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Αλέκος Μιχαηλίδης

Κύπρος: Ο ενδιάμεσος χώ-
ρος ενόψει των εκλογών  

Σελίδα 6

Γιώργος Ρακκάς

Συνεταιρισμοί και «πολιτι-
κά καρτέλ»                Σελίδα 11

» αφιερωΜα: η εΚΠαιΔεΥΣη Στην εΠοχή τηΣ ΠαραΚΜηΣ
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Ο μοιραίος Αλέξης, προ-
δημοσίευση από το νέο
βιβλίο του Μ. Στεφανίδη

  εκ ΡΗΞΗΣ

Μικρή ιστορία του 1821

Σήμερα
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Τα Βαλκάνια σε 
αναβρασμό 

ΣεΛ. 10

Συνέντευξη του 
προέδρου 
Βιοκαλλιεργητών, 
Μ. Καραμπάση
ΣεΛ. 16-17

η ευρώπη, η ανατο-
λή, ο νότος

του Γιώργου Καραμπελιά

Γιάννης Ξένος

Καταστροφές επί κατα-
στροφών

Σελίδα 4

Ο χώρος του πρώην ΠΑΣΟΚ –της λεγόμε-
νης κεντροαριστεράς– έχει κατακερματι-
στεί και καθίσταται αδύνατη η συγκρότη-
σή του σ’ έναν ενιαίο πολιτικό πόλο παρά 
τη μεγάλη ευκαιρία που του προσφέρει 
η καθοδική πορεία του Σύριζα.  

Η επιλογή του Λαλιώτη και των περί 
αυτόν να στηρίξουν τον Σύριζα το 2015 
και η επιμονή τους να λοξοκοιτάζουν προς 
τον Σύριζα, απεδείχθη καταστροφική για 
το «όλον ΠΑΣΟΚ». Διότι απομάκρυνε το 
μεγαλύτερο μέρος του  εκσυγχρονιστικού 
ή σημιτικού ΠΑΣΟΚ, είτε προς το Ποτά-
μι αρχικώς, είτε προς τις διάφορες κινή-
σεις τύπου Διαμαντοπούλου, ενώ υπονο-
μεύει και το ίδιο το οργανωμένο ΠΑΣΟΚ, 
μέσα από τη διαρκή σύγκρουση του Βενι-
ζέλου με τη Φώφη (δηλαδή τον Λαλιώτη). 

Στις σημερινές οικονομικές συνθήκες  

η φιλελεύθερη μεσαία τάξη, η οποία απο-
τελούσε την κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ 
από το 1990 και μετά, έχει συρρικνωθεί, 
ως συνέπεια των οκτώ χρόνων της κρίσης. 
Εξού και δεν υπάρχει ουσιαστικός χώρος 
για έναν ισχυρό κεντροαριστερό πόλο. 

Και αν συντηρείται ακόμα, εν μέρει, 
αυτό οφείλεται στην ισχυρή παρουσία του 
σε Δήμους και συνδικάτα, χωρίς όμως 
ανάλογη λαϊκή-εκλογική στήριξη. 

Καθώς μάλιστα στον χώρο της Δεξι-
άς κυριάρχησε ο κεντροδεξιός Κυριάκος 
Μητσοτάκης, ο οποίος εμφανίζεται ως 
το αντίπαλο δέος του κρατικιστικού Σύρι-
ζα, ακόμα και κεντροαριστεροί ψηφοφό-
ροι φαίνεται να τον επιλέγουν ως αναγκαία 
λύση.

Έτσι, πλευροκοπημένος και από τις 
δύο πλευρές, και από τα δεξιά και από τα 

αριστερά, ο λεγόμενος κεντροαριστερός 
χώρος, κατά την παρούσα συγκυρία, δεν 
μπορεί να συγκροτήσει ενιαίο πολιτικό 
πόλο: 

 Το ένα κομμάτι του, ο ΓΑΠ, η Φώφη 
και ο Λαλιώτης, λειτουργεί μάλλον παρα-
πληρωματικά προς τον Σύριζα (εξάλλου 
ποτέ δεν έπαψαν να υπάρχουν υπόγειες 
διαδρομές μεταξύ των πασόκων του Σύρι-
ζα και εκείνων της «Συμπαράταξης»), ελπί-
ζοντας σε κάποια μελλοντική «ανασύνθε-
ση» μετά την πτώση της κυβέρνησης.

Αντίθετα, το σημιτικό κομμάτι –το οποίο 
εξακολουθεί να εκπροσωπείται και στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ με τον Βενιζέ-
λο–, με τον Θεοδωράκη, τη Διαμαντοπού-
λου, τον Παπαδόπουλο, κ.λπ., επιθυμεί να 
αποτελέσει συμπληρωματικό κυβερνητι-
κό, εταίρο της  Ν.Δ. του Μητσοτάκη. 

Εξάλλου, κατά την αμέσως προηγούμε-
νη περίοδο, όταν επιχειρήθηκε η σύγκλι-
ση ΠΑΣΟΚ–Ποταμιού, καταδείχθηκε πως 
η ενότητα είναι ανέφικτη. Η δε προσχώ-
ρηση του ΓΑΠ στο ΠΑΣΟΚ έκανε ακόμα 
πιο εκρηκτικές τις αντιθέσεις. 

Αναπόφευκτα, λοιπόν, στον χώρο του 
άλλοτε κραταιού ΠΑΣΟΚ, θα συγκροτη-
θούν δύο τουλάχιστον, μικρού διαμετρή-
ματος πολιτικοί σχηματισμοί.

Η δυνατότητα άμεσου επαναπατρισμού 
των Πασόκων που έφυγαν προς τον Σύρι-
ζα, αυτή υποσκάφτηκε από τις αμφιταλα-
ντεύσεις του ίδιου του ΠΑΣΟΚ . Εφόσον ο 
χώρος δεν μπορεί να εμφανιστεί ως εναλ-
λακτική κυβερνητική πρόταση θα χρει-
αστεί να «περιμένει» και τον Μητσοτάκη 
μετά τον Τσ’ίπρα.

ΓΑΠ + (–)Σημίτης = 0. 
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Επαγγελματίες &
ερασιτέχνες

Σαββας Μαστραπάς

Καμιά πατρίδα για τους 
μελλοθάνατους        Σελίδα 8

«Χαγκέας»

Το τραπεζικό σύστημα  
στην εντατική  Σελίδα 7
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ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
γΙΑ ΤΗΝ εθΝΙΚΗ ΑΝεξΑρΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ χεΙρΑφεΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟλΟγΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜεΣΗ δΗΜΟΚρΑΤΙΑ

εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Κωνσταντής Σεβρής, Νικόλας Δημητριάδης, 
Ελένη Σαββάκη, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ρηΞηΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 6 Μαΐου 2017

Στο παρά πέντε

Τα τρόφιμα σύντομα θα τε-
λειώσουν. Ο παράνομος 
ραδιοφωνικός σταθμός σή-
μερα εξέπεμψε για 10 λε-
πτά. Τα νέα δεν ήταν καλά... 
Η αξιολόγηση ακόμη δεν 
έκλεισε...» 

Ανάξια- λόγηση 
Δύσκολες ώρες σκληρής 
διαπραγμάτευσης υποφέ-
ρουν οι υπουργοί μας και 
ο πρωθυπουργός. Καθώς 
το παρελθόν τους είναι μια 
σκιά σε σχήμα λόγου, που 
πλέον δεν τους ακολουθεί 
και αφού το μέλλον τους 
προβλέπεται να είναι ένα 
πανάθλιο μελό, αυτοί μέ-
νουν μονάχοι στο παρών 
τους, να σώσουν οτιδήποτε, 
ΑΝ σώζεται, που δεν το βλέ-
πω. Ο μικρός Αλέξης πά-
ντως δεν κάθεται και κλαί-
ει, αφού μυστηριωδώς, μαζί 
με την εξαφάνιση του έρπη-
τα που είχε βγάλει, εξαφα-
νίστηκε και όλη του η τσίπα 
και από το επίθετό του τώρα 
έμεινε μονάχα ένα ρο, το 
οποίο μάλλον θα το καπνί-
σει μαζί με τον Γιωργάκη 
τον Παπανδρέου να γελά-
σει το χειλάκι τους. 

Αντάρτης, κλέφτης, 
παλικάρι 

Και αφού η πρώτη φορά 
αριστερά αποδείχθηκε για 
πολλοστή φορά εξαπάτη-
ση, αναγκάστηκε και πέρα-
σε στο αντάρτικο η δεξιά.. Ή 
έτσι νομίζαμε τουλάχιστον 
και για τους δυο, καθώς τις 
βόμβες τις έστειλε η «Συ-
νωμοσία Πυρήνων της Τρο-
λιάς», που τρολάρουν και 
τους πολιτικούς και τους 
αρνητές της πολιτικής για 
το ότι κάνουν επανάσταση. 

Ο πεινασμένος καρβέλια 
ονειρεύεται 

Βέβαια, τις θέλουν τις βομ-
βίτσες τους και αυτοί οι ξε-
νέρωτοι οι εταίροι μας. Ει-

δικά αυτός ο πατάτας ο 
Ντάισενμπλουμ, που μας 
δήλωσε πως «τα τσιγάρα τα 
ποτά και το κρεβάτι, έχουν 
κλείσει τα καλύτερα τα κρά-
τη». Όσα δε φτάνει η αλε-
πού, τα κάνει κρεματόρια.

Θαύμα!!! 
Δάκρυσε η εικόνα του Κω-
στάκη του Καραμανλή στο 
σπίτι του Πάνου Καμμέ-
νου μετά την αθώωση των 
εμπλεκομένων στο σκάν-
δαλο του Βατοπεδίου, του 
οποίου η καριέρα άρχισε 
μετά την ήττα του από το ΠΑ-
ΣΟΚ. «Νόμος είναι το δίκιο 
του Κωστάκη». 

Θαύμα 2!!! 
«Μωρό μου Σώρρα, σου 
έχουν ετοιμάσει μια αιώ-
ρα στων 12 θεών την πάνω 
χώρα που πήγες λίγο να 
τους χαιρετήσεις». Αυτός 
είναι ο νέος ύμνος της Ελ-
λήνων Συνέλευσις, που 
πρώτα έγινε Ελλήνων Κα-
τάθεσις, έπειτα Ελλήνων 
Ανάληψις (εις τους ουρα-
νούς, λογικά μιλώντας) και 
θα καταλήξει Ελλήνων Επι-
θεώρησις, με πρωταγω-
νιστή τον Ψάλτη. Τώρα τον 
αριστερό ή τον δεξιό ψάλτη, 
θα σας γελάσω, αλλά λίγη 
σημασία έχει. 

Εγώ είχα το δίκιο μου και συ 
τον κόσμο όλο 

Σε αυτό το σημείο, η στήλη 
θα κάνει ενός λεπτού φυγή 
για τον αδικοχαμένο τόσο 
πρόωρα ανθρωπιστή και 
έναν εκ των ηγετών της πα-
γκόσμιας δικτατορίας μας, 
Ντέιβιντ Ροκφέλερ. Πά-
ντως, σύντροφοι, πέντε-έξι 
οικογένειες είναι. Άμα πε-
θαίνουν όλοι στα 101 τους 
δεν κάνουμε έτσι δουλειά. 

