-
πολογική προϋπόθεση της τυραννίας: Το 
ένστικτο της υποταγής, μια φλογερή επι-
θυμία να υπακούει και να εξουσιάζεται κα-
νείς από έναν κραταιό άνθρωπο, είναι του-
λάχιστον εξίσου ευδιάκριτο στην ανθρώ-
πινη ψυχολογία με τη θέληση για δύναμη, 
ίσως δε, από πολιτική άποψη, να έχει μεγα-
λύτερη σημασία. Κάνοντας ένα βήμα παρα-
πέρα θα υποδείξει, σε ένα άλλο έργο της, το 
κοινό αδιέξοδο καπιταλισμού-σοσιαλισμού: 
«Ο σοσιαλισμός δεν μπορεί να είναι φάρμα-
κο για τον καπιταλισμό, έτσι και ο καπιταλι-
σμός δεν μπορεί να είναι φάρμακο ή εναλλα-
κτική λύση για τον σοσιαλισμό» . Παρομοίως 
θα απορρίψει την υπερεθνική εξουσία κα-
θώς, σε αυτή την περίπτωση, η εξουσία ή θα 
είναι αναποτελεσματική, ή «θα τη μονοπω-
λούσε το έθνος εκείνο που τυχαίνει να είναι 
το ισχυρότερο, και έτσι θα οδηγούσε σε μια 
παγκόσμια διακυβέρνηση, η οποία εύκολα 
μπορεί να καταστεί η πλέον φρικτή τυραν-
νία που μπορούσε κανείς να συλλάβει, δε-
δομένου ότι δεν θα υπήρχε διαφυγή από την 
παγκόσμια αστυνομική της δύναμη - μέχρις 
ότου τελικά ανατραπεί» .

 Το πολιτικό δέον της Χ. Άρεντ αποκρυ-
σταλλώνεται συνεπώς ως κριτική όλων των 
υπαρκτών πολιτικών συστημάτων. Κλίνει 
προς μια μορφή κοινοτισμού, σε μια ομο-
σπονδία κοινοτήτων και συμβουλίων, την 
οποία ιστορικά είδε να εμφανίζονται σε πολ-
λές  από τις γνωστές επαναστάσεις, «όχι ως 

αποτέλεσμα μιας συνειδητής επαναστατικής 
παράδοσης ή θεωρίας, αλλά εντελώς αυθόρ-
μητα, κάθε φορά σαν να μην είχε ποτέ υπάρ-
ξει κάτι παρόμοιο» , αλλά και να καταστρέ-
φονται εν συνεχεία είτε απευθείας από τα 
κράτη ή από τους μηχανισμούς του κόμμα-
τος . Από αυτή την άποψη δεν θα ήταν άτοπο 
να ισχυριστούμε ότι το πολιτικό δέον της Χ. 
Άρεντ βρίσκεται πολύ κοντά σε ό,τι εκπρο-
σωπούν ο Μ. Μπούμπερ και, στην ελληνι-
κή εκδοχή, ο Κ. Καραβίδας και ο Ν. Παντα-
ζόπουλος. 

Το τελευταίο κεφάλαιο του έργου της Για 
την Επανάσταση (που είναι αφιερωμένο στο 
ζεύγος Κ. Γιάσπερ) με τον τίτλο, «Η επανα-
στατική παράδοση και ο χαμένος θησαυρός 
της», μας διαφωτίζει για τα στοιχεία που πε-
ριλαμβάνει το πολιτικό της δέον. Διαπιστώνει 
ότι σε όλες τις μεγάλες επαναστάσεις υπήρ-
ξε ένα ρεύμα κοινοτισμού και λαϊκών συμ-
βουλίων που εξασφάλιζε την άμεση και γνή-
σια συμμετοχή του λαού, δημιουργώντας 
έναν νέο χώρο ελευθερίας. Στην αμερικά-
νικη επανάσταση το ρεύμα αυτό εκπροσω-
πήθηκε από το όραμα του Τζέφερσον για τη 
δημοκρατία των συνοικιών, τις στοιχειώδεις 
δημοκρατίες, ενώ αντίστοιχη ανάπτυξη του 
κοινοτισμού εμφανίστηκε στη Γαλλική Επα-
νάσταση, στην παρισινή Κομμούνα και στη 
Ρώσικη Επανάσταση το 1905 και το 1917 
στο πρώτο στάδιο της επανάστασης, πριν συ-
ντριβούν από το κόμμα των μπολσεβίκων. 

Η Άρεντ επισημαίνει ότι, ο Τζέφερσον, 
«στο τέλος της ζωής του συνόψισε αυτό που 
σαφώς ήταν για εκείνον η ουσία της ιδιωτι-
κής και δημόσιας ηθικής, «Αγάπα τον πλη-
σίον σου όπως τον εαυτό σου και την πατρί-
δα σου παραπάνω από τον εαυτό σου», ήξε-
ρε ότι το ρήμα αυτό θα παρέμενε κενός εξορ-
κισμός εκτός κι αν η «πατρίδα» μπορούσε να 
έρθει τόσο κοντά στην «αγάπη» των πολιτών 
όσο ο πλησίον τους. Διότι, όπως ακριβώς δεν 
μπορεί να υπάρχει πολλή ουσία στην αγάπη 
του πλησίον αν αυτός κάνει μια σύντομη εμ-
φάνιση κάθε δυο χρόνια, έτσι και δεν μπορεί 
να υπάρξει πολλή ουσία στην παρότρυνση 
να αγαπάει κάποιος την πατρίδα του περισ-
σότερο από τον εαυτό του, αν η πατρίδα δεν 
είναι μια ζωντανή παρουσία ανάμεσα στους  
πολίτες της. 

Άρα, σύμφωνα με τον Τζέφερσον, η ου-
σιώδης αρχή της διακυβέρνησης απαιτούσε 
«την υποδιαίρεση των κομητειών σε συνοι-
κίες», δηλαδή τη δημιουργία «μικρών Δη-
μοκρατιών», μέσω των οποίων «κάθε άν-
θρωπος μέσα στην Πολιτεία»  θα μπορού-
σε να γίνει «ενεργό μέλος της κοινής κυβέρ-
νησης και να πραγματεύεται προσωπικά 
ένα μεγάλο μέρος των δικαιωμάτων και των 
υποχρεώσεών του, υπήκοος μεν, αλλά ση-
μαντικός και με πλήρη αξιοποίηση των ικα-
νοτήτων του». Ήταν «αυτές οι μικρές Δημο-
κρατίες που θα αποτελούσαν την κύρια δύ-
ναμη της μεγάλης Δημοκρατίας»∙ γιατί στον 
βαθμό που η δημοκρατική διακυβέρνηση 
της Ένωσης βασιζόταν στην παραδοχή ότι 
η έδρα της εξουσίας βρισκόταν στον λαό, η 
ίδια η προϋπόθεση της σωστής λειτουργί-
ας της ήταν ένα σχέδιο για «να  διαιρεθεί (η 
κυβέρνηση) ανάμεσα στους πολλούς, να κα-
τανεμηθούν στον καθένα εκείνα ακριβώς τα 
καθήκοντα για τα οποία είναι ικανός». Δίχως 
αυτό, η ίδια η αρχή της δημοκρατικής διακυ-
βέρνησης δεν θα μπορούσε ποτέ να πραγ-
ματωθεί και η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα ήταν 
δημοκρατική μόνο κατ’ όνομα» .

Σημειώσεις:
1. Χ. Άρεντ, Ανθρώπινη Κατάσταση, εκδό-
σεις Γνώση, μετ. Γ. Λυκιαρδόπουλος, Σ. 
Ροζάνης, σελ. 86.
2. ό.π. σελ. 273.
3. ό.π. σελ. 185.
4. Αναφέρεται από τον Ζέεβ Στέρνχελ στο 
έργο του, Αντιδιαφωτισμός, εκδόσεις Πό-
λις, μετ. Α. Καρακατσούλη σελ. 535. 
5. Χ. Άρεντ, Το ολοκληρωτικό σύστημα, Ευ-
ρύαλος, μετάφρ. Γιάννη Λάμψα, σελ. 58.
6. ό.π. σελ. 49.  7. ό.π. σελ. 65.
8. ό.π. σελ. 271. 9. ό.π. σελ. 272.

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

Το ξερίζωμα του ανθρώπου ως πηγή ολοκληρωτισμού
Για το έργο της χάννα Άρεντ (β΄ μέρος)

Η Άρεντ συμπεραίνει πως ο ολοκληρωτι-
σμός είναι αποτέλεσμα της κατάρρευσης της 
ταξικής κοινωνίας και της ανόδου του Ευ-
ρωπαίου «μαζανθρώπου» με κύριο χαρα-
κτηριστικό του την «έλλειψη κανονικών κοι-
νωνικών σχέσεων»...
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Θύμα του ιστορικού αναθεωρητισμού

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΥ

Η Κρήτη έχασε τον Ερωτόκριτο της

Ο 

Ν. Κούνδουρος έφυγε στα 
91 του, έχοντας τιμήσει με 
το παραπάνω τον ιστορικό 
του ρόλο! Κατά τον Β΄ Πα-

γκόσμιο Πόλεμο είχε ενταχθεί στις 
τάξεις του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και πολέμησε 
στα Δεκεμβριανά, στον λόχο σπου-
δαστών «Λόρδος Βύρων». Μετά τον 
πόλεμο εξορίστηκε στη Μακρόνησο, 
λόγω των αριστερών φρονημάτων 
του. Όμως, ο Νίκος Κούνδουρος δεν 
έμεινε αδιάφορος στις ανοικτές πλη-
γές του ελληνισμού, και ας προσπά-
θησαν να εμποδίσουν το έργο του.

Με την κάμερά του, σε δύο ταινί-
ες, θέλησε να κρατήσει ζωντανές τις 
μνήμες του μικρασιάτικου ελληνι-
σμού («1922») και του κυπριακού 
ελληνισμού («Ελληνιστί Κύπρος 
[1974]»).  Τίμησε έτσι στο έπακρο 
την πατριωτική του οφειλή!!!

Η ταινία του «1922», η ανάγκη 
του, όπως αναφέρει ο ίδιος, να κατα-
θέσει, «ένα ειλητάρι στη μνήμη της 

μικρασιατικής οδύνης», είναι ίσως 
το πλέον συμβολικό παράδειγμα για 
τις προσπάθειες συγκάλυψης της 
Μικρασιατικής Γενοκτονίας. Η πε-
ριπέτεια της συγκεκριμένης ταινίας 
αποτελεί την πλέον αποκαλυπτική 
πράξη του νεοελληνικού αναθεω-
ρητισμού. Βασισμένη σε αυθεντικές 
μαρτυρίες, γυρίστηκε το 1977-1978 
με τη χρηματοδότηση του κρατικού 
Ελληνικού Κέντρου Κινηματογρά-
φου (ΕΚΚ). Από την εποχή των γυ-
ρισμάτων (τρία μόλις χρόνια μετά 
την τουρκική εισβολή στην Κύπρο), 
η Χουριέτ είχε καταγγείλει την ται-
νία, υποστηρίζοντας ότι έτσι υπονο-
μεύονται οι ελληνοτουρκικές συνο-
μιλίες. Φυσικά, το τουρκικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών γνώριζε καλύτε-
ρους και αποτελεσματικότερους 
τρόπους διαμαρτυρίας. Οι τουρκικές 
αντιδράσεις απέδωσαν. Το ελληνικό 
υπουργείο Προεδρίας αρνήθηκε να 
δώσει άδεια προβολής στην ταινία, 

κάτι που ήταν απαραίτητο για να βγει 
στις αίθουσες. Επιπλέον, το ΕΚΚ, το 
οποίο ήταν ιδιοκτήτης της ταινίας και 
είχε ως προϊσταμένη αρχή το υπουρ-
γείο Βιομηχανίας, δέσμευσε την ται-
νία στο εργαστήριο. Μια κόπια που 
παρανόμως κατάφερε να εξασφαλί-
σει ο Κούνδουρος προβλήθηκε στο 
Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αποσπώ-
ντας εννέα βραβεία. Το υπουργείο 
Προεδρίας, φοβούμενο την κατα-
κραυγή, δεν τόλμησε να απαγορεύ-
σει την προβολή της ταινίας, η οποία 
παρέμενε δεσμευμένη στα συρτάρια 
του ΕΚΚ.

Η λαθραία κόπια στάλθηκε το 
1982 (οκτώ χρόνια από την τουρκική 
εισβολή στην Κύπρο) στο Διεθνές Φε-
στιβάλ Βουδαπέστης. Μισή ώρα πριν 
την προβολή της, κατέφθασε από το 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών 
εντολή προς τον Έλληνα πρέσβη να 
εμποδίσει την προβολή της ταινίας. Ο 
πρέσβης ζήτησε με τη σειρά του από 

το ουγγρικό υπουργείο Εξωτερικών 
να εμποδίσει την προβολή της ταινί-
ας. Πράγμα που έγινε! Λίγο αργότε-
ρα, με παρέμβαση του Μικρασιάτη, 
τότε υπουργού, Γιάννη Καψή, έλαβε 
τέλος η ομηρία της ταινίας και το ΕΚΚ 
την παρέδωσε στον Νίκο Κούνδουρο. 
Ας σημειωθεί, ότι με κοινή συμφω-
νία του σκηνοθέτη με το ΥΠΕΞ, η ται-
νία δεν θα έπρεπε να παιχτεί ποτέ –
και ούτε έχει παιχτεί μέχρι σήμερα– 
στην ελληνική Θράκη.