Με αγάπη
 Αλέξαρχος Ωμέγας

Το όπλο του Μπελογιάννη
Απελπισία σε πιάνει με τα δύο κόμματα της Αριστεράς για 
το πώς διαχειρίστηκαν το θέμα της ίδρυσης Μουσείου Μπε-
λογιάννη στην Αμαλιάδα. Οι συριζαίοι το μετέτρεψαν και 
αυτό σε επικοινωνιακό ταρατατζούμ. Το κόμμα της υποτα-
γής και του τυχοδιωκτισμού αποφάσισε να τιμήσει έναν άν-
θρωπο που, ακόμα και αν διαφωνεί κάποιος με τα πιστεύω 

του, όλοι του αναγνωρίζουν ότι τα υπερασπίστηκε με παλικαριά μέχρι την 
εκτέλεσή του. Ο πανταχού παρών Θεόδωρος Μιχόπουλος, παλιός αρχισυντά-
κτης ειδήσεων σε Star και Ant1 είχε το γενικό πρόσταγμα, για να προκύψει 
ένα «ωραίο» τηλεοπτικό προϊόν, που θα ευχαριστούσε τους εναπομείναντες 
ψηφοφόρους και στελέχη του Σύριζα και θα μετρίαζε πρόσκαιρα την ντροπή 
που νιώθουν. 

Από την άλλη το ΚΚΕ νιώθει ότι έχει την «ιδιοκτησία» της μνήμης του 
Μπελογιάννη. Ο Περισσός, δεν επέλεξε να αναδείξει αυτά για τα οποία ο 
Μπελογιάννης έγινε σύμβολο τις προηγούμενες δεκαετίες, που ενέπνευσαν 
τον Πάμπλο Πικάσο να του αφιερώσει το γνωστό σκίτσο, «ο άνθρωπος με το 
γαρύφαλλο», ή τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, Σπυρίδωνα: «Έχω 
συγκλονιστεί από το ηθικό μεγαλείο του Μπελογιάννη. Το θεωρώ ανώτε-
ρο και από των πρώτων χριστιανών, γιατί ο Μπελογιάννης δεν πιστεύει ότι 
υπάρχει μέλλουσα ζωή». Υπενθυμίζουμε ότι περίπου 250.000 ήταν εκείνοι 
που ζητούσαν από την Ελλάδα να μην εκτελέσει τον Νίκο Μπελογιάννη. Ανά-
μεσα σε αυτούς ο Σαρλ ντε Γκολ και σχεδόν όλες οι προσωπικότητες της γαλ-
λικής πολιτικής ζωής, καθώς και 159 βουλευτές των δύο μεγάλων κομμά-
των της Μεγάλης Βρετανίας. Ο Πωλ Ελυάρ, ο Ζαν Κοκτώ, ο Ζαν-Πωλ Σαρτρ, ο 
Ναζίμ Χικμέτ, ο Τσάρλι Τσάπλιν κ.ά. Το ΚΚΕ τα πέταξε όλα αυτά στον κάλαθο 
και, με μια συμβολική κίνηση, ο γενικός του γραμματέας μετέφερε στην Αμα-
λιάδα το περίστροφο που χρησιμοποιούσε ο Μπελογιάννης στον εμφύλιο! 

Η εξήγηση του γιού του Μπελογιάννη, ο οποίος προς τιμήν του δεν συμ-
μετείχε στο σόου που έστησαν Σύριζα-ΚΚΕ, γιατί το ΚΚΕ προέβη σε αυτό το 
ατόπημα, θεωρούμε ότι είναι απολύτως εύστοχη: «Το ΚΚΕ ήθελε να αναδεί-
ξει τον πολέμαρχο. Ενώ εμείς μιλάγαμε για τον διανοούμενο που προέβλεψε 
και τα μνημόνια, το ΚΚΕ ήθελε να αναδείξει τον στρατηλάτη, διότι η νέα του 
γραμμή από πέρυσι είναι ότι ο εμφύλιος ήταν αναγκαίος –αν είναι δυνατόν 
να υπάρχει αναγκαίος εμφύλιος– και ότι αποτέλεσε την κορύφωση της πά-
λης των τάξεων στην Ελλάδα, και πήραν πίσω το όπλο γιατί ζουν με την κα-
πηλεία».        Γ.Ξ.

Στο παρά πέντε

!

ΡΗΞΗ... στο κορμί μου σπίρτο «Οικονομικοί δολοφόνοι στη ΔΕΗ»
Μεταφέρουμε χωρίς επιπρόσθετο σχολιασμό τη χθεσινή δήλωση του ευρω-
βουλευτή του Σύριζα, Στέλιου Κούλογλου, για τη σχεδιαζόμενη από τον Σύρι-
ζα πώληση της ΔΕΗ: «Η προσπάθεια που γίνεται για ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ 
στα γρήγορα είναι μια κίνηση που μόνο οικονομικοί δολοφόνοι θα μπορού-
σανε να είχανε κάνει. Σε μια διαπραγμάτευση, όλο και σε κάποιες υποχωρή-
σεις είσαι υποχρεωμένος, αλλά να μην πρόκειται για συμφωνίες που να παρα-
χωρούν τη δημόσια περιουσία στο τσάτρα-πάτρα και σε εξευτελιστικές τιμές. 
Αυτό δεν αρμόζει όχι μόνο σε κυβέρνηση της Αριστεράς, κατεξοχήν σε κυβέρ-
νηση της Αριστεράς, αλλά δεν αρμόζει, στην πραγματικότητα, σε καμία κυβέρ-
νηση», ανέφερε μιλώντας στην ERT Open.

Στο ερώτημα, «παραμονή στην εξουσία με κάθε κόστος;» ο Κούλογλου 
είπε: «Δεν θεωρώ ότι μια κυβέρνηση της Αριστεράς θα έπρεπε, κάτω από 
οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, να προσπαθήσει να μείνει στην εξουσία».  Όταν 
είσαι βολεμένος μέχρι το 2019 στις Βρυξέλλες και καθαρίζεις άκοπα 20.000 
ευρώ τον μήνα, σου λύνεται η γλώσσα και λες αλήθειες που, πριν γίνεις ευρω-
βουλευτής ούτε κατά διάνοια δεν θα μπορούσες να σκεφτείς. 

Γ.Ξ.
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Ποτέ άλλοτε ο ελληνισμός –ως  
δημογραφικό μέγεθος, οικονο-
μική και  πνευματική παραγω-
γή και διεθνές εκτόπισμα – δεν 
βρισκόταν σε κατώτερο σημείο. 
Το ελληνικό κράτος κινδυνεύ-
ει πλέον να μη διαθέτει  τα  απα-
ραίτητα μεγέθη για την αναπα-
ραγωγή του ως αυτόνομο κρά-
τος. Και παρά το ότι έχουμε 
ιστορία 3.000 ή 4.000 χρόνων, 
κανείς δεν έχει κερδίσει την 
ιστορική αθανασία, σε  ένα γε-
ωπολιτικό σταυροδρόμι όπου 
η παραμικρή υποχώρηση πλη-
ρώνεται με ακριβό αντίτιμο. 

Κ 

αλούμαστε, λοιπόν, να 
απαντήσουμε σε μια τι-
τάνια πρόκληση. Να βά-
λουμε – έστω ως ένα μι-

κρό έθνος πλέον–, τέλος σε μια μα-
κρά καθοδική πορεία.  

Από πού όμως θα αντλήσουμε 
κουράγιο, αν το ιστορικό διακύβευ-
μα είναι τόσο επισφαλές και η έκ-
βαση μοιάζει προδιαγεγραμμένη; 

Δεν τρέφουμε αυταπάτες, ωστό-
σο πιστεύουμε, ακόμα και σήμερα, 
πως  ο αγώνας δεν είναι χαμένος.  
Αρκεί να αποκτήσουμε επί τέλους 
ένα συνεκτικό όραμα και μέσα, από 
έναν «εκσυγχρονισμό της παράδο-
σής», να διασώσουμε για τον σύγ-
χρονο κόσμο την πρόταση πολιτι-
σμού που φέρει ακόμα αυτή η μο-
ναδική παράδοση. 

Οι  Έλληνες, παρότι στο επίπε-
δο της κουλτούρας, των παραγω-
γικών και εκπαιδευτικών δομών, 
ακόμα και των γνώσεων, βρίσκο-
νται όντως σε κατώτερο επίπεδο 
από τους Δυτικούς, εντούτοις, από 
την «αυθόρμητη ιδεολογία» τους, 
τον τρόπο του βίου, τον ψυχισμό 
τους, βρίσκονται  πιο κοντά από 
οποιονδήποτε άλλον με τον «ελλη-
νικό δρόμο» που συγκρότησε τον 
ελληνικό πολιτισμό από την αρχαι-
ότητα. Αυτό που ο Λάκης Προγκί-
δης ανακάλυψε στην κυρά Αχτίτσα 
του Παπαδιαμάντη. Γι’ αυτό και η 
προτίμησή μας στις μικροϊδιοκτητι-
κές δομές, στο εμπόριο και τη ναυ-
τοσύνη· η εμμονή στη σύνθεση νό-
ησης και συναισθήματος, φύσης 
και πνεύματος, η ισορροπία μετα-
ξύ μυστικισμού και ορθολογισμού, 
η «σωματική» σχέση με τη δημο-
κρατία, από  την αρχαιότητα μέχρι 
τις κοινότητες, η απόρριψη του ολο-

κληρωτισμού, κ.λπ. κ.λπ.  
Σήμερα, λοιπόν, καθώς ο δυτι-

κός δρόμος οδηγεί στον  πολιτισμό 
του κατασκευασμένου ανθρώπου, 
του «μετανθρώπου», και ο ανατολι-
κός στο Ισλαμικό Κράτος, η ελληνι-
κή σύνθεση αποκτά  μια  δραμα-
τική επικαιρότητα για την ίδια τη  
διάσωση του πλανήτη και του αν-
θρώπινου  πολιτισμού. 

Προφανώς, δεν  ισχυριζόμαστε 
πως αυτός ο δρόμος μπορεί να εκ-
προσωπηθεί από την Ελλάδα απο-
κλειστικά, που δεν διαθέτει  ούτε τα 
μεγέθη,  ούτε τα μέσα για  έναν τέ-
τοιο ρόλο, αλλά πως η χώρα μας,  
ως η ζωντανή έκφραση μιας συνέ-
χειας, θα μπορούσε να αποκτήσει 
ένα όραμα στα μεγέθη μιας κυριο-
λεκτικά παγκοσμίας αποστολής.

Γιατί άραγε συρρέουν εκατομ-
μύρια προσκυνητές στους αρχαι-
ολογικούς χώρους μας, αν όχι για 
να έρθουν σε άμεση επαφή με την 
κοιτίδα του σύγχρονου πολιτισμού; 
Γιατί η ολυμπιακή φλόγα εγκαινι-
άζει, κάθε τέσσερα χρόνια, το ταξί-
δι της από τη Ολυμπία και οι Έλ-
ληνες αθλητές  παρελαύνουν πρώ-
τοι κατά την έναρξη των αγώνων; 
Για ποιο λόγο εκατοντάδες χιλιάδες 
προσκυνητές, ο ίδιος ο Πούτιν και 
ο πατριάρχης της Μόσχας, ταξιδεύ-
ουν στο ιερό όρος  του Άθω;  

Σε αυτή την ιστορική στιγμή, ξα-
ναμπαίνει και πάλι, ίσως για τελευ-
ταία φορά, το ζήτημα της διαμόρ-
φωσης ενός καθολικού οράματος 
ικανού να επανενώσει τους Έλλη-

νες. Αυτό ονομάσαμε «εκσυγχρονι-
σμό της παράδοσης». Δηλαδή, ανα-
τρέχοντας στη μακρά παράδοσή 
μας, να διατυπώσουμε μία σύγχρο-
νη πρόταση για το σήμερα, η οποία  
να διαθέτει μια πλανητική εμβέλεια 
και να επιτρέψει μια ισότιμη πα-
ρουσία στην Ευρώπη.

Ο «ελληνικός δρόμος», ως σύν-
θεση ανάμεσα στην τεχνόσφαι-
ρα και τη φύση, ανάμεσα στον νου 
και την καρδιά, μπορεί να συμβά-
λει ουσιαστικά στη διαμόρφωση 
μιας πρότασης για τα αδιέξοδα του 
σημερινού κόσμου. Και επειδή οι  
Έλληνες δεν διαθέτουν τα μεγέθη, 
όπως η Κίνα π.χ., για να εκφράσουν 
αυτή την πρόταση αυτόνομα, είναι 
υποχρεωμένοι να το πράξουν ως 
πολιτισμικό υποκείμενο – και δεν 
έχουν τίποτα άλλο να πράξουν επί 
ποινή εξαφανίσεως. 

Κάτι τέτοιο, προφανώς, δεν πρό-
κειται να το κάνουμε μόνοι μας, 
αποτελεί μία κίνηση με παγκόσμι-
ες διαστάσεις, η οποία εκφράζε-
ται από οικολογικά κινήματα, οικο-
νομικές προτάσεις για την επανέ-
νταξη  της οικονομικής διάστασης 
στην κοινωνία, κ.λπ, κ.λπ. Απλώς 
εμείς μπορούμε να μεταβληθούμε 
σε ένα εργαστήρι αυτού του δρό-
μου. Με τη δημιουργία, για παρά-
δειγμα, μιας Διεθνούς Φιλοσοφι-
κής "Περιπατητικής" Σχολής στην 
πατρίδα του Αριστοτέλη στα Στάγει-
ρα, ενός Παγκόσμιου Ιατρικού Συ-
νεδριακού Κέντρου στην πατρίδα 
του Ιπποκράτη, την Κω. Ενός Ορ-

θόδοξου Διεθνούς Πανεπιστήμι-
ου στη Θεσσαλονίκη, συνδεδεμέ-
νου με το Άγιο Όρος. Τη δημιουρ-
γία ενός κέντρου για τη συνεταιρι-
στική ιδέα στα Αμπελάκια, για τη 
ναυτοσύνη στην Ύδρα, για τη μηχα-
νουργία και τη ναυπηγική στην Ερ-
μούπολη,  για την οικολογική αρχι-
τεκτονική στα Ζαγοροχώρια  κ.λπ... 

Αυτό προϋποθέτει την ανάδει-
ξη της παιδείας σε κύρια μέριμνα 
του ελληνικού κράτους (τη στιγ-
μή που τα πανεπιστήμια έχουν γί-
νει  αχούρια  και οι Έλληνες φοιτη-
τές φεύγουν στο εξωτερικό, αντί η 
Ελλάδα να συγκεντρώνει σπουδα-
στές από όλα τα Βαλκάνια και τη Μ. 
Ανατολή). Σημαίνει έναν διαφορετι-
κό προσανατολισμό της παργωγής 
της χώρας, όπου το επίκεντρο μπαί-
νει στην παραγωγή προϊόντων και 
υπηρεσιών υψηλής ειδίκευσης. 

Σε μια τέτοια κατεύθυνση είναι 
δυνατό να αναδιαμορφωθεί ακό-
μα και ένας τομέας τόσο εξαρτημέ-
νος από τη διεθνή συγκυρία, όπως 
ο τουρισμός, εάν συνδεθεί με την 
ιστορική και την πολιτισμική πα-
ράδοση της χώρας από την Κνω-
σό έως το Άγιον Όρος – όπως ήδη 
γίνεται εν μέρει. Δεν είναι δυνα-
τόν, η Ζακύνθος –που κάποτε είχε 
το υψηλότερο πολιτισμικό επίπεδο 
της Ελλάδας,  το  «νησί των ποιη-
τών», η πατρίδα του Σολωμού και 
του Κάλβου–,  να είναι σήμερα μια 
πολιτισμική έρημος και ο τουρι-
σμός να συνίσταται σε μεθυσμέ-
νες αγέλες νεαρών σε κραυγαλέα 

μπιτς μπαρ.
Αυτή η πρόταση είναι όντως  

ρεαλιστική, δεν απαιτεί τεράστι-
ες δαπάνες και πόρους, δεν απαι-
τεί καν να έχουμε ξεφύγει από την 
εποχή των μνημονίων, αλλά μπο-
ρεί να γίνει το όπλο για να ξεφύ-
γουμε τελικά από αυτά.  Απαιτεί 
μια Πολιτιστική Επανάσταση 
μεγάλης κλίμακας, που θα στραφεί 
πριν απ’ όλα ενάντια στο εμφυλιο-
πολεμικό  κλίμα, που μετά το 1915 
καθίσταται κυρίαρχο και ακυρώ-
νει κάθε μεγάλη συλλογική προ-
σπάθεια.  

Και όμως, δεν υπάρχει καμία 
άλλη διέξοδος, καμία άλλη προ-
οπτική. «Ή όλα ή τίποτε». Είτε θα 
σβήσουμε ως αυτόνομο πολιτειακό 
υποκείμενο είτε  θα συνεχίσουμε 
δημιουργικά, με έναν νέο ρόλο, τη 
μεγάλη παράδοση του ελληνισμού.

Και όμως, βρεθήκαμε μπρο-
στά σε αυτό το ιστορικό αίτημα, σε 
αυτή την κυριολεκτική τιτανομαχία, 
γυμνοί, με ηγεσίες ανίκανες, πνευ-
ματικούς ανθρώπους χορτασμέ-
νους από τη διαφθορά και τη φθο-
ρά. Αλλά και το ίδιο το λαϊκό σώμα 
έχει αλλοιωθεί και έχει καταστεί 
ανίκανο, απέναντι στην κρίση, να 
παραγάγει κάτι διαφορετικό από 
μια  παιδοκεντρική ανευθυνότητα 
– γι’ αυτό και όλα τα τελευταία χρό-
νια, απέναντι στην προδοσία των δι-
ανοουμένων και των πολιτικών, θα 
καταφεύγει στα ναρκωτικά του μη-
δενιστικού αντιεξουσιασμού, του 
εθνομηδενισμού, της φυγής.

Αυτός ο λαός, εμείς, αυτό το 
έθνος, θα πρέπει, με μια υπεράν-
θρωπη προσπάθεια, ψαχουλευτά, 
χωρίς πνευματικούς ταγούς, χωρίς 
ηγεσία, ξεκινώντας από την αγανά-
κτησή του, επιστρατεύοντας τις μνή-
μες μιας ανεπανάληπτης ιστορί-
ας, να αντιταχθεί σε κάτι που μοιά-
ζει με πεπρωμένο. Καθημαγμένος 
από τη Δεξιά και προδομένος 
από την Αριστερά, είναι υποχρε-
ωμένος να απορρίψει, το ένα μετά 
το άλλο, τα ναρκωτικά και τις αυτα-
πάτες, και να συνειδητοποιήσει το 
μέγεθος και την πολλαπλότητα της 
σύγκρουσης. Έτσι συμβαίνει πάντα 
στην ιστορία. Μόνο όταν η επιβίω-
ση γίνεται ταυτόσημη με την επα-
νάσταση, τότε μόνον αυτή μεταβάλ-
λεται σε ρεαλιστική πιθανότητα.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Ο ελληνικός δρόμος: 
ένα ΟΡΑΜΑ απέναντι στην ΠΑΡΑΚΜΗ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Καθημαγμένοι από τη Δεξιά και προδομένοι από την Αριστερά, είμαστε υποχρεωμένοι να απορρίψουμε τα ναρ-
κωτικά και τις αυταπάτες και να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος και την πολλαπλότητα της σύγκρουσης.
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Η δεύτερη αξιολόγηση του τρί-
του μνημονίου (του μνημονί-
ου των Σύριζα-Ανέλ) οδηγείται 
στην τελική ευθεία του κλεισί-
ματος. Αν πάνε όλα καλά, και 
το πιθανότερο είναι να πάνε, 
σε ένα, δυο μήνες, δηλαδή τέλη 
Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα τε-
λειώσει και αυτό το μαρτύριο. Η 
κυβέρνηση θα πάρει την επόμε-
νη δόση λίγες μέρες πριν  σκά-
σει το ομόλογο των 7 δισ. και θα 
θριαμβολογεί ότι τα «κατάφε-
ρε» και θα επαναληφθούν οι αι-
σιόδοξες προβλέψεις Φλαμπου-
ράρη, ότι «έρχεται μια ανάπτυξη 
που θα τρίβουμε τα μάτια μας».

Η 

διαπραγμάτευση στα 
τέλη Μαΐου θα έχει ξε-
περάσει τους δέκα μή-
νες και ενώ από τον πε-

ρασμένο Νοέμβριο, με τον ανα-
σχηματισμό, ο Τσίπρας έστελνε 
μήνυμα ότι θέλει να κλείσει την αξι-
ολόγηση, η διαπραγμάτευση  σέρ-
νεται. Στο τέλος, η κυβέρνηση θα 
υπογράψει και θα εφαρμόσει όλα 
όσα προέβλεπε το μνημόνιο που 
υπέγραψε. Και η ΔΕΗ θα ιδιωτικο-
ποιηθεί, αλλά και  προνομοθέτηση 
μέτρων θα γίνει, με τις συντάξεις να 
περικόπτονται από την Πρωτοχρο-
νιά του 2019, και μείωση του αφο-
ρολόγητου. 

Πολλοί αναρωτιούνται, αφού 
εξαρχής είχαν ειλημμένη την από-
φαση να εφαρμόσουν το μνημόνιό 
τους μέχρι κεραίας, γιατί μετατρέ-
πουν τη διαπραγμάτευση σε καρα-
γκιοζιλίκι και την παρατείνουν χω-
ρίς λόγο, με μόνο αποτέλεσμα να 
αυξάνουν τον λογαριασμό των μέ-
τρων που θα πάρουν. Η απάντηση 
είναι ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος 
που γνωρίζουν για να παραμένουν 
στην εξουσία, έτσι τα έχουν καταφέ-
ρει και βρίσκονται στον τρίτο τους 
χρόνο. Η παράταση της αβεβαι-
ότητας, το σύρσιμο που, για τους 
μεν Ευρωπαίους, δεν είναι πια ανη-
συχητικό, μετά το πρώτο αναγνω-
ριστικό πεντάμηνο, αλλά στο εσω-
τερικό της χώρας ακόμα λειτουρ-
γεί. Δεν είναι τυχαίο το ότι, μόλις ο 
Σκουρλέτης ξεκίνησε το υποτιθέ-
μενο αντάρτικό του κατά της πώλη-
σης της ΔΕΗ, δέχθηκε μαζικά πυρά 
από αντιπολιτευόμενους δημοσιο-
γράφους, μια και τώρα που ο Τσί-
πρας «λογικεύτηκε» και ετοιμάζεται 
να κλείσει την αξιολόγηση, αυτός ο 
ανεύθυνος πάει να τα τινάξει όλα 

στον αέρα. Και έτσι διαμορφώνε-
ται κλίμα αγωνίας αντίστοιχο με τον 
Ιούλιο του 2015, μήπως ο Αλέξης 
δεν κατορθώσει να περάσει τα μέ-
τρα εξαιτίας ενός νέου αντάρτικου. 