Η Κύπρος του Κούνδουρου
Ο Νίκος Κούνδουρος έχει γυρίσει 
ένα ντοκιμαντέρ για την Κύπρο, «Ελ-
ληνιστί Κύπρος [1974]», Μαρτυρίες 
Κυπρίων την εποχή του δεύτερου Ατ-
τίλα.  Όπως θυμάται ο ίδιος: «Μπήκα 
σε ένα πολεμικό αεροπλάνο με τον 
οπερατέρ μου και μας πήγε στην Κύ-
προ. Οι Τούρκοι είχαν ξεκινήσει την 
επίθεσή τους και βρεθήκαμε φάτσα 
με φάτσα μ’ αυτούς. Με τα τούρκι-

κα άρματα. Παγώσαμε. Η ταινία μου 
δεν είναι πολεμική, είναι το αντίθε-
το: οι συνέπειες του πολέμου. Είναι 
μια οδυνηρή καταγραφή. Μου έχει 
μείνει η βία που ασκήθηκε από τους 
Τούρκους στον κυπριακό λαό».

Κάποιες από τις μαρτυρίες, όπως 
τις κατέγραψε ο σκηνοθέτης, δημοσι-
εύθηκαν στο 3ο τεύχος του περιοδι-
κού ΑΝΤΙ, τον Οκτωβρίου του 1974.

Γιώργος Τασιόπουλος

Έ 

νας μεγάλος φίλος και ένα 
μεγάλο παιδί σε όλη τη 
ζωή του... Αληθινό αγκω-
νάρι της Κρήτης και μια 

φυσική ομορφιά ως τα βαθιά του γε-
ράματα. Μακρονησιώτης και μπο-
έμ, ερωτευμένος με την Ελλάδα, αυ-
θεντικός όσο ελάχιστοι. Σκηνοθέτης, 
αλλά και ζωγράφος, που σπούδασε 
γλυπτική στην ΑΣΚΤ και έκανε έναν 
χειροποίητο, συχνά ιδιοφυή κινη-
ματογράφο. Από τη Μαγική Πόλη 
και τον Δράκο ως το 1922 και την 
Μπαλάντα ενός Δαίμονα... Οι Μι-
κρές Αφροδίτες έλαμψαν στην 
Μπερλινάλε το '66. Αληθινός προ-
στάτης άγιος του Αγίου Νικολά-
ου Κρήτης και του Μετς. Καλό ταξί-
δι, Νίκο μας... Ο Μάνος και ο Θόδω-
ρος σε περιμένουν. Ο πολιτισμός δεν 
φτωχαίνει. Εμείς φτωχαίνουμε.

Το σινεμά σαν ζωγραφική 
Η Μαγική Πόλις (1954) και ο Δράκος 
(1956) ήταν ταινίες που ξεκινούσαν 
από τον νεορεαλισμό για να γίνουν τα 
πάντα! Και δράμα και σάτιρα, και θρί-
λερ και slapstick κλπ. και να καταλή-
ξουν -ειδικά ο Δράκος- σε μιούζικαλ!  
Ανατροπή δηλαδή όλων των γνω-
στών ειδών από έναν αρχάριο, αυτο-
δίδακτο σκηνοθέτη, μέσα από μία εν-
δοσκοπική, κινηματογραφική ματιά. 
Ένα εικαστικό βλέμμα στο επίπεδο, 
μονοσήμαντο ελληνικό σινεμά. Στην 
παράδοση του Φελλίνι και του Μί-
κλος Γιάντσο. Αυτή είναι η πιο μεγά-

λη προσφορά του. Θυμάμαι τη χαρά 
που έκανε, όταν στήσαμε την έκθε-
ση των ζωγραφικών του έργων στον 
ΑΚΤΟ το 2012... Χρόνια, επίσης, συ-
ζητούσαμε να γίνει κάτι πιο οργανω-
μένο σχετικά στο Μουσείο Μπενά-
κη, στην Κουμπάρη. Κι αυτή όμως 
η υπεσχημένη εξ επίσημων χειλέ-
ων έκθεση ακολούθησε την τύχη των 
άλλων, ματαιωμένων εκθέσεων του 
Διαμαντή Διαμαντόπουλου και του 
Σταύρου Ιωάννου. Τι λυπηρό! 

 Η προϊούσα παρακμή του Μου-
σείου Μπενάκη δεν οφείλεται, νομί-
ζω, μόνο στα οικονομικά του προ-
βλήματα, αλλά και στο ότι απομα-
κρύνεται από τους δημιουργούς και 
τις ιδέες τους για να εναγκαλιστεί τε-
χνοκράτες και ... πρότζεκτ. Γαλλόφω-
νους ή μη. Ξεφεύγοντας από την πα-
ράδοση που το κατέστησε κορυφαίο 
στην Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούει 
κανείς;
 
Υ.Γ.: Αυτό που με γοήτευε ανέκαθεν 
στον αριστοκράτη Νίκο ήταν η ριζι-
μιά λαϊκότητά του, παρά τις μεγαλο-
αστικές του ρίζες. Αλλά και ο ασυμ-
βίβαστος πόλεμος που είχε κηρύξει 
εναντίον των πολιτικάντηδων - μετα-
πρατών της Παράδοσης, δεξιών και 
αριστερών. Αναρχικός και ποιητής, 
ο ίδιος σιχαινόταν τους δήθεν, τους 
ανάρχιδους και τους προσκυνημέ-
νους. 

Λεπτομέρεια: Στο σπίτι του δεν 
κλείδωνε ποτέ. Αισθανόταν άτρω-
τος σαν να βρισκόταν σε μια σπηλιά 
του Ψηλορείτη. Μέχρι που μπήκαν 

οι θρασύδειλοι Αλβανοί ληστές και 
τον σακάτεψαν. Αλλά και τότε, δεμέ-
νος και χτυπημένος, τους έβριζε και 
δεν «συνεργάστηκε» μαζί τους για 
να σωθεί. Όμως εκείνο το «τραύμα» 
τον διέλυσε, επειδή αισθάνθηκε τα-
πεινωμένος. Δεν ήταν πια ο ίδιος. Το 
έβλεπε κανείς στο βλέμμα του. Τότε 
ήταν που «πέθανε» για πρώτη φορά. 
Χτες ήταν η δεύτερη. Αυτός υπήρξε 
ο Νίκος Κούνδουρος από τον Άγιο 
Νικόλαο Σητείας: Ξεροκέφαλος, 
απόλυτος, προικισμένος, δύσκολος, 
παιδικός, ερωτικός -πάντα μια ανοι-
χτή αγκαλιά- ως το τέλος. Αυθεντι-
κός, με έναν λόγο. 

Από τη Μακρόνησο ως το 
πιο μακρινό αστέρι, ήξερε να βρί-
σκει τα χρώματα της Ελευθερί-
ας ακόμη και στα πιο πικρά χώ-
ματα. Ακόμη και στην εξορία. 
( ...και να μη βγουν τώρα να καπη-
λευτούν το όνομά του τα γνωστά θρα-
σίμια της δημοσιότητας, γιατί ο Νί-
κος δεν το ’χει σε τίποτα να σηκωθεί 
και να τους αρχίσει με τη μαγκούρα)! 

του Μάνου Στεφανίδη

Πού πήγαν οι διανοούμενοι;

Ο 

Κούνδουρος πάνω 
από όλα ήταν ένας 
ασυμβίβαστος και 
υπεροπτικά επιθετι-

κός προς κάθε μορφή εξουσίας 
διανοούμενος. Κρητικός και κρι-
τικός εμμονικός! Γι’ αυτό και δεν 
επιτρέπεται να γίνει αντικείμενο 
καπηλείας από κανέναν. Ούτε πο-
λιτικό ούτε πολιτιστικό παράγο-
ντα. Ένας διανοούμενος δημιουρ-
γός, που ούτε φυγομάχησε ούτε 
βολεύτηκε. Όπως είναι ο γραικυ-
λικός συρμός. 

Τις προάλλες, νεκρολογώ-
ντας τον Νίκο με τον Καραμπελιά 
στον Ιανό, αναφερθήκαμε στην 
κατάθλιψη που μαστίζει τον τόπο, 
αλλά και στην απουσία των οργα-
νικών διανοουμένων οι οποίοι, μη 
έχοντας πλέον σήμερα ρόλο - εφό-
σον το Σύστημα κατέρρευσε - σε-
μνοπρεπώς διακόπτουν.

Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι 
την καταραμένη κατάθλιψη την 
ένιωθα έντονα από τα τέλη του 
‘90... 

Μόλις το 2004, παραμονές 
των Ολυμπιακών Αγώνων, στο 
απόγειο δηλαδή της εθνικής επι-
τυχίας και αυτοϊκανοποίησης, εξέ-
δωσα από τις εκδόσεις του Αντί 
το βιβλίο μου Ο Πολιτισμός στην 
εποχή της μελαγχολίας σε πρό-
λογο του Αντώνη Καρκαγιάννη.  
Τότε δεν πολυκατάλαβα τον Κούν-
δουρο, όταν μου είπε στην παρου-
σίαση του βιβλίου: «Ξαναζούμε, 
μωρέ, τη Μακρόνησο αλλιώς».

Τουλάχιστον αυτός από τότε 
καταλάβαινε την εξέλιξη του δρά-
ματος. Τώρα την καταλαβαίνω κι 
εγώ... Την καταλαβαίνουμε όλοι, 
οδυνηρά στο πετσί μας. 

Μ.Σ.
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Στο προηγούμενο φύλλο της 
Ρήξης δημοσιεύθηκαν δύο κεί-
μενα που, με τρόπο σχεδόν κα-
τηγορηματικό, «Εκτρώσεις, η 
εθνική μας αυτοκτονία», εί-
ναι ο τίτλος του ενός, «αποδει-
κνύουν» ότι για το σοβαρότα-
το πρόβλημα της δημογραφι-
κής κατάρρευσης στην Ελλά-
δα φταίνε οι αμβλώσεις και ότι 
η λύση, στην τελική, θα ήταν η 
απαγόρευσή τους (γιατί, τι άλλο 
σημαίνει η «αλλαγή του νομο-
θετικού πλαισίου»). Εύλογη 
απορία: Τι σχέση έχει ο φάντης 
με το ρετσινόλαδο; Πόση ιδεο-
ληψία, πόση αυθαιρεσία χρειά-
ζεται για να συνδεθούν αυτά τα 
δύο με σχέση αιτίου-αιτιατού; 

Γ 

ια να τα πιάσουμε από την 
αρχή και να λυθούν κά-
ποιες παρεξηγήσεις, ποτέ 
και πουθενά δεν υπήρξε, 

από τα χρόνια του ’60 και μετά στον 
δυτικό κόσμο, της Ελλάδας συμπε-
ριλαμβανομένης, «ιδεολογικός φε-
τιχισμός των αμβλώσεων ως υποτι-
θέμενης κορυφαίας έκφρασης σε-
ξουαλικής επανάστασης και αυτο-
διάθεσης του σώματος»!!!! Ξεχνάμε 
κάποια πράγματα, ή μάλλον δεν μπή-
καμε ποτέ στον κόπο να τα πληροφο-
ρηθούμε, όπως ότι δόθηκαν σκλη-
ρές μάχες, με πολύ ξύλο, ότι οι πρώ-
τες μεταπολεμικές συγκρούσεις στη 
Γαλλία με τις φασιστικές ομάδες (την 
περιβόητη μάλιστα, «Αφήστε τα να 
ζήσουν», λέγεται πως τη χρηματο-
δοτούσε ευθέως η …Νεστλέ) εκεί-
νη την εποχή ήταν γι’ αυτό το ζήτημα. 
Και, βέβαια, ότι οι «πασιονάριες» αυ-
τού του κινήματος δεν ήταν «οι φε-
μινίστριες που έκαιγαν τα σουτιέν 
τους», αλλά, εργάτριες, καθαρίστρι-
ες, ή και απλές νοικοκυρές από κα-
τώτερα κοινωνικά στρώματα, κυρίως 
μετανάστριες, κάποτε και χωρίς χαρ-
τιά, συχνά βαθιά θρησκευόμενες κα-
θολικές, που ήξεραν από πρώτο χέρι 
τι σημαίνει να σου προκύψει το ΑΤΥ-
ΧΗΜΑ μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύ-
νης κάποια στιγμή της ζωής σου και 
πως η μόνη σου λύση ήταν να χώνεις 
στον κόλπο σου βελόνες πλεξίματος 
για να προκαλέσεις αιμορραγία και 
να αναγκάσεις τον γιατρό να παρέμ-
βει. Γνωρίζοντας μάλιστα ότι ο επίσης 
«βαθιά θρησκευόμενος» καθολικός 
γιατρός θα σε άφηνε επίτηδες να αι-
μορραγείς, εν είδει τιμωρίας για το 
αμάρτημά σου, μέχρι το κατώφλι του 

θανάτου, με βαρύτατες επιπτώσεις 
για την υγεία και τη γονιμότητά σου.  
Ήθελε μεγάλο θάρρος να βάλεις την 
υπογραφή σου κάτω από το αίτημα 
της νομιμοποίησης των αμβλώσε-
ων, όταν το θέμα ήταν ταμπού και μό-
λις πρόσφατα είχε αρχίσει να τίθεται 
ανοιχτά και μόνο στους πιο πολιτικο-
ποιημένους κύκλους. Και όμως, το 
έκαναν, αυτές το ξεκίνησαν. 

Για να έρθουμε και στην Ελλάδα, 
πώς συνδέεται αλήθεια το θέμα της 
αύξησης των αμβλώσεων, από τη νο-
μιμοποίησή τους το ’80, με τη δημο-
γραφική κατάρρευση; Και από πού 
συνάγεται, κατά τους συντάκτες και 
των δύο κειμένων, αυτή η αύξηση; 
Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για το 
πόσες, ΤΟΤΕ, υιοθέτησαν το χάπι ως 
αντισύλληψη; Υπάρχουν στατιστικά 
στοιχεία για το τι γινόταν πριν; Πώς; 
Ποιος θα το ομολογούσε, στις επί-
σημες απογραφές, όταν υποτίθεται 
πως ήταν ποινικά κολάσιμη πρακτι-
κή; Για ρωτήστε, οι σημερινοί εικοσά-
ρηδες και τριαντάρηδες τις γιαγιάδες 
σας, ήταν πράγματι ταμπού το ’50 και 
το ’60 η άμβλωση; Όποια ηθελημένα 
δεν έχει χάσει τη μνήμη της, θα σας 
πει ότι περίμενες ουρά στις ιδιωτικές 
κλινικές για να διακόψεις μια εγκυ-
μοσύνη, δεν πήγαινες από την πίσω 
πόρτα ούτε έδινες ψεύτικο όνομα, 
δεν ήταν η εξαίρεση της «ατιμασμέ-
νης και εγκαταλελειμμένης», αλλά 
μια συνήθης πρακτική στην οικογέ-
νεια, που μάλιστα, καθώς δεν είχε 
ανακαλυφθεί η «πολιτική ορθότη-
τα», συζητούνταν ανοιχτά, όπως και 
όλα τα άλλα μεγάλα θέματα, μπρο-
στά στα παιδιά, που έστηναν βέβαια 
αυτί, γιατί κάπου από εκεί ξεκινούσε 
το κεφάλαιο της σεξουαλικής διαπαι-
δαγώγησης. 

Και ας πούμε ότι συμφωνούμε 
στο ότι από το ’80 μειώνονται αισθη-
τά οι γεννήσεις. Πόσο; Γιατί; Προσμε-

τρείται άραγε σ’ αυτό, πέρα από «τον 
εκφυλισμένο κοινωνικό φιλελευθε-
ρισμό της μεταπολίτευσης», η ερή-
μωση της υπαίθρου, η μαζική μετα-
νάστευση στη Γερμανία, το ότι η πα-
λιά αγροτική οικογένεια που εγκα-
ταστάθηκε στις πόλεις δεν είχε πια 
ανάγκη από χέρια για τα χωράφια 
ούτε από συνεχή τεκνοποίηση, αφού 
η παιδική θνησιμότητα έτεινε σχεδόν 
να εξαφανιστεί; Δεν έπαιζε ρόλο το 
ότι, με νωπές τις μνήμες της στέρη-
σης, ως γονιός ήθελες λιγότερα παι-
διά, για να μπορείς να τους προσφέ-
ρεις περισσότερα; Και γιατί να είναι 
κακό το ότι κάποιες γυναίκες (για τις 
οποίες, Ναι, η οικογένεια Ήταν φυ-
λακή) διάλεγαν να ασχοληθούν με 
τη νεοαποκτηθείσα καριέρα και να 
αφήσουν για αργότερα τα παιδιά; Όσο 
για εκείνη την αναφορά στο κείμε-
νο, στη σύζυγο «κάποιου» πρωθυ-
πουργού, επικεφαλής «μιας οργά-
νωσης» κ.λπ., κ.λπ., μήπως παραπέ-
μπει σε συνωμοσία και αμερικάνικο 
δάχτυλο, για να πάψουμε να γεννά-
με και να σβήσουμε απ’ τον χάρτη ως 
έθνος; Είναι άδικο για τις κακομοί-
ρες τις έγες (Ένωση Γυναικών Ελλά-
δας), όπως τις αποκαλούσαμε τότε 
κοροϊδευτικά, που πάλευαν μάλι-

στα για την προστασία της οικογένει-
ας και τον μισθό στη νοικοκυρά, να 
τους ρίχνεται τέτοιο ανάθεμα. Τόσο 
κακό λοιπόν μας έκανε ο γυναικεί-
ος συνδικαλισμός; Τόσο κακό ήταν 
να παλεύεις για ισότητα, για μια άλλη 
θέση στην οικογένεια και την κοινω-
νία, για το δικαίωμά σου στον οικογε-
νειακό προγραμματισμό, το δικαίω-
μά σου να σου καλύπτει η ασφάλεια 
την επέμβαση, σε μια εποχή μάλιστα 
διεκδικήσεων από τους πάντες για τα 
πάντα; (Για θυμηθείτε, τότε απειλού-
σαν με ξεσηκωμό ως και οι ιδιωτικοί 
ντετέκτιβ, όταν αποποινικοποιήθηκε 
η μοιχεία, γιατί θιγόταν, λέει, το δικαί-
ωμά τους στη δουλειά!)

Ας έρθουμε όμως και στο σήμε-
ρα. Προσωπικά, όσο κι αν έψαξα, 
όπου κι αν ρώτησα, δεν ξεκαθάρισα 
αν υπάρχει αύξηση ή μείωση των αμ-
βλώσεων στα χρόνια της κρίσης, κα-
θώς οι αναφορές είναι τελείως αντι-
φατικές. Από την άλλη, όλο και πιο 
συχνά μπαίνει το θέμα της αλλαγής 
του νόμου, δηλαδή της απαγόρευ-
σης των αμβλώσεων, κι αυτό είναι το 
επικίνδυνο. Με το τραβηγμένο από 
τα μαλλιά επιχείρημα ότι αποτελούν 
την «εθνική μας αυτοκτονία». Φέρ-
τε μου λοιπόν στατιστικά και ντοκου-
μέντα και πρώτη θα το δεχτώ. Για πα-
ράδειγμα, στοιχεία: Στις γυναίκες που 
γέννησαν, ας πούμε, πέρσι, ποιος 
ασχολήθηκε να μάθει σε τι ποσοστό 
είχαν στο ενεργητικό (ή παθητικό) 
τους μια ή παραπάνω αμβλώσεις, και 
πόσο αυτό επέδρασε στη γονιμότητά 
τους; Οι γυναίκες, αντίθετα, που μά-
ταια προσπάθησαν να μείνουν έγκυ-
ες, ρωτήθηκαν εάν και κατά πόσο 
υπήρχε ή μη ιστορικό αμβλώσεων; 
Στα ζευγάρια με πρόβλημα υπογονι-
μότητας που υποβάλλονται σε θερα-
πείες, ξέρει κανείς σε τι ποσοστό το 
πρόβλημα οφείλεται στη γυναίκα και 
σε τι στον άντρα; Στους μη γόνιμους 
άντρες τι φταίει, αλήθεια, κατά κύριο 
λόγο; Για να μη φτάσουμε, με τη φόρα 
που έχουμε πάρει, πως φταίει….το ότι 
οι μανάδες τους είχαν κάνει πολλές 
αμβλώσεις στη ζωή τους!  

Κι ας κοιτάξουμε και λίγο γύρω 
μας, τι γίνεται στην πραγματική ζωή. 
Ας βγούμε από τα γραφεία μας, ας 
ξεκολλήσουμε από τον υπολογιστή 
μας. Δεν έχετε προσέξει ότι, τα τρία, 
τέσσερα τελευταία χρόνια, έχουν αυ-
ξηθεί αισθητά οι ευτυχείς και περή-
φανες εγκυμονούσες; Ότι η τάση, σε 
όλο και περισσότερα νεαρά και κα-
λοστεκούμενα ζευγάρια, δεν είναι 
πια το ένα και μόνο παιδί; Αυτήν τη 
μόδα του να γίνεται ο γάμος ταυτόχρο-

να με τη βάπτιση πώς την εξηγείτε; Ότι 
«τα κατάφερε και τον τύλιξε κι έδεσε 
τον γάιδαρό της», ή ότι, με την υπογο-
νιμότητα που παρατηρείται, στα τριά-
ντα χτυπάει στις γυναίκες καμπανάκι, 
όλο για το βιολογικό τους ρολόι μιλά-
νε, κι η πρώτη τους έγνοια δεν είναι 
αν θα βάλουν το στεφάνι, αλλά, κυρί-
ως, αν θα τα καταφέρουν να τεκνοποι-
ήσουν; Στο κάτω κάτω, πλέον ποιες 
σώζει ο γάμος από την ανάγκη να 
βγουν στην αγορά εργασίας; Και, σε 
εποχή οικονομικής κρίσης παγκοσμί-
ως, ποια μπορεί να μιλάει για ελπίδες 
πετυχημένης καριέρας, ώστε να υι-
οθετήσει το μοντέλο «άμβλωση στα 
19, εξωσωματική στα 39», αν πράγ-
ματι γενικεύθηκε ποτέ σε προηγού-
μενες δεκαετίες, και να απαρνηθεί τη 
μητρότητα, βλέποντας μάλιστα πόσο 
ακριβά, κάποιες  σημερινές σαραντά-
ρες, πληρώνουν το λάθος τους να πι-
στέψουν τις απατηλές υποσχέσεις της 
επιστήμης ότι μπορείς να γεννάς όπο-
τε σου καπνίσει και μάλιστα χωρίς κα-
μιά συνέπεια.

Για να τελειώνουμε, δεν γνωρί-
ζουμε καμία χώρα που κατάφερε νο-
μοθετικά και διά της βίας να εμποδί-
σει τις αμβλώσεις (ούτε καν τις πα-
ραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλο-
φορίας), εξάλλου ο νόμος σε καμιά 
μη αυταρχική και δεσποτική κοινω-
νία δεν έχει ρόλο ηθικού καθοδηγη-
τή περί του πρακτέου, παρά θεσμοθε-
τεί τα ήδη αποδεκτά και παγιωμένα. 
Ξέρουμε αντίθετα χώρες, που όταν 
τέθηκε πρόβλημα υπερπληθυσμού, 
όπως η Ινδία ή η Κίνα, παραμέρισαν 
κάθε είδους αναστολές και υποχρέ-
ωσαν διά νόμου τις γυναίκες σε αμ-
βλώσεις, οπότε έφτασε η εγκυμο-
σύνη να μετατραπεί σε ύψιστη πρά-
ξη αντίστασης κατά του καθεστώτος. 
Όσο πια για αυτό το όψιμο ενδιαφέ-
ρον για τη βλάβη στην υγεία των γυ-
ναικών, έλεος πια με την αλαζονεία 
του ξερόλα! Ας το σκεφτόσασταν όταν 
τις βεβαιώνατε ότι έχετε πάρει όλες, 
μα όλες τις προφυλάξεις, ή τους ορ-
κιζόσασταν ότι βλέπετε θετικά ένα 
μέλλον στη σχέση σας και μετά, στην 
έλευση του μοιραίου, το βάζατε πα-
νικόβλητοι στα πόδια. Διότι το έμ-
βρυο δεν είναι κάποιο μικρόβιο που 
το κολλάει κανείς σε βρόμικη τουα-
λέτα. Ο πόνος, ο φόβος, οι αμφιβολί-
ες, οι τύψεις συχνά, είναι συναισθή-
ματα τόσο βαθιά τραυματικά, που δεν 
χρειάζονται υπόδειξη από τα έξω. Αν 
πραγματικά σάς καίει το δημογρα-
φικό, έστω και ως εθνικό καθήκον, 
ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα…

     ΣΕΛΙΔΕΣ ΔΙΑΛΟΓΟΥ: ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΑΜΒΛΩΣΕΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β’)

Ο φάντης και το ρετσινόλαδο;
ας κοιτάξουμε και λίγο γύρω μας, τι γίνεται στην πραγματική ζωή. 