Με αυτά τα επικοινωνιακά 
κόλπα οι Αλέξης Τσίπρας και Πά-
νος Καμμένος καταφέρνουν να δι-
ατηρούνται στην εξουσία, ως η κυ-
βέρνηση που τυγχάνει της μεγα-
λύτερης στήριξης που έχει λάβει 
ελληνική κυβέρνηση από το εξω-
τερικό, τουλάχιστον από τα χρόνια 
του Σημίτη. Οι Γερμανοί, μετά και 
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ –εδώ 
και χρόνια ορέγονται τα κοιτάσματα 
λιγνίτη, έναντι εξευτελιστικού αντιτί-
μου όπως θα γίνει–, θα βάλουν χέρι 
και στις ενεργειακές υποδομές της 
χώρας, μετά τα αεροδρόμια, τις τη-
λεπικοινωνίας κ.ά. 

Ο Καμμένος, στο πρόσφατο τα-
ξίδι του στις ΗΠΑ, πρότεινε στον 
Αμερικανό ομόλογό του, η σύμβα-
ση για την παραχώρηση της βάσης 
της Σούδας να πάψει να ανανεώνε-
ται κάθε χρόνο,  αλλά να τους παρα-
χωρηθεί για πενταετία ή δεκαετία. 
(Με την Τουρκία να είναι εντελώς 
απρόβλεπτη, η βάση της Σούδας 
έχει μέγιστη σημασία για τους αμε-
ρικανικούς σχεδιασμούς στη Μέση 
Ανατολή.) Ο Καμμένος προχωρώ-
ντας παραπέρα πρότεινε να δημι-
ουργηθεί νατοϊκή βάση και στην 
Κάρπαθο. Καμιά άλλη κυβέρνηση 
στο παρελθόν δεν εξασφάλιζε με τέ-
τοια σταθερότητα και, πρωτίστως, 
χωρίς κοινωνικές αντιδράσεις, τα 
αμερικανογερμανικά συμφέροντα.

Όσο για εγχώρια συμφέροντα 
και πόσο καλά τα εκφράζει ο Σύρι-
ζα, το πρόσφατο άρθρο του Τάσσου 
Τέλλογλου, «Το κόμμα των πλουσί-

ων», είναι ενδεικτικό. 

Πέρα όμως από τα εξουσιαστι-
κά σχέδια των Τσίπρα-Καμμένου, 
υπάρχει και η χώρα που αποσυ-
ντίθεται και οι πολίτες της που βιώ-
νουν πρωτόγνωρη εξαθλίωση. Από 
το φθινόπωρο, με αποκορύφωμα 
τον χειμώνα, η οικονομία έπεσε σε 
νέα βαθιά ύφεση. Το δ' τρίμηνο του 
2016 έκλεισε με μείωση του ΑΕΠ 
1,2%, παρότι η βάση σύγκρισης 
ήταν το δ' τρίμηνο του 2015, που 
ήταν επίσης χαμηλό. Οι καταθέσεις 
στις τράπεζες κατά το διάστημα Νο-
εμβρίου 2016 – Ιανουαρίου 2017 
μειώθηκαν κατά 5 δισ. και ανάλο-
γη είναι η εικόνα του Φεβρουάρι-
ου-Μαρτίου. Οι τράπεζες βρίσκο-
νται πάλι στην ανάγκη να καταφύ-
γουν στον ELA. Οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του δημοσίου αυξάνο-

νται και πάλι, τον Ιανουάριο ανήλ-
θαν στα 3,6 δισ. ευρώ από 3,31 δισ. 
τον Δεκέμβριο (σε αυτά θα πρέπει 
να προσθέσουμε και το 1,2 δισ. από 
εκκρεμείς επιστροφές φόρων). Ου-
σιαστικά το δημόσιο, από τον Δε-
κέμβριο, έχει κηρύξει στάση πλη-
ρωμών, μιας και εξαντλήθηκαν τα 
κεφάλαια που διέθετε από τη δό-
σητου Οκτωβρίου. Έκτοτε σαρώνει 
τα αποθεματικά του ευρύτερου δη-
μοσίου για να καλύπτει μισθούς και 
συντάξεις, στραγγαλίζοντας όμως 
την αγορά. 

Με το κράτος να μην πληρώνει, 
ιδιωτικές επενδύσεις να μη γίνο-
νται, και το ΕΣΠΑ να μην προσφέ-
ρει ανάσα, λόγω καθυστερήσεων 
από τους ανίκανους κυβερνητικούς 
διαχειριστές, η οικονομία βρίσκεται 
σε ασφυξία. Δεν είναι τυχαίο ότι τα 
κόκκινα δάνεια, μετά από μια περί-
οδο σταθεροποίησης, αυξάνονται 
και πάλι –από τις αρχές του χρόνου, 
μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, τα νέα 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια ανέρ-
χονται 1,5 δισ. ευρώ. 

Σε τέτοιο περιβάλλον, οι υπε-
ραισιόδοξες προβλέψεις για ανά-
πτυξη φέτος 2,7% κρίνονται ανεδα-
φικές και, αν συνεχιστεί αυτή κατά-
σταση, το 2017 θα είναι μια ακόμα 
χρονιά στασιμότητας, ή και ύφεσης. 
Η ιδιωτική κατανάλωση, που 
στην Ελλάδα εκπροσωπεί το 70% 
του ΑΕΠ, παρουσιάζει τη χειρότερη 
εικόνα της στα εφτά χρόνια της ύφε-
σης. Στο λιανεμπόριο, και ειδικά 
στα σούπερ μάρκετ, που μέχρι και 
το 2015 οι μειώσεις των πωλήσεων 
συγκρατούνταν, από τις αρχές του 
έτους η μείωση είναι διψήφια. Ο 
κόσμος δεν έχει πια τη δυνατότητα 
να καλύψει τις βασικές καταναλωτι-

κές ανάγκες του σε τρόφιμα. Η πτώ-
ση του τζίρου τον Ιανουάριο ήταν 
της τάξης του 10%, τον Φεβρουάριο 
ανέβηκε ελάχιστα, επειδή έπεσε το 
τριήμερο της αποκριάς στον Φε-
βρουάριο, ενώ την πρώτη εβδομά-
δα του Μαρτίου η μείωση στις πω-
λήσεις έφτασε το 15%. Ενδεικτικές 
της κατάστασης στην ιδιωτική κατα-
νάλωση είναι οι δηλώσεις του Αρι-
στοτέλη Παντελιάδη, που διευθύνει 
μια μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρ-
κετ: «Υπάρχει αυξημένη κίνηση τις 
ημέρες που καταβάλλονται οι συ-
ντάξεις», και συνεχίζει, «το καλό σε-
νάριο για το υπόλοιπο 2017 θα εί-
ναι να μην εξελιχθεί ακόμη χειρό-
τερα». Η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας 
(ΕΣΕΕ) εκτιμά ότι οι πωλήσεις των 
καταστημάτων υποχώρησαν την 
περίοδο των Χριστουγέννων 2016 
κατά 17,6% σε σύγκριση με τα Χρι-
στούγεννα του 2015. Η παρατετα-
μένη  κρίση έχει εξαντλήσει τα νοι-
κοκυριά και πια δεν περικόπτουν 
μόνο τις δαπάνες για διακοπές, ή 
για την αγορά νέου αυτοκινήτου, 
όπως τα πρώτα χρόνια της κρίσης, 
αλλά βασικές διατροφικές ανάγκες. 

Στον τομέα της ανεργίας, ενώ 
από το 2015 έδειχνε έστω και αμυ-
δρά σημάδια ότι μειωνόταν, από τις 
αρχές του χρόνου ακολουθεί και 
πάλι αντίστροφη πορεία, καθώς 
και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά εί-
ναι πολύ αρνητικά. Η μερική απα-
σχόληση εκπροσωπεί πάνω από 
το 10% του συνόλου της εργασίας. 
Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
από το 1,12 εκατ. ανέργους, οι 367 
χιλ. έχουν συμπληρώσει το 45ο έτος 
της ηλικίας τους και είναι πολύ δύ-
σκολο να βρουν εργασία. Στην Ελ-
λάδα έχουμε φτάσει ένας εργαζό-
μενος να συντηρεί τρία άτομα. Τα 
άτομα άνω των 15 ετών ανέρχονται 
σε 9,2 εκατ. – το εργατικό δυναμι-
κό είναι 4,7 εκατ., αν αφαιρέσουμε 
τους ανέργους και τους εργαζόμε-
νους με μερική απασχόληση, που 
με μισθούς 300-400 ευρώ δυσκο-
λεύονται να συντηρήσουν τον εαυ-
τό τους, απομένουν 3,2 εκατ. εργα-
ζόμενοι να συντηρήσουν με τον μι-
σθό τους και τις εισφορές όλους 
τους υπόλοιπους.  

Η κατάσταση με την παρούσα 
κυβέρνηση είναι χειρότερη από 
ποτέ, όσο παραμένουν θα πληθαί-
νουν οι καταστροφές, τα σχεδόν 2,5 
χρόνια που κυβερνούν είναι αδιά-
ψευστος μάρτυρας. Δεν υπάρχει 
άλλη λύση από το να τους ανα-
γκάσουμε να ξεκουμπιστούν. 

     ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Δεν είναι τυχαίο ότι τα κόκκινα δάνεια μετά από μια περίοδο σταθεροποίησης αυξάνονται και πάλι – από τις 
αρχές του χρόνου μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου, τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι αξίας 1,5 δισ. ευρώ. 

Καταστροφές επί καταστροφών
Του Γιάννη Ξένου

αν δεν τους αναγκάσουμε να ξεκουμπιστούν, θα μετατρέψουν τη χώρα σε σωρό ερειπίων
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τικές ανάγκες σε 

τρόφιμα. 
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Άκρως ενδιαφέρουσα ήταν η συζήτη-
ση που πραγματοποίησε την Τετάρτη, 29 
Μαρτίου 2017, το Κίνημα Άρδην Αθήνας 
στον πολυχώρο «Ρήγας Βελεστινλής», 
στο Σύνταγμα. Η εκδήλωση αφορούσε 
στην παρούσα κατάσταση και τις δυνατό-
τητες ανασυγκρότησης του δημόσιου το-
μέα, θέματα που θα έπρεπε να μονοπω-
λούν την κεντρική πολιτική ατζέντα και 
που ωστόσο θάβονται κάτω από τις κραυ-
γές ενός πολιτικού συστήματος το οποίο 
μπορεί να ανταγωνιστεί ποιοτικά μόνο το 
Σαρβάιβορ.

Τ 
ο πάνελ των ομιλητών αποτελούνταν 
από προσωπικότητες που είναι λίγο 
ως πολύ γνωστές για τον λόγο και 
τις τοποθετήσεις τους περί του κρά-

τους και του δημοσίου (Λ. Ρακιτζής, Β. Μαρ-
κής και Π. Καρκατσούλης), ενώ ρόλο συντο-
νιστή και οικοδεσπότη της εκδήλωσης ανέ-
λαβε ο Γ. Καραμπελιάς, ο οποίος έθεσε και το 
κεντρικό ερώτημα που απασχόλησε τη συζή-
τηση: το εάν μπορούμε να περισώσουμε τον 
δημόσιο τομέα από τη διελκυστίνδα ανάμεσα 
στον ακραίο κρατισμό και τον γραφειοκρατι-
κό δεινοσαυρισμό από τη μία, και την από-
λυτη απαξίωση του κράτους και των κοινών, 
που πρεσβεύει ο οικονομικός ολοκληρωτι-
σμός των αγορών.