Της Ελένης Ζαχαροπούλου

“ 
Όσο πια για αυτό το 

όψιμο ενδιαφέρον 

για τη βλάβη στην 

υγεία των γυναικών, 

έλεος πια με την 

αλαζονεία του ξερό-

λα! Ας το σκεφτόσα-

σταν νωρίτερα.
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Ο θεσμός των εθνικών ευερ-
γετών υπήρξε τις προηγούμε-
νες δεκαετίες ωφέλιμος όσο 
και αρκετά σωτήριος, κάποιες 
φορές, κυρίως την περίοδο 
της επανασύστασης του ελλη-
νικού κράτους. Σύμφωνα με 
αυτόν, Έλληνες οι οποίοι, στην 
πλειονότητά τους, είχαν κτίσει 
οικονομικές αυτοκρατορίες 
στα τέσσερα σημεία του ορί-
ζοντα, επέστρεφαν στη γη που 
τους γέννησε, κτίζοντας σχο-
λεία, νοσοκομεία και ιδρύμα-
τα, σε μια κίνηση ηθικής υπο-
χρέωσης, κατά την οποία ευ-
εργετούσαν τα πατρώα εδάφη 
από τη μία, αλλά εξασφάλι-
ζαν και την αιώνια μνημόνευ-
ση από την άλλη. Κάποιες φο-
ρές βέβαια η όλη κίνηση γινό-
ταν σε επίπεδο εξιλασμού για 
οικονομικά σκάνδαλα που εί-
χαν αφήσει βαθιά το στίγμα 
τους στον ελλαδικό χώρο (βλέ-
πε Συγγρός και Λαυρεωτικά). 
Σε γενικό βαθμό πάντως, η Ελ-
λάδα όντως έχει ευεργετηθεί 
από τον συγκεκριμένο θεσμό, 
μιας και οι δωρεές είχαν γίνει 
σε κρίσιμες για τη χώρα μας 
περιόδους. 

Σ 

τις 9 Αυγούστου του 
2009, δημοσιεύεται η 
σύμβαση την οποία συ-
νήψε το ελληνικό δημό-

σιο από τη μία και το Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος από την άλλη, που 
αφορούσε στην ίδρυση του «Κέ-
ντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος». Στη σύμβαση το κράτος 
παραχωρούσε έκταση 280 στρεμ-
μάτων στο ίδρυμα, το οποίο ανα-
λάμβανε ιδίοις εξόδοις να κατα-
σκευάσει τις αναγκαίες υποδομές 
και να αναπλάσει τον περιβάλλο-
ντα χώρο. Παρ’ ότι η εντύπωση των 
τελευταίων ημερών είναι ότι το νέο 
κέντρο πολιτισμού θα ανήκει στο 
ελληνικό κράτος, στην πραγματι-
κότητα αυτό δεν είναι επακριβώς 
αληθές. 

Σύμφωνα με τη σύμβαση, τη 
διαχείριση του Κέντρου Πολιτι-
σμού αναλαμβάνει η νεοσύστατη 
ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού 
«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύ-
ρος Νιάρχος Α.Ε», η οποία, με την 
ολοκλήρωση των εργασιών θα στε-
λεχωθεί με άτομα που θα επιλέξει 
το κράτος. Η σύμβαση είναι σαφής: 

Η Α.Ε. δεν υπάγεται στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, ενώ θα λειτουργεί 
ως φορέας ιδιωτικού δικαίου. Το 
ελληνικό δημόσιο μάλιστα υπο-
χρεούται στη χρηματοδότηση του 
ιδρύματος μέσω του υπουργείου 
Οικονομικών, στο οποίο και υπά-
γεται. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το 
ίδρυμα απαλλάσσεται από κάθε 
είδους φόρο, του Φ.Π.Α. και των 
ανταποδοτικών τελών εξαιρουμέ-
νων.

Σύμφωνα με όσα είναι γνωστά, 
στο κτήριο θα φιλοξενηθεί η Εθνι-
κή Βιβλιοθήκη με τους 1.000.000 
τόμους που διαθέτει, ενώ οι υπο-
δομές του ιδρύματος είναι ικανές 
να φιλοξενήσουν διπλάσιο αριθ-
μό. Επίσης θα φιλοξενηθεί η Εθνι-
κή Λυρική Σκηνή στο σύνολό της 
(υποδομές, διοικητικές υπηρεσί-
ες, αποθήκες κ.λπ.). Αναφέρουμε 
ότι θα φιλοξενηθούν, μιας και από 
τη σύμβαση προβλέπεται η κα-
ταβολή οικονομικής ενίσχυσης, 
ως έξοδα στέγασης για τις υπη-
ρεσίες που θα παρέχει το ίδρυμα 
προς τα δύο αυτά κέντρα, καθώς 
και για την κάλυψη των λειτουργι-
κών δαπανών που θα προκύψουν 
από αυτή τη φιλοξενία. Η εκτίμηση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, σε έκθεσή του, υπολογίζει ότι 
για μεν την Εθνική Βιβλιοθήκη θα 
χρειαστεί πρόσθετη επιχορήγηση 
10.000.000 ευρώ, για δε τη Λυ-
ρική Σκηνή 5.000.000 ευρώ, τη 
στιγμή που η τελευταία παρουσι-
άζει ήδη ζημιές που προσεγγίζουν 
τα 2.000.000 ευρώ. Είναι απορί-
ας άξιο, σε αυτήν τη δύσκολη οι-
κονομική συγκυρία η οποία πλήτ-
τει έντονα τον τομέα του πολιτισμού 

στη χώρα μας, το πού θα βρεθούν 
τα χρήματα αυτά. Σε αυτό το ση-
μείο επανερχόμαστε στα της φι-
λοξενίας, μιας και το ίδρυμα δια-
τηρεί το δικαίωμα «έξωσης» τόσο 
της Λυρικής όσο και της Βιβλιοθή-
κης, στην περίπτωση που πιστεύ-
ει ότι παραβιάζουν τους όρους της 
σύμβασης. Ακόμη περισσότερο εί-
ναι εντυπωσιακός, τουλάχιστον, ο 
όρος της σύμβασης σύμφωνα με 
τον οποίο το Ίδρυμα Νιάρχου δι-
ατηρεί ακέραιο το δικαίωμα να ζη-
τήσει τη λύση της σύμβασης και 
ταυτόχρονα την επιστροφή του κό-
στους υλοποίησης (ποσόν το οποίο 
έχει φτάσει τα 617.000.000 ευρώ) 
και μάλιστα εντός προθεσμίας τρι-
ών μηνών, σύμφωνα με τον Γιώρ-
γο Αγουρίδη, στέλεχος του ιδρύ-
ματος και με όσα δήλωσε στο Βήμα 
τον Ιούνιο του 2016. Αυτονόητο εί-
ναι βέβαια ότι το όνομα του ευεργέ-
τη θα είναι ταυτόχρονα και η ονο-
μασία του ιδρύματος και θα βρί-
σκεται παντού, σε κάθε εκδήλωση, 
σε κάθε διαφημιστικό μέσον, σε 
κάθε παρουσία που θα συνοδεύει 

τη δραστηριότητά του. 
Ο επισκέπτης του κτηρίου 

του «Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος» προφανώς και 
θα εντυπωσιαστεί. Κτισμένο πάνω 
στα σχέδια ενός εκ των κορυφαίων 
αρχιτεκτόνων του κόσμου, του Ρέ-
ντζο Πιάνο, είναι ό,τι πιο σύγχρο-
νο έχει κατασκευαστεί παγκοσμί-
ως και αυτό όχι μόνο σε σχέση με 
τη λειτουργικότητα και τα υλικά κα-
τασκευής των χώρων που εμπερι-
έχει, αλλά, ακόμη περισσότερο, σε 
σχέση με τη φιλική προς το περι-
βάλλον πρόταση που το χαρακτη-
ρίζει. Αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει 
μελετηθεί και κατασκευαστεί με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να είναι αυτόνο-
μο 100% όσον αφορά στην ύδρευ-
σή του (μέσω της αφαλάτωσης θα-
λάσσιου νερού που προσλαμβάνει 
από τον όρμο του Φαλήρου και του 
βρόχινου νερού το οποίο συλλέ-
γει), αλλά και αυτόνομο κατά 80% 
όσον αφορά στην ηλεκτροδότη-
σή του, μέσω των φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων που διαθέτει. Στοι-
χεία πολύ σημαντικά, αν λάβου-
με υπ’ όψιν μας τις ανάγκες ύδρευ-
σης του εκτεταμένου πάρκου που 
το περιβάλλει, όσο και των σημα-
ντικών αναγκών σε ηλεκτρικό ρεύ-
μα που απαιτούν οι ενεργοβόρες 
δραστηριότητες, η θέρμανση του 
κτηρίου, αλλά και οι εκδηλώσεις 
του ιδρύματος. Στη λειτουργικότη-
τα του κτηρίου και των αιθουσών, 
ο επισκέπτης θα έρθει αντιμέτω-
πος με τις πιο σύγχρονες αντιλή-
ψεις που αξίζει να διέπουν δημό-
σια κτήρια. Στα παραπάνω όμως 
αξίζει να κάνουμε δύο, τρεις, επι-
πλέον επισημάνσεις.

 Ήδη τα σωματεία εργαζομέ-
νων της Λυρικής Σκηνής νιώθουν 
ανασφάλεια για το καινούριο εργα-
σιακό καθεστώς που θα προκύψει 
και το οποίο η διοίκηση αρνείται 
να διασαφηνίσει και αυτό ξέρου-
με πόσο προβληματικό μπορεί να 
είναι. 

Επίσης στο πλαϊνό μέρος 
της υδατοκατασκευής (ολυμπια-
κών προδιαγραφών, είναι η αλή-
θεια), που δεσπόζει στον εξωτερι-
κό χώρο, γίνονται ήδη αρχαιολο-
γικές ανασκαφικές εργασίες, μιας 
και ο χώρος ήταν στα χρόνια της 
Αθηναϊκής Δημοκρατίας χώρος 
ταφών. Στον μικρό αρχαιολογικό 
χώρο ο οποίος ανασκάβεται έχουν 
βρεθεί τάφοι που αναφέρονται και 
διευκρινίζουν το περίφημο Κυλώ-
νειο Άγος της τότε εποχής. Εύλογα 
κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί για 
το κατά πόσον το εύρος των συγκε-
κριμένων ευρημάτων περιορίζεται 
στον συγκεκριμένο χώρο ανασκα-
φής ή ήταν τόσο εκτεταμένα, ώστε 
να επεκτείνονται και στα θεμέλια 
του ιδρύματος.

Τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, αξί-
ζει να αναφερθούμε στη στελέχω-
ση της διοίκησης του ιδρύματος. 
Στα τέλη Ιανουαρίου, το Βήμα δη-
μοσίευσε την πληροφορία ότι για 
τη θέση του καλλιτεχνικού διευ-
θυντή προοριζόταν ο Γιώργος Κι-
μούλης. Ουδεμία απάντηση είχε 
υπάρξει τόσο από το ίδρυμα όσο 
και από την κυβέρνηση. Μόνο στις 
26 Φεβρουαρίου, την επομένη της 
παράδοσης του ιδρύματος στο δη-
μόσιο, ανακοινώθηκε ο διορισμός 
του Κιμούλη ως προέδρου σε αυτό, 
ξεσηκώνοντας θύελλα αντιδράσε-
ων, αλλά και μια έντονη συζήτη-
ση για το κατά πόσον ο διορισμός 
αυτός εξυπηρετούσε τακτοποίη-
ση ημετέρων ή υπάκουε στη λογι-
κή της επιλογής του «αρίστου» και 
ικανότερου σε αυτήν. Γνωρίζουμε 
ήδη τις απόψεις περί «αριστείας» 
που έχει η κυβέρνηση. 

Όπως και νά ναι, το «Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος» ξεκίνησε το ταξίδι του και θα 
κριθεί σε τρία επίπεδα τουλάχι-
στον: Στο επίπεδο της συνετής οι-
κονομικής διαχείρισης, στο επί-
πεδο της ομαλής στελέχωσής του 
(έξω και πέρα από λογικές διορι-
σμών ημετέρων) και στο επίπεδο 
της πολιτιστικής πρότασης που θα 
αρθρώσει. Κάτι μας λέει ότι σύντο-
μα θα χρειαστεί να επανέλθουμε. 

Νιάρχος: Μια δωρεά υπέρ δημοσίου;
η εταιρεία «κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα σταύρος νιάρχος α.ε» και το ελληνικό Δημόσιο

“ 
Παρ’ ότι η εντύπωση 

των τελευταίων ημε-

ρών είναι ότι το νέο 

κέντρο πολιτισμού 

θα ανήκει στο ελ-

ληνικό κράτος, στην 

πραγματικότητα αυτό 

δεν είναι επακριβώς 

αληθές. 

Του Κώστα Σαμάντη

                         ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Ο Σωκράτης υπήρξε ένας από 
τους σπουδαιότερους φιλο-
σόφους στα χρόνια της αρχαί-
ας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η 
προσωπικότητά του έντονη, αμ-
φιλεγόμενη όσο και αιρετική, 
λειτούργησε ως ενοχλητική συ-
νείδηση στην πόλη της Αθήνας 
και μέχρι σήμερα προκαλεί συ-
ζητήσεις πάνω στο έργο του. Το 
αξιοσημείωτο είναι ότι για τη δι-
δασκαλία του δεν εισέπραξε το 
παραμικρό αντίτιμο, τη στιγμή 
που ήταν αφοσιωμένος πλήρως 
σε αυτήν. Θεωρούσε υποχρέ-
ωσή του, από το πρωί μέχρι το 
βράδυ, να περπατά στους δρό-
μους της Αθήνας συζητώντας 
και διδάσκοντας με αυτό τον 
τρόπο τους νέους της εποχής. Η 
διδασκαλία του ήταν πάντα προ-
φορική και δεν άφησε δυστυ-
χώς, καμία γραπτή παράδοση. 
Η πρόσληψή μας γίνεται μέσω 
των όσων παρέδωσαν γραπτά 
οι μαθητές του. Σημαντικότερος 
και επιφανέστερος όλων είναι ο 
Πλάτωνας. 

Η δίκη του υπήρξε η ση-
μαντικότερη στην ιστο-
ρία, μετά προφανώς 
τη δίκη του Ιησού Χρι-

στού, και προξενεί ακόμη και σήμε-
ρα, 2.400 χρόνια μετά,  συζητήσεις 
σε φιλοσοφικό, κοινωνικό, αλλά και 
πολιτικό επίπεδο. 

Για να καταλάβουμε ενδεχομέ-
νως τι οδήγησε τους Αθηναίους ώστε 
να τον καταδικάσουν εις θάνατον 
μετά την έωλη μήνυση του άσημου 
ποιητή Μέλητου θα πρέπει να λά-
βουμε υπ’ όψιν το χρονικό πλαίσιο 
των όσων διαδραματίστηκαν.  Η δίκη 
του έλαβε χώρα το 399 π.Χ., όταν 
πλέον ο Πελοποννησιακός πόλε-
μος (ένα είδος παγκόσμιου πολέμου 
της εποχής) ανάμεσα στην Αθήνα και 
τη Σπάρτη, είχε αρχίσει να κουράζει 
τους Αθηναίους. Τότε ακριβώς ο Σω-
κράτης λειτουργώντας ως συνείδη-
ση της πόλης περιπατούσε με τους 
μαθητές του βάζοντας ζητήματα ου-
σιαστικά για την εποχή. Ίσως για 
αυτό ακριβώς ο Μέλητος τον μήνυ-
σε για διαφθορά των νέων, αλλά και 
για την είσοδο «καινών δαιμονίων» 
στην πόλη. Η απόφαση για την κατα-
δίκη του πάρθηκε με 80 ψήφους δι-

αφορά σε ένα σώμα 500 δικαστών. 
Αρκούσε δηλαδή η διαφορετική στά-
ση 40 από αυτών για να οδηγήσει τη 
δίκη σε διαφορετικό αποτέλεσμα.  Τα 
υπόλοιπα είναι γνωστά. Ο Σωκράτης 
αν και του δόθηκε η ευκαιρία, στο 
ενδιάμεσο της εφαρμογής της ποι-
νής, να δραπετεύσει με τη βοήθεια 
των μαθητών του, έμεινε πιστός τόσο 

στην απόφαση της πόλης, όσο και 
στη διδασκαλία του, και ήπιε το κώ-
νειο πράγμα που τον κατέστησε ως 
έναν εκ των διασημότερων που εκτε-
λέστηκαν από την Εξουσία.  

Αυτή ακριβώς τη δίκη καταγρά-
φει το έργο του Πλάτωνα «Απολογία 
Σωκράτους» το οποίο είναι χωρισμέ-
νο σε δύο μέρη.  Το μεν πρώτο ασχο-
λείται με την απολογία του φιλόσο-
φου κατά την οποία αντικρούει την 
κατηγορία, το δε δεύτερο με την το-
ποθέτησή του πάνω στο ζήτημα της 
ποινής και η οποία κλείνει με τη χα-
ρακτηριστική φράση: «Αλλά τώρα 
πια είναι ώρα να φύγουμε, εγώ για 
να πεθάνω, κι εσείς για  να ζήσετε. 
Ποιοι από μας πηγαίνουν σε καλύτε-
ρο πράγμα, είναι άγνωστο σε όλους 
εκτός από τον Θεό.»

Ο Δήμος Αβδελιώδης δεν χρει-
άζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι 
γνωστός από τη σκηνοθεσία του στον 
κινηματογράφο, έχοντας παραδώ-
σει τρεις πολύ σημαντικές ταινίες, 
«Το δέντρο που πληγώναμε», «Η 
νίκη της Σαμοθράκης» και «Η εα-
ρινή σύναξη των αγροφυλάκων». 

Σε αυτές καταθέτει την ιδιαίτερη ευ-
αισθησία που τον χαρακτηρίζει έχο-
ντας ως εφόδιο την αγάπη του για 
τα χώματα που πατά, την οφειλόμε-
νη τιμή στις παραδόσεις αυτού του 
τόπου. Αυτός είναι και ο λόγος που 
οι ταινίες του αγαπήθηκαν ιδιαίτε-
ρα από τους φίλους του κινηματο-
γράφου. Είναι όμως εξίσου γνωστός 
από την ιδιαίτερη σκηνοθετική, θεα-
τρική ματιά του. Η επιλογή της θεμα-
τογραφίας του δεν είναι τυχαία. Επι-
λέγει να ασχοληθεί με ζητήματα που 
πηγάζουν από τις παραδόσεις, την 
ιστορία και τον πολιτισμό που κου-
βαλά αυτός ο τόπος διαχρονικά επί 
δυόμισι αιώνες. Δεν εκπλήσσει λοι-
πόν που ανεβάζει έργα τα οποία ανα-
φέρονται στον Παπαδιαμάντη, στο Βι-
ζυηνό, στον Καραγκιόζη, αλλά και 
στον Πλάτωνα. Στα έργα του δίνει ιδι-
αίτερη έμφαση στον Λόγο καθώς με 
τον ιδιαίτερο, διδακτικό εν τέλει, τρό-
πο που σκηνοθετεί θέλει να συνο-
μιλήσει κατ’ ευθείαν με τους θεατές 
του, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει τον 
προβληματισμό τους.  Γι’ αυτό εξάλ-
λου μετά το τέλος των παραστάσεων 
ο θεατής  αποχωρεί από τη θεατρική 
σκηνή, κουβαλώντας ζωντανά ερω-
τήματα. 

Η τελευταία θεατρική πρότασή 
του, Πλάτωνος «Απολογία Σωκρά-
τους» είναι ιδιαίτερα ρηξικέλευ-
θη. Μέσα σε μια λιτή όσο και ουσια-
στική παράσταση ανεβάζει το κείμε-
νο του Πλάτωνα στην αρχαία ελλη-
νική γλώσσα συνοδεύοντάς τη βέ-
βαια με τη μετάφραση του κειμένου 
στα νέα ελληνικά όσο και στα αγγλι-
κά.  Επισκεφθήκαμε αυτή την παρά-
σταση έχοντας στο μυαλό μας την 
αμφιβολία του κατά πόσον μπορεί 
ένα έργο διάρκειας εκατό λεπτών, 
να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον 
μας. Αλλά επίσης και με το ερώτη-
μα του κατά πόσο μια τέτοια παρά-
σταση μπορεί να λειτουργήσει θεα-
τρικά στις σημερινές συνθήκες.  Με 
την ολοκλήρωσή της, είχαμε πάρει 
τις απαντήσεις μας. Ο χρόνος, βασι-
κό συστατικό του έργου μιας και η 
κλεψύδρα (το θεατρικό εύρημα του 
σκηνοθέτη) λειτουργεί διαδραστικά, 
περνά χωρίς να το αντιληφθούν οι 
θεατές εντυπωσιασμένοι από τη ροή 
του έργου. Σημαντικό ρόλο σε αυτό 
δεν παίζει μόνο η μέθοδος διδασκα-

λίας του σκηνοθέτη, αλλά εξίσου και 
η ερμηνεία του Βασίλη Καραμπούλα 
(Σωκράτης) ο οποίος μεταδίδει την 
εντύπωση ότι συνομιλεί με το κοινό, 
το οποίο ενσωματώνει τους προβλη-
ματισμούς και τις αγωνίες του. Η τρί-
χρονη, σχεδόν, προετοιμασία του έρ-
γου αποδίδει τα μέγιστα, εγκαθιστώ-
ντας στο θεατή την εντύπωση ότι έχει 
συμμετάσχει σε μια μυσταγωγική τε-
λετή. Και μόνο η απόδοση από τον 
Βασίλη Καραμπούλα όλου του κει-
μένου στην αρχαία ελληνική, απο-
τελεί έναν προσωπικό του άθλο. Ση-
μαντική και η συμμετοχή του Θανάση 
Δισλή (Μέλητος).

 Το στοίχημα έχει πλέον κερδη-
θεί: Όταν ο σκηνοθέτης ενσκήπτει 
πάνω στο κείμενο, κουβαλά τη μέ-
θεξη που εμπεριέχουν τα αρχαία κεί-
μενα και αγωνιά για το παρόν αυτού 
του τόπου, κατορθώνει και μετατρέ-
πει 2.400 χρόνια μετά το κείμενο του 
Πλάτωνα ως μια ολοκληρωτικά βιω-
μένη εμπειρία. Μια παράσταση που 
αξίζει κανείς να δει και να ξαναδεί.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Προσεγγίζοντας τον Σωκράτη
«πλάτωνα, απολογία σωκράτη», σε σκηνοθεσία Δ. αβδελιώδη

Πλάτωνα, 
Απολογία Σωκράτη
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

u Διδασκαλία αρχαίου 
κειμένου, μετάφραση, σκηνικός 
χώρος, σκηνοθεσία: Δήμος 
Αβδελιώδης
u Επιμέλεια μετάφρασης 
υπερτιτλισμού: Αμαλία 
Κοντογιάννη
u Εικαστική παρέμβαση: 
Αριστείδης Πατσόγλου
u Σκηνογραφικός σχεδιασμός 
κλεψύδρας: Κώστας Κοτσανάς
u Βοηθοί σκηνοθέτη: Αθηνά 
Ζώτου, Ειρήνη Ζάρρα
u Ηθοποιοί: Βασίλης 
Καραμπούλας (Σωκράτης), 
Γιάννης Κολόι  (Μέλητος)

Το Σάββατο 11 Μαρτίου 
2017, στις 19:00 η παράστα-
ση θα ανέβει στον χώρο πολι-
τικής και πολιτισμού «Ρήγας 
Βελεστινλής» (Ξενοφώντος 4, 
πλ. Συντάγματος).
Προπώληση εισητηρίων στον 
χώρο και στο Εναλλακτικό βι-
βλιοπωλείο (Θεμιστοκλέους 
37, Εξάρχεια).
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Η 20η Απριλίου του 1999 ήταν 
μια συνηθισμένη μέρα για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες. Η αμερι-
κανική αεροπορία σφυροκο-
πούσε κάποια μακρινή χώρα με 
το παράξενο όνομα Γιουγκοσλα-
βία, ενώ ο τότε πρόεδρος Κλί-
ντον προσπαθούσε να συνέλθει 
από το εξευτελιστικό σκάνδαλο 
Λεβίνσκι και οι Ρεπουμπλικάνοι 
ετοιμάζονταν να ξαναπάρουν την 
πολυπόθητη εξουσία από τους 
«αριστερούς» Δημοκρατικούς.

Σ 
τη μικρή πόλη Λίτλτον 
της πολιτείας του Κολο-
ράντο, το εργοστάσιο της 
Λόκχιντ Μάρτιν κατα-

σκεύαζε με πυρετώδεις ρυθμούς 
τους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς 
πυραύλους Τάιταν και δύο τελειό-
φοιτοι μαθητές, οι Έρικ Χάρις και 
Ντίλαν Κλίμπολντ, την είχαν κοπα-
νήσει από την προπόνηση της ομά-
δας μπόουλινγκ του γυμνασίου Κό-
λουμπαϊν. Ήταν, βλέπεις, τα γενέθλια 
του Αδόλφου Χίτλερ και η περίστα-
ση σήκωνε ένα ξέφρενο πάρτι που η 
Αμερική δεν θα ξεχνούσε ποτέ. Προ-
τού η μέρα τελειώσει, δεκαπέντε άν-
θρωποι θα κείτονταν νεκροί και εί-
κοσι πέντε θα είχαν τραυματιστεί 
βαριά στην πιο πολύνεκρη επίθεση 
από μαθητές σε σχολείο στην ιστορία 
των ΗΠΑ.