Η πιο ενδιαφέρουσα απάντηση προήλ-
θε από την εισήγηση του Π. Καρκατσούλη, ο 
οποίος θα αναφερθεί «στη ζημιά που έκανε η 

μυωπική λογική των οριζόντιων περικοπών 
που προέκριναν οι δανειστές (ανταποκρινό-
μενοι, ασμένως, στις επιλογές των ελληνικών 
κυβερνήσεων) μέσα από τα μνημόνια συνερ-
γασίας. Ουδέποτε, στα χρόνια των μνημονί-
ων», θα συνεχίσει «δεν παρουσιάστηκε –και, 
εννοείται, δεν εφαρμόστηκε– ένα σχέδιο ανά-
ταξης της δημόσιας διοίκησης». 

Για την επεξεργασία του, υποστηρίζει, 
παίζουν καθοριστικό ρόλο παράγοντες οι 
οποίοι συνήθως δεν αναφέρονται καθόλου 
στη σχετική ατζέντα: «Το εάν μια μεταρρύθμι-
ση μπορεί να γίνει την α ή τη β στιγμή, δεν κα-
θορίζεται από κάποια εσωτερική, αμετακίνη-
τη χρονικότητα, αλλά από τον αξιακό κώδικα 
από τον οποίο εμφορείται το κοινωνικό σύ-
στημα», είπε, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης 
ενός πανεθνικού οράματος, το οποίο θα επι-
τελέσει λειτουργικό ρόλο: Να κινητοποιήσει 
μια κρίσιμη μάζα δημοσίων υπαλλήλων, που 
θα μεταβάλουν τις νοοτροπίες από τα μέσα, 
καθώς και μια αντίστοιχη κοινωνικών ομά-
δων που βρίσκονται έξω από το κράτος, ώστε 
να πιέσουν και να κρατήσουν ψηλά αυτή την 
αναγκαιότητα στην πολιτική ατζέντα: «Πολλοί 
εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δεν ανέχο-
νται πια να  ευτελίζονται σε κομιστές εγγρά-
φων, δεν θέλουν να ισοπεδώνονται και απαι-
τούν να προσφέρουν ανάλογα με τις δυνατό-
τητές τους. Επειδή όλο και περισσότεροι πο-
λίτες, άνεργοι ή εργαζόμενοι στον ιδιωτικό το-
μέα, θέλουν/απαιτούν να λαμβάνουν υπηρε-
σίες από το δημόσιο, ανάλογες προς τις ανά-

γκες τους. Επειδή όλο και περισσότεροι θέ-

λουν ένα κράτος αρωγό στην προσπάθεια 

και την οδύνη στις στιγμές της βαθιάς κρί-

σης. Που δεν ανέχονται πια ένα δημόσιο στο 

οποίο να κυριαρχούν τα τρωκτικά του ιδιωτι-

κού είτε του δημόσιου τομέα. Όλοι αυτοί μπο-

ρούν να εγγυηθούν τη δύσκολη εφαρμογή 
των μεταρρυθμίσεων».

Ωστόσο,  ο αριστερός μαυρογιαλουρι-
σμός που κυριαρχεί στα πεπραγμένα της κυ-
βέρνησης, ως κατ' εξοχήν αντιδραστική νοο-
τροπία, αποτρέπει όχι μόνον τη συγκρότηση 
αυτών των κοινωνικών συμμαχιών, αλλά και 
την διατύπωση ενός οράματος που θα υπερ-
βεί το σχετικό συντεχνιακό συμφέρον: «Οι 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, ακολουθώντας τις χειρότερες 
στιγμές μαυρογιαλουρισμού, διορίζουν πα-
ντού: Σε κεντρικές υπηρεσίες, σε νομικά πρό-
σωπα (δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου), κά-
νοντας χρήση όσων τεχνασμάτων το πελατει-
ακό κράτος δημιούργησε: Διορίζουν ανθρώ-
πους σε προσωποπαγείς θέσεις (που από 
εξαίρεση έγινε κανόνας), διορίζουν έμμεσα σε 
εταιρείες δημοτικές και ιδιωτικές, που εκτε-
λούν κοινοτικά προγράμματα με κομματικά 
ραβασάκια. Διορίζουν χιλιάδες συμβούλους, 
ειδικούς, διοικητικούς και τομεακούς γραμ-
ματείς, διορίζουν μέλη επιτροπών και συλ-
λογικών οργάνων, διορίζουν, διορίζουν... Όλα 
στην υπηρεσία του κομματισμού και της πε-
λατοκρατίας. Το φύλλο συκής που επισείουν 
είναι η "αριστεροσύνη" τους. Εγκλωβισμένοι 
σε μια ολοκληρωτική αντίληψη αυτοδικαιο-
λόγησης των έργων τους, δημιουργούν ακό-
μη μεγαλύτερα προβλήματα από εκείνα που 
ήρθαν να λύσουν».

Κοινώς, ο «ασθενής», για να ανανήψει, 
απαιτείται να βρει και πάλι μια ζωτική προ-
οπτική…  

Π 
ραγματοποιήθηκε, τη 
Δευτέρα, 27 Μαρτίου 
2017, στην Πάτρα, εκ-
δήλωση της δημοτι-

κής κίνησης «Κοινοτικόν», με θέμα 
τη διασύνδεση μεταξύ της αγροτι-
κής παραγωγής και του τουρισμού. 
Στην εκδήλωση μίλησαν οι Δημ. Δια-
μαντόπουλος (πρόεδρος Ένωσης Ξε-
νοδόχων Αχαΐας), Ν. Ζαφειρόπουλος 
(πρόεδρος Ένωσης Βιοκαλλιεργη-
τών Αχαΐας), Παν. Ρέκκας (πρόεδρος 
Ένωσης Αγροτών Αχαΐας) και Γ. Ξέ-
νος (ξενοδόχος Ζακύνθου και μέλος 
του Κινήματος Άρδην). Τη συζήτηση 
συντόνισε, από το«Κοινοτικόν», ο Θ. 
Ντρίνιας, δημοτικός σύμβουλος Δή-
μου Πατραίων. 

Στην εναρκτήρια εισήγησή του, ο 
Θ. Ντρίνιας τόνισε, εκ μέρους των δι-
οργανωτών, ότι η καταστροφική κρί-
ση των τελευταίων εφτά χρόνων έχει 
οδηγήσει σε ένα, πέρα από κάθε αμ-
φιβολία, συμπέρασμα: η μόνη περί-
πτωση για να βγει η χώρα από το σπι-

ράλ της καταστροφής είναι η ανα-
γέννηση της παραγωγής! Κάτι τέτοιο 
δεν θα γίνει από μεγαλοεπενδυτές, 
καθώς το μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να πάρουν τα εναπομείναντα 
φιλέτα της ελληνικής οικονομίας 
σε εξευτελιστική τιμή. Ούτε, βέβαια, 
από δημόσιες επενδύσεις, αφού το 
κράτος είναι χρεοκοπημένο. 

Μόνο με κινήσεις από τα ζωντα-
νά κύτταρα της παραγωγής και του 
εμπορίου και τον μεταξύ τους συντο-
νισμό, υπάρχει βάσιμη ελπίδα να αλ-
λάξουν τα πράγματα σε βάθος χρό-
νου. Ο πρωτογενής τομέας με το τε-
ράστιο πλεονέκτημα της ποιότητας 
και ποικιλίας των προϊόντων του, 
μπορεί να αποτελέσει τον κλάδο που 
θα δώσει το έναυσμα και θα πυροδο-
τήσει τις προσπάθειες ανασυγκρότη-
σης και σε άλλους τομείς της οικονο-
μίας. 

Η σύνδεση και συνεργασία του 
πρωτογενούς  τομέα και της ελα-
φράς μεταποίησης γεωργικών προ-

ϊόντων, με τη μοναδική «βαριά βι-
ομηχανία» που έχει απομείνει στη 
χώρα, τον τουρισμό προσδίδει την 
απαραίτητη προστιθέμενη αξία και 
στις δύο πλευρές. 

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, 
Δημ. Διαμαντόπουλος και Ν. Ζαφει-
ρόπουλος, περιέγραψαν με μελα-
νά χρώματα την κατάσταση του κλά-
δου και ιδιαίτερα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν παλιοί και νέοι 
αγρότες στο να μπορέσουν να προω-
θήσουν την παραγωγή τους σε ικα-
νοποιητικές τιμές κατευθείαν στους 
μεγάλους καταναλωτές. Τόνισαν ότι 
έχει φτάσει η ώρα, εκτός από αμυ-
ντικές κινήσεις να προχωρήσουν 
και σε επιθετικότερες πρωτοβου-
λίες, που θα αφορούν στον ίδιο τον 
τρόπο παραγωγής και διάθεσης των 
προϊόντων, την ποιότητα των προϊό-
ντων, την οικολογική παραγωγή και 
κυρίως τον συντονισμό των παρα-
γωγών μεταξύ τους, με την αναβίω-
ση και ισχυροποίηση των συνεταιρι-

σμών. Στο πλαίσιο αυτών των κινή-
σεων, θεωρούν κρίσιμη τη σύνδεσή 
τους με τον τουρισμό καθώς βλέ-
πουν ότι μέσω αυτού ανοίγεται μια 
μεγάλη αγορά για τα προϊόντα τους, 
όχι μόνο κατά τη διάρκεια της επί-
σκεψης των τουριστών στην Ελλάδα, 
αλλά και αργότερα, στις χώρες κατα-
γωγής τους. Κρίνουν ότι μόνο με τη 
δική τους παραγωγική κινητοποίη-
ση μπορούν να ξεπεραστούν αγκυ-
λώσεις, καθώς δεν έχουν εμπιστο-
σύνη στο κράτος.

Τέλος, ο Δημ. Διαμαντόπουλος 
και ο Γιώργος Ξένος τόνισαν πόσο 
σημαντική είναι για τη δουλειά τους 
η σύνδεσή τους με τα προϊόντα της 
ελληνικής γης και ιδιαίτερα του 
κάθε τόπου. Ιδιαίτερα αποδοτική, 
μάλιστα, θεωρούν τη σύνδεση του 
τουριστικού προϊόντος με την τοπι-
κή κουζίνα που στηρίζεται σε αυτά τα 
προϊόντα καθώς οι επισκέπτες φεύ-
γουν συνήθως με άριστες εντυπώ-
σεις και θέλουν να επανέλθουν στο 

μέλλον ή να αναζητήσουν τα προϊό-
ντα και τις γεύσεις στην πατρίδα τους. 
Μίλησαν εκτενώς για τον πρωτοπο-
ριακό θεσμό του Ελληνικού Πρωι-
νού, στον οποίον συμμετέχουν φέτος 
700 από τις 10.000 ξενοδοχειακές 
μονάδες της χώρας. Στάθηκαν, επί-
σης, και στα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν όσοι επιχειρηματίες του 
κλάδου προσπαθούν να προωθή-
σουν τα τοπικά προϊόντα, καθώς οι 
αγρότες είναι ανοργάνωτοι και δεν 
μπορούν εύκολα να εγγυηθούν με-
γάλη γκάμα προϊόντων όλο το χρό-
νο, στις ποσότητες και την ποιότητα 
που απαιτείται, ενώ και ο βαθμός με-
ταποίησης και συσκευασίας αυτών 
των προϊόντων είναι χαμηλός. Και 
οι δύο, ωστόσο, υποστήριξαν, ότι αν 
οι αγρότες οργανωθούν και συνδε-
θούν με τον τουρισμό και την εστία-
ση, το τελικό αποτύπωμα στην οικο-
νομία θα είναι σημαντικό. Ακολού-
θησε πλούσια συζήτηση με παρεμ-
βάσεις του κοινού.