Μετά το πέρας της επίθεσης, τα 
ΜΜΕ και οι ομοσπονδιακές υπηρε-
σίες έκαναν φύλλο και φτερό τα σπί-
τια και τις προσωπικές ιστορίες των 
δύο δραστών, αλλά και το σχολείο 
και η επίθεση έγινε αντικείμενο πο-
λυάριθμων άρθρων, εκπομπών στην 
τηλεόραση και ντοκιμαντέρ. Ειδικοί 
επί ειδικών αποπειράθηκαν να ρί-
ξουν φως στις πράξεις των δύο μα-
θητών, χωρίς ικανοποιητικό αποτέ-
λεσμα και ακόμη και σήμερα, σχε-
δόν δεκαοχτώ χρόνια μετά, το σαφές 
κίνητρο της τυφλής βίας που ξέσπα-
σε εκείνη την ημέρα παραμένει ένα 
αίνιγμα.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι 
δύο δεκαεπτάχρονοι προετοίμαζαν 
σχολαστικά την επίθεση για πάνω 
από έναν χρόνο, συγκεντρώνοντας 
οπλισμό, πυρομαχικά και εκρηκτι-
κά και ήταν αποκλειστικά θέμα τύ-
χης και αστοχιών το γεγονός ότι η τε-
λική επίθεση δεν είχε εκατοντάδες 
θύματα.

Χαρακτηριστικά, το σχέδιο δρά-

σης των δύο μαθητών άφησε άφω-
νους τους πράκτορες του FBI τόσο 
για τη λεπτομερή σχεδίαση της επί-
θεσης με τη δημιουργία αντιπερι-
σπασμών μακριά από τον στόχο, 
δηλ. το σχολείο, και τη στρατιωτική 
ακρίβεια του χρόνου δράσης, όσο 
και για τη φονικότητα της εκτέλεσης 
της ίδιας της επίθεσης, με εκρήξεις 
ωρολογιακών βομβών και ζώνες 
πυρός. Ποιο ήταν όμως αυτό το σχέ-
διο που οι δύο δράστες είχαν ονομά-
σει «Ώρα Μηδέν»;

Ο σκοπός των Χάρις και Κλί-
μπολντ ήταν να προκαλέσουν όσο το 
δυνατόν περισσότερα θύματα και γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο επέλεξαν να 
χτυπήσουν το εστιατόριο του σχολεί-
ου κατά τη διάρκεια του διαλείμμα-
τος για φαγητό στις 11.10’., όταν θα 
βρίσκονταν εκεί περίπου 500 μαθη-
τές και μέσα στη φασαρία και το πλή-
θος θα τοποθετούσαν δύο σάκους 
που περιείχαν από μία ωρολογιακή 
βόμβα συνδεδεμένη με φιάλη υγρα-
ερίου των 10 κιλών κάτω από τα τρα-
πέζια. Οι βόμβες ήταν προγραμματι-
σμένες να αναφλεγούν στις 11.17’ 
προκαλώντας πολύνεκρες απώλει-
ες και πανικό και πιθανόν να γκρέμι-
ζαν την οροφή καταπλακώνοντας νε-
κρούς και τραυματίες. Τότε, οι δρά-
στες, που στο μεταξύ θα είχαν εξέλ-
θει από το κτήριο και θα περίμεναν 

οπλισμένοι με αυτόματα των 9 χιλι-
οστών και κοντόκαννες καραμπίνες 
στην είσοδο του εστιατορίου, θα θέ-
ριζαν τους επιζώντες καθώς αυτοί θα 
έτρεχαν να σωθούν από την έκρηξη 
και ευθύς μετά θα έμπαιναν στο σχο-
λείο για να ξεκινήσει η εκκαθάρισή 
του τάξη προς τάξη.

Το σχέδιο προέβλεπε και προ-
σβολή των δυνάμεων της αστυνομί-
ας με την ανατίναξη δύο πανίσχυ-
ρων ωρολογιακών βομβών, τοποθε-
τημένων στα αυτοκίνητα που οι δύο 
μαθητές είχαν παρκάρει μπροστά 
στην είσοδο του εστιατορίου με χρό-
νο ανάφλεξης στις 12.00’, ώρα δηλα-

δή που ο προαύλιος χώρος θα είχε 
γεμίσει από αστυνομικούς και δια-
σώστες. Μισή ώρα νωρίτερα θα ανα-
τιναζόταν μια εμπρηστική βόμβα σε 
μια τοποθεσία 5 χλμ. από το σχολείο 
για να αποπροσανατολίσει και δια-
σπάσει τις διωκτικές αρχές. Αξίζει να 
αναφερθεί εδώ ότι τα δύο παιδιά δεν 
είχαν καταρτίσει κανένα σχέδιο δια-
φυγής και είχαν αποφασίσει είτε να 
σκοτωθούν κατά τη διάρκεια της μά-
χης με την αστυνομία, είτε να αυτο-
κτονήσουν όταν τελείωναν τα πυρο-
μαχικά τους.

Τελικά, τα πράγματα δεν πήγαν 
όπως τα είχαν σχεδιάσει και οι βόμ-
βες στο εστιατόριο δεν εξερράγησαν. 
Οι αναλυτές της αστυνομίας εκτιμούν 
πως εκείνη ήταν η στιγμή που θα 
μπορούσαν να κάνουν πίσω βλέπο-
ντας ότι το σχέδιό τους είχε ανατρα-
πεί, αλλά υπήρχε σχέδιο Β’ και απο-
φασιστικότητα εκ μέρους των δρα-
στών. Βλέποντας ότι η ώρα έχει πάει 
11.19’ και οι εκρήξεις δεν γίνονται, 
οι Χάρις και Κλίμπολντ οπλίζουν επί 
τόπου και αρχίζουν να σκοτώνουν 
αδιακρίτως όποιον βρουν μπροστά 
τους, αρχικά στο προαύλιο και μετά 
στο εστιατόριο και στη βιβλιοθήκη 
του σχολείου. Η επίθεση θα κρατή-
σει κάτι λιγότερο από 50 λεπτά, με 
τους δράστες να κινούνται σκοτώνο-
ντας κατά βούληση από το εστιατόριο 
στη βιβλιοθήκη, όπου θα γίνει η κύ-
ρια σφαγή και τους διαδρόμους του 
πρώτου ορόφου του σχολείου και 
ξανά πίσω, για να αυτοκτονήσουν 
τελικά ταυτόχρονα στις 12.08’ μέσα 
στον χώρο της βιβλιοθήκης.

Σημειωτέον ότι οι αστυνομικές 
δυνάμεις δεν εισήλθαν στο κτήριο 
παρά μόνο μία ολόκληρη ώρα μετά 
την αυτοκτονία των δύο, προκαλώ-
ντας εύλογα ερωτηματικά. Προφα-
νώς, δεν ήταν το μόνο ζήτημα που 
χρειαζόταν απάντηση. Για δύο ολό-
κληρους μήνες τα ΜΜΕ και ειδικό-
τερα τα σκανδαλοθηρικά δεν έκαναν 
τίποτε άλλο από το να αναπαράγουν 
την ιστορία του Κόλουμπαϊν προκα-
λώντας την αγανάκτηση των οικογε-
νειών που είχαν χάσει τους ανθρώ-
πους τους στην τραγωδία, και των οι-
κογενειών των δραστών, που ξαφνι-
κά βρέθηκαν στη δίνη του κυκλώνα.

Τα ερωτήματα ήταν, βεβαίως, 
αμείλικτα. Πώς ήταν δυνατόν οι προ-
ετοιμασίες μιας στρατιωτικού τύπου 
επιχείρησης να μη γίνουν αντιλη-

πτές από τις οικογένειες και τους φί-
λους των δύο δεκαεπτάχρονων; Με 
ποιον τρόπο προμηθεύτηκαν οι δύο 
ανήλικοι όπλα, πυρομαχικά και υλι-
κά για την επίθεση, χωρίς να κινή-
σουν υποψίες στις διωκτικές αρχές; 
Πάνω και πέρα απ’ όλα, όμως, το βα-
σικό ερώτημα, το οποίο ακόμη δεν 
έχει απαντηθεί πλήρως, ήταν γιατί 
έγινε ό,τι έγινε και πώς θα μπορού-
σε να αποφευχθεί;

Τα ημερολόγια των δύο νέων και 
ειδικά το μπλογκ που διατηρούσε ο 
Έρικ Χάρις στο ΑΟL, αποκαλύπτουν 
κάποιες πτυχές του χαρακτήρα και 
των προβλημάτων που αντιμετώπι-
ζαν στο σχολείο ως «διαφορετικοί» 
και «αντιδραστικοί» στην κυρίαρχη 
κουλτούρα των αθληταράδων-ντα-
ήδων του Κόλουμπαϊν, αλλά απο-
τυγχάνουν να εξηγήσουν το πώς τα 
δύο παιδιά έφτασαν στην έκρηξη της 
βίας της 20ης Απριλίου. Υπάρχουν 
αναφορές για νταηλίκια των μελών 
της ομάδας ποδοσφαίρου του σχο-
λείου κατά των Χάρις και Κλίμπολντ 
καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς και ένα περιστατικό λίγες 
εβδομάδες πριν την επίθεση, στο 
οποίο τους περιέλουσαν με κέτσαπ 
και μουστάρδα αποκαλώντας τους 
«αδερφές». Παρά ταύτα, την Ώρα 
Μηδέν οι δύο νέοι επέπεσαν επί δι-
καίων και αδίκων, πυροβολώντας 
αδιάκριτα σε ένα αμόκ μηδενιστι-
κής δολοφονικής οργής και ο στόχος 
φαίνεται πως ήταν το σχολείο αυτό 
καθεαυτό ως σύμβολο. Τα τελευταία 
λόγια του Κλίμπολντ, στο βίντεο που 
γύρισε πριν την επίθεση, είναι ξεκά-
θαρα λόγια απόγνωσης: «Να ξέρετε 
ότι φεύγω για ένα καλύτερο μέρος. 
Δεν μου άρεσε και τόσο η ζωή».

Παραδόξως, ενώ το Κόλουμπα-
ϊν έχει περάσει πια στην ιστορία ως 
το σχολείο της σφαγής, το διαδίκτυο 
με τον μοναδικό του τρόπο διαιωνί-
ζει ένα μέρος από το σκότος της προ-
ετοιμασίας της επίθεσης. Οι επιπλέ-
ον πίστες στο βίαιο βιντεοπαιχνίδι 
Ντουμ που σχεδίαζε ο Έρικ Χάρις 
ως έφηβος κυκλοφορούν ακόμη ως 
συλλεκτικά κομμάτια στο διαδίκτυο, 
επιτρέποντας στους σύγχρονους πι-
τσιρικάδες να εξασκούνται στη σκο-
ποβολή κατά τεράτων. Η ανατριχια-
στική λεπτομέρεια είναι ότι «οι πί-
στες του Χάρις» είναι βασισμένες στο 
εσωτερικό του γυμνασίου Κόλου-
μπαϊν.

Γυμνάσιο Κόλουμπαϊν, 20 Απριλίου 1999
η μέρα που ξέσπασε η βία 

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Το σχέδιο δρά-

σης των δύο μαθη-

τών άφησε άφω-

νους τους πράκτο-

ρες του FBI για τη 

λεπτομερή σχεδί-

αση της επίθεσης 

και τη στρατιωτική 

ακρίβεια του χρό-

νου δράσης

Το σίγουρο είναι ότι οι δύο δεκαεπτάχρονοι προετοίμαζαν σχολαστικά την 
επίθεση για πάνω από έναν χρόνο, συγκεντρώνοντας οπλισμό, πυρομαχι-
κά και εκρηκτικά και ήταν αποκλειστικά θέμα τύχης και αστοχιών το γεγο-
νός ότι η τελική επίθεση δεν είχε εκατοντάδες θύματα.
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H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑ  (www.xilapetres.blogspot.com)

1. Βιολογικό φύλο

Παλιά υπήρχαν δύο 
φύλα, τα αγόρια και τα 
κορίτσια, και φοράγανε 

διαφορετικά ρούχα.

2. Κοινωνικό φύλο

Σήμερα ο καθένας είναι 
ό,τι δηλώσει και φοράει 

ό,τι θέλει.

3. Ενηλικίωση

Όταν τα παιδάκια 
μεγαλώσουν πολύ, 
αρχίζουν να κάνουν 

το σεξ.

4. έμφυλες ταυτότητες

Όταν κάνουμε το σεξ 
αναλαμβάνουμε διάφορους 
ρόλους και παίζουμε με 

τους άλλους.

5. Στερεότυπα

Πολλές φορές 
όμως οι άλλοι δεν 

ανταποκρίνονται στις 
προσδοκίες μας...

6. Μπούλινγκ

Εμείς όμως πρέπει να 
είμαστε ανεκτικοί και να 
μην τους κοροϊδεύουμε,

ούτε να τους στιγματίζουμε.
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Νερούδα 
«Υπάρχει ένα παλιό θέμα της λαϊ-
κής ποίησης που επαναλαμβάνε-
ται σε όλες τις χώρες της Νότιας 
Αμερικής. Πρόκειται για το «μοι-
ρασμένο σώμα». Ο λαϊκός τρα-
γουδιστής υποθέτει ότι έχει τα 
πόδια του στο ένα μέρος, τα νε-
φρά του σε άλλο, και περιγράφει 
όλο του τον οργανισμό που τον 
άφησε διασκορπισμένο σε χωριά 
και πόλεις. Έτσι ένιωσα να βρί-
σκουμαι εκείνη την περίοδο της 
ζωής μου»1.  

Έ 
τσι περιγράφει ο ίδιος ο 
ποιητής την περιπέτειά 
του το 1948, όταν, από τον 
πρόεδρο Γκονθάλεθ Βι-

δέλα, διατάχθηκε η σύλληψή του και 
ο γερουσιαστής Πάμπλο Νερού-
δα κρυβόταν και καταδιωκόταν σε 
όλη τη Χιλή. Έτσι το σώμα του ποιη-
τή μοιράστηκε σε όλη του τη χώρα. 
Έτσι έγραψε το μεγάλο ποίημά του, 
αφιερωμένο στη χώρα του, το «Κά-
ντο Χενεράλ», η ωδή των όλων ή 
άσμα ασμάτων, κατά μία μεταφρα-
στική εκδοχή. Έτσι ξετυλίγεται και η 
καινούργια ταινία του συμπατριώτη 
του Πάμπλο Λαραΐν. Μια βιογρα-
φία, αλλ’ όχι ακριβώς. Ο Λαραΐν έψα-
ξε κάθε λεπτομέρεια της ζωής του 
ποιητή, μετασκεύασε σε νουάρ ιστο-
ρία αστυνομικής καταδίωξης αυτή 
του την περιπέτεια, βασιζόμενος στα 
πραγματικά στοιχεία, όχι αναπλά-
θοντάς τα, αλλά περισσότερο βάζο-
ντάς τα στη φαντασία του. Μα μήπως 
1 Πάμπλο Νερούδα, Η ζωή μου. Απο-
μνημονεύματα,. Τετράδιο 8: Η πατρίδα 
στα σκοτάδια, μτφ: Α. Ι. Λιβέρη, εκδ. Αλ-
καίος 1975, τ. 2, σ. 35.

και η ανάμνηση δεν είναι τίποτ’ άλλο 
παρά μία προβολή όσων έγιναν στη 
φαντασία μας; Ιδού:

«Έπρεπε να διασχίσουμε ένα πο-
τάμι. Πάνω στις κορυφές των Άνδε-
ων κυλούν μικρά ρέματα, που ορ-
μούν με ζάλη και παράφορη δύνα-
μη σχηματίζοντας καταρράκτες που 
ξεθεμελιώνουν χώμα και πέτρες με 
τη βιά που κουβαλούν μαζί τους από 
τα ύψη. Μα αυτή τη φορά βρήκαμε 
ήρεμα νερά, μια ατελείωτη ακύμα-
ντη βατή έκταση. Τα άλογα βούτηξαν, 
δεν πατούσαν και άρχισαν να κολυ-
μπούν προς την άλλη όχθη. Σύντομα 
το άλογό μου καλύφθηκε όλο σχε-
δόν από το νερό,, άρχισα να βυθίζο-
μαι μέσα έξω, χωρίς υποστήριξη, τα 
πόδια μου χτυπούσαν απεγνωσμένα, 
καθώς το άλογο πάλευε να κρατήσει 
το κεφάλι του πάνω από την επιφά-
νεια. Βγήκαμε τότε πέρα. Και όταν μό-
λις με δυσκολία φτάσαμε στην αντί-
περα όχθη, ένας έμπειρος χωρικός, 
από αυτούς που με συνόδευαν, με 
ρώτησε κρυφοχαμογελώντας:

–Φοβηθήκατε;
–Πολύ. Σκέφτηκα ότι ήρθε η τε-

λευταία μου ώρα, είπα.
–Ήμασταν πίσω σας με το λάσο 

μας στο χέρι, μου απάντησαν.
–Εδώ ακριβώς, πρόσθεσε ένας 

από αυτούς, ο πατέρας μου έπε-
σε και παρασύρθηκε από το ρεύμα. 
Αυτό δεν συνέβη σε σας»2.
Τη δύσκολη αυτή διαφυγή του στην 
Αργεντινή, στο νότιο πέρασμα των 
Άνδεων, την περιέγραψε ο ίδιος ο ποι-
ητής στην ομιλία του, κατά την απονο-
2 http://www.nobelprize.org/nobel_priz-
es/literature/laureates/1971/neruda-
lecture.html

μή του Νόμπελ, στις 13 Δεκεμβρίου 
1971. Ο Λαραΐν ξεκίνησε τη δική του 
εξιστόρηση εμπνεόμενος από αυτή 
την περιγραφή: «Όταν πέρασε τα σύ-
νορα και βρέθηκε με τους ανθρώ-
πους που τον βοήθησαν (λέει ο ίδιος 
ο Νερούδα), δεν ήξερε ποιος ήταν. 
Προσωπικά το αντιμετωπίζω σαν ένα 
ταξίδι αυτογνωσίας. Κλείνοντας τον 
λόγο του, ο Νερούδα είπε ότι ακόμη 
δεν ήξερε αν το έζησε, αν το έγραψε, ή 
αν το ονειρεύτηκε. Αυτός ήταν ο πυ-
ρήνας της ταινίας, το κλειδί της»3.

Δεν έχω πολλά περισσότερα να 
πω για αυτήν τη γοητευτική ταινία. 
Νομίζω μπήκατε λίγο στο κλίμα της. 
Η όλη περιπέτεια ξετυλίγεται, σας 
είπα, με τους κώδικες του παλιού 
νουάρ, σε στυλ αστυνομικής καταδί-
ωξης, όπου χάνονται τα όρια ανάμε-
σα στον θύτη και στο θύμα, τον καλό 
και τον κακό ήρωα. Ευτυχώς που ο 
Λαραΐν δεν έπεσε στην ευκολία του 
πολιτικού θρίλερ. Δεν θα είχε κα-
ταφέρει τίποτα πέρα από μια βαρε-
τή βιογραφία, με πολλά «μηνύματα» 
ίσως, αλλά χωρίς κινηματογραφική 
και ποιητική ουσία. Ο Νερούδα φα-
νερώνεται εδώ σαν ο αγωνιστής πο-
λιτικός συγγραφέας που του αρέσει 
να ζει έκλυτο αστικό βίο, πολυτέλεια 
που του στερεί η καταδίωξή του, χω-
ρίς όμως να τον καταβάλλει τελικά. 

Ο Λαραΐν επιχειρεί, έχω την 
εντύπωση, όχι μόνο μια εξιστόρηση 
της καταδίωξης, μα κι ένα πορτραί-
το του ποιητή. Ομολογώ ότι δεν γνω-
ρίζω αναλυτικά τα του βίου του, για 
να ξέρω πόσο πιστό τού είναι. Έχω 
όμως την εντύπωση ότι λίγο απέ-
3 Συνέντευξη στον Γιάννη Ζουμπουλά-
κη,  Το Βήμα, 5/2/2017.

χει από την πραγματική του ιδιοσυ-
γκρασία, ασχέτως εάν όλα όσα περι-
γράφονται (δεν) έγιναν έτσι ακριβώς 
που τα βλέπουμε. Το στυλ του νουάρ 
μοιάζει να βοηθά τον σκηνοθέτη να 
βουτήξει λίγο βαθύτερα στους ήρω-
ές του, αποφεύγοντας την αγιογρα-
φία. Ο ποιητής και ο διώκτης του, ο 
επικεφαλής της αστυνομίας, γίνονται 
οι δύο πόλοι για την εκκένωση ανά-
μεσά τους της ανθρώπινης πραγμα-
τικότητας, σαν μια ηλεκτρική λάμψη 
στο σκοτάδι. Η ταινία του Λαραΐν εί-
ναι, αν μη τι άλλο, ως προς τούτο ιδι-
οφυής.

Το πράγματι λεπτοδουλεμένο 
σενάριο το υπογράφει ο Γκιγιέρ-
μο Καλντερόν και το δεύτερο μεγά-
λο ατού του έργου ονομάζεται Λου-
ίς Νέκο, ο ολόιδιος πρωταγωνιστής, 
που καταφέρνει να δώσει με μαε-
στρία τις διάφορες πτυχές του ρόλου 
του, την εξωστρέφεια του ποιητή, την 
όψη του, τη φωνή του, στοιχείο επί-
σης ατόφιο της (αυτο)βιογραφίας του 
Νερούδα: «Τη φωνή μου του ποιητή 
τη γνώριζαν ως και οι πέτρες στη Χι-

λή»4. Απέναντί του, ο Γκαέλ Γκαρ-
σία Μπερνάλ δίνει μια πολύ καλή 
ερμηνεία του εσωστρεφούς αστυνό-
μου διώκτη, του Όσκαρ Πελουσο-
νό. Ο διώκτης δίνεται ως μια τραγι-
κή φιγούρα ανθρώπου χωρίς πα-
ρελθόν, χωρίς ταυτότητα. Η απωθη-
μένη ιδιοφυία απέναντι στην υπε-
ρεκχειλίζουσα δημιουργικότητα εί-
ναι το δίπολο των ηρώων. Η Μερ-
σέντες Μοράν, ταιριαστή στον ρόλο 
της δεύτερης γυναίκας του Νερούδα, 
ο Αλφρέδο Κάστρο παίζει τον υπε-
ρόπτη Βιδέλα, ο Ισπανός Πάμπλο 
Ντερκί τον συνεργάτη του ποιη-
τή, Βίκτωρα Πέι, και ο Μιχαέλ Σίλ-
βα τον κομισάριο του Κομμουνιστι-
κού Κόμματος. Μια πολυπρόσωπη 
βεντάλια γύρω από τους δύο πρω-
ταγωνιστές, που ο σκηνοθέτης τούς 
χρίζει με μια σειρά από κοντινά πλά-
να, ως οδηγούς της ιστορίας του.   

4 Ό. π., σ. 41.

Η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή του Όλλι Μάκι

Τ 
ην ταινία αυτή του Γιούχο 
Κουοσμάνεν την αγαπάς από 
το φινάλε της. Ο Όλλι Μάκι εί-
ναι ένας φημισμένος Φινλαν-

δός πυγμάχος της δεκαετίας του 1960 
και ο Κουοσμάνεν τον βιογραφεί ζυγί-
ζοντας τα πολύτιμα και τα περιττά στη 
ζωή του ήρωά του. Η ταινία ξεκινά με 
ένα γάμο, όπου ακούγεται ο ύμνος 
της αγάπης από την Α’ Προς Κορινθί-
ους επιστολή του Αποστόλου Παύλου 
και ξετυλίγει τον μίτο της αγάπης δύο 
νέων από την επαρχία που παραλίγο 
να χαθούν στον λαβύρινθο της πρω-
τεύουσας, του χρήματος και της δόξας 
δηλαδή. Ο Όλλι αγαπάει, λοιπόν, τη 
Ράιγια, όταν το καλοκαίρι του 1962 θα 
πρέπει να αφήσει την επαρχιακή του 

πόλη Κοκκόλα, στον Βοθνιακό κόλ-
πο, και να πάει στο Ελσίνκι για να προ-
ετοιμαστεί για τον αγώνα πάλης με 
τον πρωταθλητή κόσμου, τον Αφροα-
μερικανό Ντέιβι Μουρ. Ο αγώνας γί-
νεται στις 17 Αυγούστου 1962 και αυτή 
είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα στη ζωή 
του Όλλι Μάκι. Και της καλής του Ρά-
ιγια. Ο «χαμογελαστός άνθρωπος» 
είναι ο πρωτότυπος τίτλος της ταινί-
ας και, παρ’ ότι ο Όλλι σπάνια χαμογε-
λά, η ταινία χαρίζει στο τέλος της ένα 
εγκάρδιο χαμόγελο πίστης, ελπίδας –
τι άλλο;– αγάπης.

Ο Κουοσμάνεν, χρησιμοποιώντας 
ασπρόμαυρο 16άρι φιλμ, γυρίζει την 
ταινία του σαν να κάνει ντοκιματέρ, 
ακολουθώντας συνεχώς το πρόσω-

πο του πρωταγωνιστή του. Ένα κα-
θαρό πρόσωπο, ολοένα και πιο σπά-
νιο στη σημερινή μούχλα του σινεμά 
της πολιτικής ορθότητας. Ο ήρεμος 
Όλλι συναντιέται στην ταινία με τον 
υπερφίαλο μάνατζερ-προπονητή του, 
Έλις, που τον μυεί στον επαγγελματι-
κό αθλητισμό και τις «υποχρεώσεις» 
του. Ο αμήχανος και ντροπαλός επαρ-
χιώτης όμως αποδεικνύεται σταθερός 
και πολύ σκληρό καρύδι εν τέλει για 
να παίξει τον ρόλο διαφημιστικού για 
τον φιλανδικό αθλητισμό. Σας είπα, το 
τέλος της σε κάνει να την αγαπήσεις 
την ταινία, ασυνήθιστο τέλος, πιστέψ-
τε με, για τέτοιου είδους θριάμβους, 
όπως μας έχει μάθει να τους στήνει 
το αμερικανικό σινεμά. Μια βαθιά αν-

θρώπινη ταινία, χωρίς καλολογίες, 
που καταφέρνει να γνωριστούμε με 
τους ήρωές της, τον Όλλι, τη δασκά-
λα Ράιγια, τον Έλις, που είναι κι αυτός 
παλιός πυγμάχος, φτωχοδιάβολος κι 
ο ίδιος, που προσπαθεί να βγει στον 
αφρό, κάνοντας τις δικές του επιλο-
γές. Ο κόσμος, περισσότερο από ήρω-
ες, χρειάζεται ανθρώπους, μας ψιθυ-
ρίζει ο Κουοσμάνεν.