Πάτρα: Διασύνδεση τουρισμού - αγροτικής παραγωγής

                                                                                                                      ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Δημόσιο: Είναι εφικτός ένας θετικός λόγος αλλαγής;
οι ευρύτερες προϋποθέσεις των μεταρρυθμίσεων - Συμπέρασμα από την εκδήλωση του Άρδην αθήνας
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ετά την καταδίκη του 
Σώρρα, αφού επιτέλους 
ο δικαστικός μηχανι-
σμός αποφάσισε να κι-

νηθεί, αποκαλύφθηκε πως, η μηχα-
νή που είχε στήσει ο ημιπαράφρων 
απατεώνας, δεν παρέσυρε μόνον 
αφελείς, αλλά και πολλούς κουτο-
πόνηρους. Έτσι, έχουν καταγραφεί 
τουλάχιστον δώδεκα χιλιάδες Έλ-
ληνες πολίτες που, για τις οφειλές 
τους στην εφορία ή στα ασφαλιστι-
κά ταμεία, κατέθεσαν το περιβόη-
το εξώδικο Σώρρα και καλούσαν το 
κράτος και τα ταμεία να εισπράξουν 
τις οφειλές τους από τα ομόλογα της 
Τράπεζας της Ανατολής! 

Ανάμεσά τους και αρκετές δεκά-
δες μεγαλο-οφειλετών, οι οποίοι, 
βεβαίως, δεν πίστεψαν ποτέ πως ο 
Σώρρας διαθέτει αυτά τα περιβόητα 
ομόλογα, αλλά θεώρησαν πως έτσι 
θα καθυστερήσουν και θα περιπλέ-
ξουν επί χρόνια το ζήτημα των οφει-
λών τους, αφού αυτές θα συνδέο-

νταν με κάποιο «λαϊκό κίνημα»! 
Άλλοι, εξάλλου, θεώρησαν πως η 
«Ελλήνων Συνέλευσις» του Σώρ-
ρα, με τα εκατόν ογδόντα γραφεία 
της σ’ όλη τη χώρα, αποτελούσε ένα 
πιθανό πολιτικό όχημα για την ανά-
δειξή τους ακόμα και στο κοινοβού-
λιο – ο Λεβέντης γιατί το πέτυχε; 

Και τώρα τι θα κάνουμε χω-
ρίς τον Σώρρα;  Ευτυχώς που υπάρ-
χουν άλλοι για να τον αντικαταστή-
σουν και όχι με παραμύθια για αρ-
χαίους Έλληνες  και μυθικά ομό-
λογα, αλλά με «επαναστατικές 
πολιτικές». Η Ζωή Κωνσταντοπού-
λου, βλέποντας και την πτώση των 
δημοσκοπικών ποσοστών της, ξε-
κινάει έναν νέο ανένδοτο αγώνα, 
καλώντας τους Έλληνες σε «ανυ-
πακοή» και άμεση επανάσταση. 
Επανάσταση που θα πραγματοποι-
ηθεί μέσα από μία γενικευμένη στά-
ση πληρωμών και ανυπακοή όλων 
των Ελλήνων. Μια και η στάση πλη-
ρωμών απέναντι στους δανειστές 

φαίνεται πιο δύσκολη, γιατί όχι απέ-
ναντι στο ελληνικό κράτος, μια και, 
εξάλλου, τα πορτοφόλια των Ελλή-
νων έχουν εξαντληθεί; Και η Κων-
σταντοπούλου δεν είναι μόνη της 
σ’ αυτόν τον διαγ(κ)ωνισμό επανα-
στατικότητας. Ο Καζάκης υπογράφει 
«συμβόλαια» με τους πολίτες, πως 
αν δεν εφαρμόσει τα υπεσχημένα 
όταν πάρει την εξουσία, να μπορούν 
οι πολίτες να τον διώκουν!  Αναφέ-
ρει σχετική απόφαση του ΕΠΑΜ «...η 
ηγεσία του ΕΠΑΜ και οι εκλεγμένοι 
με το ψηφοδέλτιο του Μετώπου απο-
δέχονται την δήμευση του συνόλου 
των περιουσιακών τους στοιχείων 
υπέρ του ελληνικού λαού, ως ποινι-
κή ρήτρα για την αθέτηση ή καταπά-
τηση των δεσμεύσεών τους.»!

Η απελπισία και το αδιέξοδο δι-
οχετεύονται προς όλα τα αζιμού-
θια. Αφού πρώτα ένα μεγάλο μέρος 
του ελληνικού λαού εξαπατήθηκε 
από τους αρχιαπατεώνες του Σύρι-
ζα, έχει μείνει ακόμα ένα σημαντικό 

κομμάτι απογοητευμένων που ανα-
ζητά μια μαγική λύση. Το ΚΚΕ υπό-
σχεται μια αγνή και άδολη «δικτα-
τορία του προλεταριάτου», όταν θα 
είναι κατάλληλες οι συνθήκες.  Όσο 
για τη Χ.Α., υποδαυλίζει τη χαμένη 
δύναμη της φυλής σε μια κοινω-
νία όπου ο υπόκοσμος των ταγμά-
των εφόδου θα βάλει τάξη στο χάος 
και μια «Χρυσή Αυγή» θα ανατείλει 
πάνω από τον Κιθαιρώνα. 

Μέσα σε όλο αυτό το κρεσέντο  
υποσχεσιολογίας των «σοβαρών» 
κομμάτων, γιατί να μη δοκίμαζε και 
ο Αρτέμης Σώρρας;  

Γ.Κ. 

ΚΥΠΡΟΣ      

Ομολογουμένως, υπήρξε ενθαρρυντική η 
προσπάθεια των πέντε κομμάτων της αντιπο-
λίτευσης (ΔΗΚΟ, ΕΔΕΚ, Συμμαχία Πολιτών, 
Κίνημα «Αλληλεγγύη», Κίνημα Οικολόγων) 
για μια κοινή πορεία ενάντια στα δύο μεγά-
λα κόμματα (ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ) και στην πολιτι-
κή του προέδρου Αναστασιάδη, κυρίως όσον 
αφορά στο Κυπριακό. Έγιναν κοινές εκδηλώ-
σεις και φαινόταν πως το πράγμα κυλά προς 
μια ωραία κατεύθυνση, προς τις προεδρικές 
εκλογές που θα γίνουν στις 18 και στις 25 Φε-
βρουαρίου 2018. Πως τα πέντε κόμματα θα 
χρησιμοποιούσαν το συνολικό ποσοστό των 
βουλευτικών εκλογών (36,73%) και θα έμπαι-
ναν στη μάχη με έναν κοινό υποψήφιο και 
μια κοινή διακήρυξη.

Ό 

μως, όπως συμβαίνει συνήθως στο 
νησί, μαύρα σύννεφα κάλυψαν την 
προοπτική της αναίμακτης συνεν-
νόησης των πέντε πολιτικών αρ-

χηγών (Νικόλας Παπαδόπουλος, Μαρίνος Σι-
ζόπουλος, Γιώργος Λιλλήκας, Ελένη Θεοχά-
ρους, Γιώργος Περδίκης). Αφενός γιατί η συζή-
τηση ξεκίνησε ανάποδα, δηλαδή από το ποιος 
θα είναι υποψήφιος. Αφετέρου γιατί το Κυπρι-
ακό έμεινε στάσιμο εξαιτίας της ακραίας πο-
λιτικής του κατοχικού ηγέτη και της Άγκυρας 
πριν το δημοψήφισμα της 16ης Απριλίου. Και 
με αφορμή αυτή την κατάσταση, ο Νίκος Ανα-

στασιάδης και ο πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αβέρωφ 
Νεοφύτου, βρήκαν την ευκαιρία να αξιώσουν 
πατριωτικά παράσημα, αναπολώντας και επα-
ναφέροντας ταυτόχρονα τις ψυχροπολεμικές 
έριδες με το μέχρι πρότινος συμπολιτευόμενο 
ΑΚΕΛ.

Και εφόσον η φωτιά του Κυπριακού υπο-
χώρησε τόσο μετά τη διεθνή διάσκεψη της Γε-
νεύης και τη γιγάντωση της τουρκικής αδιαλ-
λαξίας, όσο και δήθεν μετά την τροπολογία της 
κυπριακής βουλής για τον εορτασμό του Ενω-
τικού Δημοψηφίσματος, βρέθηκε το κενό για 
να αρχίσει η προεδρολογία και ο προεκλογι-
κός πυρετός, με μοναδική υποψηφιότητα εκεί-
νη του Γιώργου Λιλλήκα, πράγμα που επι-
κύρωσε η Ανώτατη Σύγκλητος της Συμμαχί-
ας Πολιτών στις 12 Μαρτίου. Εν τω μεταξύ εί-
χαν πραγματοποιηθεί συναντήσεις μεταξύ των 
ηγετών των αντιπολιτευτικών κομμάτων, συνή-
θως με πρωτοβουλία του Νικόλα Παπαδόπου-
λου, προέδρου του ΔΗΚΟ. Και είχε φανεί (άμε-
σα ή έμμεσα) πως η αναγκαιότητα της συμπό-
ρευσης γινόταν αντιληπτή από όλους.

Αυτά μέχρι την Τρίτη, 28 Μαρτίου. Εκεί-
νη τη μέρα, επιστολές ένθεν και ένθεν έδειξαν 
πως τα πέντε κόμματα δεν έχουν ούτε τη μίνι-
μουμ κοινή προσέγγιση για να συναντηθούν 
και να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Υποψηφι-
ότητες, προτάσεις, αυτοπροτάσεις, φιλοδοξί-
ες, βάρυναν το κλίμα και έδειξαν πόσο δύσκο-
λη είναι τελικά μια συνεννόηση πριν βρεθεί 
ο κοινός υποψήφιος. Πόσο δύσκολο είναι να 
εδραιωθεί η αντίληψη πως, ένα μίνιμουμ πρό-

γραμμα που θα αντιστρατεύεται τις υπόδου-
λες πολιτικές των ΔΗΣΥ-ΑΚΕΛ, που θα επα-
νανοηματοδοτεί την ανάγκη για απελευθέρω-
ση και αυτοδιάθεση, που θα καθορίζει την πο-
ρεία μιας πολιτιστικής αναγέννησης και που 
θα ζητά κοινωνική δικαιοσύνη, είναι αρκετό 
για να κινητοποιήσει και τον λαό προς την κα-
τεύθυνση του «ενδιάμεσου χώρου», προς και 
πέρα από τις προεδρικές εκλογές.

Βέβαια, η ελπίδα (αν έζησε ποτέ σε αυτό 
τον τόπο) πεθαίνει τελευταία. Αν αντιληφθούν 
εγκαίρως ο Παπαδόπουλος, ο Σιζόπουλος, ο 
Λιλλήκας, η Θεοχάρους και ο Περδίκης πως 
οι (προσωπικές ή συλλογικές) διεργασίες 
τους δεν στεριώνουν μακριά από τις κόκκινες 
γραμμές του κυπριακού Ελληνισμού, ίσως να 
μπορεί να γίνει κάτι. Αν αντιληφθούν, επίσης, 
πως με μεσοβέζικες διακηρύξεις δεν μπορούν 
να νικήσουν τον ΔΗΣΥ, το ΑΚΕΛ και τον Νίκο 
Αναστασιάδη. Αν δεν τα αντιληφθούν, ίσως να 
πρέπει να αρχίσουν να σκέφτονται από τώρα 
(κι εμείς μαζί) την επόμενη πενταετία Αναστα-
σιάδη ή το πώς θα σωθεί η χαμένη αξιοπρέ-
πεια του κυπριακού Ελληνισμού που υποτι-
μάται ποικιλοτρόπως από το κατοχικό καθε-
στώς, την Τουρκία και τους διεθνείς παίχτες. 
Προλαβαίνουν, όμως, να συνέλθουν και να 
εγκαθιδρύσουν μια νέα και νικηφόρα στρα-
τηγική, που θα ψηλώνει τον πήχη και δεν θα 
αναλώνεται σε εσωκομματικές διεργασίες, ή 
συνομιλίες με κατοχικούς ηγέτες, και θα δίνει 
στον κυπριακό λαό την πίστη πως μπορεί να 
αλλάξει η σκοτεινή αυτή κατάσταση; Θέλουν;

Β 

ρυχάται η Λευκωσία, τουλά-
χιστον πολιτιστικά, πνευμα-
τικά και... εντός των τειχών. 
Κάτι καινούργιο γεννήθηκε 

από τις 27 Μαρτίου, στον παλιό χώρο 
του βιβλιοπωλείου «Γιαλούσα» (Έκτο-
ρος 42), το βιβλιοπωλείο και καφεανα-
γνωστήριο «Το Έρμα». Γιατί «Το Έρμα»; 
Το έρμα είναι το σύνολο των βαρών που 
τοποθετούνται στα πλοία προκειμένου 
να αυξηθεί η ευστάθειά τους. Γενικότε-
ρα, το βιβλιοπωλείο-καφεαναγνωστή-
ριο «Το Έρμα» διεκδικεί να γίνει το σύ-
νολο αυτών των βαρών που θα αυξήσει 
ή θα βρει τη χαμένη ευστάθεια του πο-
λιτισμού, της κοινωνίας, της ταυτότητας 
και της παιδείας μας. Στο «Έρμα», εκτός 
από πλήθος παλιών και νέων εκδόσε-
ων, θα ψάχνουμε να βρούμε και τη νέα 
μας θεμελίωση. Εντός του φιλόξενου 
καφεαναγνωστηρίου, μέσω εκδηλώσε-
ων, συζητήσεων, προβολών και άλλων 
δραστηριοτήτων. 

Στο διά ταύτα και στα πιο δικά μας το 
βιβλιοπωλείο - καφεαναγνωστήριο «Το 
Έρμα» θα προσπαθήσει να επανανοη-
ματοδοτήσει την αξία και την αναγκαιό-
τητα μιας πολιστικής αναγέννησης στην 
Κύπρο και ειδικότερα στην ημικατεχό-
μενη Λευκωσία, η οποία θαλασσοδέρ-
νεται στα βράχια του νεοκυπριωτισμού, 
της εθνοαποδόμησης και του αφελλη-
νισμού. «Το Έρμα» με πλήθος Εναλλα-
κτικών Εκδόσεων, με όλες τις εκδόσεις 
Αιγαίον και τις εκδόσεις Κουκκίδα, θα 
προσπαθήσει, ή τουλάχιστον θα πέσει 
πολεμώντας, για να επαναφέρει καταρ-
χάς την πνευματική και πολιτιστική σύ-
ζευξη Ελλάδας-Κύπρου και, με τις εκ-
δηλώσεις του, τη γενικότερη κοινωνι-
κή... αναταραχή. Γιατί; Γιατί ένα «έρμα» 
λείπει, μήπως και βρεθεί η ωραία ευ-
στάθεια του κυπριακού Ελληνισμού. 
Καλή αντάμωση...

Το Έρμα: 
Ένας νέος χώρος 
για το βιβλίο, τον 
πολιτισμό, την  
πολιτική του Αλέκου Μιχαηλίδη

Κύπρος: «Βοήθα, καλέ μου, μη 
φαγωθούμε μεταξύ μας»

Σκηνές ροκ στον λεγόμενο «ενδιάμεσο χώρο» - επιστολές και υποψηφιότητες

Μετά τον Σώρρα, ποιoς;
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Έχοντας φθάσει σε ένα σημείο καμπής για 
την ελληνική κοινωνία και οικονομία, η 
ανάγκη να υπάρξει παραγωγική ανασυ-
γκρότηση και εθνική ανάταση περνά από 
την αναδιαμόρφωση του ελληνικού χρη-
ματοπιστωτικού συστήματος. Το ελληνι-
κό χρηματοπιστωτικό σύστημα σήμερα εί-
ναι σε κρίση λόγω της απαξίωσής του από 
την κυβερνώσα ελίτ η οποία, με τα capital 
controls το έβαλε σε έναν μόνιμο θάλαμο 
εντατικής, με αβέβαια έξοδο.

Η 
εποχή των μνημονίων στην Ελ-
λάδα άρχισε με την ψευδαίσθη-
ση ότι το πρόβλημα του ελληνι-
κού κράτους δεν θα μετακυλυ-

όταν στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα. Κάποιοι ειδήμονες της εποχής ανέφεραν 
με ελαφρότητα ότι το πρόβλημα ρευστότητας 
του ελληνικού δημοσίου, λόγω των ελλειμμά-
των και του χρέους, δεν θα επηρέαζε το ισχυ-
ρό τραπεζικό σύστημα, το οποίο είχε αποθέμα-
τα ρευστότητας και προοπτικές περαιτέρω ανά-
πτυξης. Όλοι διαψεύστηκαν πανηγυρικά, τόσο 
με την κατάρρευση των κυπριακών τραπεζών 
λόγω του εκεί μνημονίου, όσο και με το PSI, που 
είχε ως αποτέλεσμα την απαξίωση των ελληνι-
κών τραπεζών. Το τελειωτικό χτύπημα το επέ-
φεραν τα capital controls των ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, 
τα οποία θα αποτελέσουν και την αιτία της επό-
μενης ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, με 
συνέπεια την περαιτέρω συρρίκνωσή τους. Με 
λίγα λόγια, ενώ στην Ισλανδία και την Ιρλανδία 
το τραπεζικό σύστημα δημιούργησε τη χρημα-
τοπιστωτική κρίση, στην Ελλάδα ο δημόσιος το-
μέας ευθύνεται ως επί το πλείστον για την κα-
τάρρευση των τραπεζών. Αυτό δεν απαλλάσσει 
το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα από τις 
παθογένειές του, τις οποίες θα προσπαθήσω 
επιγραμματικά να επισημάνω. 

Συγκέντρωση και ολιγοπωλιακή δομή: Το 
ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, και πριν 
τις αναγκαστικές συγχωνεύσεις που επέβαλαν 
τα μνημόνια, χαρακτηριζόταν από συγκέντρω-
ση όλων των λειτουργιών του στις τράπεζες. 
Συγκεκριμένα, ψάξτε να βρείτε κάποια εται-
ρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) που 
να μην αποτελεί θυγατρική τράπεζας. Το ίδιο 
ισχύει για εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματι-
κών απαιτήσεων (factoring) κ.λπ. Οι όροι ίδρυ-
σης και λειτουργίας παραμένουν τόσο αυστη-
ροί, που μόνο τραπεζικά ιδρύματα μπορούν να 
λειτουργήσουν τις παραπάνω δραστηριότητες. 
Σήμερα η αγορά έχει ακόμη πιο ολιγοπωλιακή 
δομή, όντας τέσσερις συστημικές τράπεζες, με 
τάση ακόμη μεγαλύτερης συγκέντρωσης.

Στενή σχέση με τον δημόσιο τομέα: Παρά 
τις δήθεν ιδιωτικής φύσης μετοχικές συνθέσεις 
των ελληνικών τραπεζών προ κρίσης υπήρ-
χε στενή ανάμειξη και εμπλοκή του δημοσίου 
τομέα τόσο στη λήψη των αποφάσεων όσο και 
σε «αμαρτωλές χρηματοδοτήσεις» με «πολιτι-
κό άρωμα». Η εμπλοκή του δημοσίου αντί για 

ελεγκτική, ήταν σαφώς παρεμβατική, ιδιαίτε-
ρα υπέρ των κρατικοδίαιτων καπιταλιστών της 
νεότερης ελληνικής ιστορίας. Οι ελληνικές 
τράπεζες ενίσχυαν την παραπάνω εμπλοκή, η 
οποία ήταν επιθυμητή και όχι αναγκαίο κακό. 
Οι τράπεζες «ξεπληρώνονταν» με τη διαχεί-
ριση των ελληνικών κρατικών ομολόγων, τα 
οποία, πριν την κρίση, τους απέφεραν μεγάλα 
κέρδη, τα οποία και απώλεσαν με την εκδήλω-
ση της κρίσης καταλήγοντας, λόγω των ομολό-
γων, να χάσουν οι παλαιοί μέτοχοι τη διοίκηση 
των τραπεζών τους.

Ανεδαφικός μιμητισμός ξένων μοντέλων: 
Τα ξενόφερτα μοντέλα διοίκησης των ελληνι-
κών τραπεζών έχουν μεγάλη απόσταση από τις 
πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και της οι-
κονομίας. Δεν έγινε ποτέ μια δημιουργική προ-
σαρμογή στο μοντέλο της ελληνικής οικονομί-
ας και κοινωνίας (μικρή ιδιοκτησία, προσωπι-
κές σχέσεις πελατών με τράπεζες κ.λπ). Υπήρ-
ξε συγκέντρωση εξουσίας σε κεντρικό επίπεδο, 
με συνέπεια οι άμεσα εμπλεκόμενοι με τους 
πελάτες να αδυνατούν να καλύψουν ορθολο-
γικά τις ανάγκες τους. Ο κύριος λόγος ήταν τα 
bonus που λάμβαναν τα στελέχη των τραπε-
ζών, βάσει των πωλήσεων τραπεζικών προϊό-
ντων και όχι βάσει κέρδους. Οι ποσοτικοί στό-
χοι δημιούργησαν μια γενιά golden boys την 
οποία πρέπει να ξεπεράσει το σύστημα. Πολλές 
φορές, η στόχευση πωλήσεων και όχι κερδών 
επέφερε την πραγματική και σε βάθος χρόνου 
απώλεια υγιούς κερδοφορίας.

Θα μπορούσαμε να απαριθμήσουμε και 
άλλα αδύναμα σημεία και μειονεκτήματα του 
ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, 
ωστόσο οι ανάγκες των καιρών επιβάλλουν 
την ανασύνταξη. Παρά την κρίση, υπάρχουν οι 
τρόποι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστη-
μα να ανταπεξέλθει, παρέχοντας στο σύνολο 
της ελληνικής οικονομίας τα εργαλεία για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση και επανάκαμ-

ψη που όλοι επιθυμούμε. Θα επικεντρωθώ στα 
πολύ ειδικά και όχι στις γενικότερης φύσης οι-
κονομικές πολιτικές, λαμβάνοντας υπόψη την 
θέση της Ελλάδας στο ευρώ και την ύπαρξη των 
capital controls.