Ακολουθώντας τον πρωταγωνι-
στή του σε κοντινό πλάνο και με τη μη-
χανή στο χέρι, ο σκηνοθέτης προσπα-
θεί να διασπάσει θαρρείς το πέπλο του 
βλέμματός του και να εισχωρήσει βα-
θύτερα στις σκέψεις και τα αισθήμα-
τά του. Και καθώς ο πρωταγωνιστής 
πλησιάζει, βλέπουμε σε εξίσου κο-

ντινά πλάνα την Ράιγια, ένα δροσε-
ρό κορίτσι, και τον Έλις, που προσπα-
θεί να κρυφτεί πίσω από το κοστού-
μι του. Στους ρόλους, ο Γιάρκο Λάχτι, 
Όλλι, η Όνα Αϊρόλα, Ράιγια, και ο Έρο 
Μίλονοφ, Έλις, δεν έχουν περιθώριο 
να λαθέψουν. Παίζουν με ακρίβεια. 
Στο σενάριο ο σκηνοθέτης συνεργά-
στηκε με τον Μίκο Μιλιλάχτι, η δύσκο-
λη στην ατμόσφαιρά της φωτογραφία 
είναι του Τζάνι-Πέτερι Πάσι, η ωραία 
σίξτις μουσική των Λόρα Αϊρόλα, Γιού-
νας Χααβίστο και Μίικα Σνάρε και το 
μοντάζ του Γιούσι Ραουτανιέμι. Ο Όλλι 
Μάκι, ο νεαρός φούρναρης-πυγμάχος 
από την Κοκκόλα, γίνεται τελικά ένας 
δικός μας.
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Εκδηλώσεις

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

Κυκλοφορεί
το νέο Άρδην

τεύχος 106
Οκτ. 2016-Ιαν. 2017

Κ 

υκλοφορεί το νέο τεύ-
χος του περιοδικού Άρ-
δην. Στο αφιέρωμα  θα 
διαβάσετε  για την επο-

χή Τραμπ και τι να περιμένουμε. O 
Κωνσταντίνος Μαυρίδης εξιστο-
ρεί πώς ο Ντ. Τραμπ κατάφερε να 
εκλεγεί πλανητάρχης. Ο  βραβευ-
μένος με Πούλιτζερ Αμερικανός 
δημοσιογράφος Κρις Χετζ τονίζει 
σε συνέντευξή του: «Πλέον, η αμε-
ρικανική δημοκρατία δεν είναι παρά μία πρόσοψη». Ο Gilles Andreani αναλύει την 
εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. επί προεδρίας Τραμπ. O Γούλιαμ Ντ. Χαρντούνγκ, εξη-
γεί ότι η εκλογή Τραμπ μπορεί να σημάνει καλά νέα για το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύ-
μπλεγμα. Oι Daniel Pelletier και Maximilian Probst προμηνύουν αμερικανο-γερ-
μανική σύγκρουση πάνω στα ενεργειακά θέματα.  Ο Τζος Χάρκινσον ακτινογραφεί τον 
νέο δεξιό εξτρεμισμό των ΗΠΑ και πώς τον εκμεταλλεύτηκε ο Τραμπ για να κερδίσει στις 
εκλογές. Ο Ζιλ Παρί σκιαγραφεί την προσωπικότητα του Στίβεν Μπάνον που φαίνεται 
ότι στην κυβέρνηση Τραμπ θα έχει τον κεντρικότερο ρόλο. Ο Γιώργος Καραμπελιάς 
γράφει για την άνοδο του Τραμπ και και το «προστατευόμενο είδος» του Ελληνισμού. 

Από την Α΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Κινήματος Άρδην δημοσιεύουμε 
κάποιες από τις εισηγήσεις: Ο Γιώργος Καραμπελιάς γράφει για την ανάγκη Ενός πολιτι-
κού κινήματος από τον λαό. Ο  Γιώργος Ρακκάς για το Άρδην και την πολιτική συγκυρία. 
Ο Γιάννης Ξένος για τους Οργανωτικούς στόχους του Κινήματος Άρδην. Ο Νίκος Ντά-
σιος για την απαραίτητα Υπέρβαση του αθηνοκεντρισμού που πρέπει επιχειρηθεί. Ο 
Γιάννης Αμανατίδης για την ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα.Ο Βασίλης Στο-
ϊλόπουλος για τις πάγιες και δομικές αδυναμίες της δημόσιας διοίκησης. Ο Δημήτρης 
Μπούμπουρας για την αειφόρο οικονομία

Διαβάστε ακόμα: «Ορίζοντας 2021, Κίνημα και όχι κόμμα» του Γιώργου Καραμπε-
λιά. «Ο τεσσαρακοστός τρίτος»: οι εξελίξεις στο Κυπριακό, με τον ιδιαίτερο λόγο του ποι-
ητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη. «Ο λαβύρινθος των μνημονίων και η έξοδος» του Γιώρ-
γου Ρακκά. «Η εκτατική κτηνοτροφία στην Ελλάδα και οι προοπτικές της», συνέντευξη 
του Μιχάλη Βραχνάκη στον Δημήτρη Μπούσμπουρα. Για τους Γεζίντι, τα αιώνια εξι-
λαστήρια θύματα, του Βικέν Τσετεριάν. Για το πώς βλέπει η Ρωσία τη δολοφονία του 
πρέσβη Αντρέι Καρλόφ στην Άγκυρα, του Maxim A. Suchkov. Ο δημοσιογράφος της 
Μοντ  Φρεντερίκ Ζουανιώ διερωτάται εύλογα αν οι οθόνες των σμαρτφόουνς μας αφαι-
ρούν τον λόγο. Ο Νικόλας Δημητριάδης γράφει για το Κυλώνειο Άγος και τα Μεγάλα 
Έργα. Ο  Γιάννης Ξένος παρουσιάζει το βιβλίο του Κ. Γώγου, Το ισλαμιστικό κίνημα 
στην Τουρκία.

06/03/2017 |  Εκδήλωση
Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς: 
Υπάρχει εναλλακτική πρόταση;
Τη Δευτέρα 6 Μαρτίου στις 19.00 συζήτηση 
πάνω στο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά: Πέ-
ραν της Αριστεράς και της Δεξιάς, η Υπέρβα-
ση. Θα συνομιλήσουν οι: Δημοσθένης Κούρ-
τοβικ, συγγραφέας, Θανάσης Μαυρίδης, δι-
ευθυντής liberal.gr, Γιώργος Μερτίκας, συγ-
γραφέας, Κώστας Χρυσόγονος, ευρωβου-
λευτής και ο Γιώργος Καραμπελιάς. Συντονι-
στής: Σπύρος Χαριτάτος, δημοσιογράφος. 
Ξενοφώντος 4, 6ος όροφος, Σύνταγμα.

Λιβαδειά

08/03/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση
Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς: 
Η Υπέρβαση.
Το Κίνημα Άρδην διοργανώνει την Τετάρτη 
8 Μαρτίου 2017 στις 19:00, παρουσίαση του 
βιβλίου. Θα μιλήσουν: Χρόνης Βάρσος, φιλό-
λογος – ιστορικός, Γιώργος Παπαϊωάννου, 
ιατρός και ο Γιώργος Καραμπελιάς. Συντονι-
στής: Νίκος Κελέρμενος, ιατρός – Κ. Άρδην. 
Στο Επιμελητήριο Βοιωτίας – Λιβαδειά.

11/03/2017 |  Θέατρο
Πλάτωνα, Απολογία Σωκράτη.
Η παράσταση του πολυβραβευμένου Δή-
μου Αβδελιώδη, Απολογία Σωκράτη, θα 
παιχτεί στην Ξενοφώντος 4, το Σάββατο 11 
Μαρτίου στις 19.00. Προπώληση εισητηρί-
ων στον χώρο και στο Εναλλακτικό βιβλιο-
πωλείο (Θεμιστοκλέους 37, Εξάρχεια).

Παιανία

18/03/2017 |  Εκδήλωση
Η Επανάσταση του 1821 και η 
επικαιρότητα του μηνύματός της
Το Άρδην με αφετηρία το βιβλίο του Γ. Κα-
ραμπελιά 1821: Η Παλιγγενεσία οργα-
νώνει συζήτηση με θέμα: «Η Επανάστα-
ση του 1821 και η επικαιρότητα του μηνύ-
ματός της». Ομιλητές: Γ. Καραμπελιάς,  Στ. 
Σταυρόπουλος, σκιτσογράφος, Κ. Χολέ-
βας, πολιτικός επιστήμονας, Φρ. Χρυσο-
χοΐδης, μέλος Άρδην. Συντονιστής: Δημ. 
Γκαβέας, δημοσιογράφος  στην Αίθουσα 
Συνιδιοκτησίας, Σπύρου Αγγελή 14, Παι-
ανία, Σάββατο 18 Μαρτίου 2017 19:00, 

cineΡήξη
Κινηματογραφικό αφιέρωμα στο 
έργο του Δήμου Αβδελιώδη

Θα προβληθούν οι ταινίες: «Το δέντρο που 
πληγώναμε», Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017, 
19:30, «Νίκη της Σαμοθράκης», Πέμπτη 
16 Μαρτίου 2017 , 19:30, «Η εαρινή σύ-
ναξις των αγροφυλάκων», Πέμπτη 30 
Μαρτίου 2017 , 19:30. Στον χώρο «Ρήγας 
Βελεστινλής» Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

15/03/2017 |  Συναντήσεις κορυφής
Λαοκράτης Βάσσης
Ο Γ. Καραμπελιάς θα συνομιλήσει την Τε-
τάρτη 15 Μαρτίου στις 21.00 με τον συγγρα-
φέα Λαοκράτη Βάσση, με θέμα: «Υπάρχει πο-
λιτιστικό αντίδοτο στην πολιτική χρεοκοπία;». 
Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα. 

08/03/2017 |  Εκδήλωση
Ελληνική Βιομηχανία, από τη γέν-
νηση ως την ακμή
Το ΙΝ.Ε.Π.Α. διοργανώνει εκδήλωση-συ-
ζήτηση για την Ελληνική Βιομηχανία και το 
μέλλον του τόπου. Την Τετάρτη 8 Μαρ-
τίου 2017, ώρα 19:00, στο αμφιθέα-
τρο ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα. Ομιλητές: Χρ. 
Αγριαντώνη, Ιστορικός, ομ. καθ. Παν. Θεσ-
σαλίας, Κ. Μελάς, Οικονομολόγος. 

Καλαμάτα

27/03/2017 |  Εκδήλωση για την  
Επανάσταση του 1821 
Το Άρδην και  ο  Πολιτιστικός Αντίλογος 
Καλαμάτας  οργανώνουν συζήτηση με αφε-
τηρία το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά ,1821: Η 
Παλιγγενεσία  Ομιλητές: Γ. Ανδρειωμένος 
καθηγής  Παν. Πελοποννήσου,  Δ, Ζέρβας, 
δικηγόρος,  Γ. Καραμπελιάς.   Στο Αμφιθε-
άτρο του Πανεπιστημίου Καλαμάτας,  Δευ-
τέρα 27 Μαρτίου 2017 19:30, 

Πειραιάς

03/04/2017 |  Εκδήλωση για το Δη-
μογραφικό και τη Μετανάστευση
Το Άρδην Πειραιά οργανώνει συζήτηση με 
αφετηρία το βιβλίο του Τάσου Λαυρέντζου Σι-
ωπηλή Άλωση, με ομιλητές τον συγγραφέα, τον 
Αγγελο Συρίγο, καθ. στο Πάντειο και τον Νίκο 
Φωτόποπουλο, Αντιπρόεδρο της Πανελλήνιας 
Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων. Βιοτεχνικό Επι-
μελητήριο Πειραιά, Καραϊσκου 111. Δευτέρα 
3 Απριλίου  2017 19:30, 

23/03/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση
Κώστας Παπαϊωάννου
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις διοργανώνουν 
την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 στις 19:30, 
παρουσίαση του βιβλίου του Κ. Παπαϊωάννου 
Φιλοσοφικά Μελετήματα. Θα μιλήσουν: Γ. 
Καραμπελιάς, εκδότης του βιβλίου, Γ. Ιωαν-
νίδης, μεταφραστής, Στ. Ροζάνης, καθ. Παν/
μίου και ο Φ. Σχοινάς, συγγραφέας. Ξενοφώ-
ντος 4, 6ος όρ. Σύνταγμα.