1. Άρση, σταδιακή, των capital controls με 
μόνη ίσως πιο αργή προσαρμογή στην ανάλη-
ψη μετρητών για λόγους μη κατάρρευσης του 
συστήματος. Τα capital controls εμποδίζουν μια 
πολύ μεγάλη κατηγορία οικονομικών δραστη-
ριοτήτων (π.χ. εισαγωγές, γενικό άνοιγμα τρα-
πεζικών λογαριασμών κ.λπ.) οι οποίες, αν αρ-
θούν, θα οδηγήσουν σε θετικό κλίμα και στα-
διακή απελευθέρωση των αναλήψεων μετρη-
τών.

2. Αυστηρός έλεγχος με οικονομικά, αλλά 
και κοινωνικά κριτήρια. Ο ελεγκτικός ρόλος 
του τραπεζικού συστήματος έχει αφεθεί απο-
κλειστικά στην Τράπεζα της Ελλάδος. Αυτό απο-
τελεί την απαραίτητη κρατική παρέμβαση. Λαμ-
βάνοντας όμως υπόψη ότι τις συνεχόμενες ανα-
κεφαλαιοποιήσεις τις πλήρωσε βαριά ο ελλη-
νικός λαός (και μάλλον θα συνεχίσει ακόμη) 
είναι απολύτως αναγκαίο, για λόγους δικαιο-
σύνης, να υπάρχει έλεγχος των χρηματοπιστω-
τικών ιδρυμάτων και από κοινωνικούς φορείς 
π.χ. ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΟΤΟΕ, από την ΚΕΔΚΕ κ.λπ. Ο 
έλεγχος θα πρέπει να είναι πολυδιάστατος και 
με κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή αν προάγεται 
η εργασία, η διαφάνεια, η ισότιμη πρόσβαση, 
η θετική επίπτωση στο περιβάλλον και τον πο-
λιτισμό και η κοινωνική δικαιοσύνη. Πέρα λοι-
πόν από τις κρατικές και διακρατικές ελεγκτι-
κές δομές (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, SSM 
κ.λπ.) θεωρώ απαραίτητο τον κοινωνικό έλεγ-
χο.

3. Πραγματικά κάθετη και οριζόντια απε-
λευθέρωση κανόνων εισόδου νέων πιστωτι-
κών οργανώσεων στο σύστημα. Μετά την κα-
τάρρευση του τραπεζικού συστήματος στην Κύ-
προ, μειώθηκε δραματικά ο αριθμός των τρα-

πεζικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, με τάση στις 
4 συστημικές τράπεζες για ακόμη περισσότε-
ρη συγκέντρωση. Είναι θέμα εθνικής σημασίας 
η Τράπεζα της Ελλάδος να δώσει νέες άδειες 
ίδρυσης και λειτουργίας χρηματοπιστωτικών 
ιδρυμάτων. Εκεί όμως που βρίσκεται το κλει-
δί είναι να υπάρξουν ευνοϊκότεροι όροι για την 
άδεια και λειτουργία μη τραπεζικών χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων. Με πολλή λύπη βλέ-
πω σήμερα πως μόνο τραπεζικά ιδρύματα μπο-
ρούν να λειτουργούν εταιρείες χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing) και πρακτορείας επιχειρη-
ματικών απαιτήσεων (factoring). Ο λόγος είναι 
οι περιορισμοί και οι απαιτήσεις που επιβάλλει 
η ΤΤΕ, με αποτέλεσμα τη στρέβλωση του αντα-
γωνισμού και την ολιγοπωλιακή συμπεριφορά 
των υφισταμένων μονάδων. Δύσκολα κάποιος 
μεμονωμένος ιδιώτης ή κάποια μορφή συνε-
ταιριστικής δράσης θα μπορούσε να αδειοδοτη-
θεί αν γινόταν όμως αυτό θα προέκυπταν ωφέ-
λειες κυρίως σε τοπικό επίπεδο. Π.χ φανταστεί-
τε μια ομάδα συνεταιρισμών να δημιουργούσαν 
μια εταιρεία leasing αγροτικών μηχανημάτων 
καινούριων ή μεταχειρισμένων, βοηθώντας τα 
μέλη τους να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή 
τους, ή ακόμα και να ανταλλάξουν τα μηχανή-
ματά τους με άλλα, αλλάζοντας το μείγμα της 
παραγωγής τους. Η δημιουργία μιας παρόμοιας 
εταιρείας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο θα 
απέδιδε πολλαπλάσια από την κεντρικά ελεγ-
χόμενη θυγατρική της τράπεζας που θα ασχο-
λούνταν με το παραπάνω αντικείμενο.

4. Ενίσχυση ρόλου συνεταιριστικών τραπε-
ζών και νέων πιστωτικών οργανώσεων. Η κε-
ντρική οικονομική πολιτική πρέπει να προβλέ-
πει ενίσχυση με κάθε τρόπο τόσο των υφιστάμε-
νων, όσο και των νέων οργανώσεων, με κάθε 
μορφή ενίσχυσης. Τρόποι, και μάλιστα με βάση 
το κοινοτικό κεκτημένο, υπάρχουν πολλοί, η 
βούληση λείπει. 

5. Επαναφορά παλαιών τραπεζικών μορ-
φών χρηματοδότησης με εκσυγχρονισμένη 
μορφή (π.χ. ΠΑΕΓΑΕ, συναλλαγματικές). Πρέ-
πει να επανεξετάσουμε παλαιές τραπεζικές και 
συναλλακτικές πρακτικές και τεχνικές, οι οποί-
ες θα μπορούσαν να δώσουν διεξόδους. Για πα-
ράδειγμα, η ΠΑΕΓΑΕ όπου πήγαιναν παλαιά οι 
παραγωγικές μονάδες και ενεχυρίαζαν κυρίως 
τα αργής ανακύκλωσης αποθέματα τους, σήμε-
ρα υπολειτουργεί, κυρίως λόγω της απροθυ-
μίας των ελληνικών χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων να εγκρίνουν χρηματοδοτήσεις με βάση 
τους τίτλους της. 

6. Νέες μορφές χρηματοδότησης (micro-
finance, crowfunding, κ.λπ). 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε αρκε-
τές δεκάδες παραδείγματα όμως δεν είναι της 
ώρας. Αυτό που αποτελεί επιτακτική ανάγκη να 
καταλάβει ο μέσος Έλληνας είναι ότι δεν υπάρ-
χουν αδιέξοδα, τα αδιέξοδα τα δημιουργούν 
αυτοί που εξυπηρετούνται από αυτά. Μόνο η 
επιστροφή στην παράδοσή μας, με εκσυγχρο-
νισμένο τρόπο, θα μας επιτρέψει να ορθοποδή-
σουμε, αργά και σταθερά. 

Ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα
Του «Χαγκέα»

Κριτική και προοπτικές για μια στρατηγική ανάπτυξης ενδογενών χρηματοοικονομικών εργαλείων

Με λίγα λόγια, ενώ στην Ισλανδία και την Ιρλανδία το τραπεζικό σύστημα δημιούργησε τη 
χρηματοπιστωτική κρίση, στην Ελλάδα ο δημόσιος τομέας ευθύνεται ως επί το πλείστον για 
την κατάρρευση των τραπεζών. 
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Τους τελευταίους μήνες γίνα-
με μάρτυρες μιας καθ’ όλα άδι-
κης κατά τη γνώμη μου, επίθεσης 
κατά του προέδρου Αναστασιάδη, 
προερχόμενης από μερίδα των 
ίδιων του των ψηφοφόρων. Η επί-
θεση αυτή αφορούσε την πρακτι-
κή και τη φιλοσοφία που ακολού-
θησε κατά τις συνομιλίες προς 
«επίλυσιν» του κυπριακού προ-
βλήματος.

Τ 

ις ίδιες ανέξοδες φωνα-
σκίες ακούσαμε (από ψη-
φοφόρους του) και όταν ο 
προηγούμενος πρόεδρος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. 
Χριστόφιας, προσπάθησε να «λύ-
σει» το κυπριακό πρόβλημα με τη 
μέθοδο (όπως και ο κ. Αναστασι-
άδης) της τυφλόμυγας, ηθελημέ-
να καλύπτοντας τα μάτια του στις 
πραγματικές παραμέτρους του Κυ-
πριακού (βιωσιμότητα της λύσης, 
πάγιες στρατηγικές επιδιώξεις της 
Τουρκίας, αγνοώντας τις γεωστρα-
τηγικές συνθήκες της ευρύτερης 
περιοχής μας).

Ο κυπριακός λαός που τώρα 
δήθεν εξεγείρεται, αλλάζοντας 
πολυθρόνα στο σαλόνι του σπιτιού 
του, δεν γνώριζε –αναρωτιέμαι– 
ποια ήταν η φιλοσοφία του κ. Χρι-
στόφια όσον αφορά στο Κυπριακό; 
Δεν ήταν «το τσιμέντωμα του Ναι»; 
Ακόμα χειρότερα, δεν παρατήρη-
σε τον εκ φύσεως πιο εκδηλωτι-
κό κ. Αναστασιάδη, ο οποίος πε-
ριόδευσε τόσο στην Εσπερία, όσο 
και στο «Istanbul» μετά κουστωδί-
ας για να μας καταγγείλει (το 76% 
των Ελλήνων αυτού του τόπου) 
που ψηφίσαμε «Όχι» στο ανανι-
κό έκτρωμα; Το δε αντιδημοκρατι-
κό του παραλήρημα δεν κατάφερε 
να το συγκροτήσει εντός του «Δή-
μου», αλλά, χολωμένος που δεν 
λάβαμε υπόψη την αλάνθαστή του 
διάνοια, αναχώρησε τότε ηγούμε-
νος της καταγγελτικής του εκστρα-
τείας σε Ανατολή και Δύση!

Δεν γνώριζε λοιπόν ο Κύπρι-
ος ψηφοφόρος, που εξέλεξε τους 
Χριστόφια και Ανασταδιάδη, ότι αυ-
τοί θα διαχειριστούν τις τύχες του 
διαπραγματευόμενοι το Κυπριακό; 
Ο συγκεκριμένος ψηφοφόρος δεν 
καταλάβαινε τι έκανε; Δεν ήξερε τι 
ψήφιζε και προς τα πού θα πήγαι-

ναν το εθνικό θέμα ;
Εάν οι Ελληνοκύπριοι είναι 

υπεύθυνοι για την ιστορία τους, 
συνεπώς είναι υπεύθυνοι και για 
την κατάσταση στην οποία βρίσκο-
νται σήμερα. Το να κατηγορούν 
τον έναν ως «ανθρωπάκι» και τον 
έτερον ως «μέθυσο» αποτελεί μια 
φθηνή υπεκφυγή και αποποίη-
ση συλλογικών ευθυνών. Δείχνει 
άγνοια των πραγματικών παρα-
μέτρων του Κυπριακού, ή ηθελη-

μένη παραγνώριση της αλήθειας. 
Δείχνει εύκολη πίστη στους δημα-
γωγούς και συνεπάγεται νηπιακή 
πολιτική σκέψη. Μα το χειρότερο 
από όλα, δείχνει προσήλωση στα 
ωφελιμιστικά πρόσκαιρα αγαθά 
που θα αποκτήσουν, όταν του δι-
κού τους χρώματος (διότι μόνον 
εκεί διαφέρουν) κομματική φυλή, 
υφαρπάξει την εξουσία... και ο τό-
πος ας καεί.

Το πρόβλημα, δυστυχώς, δεν 
περιορίζεται μόνο στον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε τη Δημοκρατία, 
ούτε άπτεται μόνο του καρκίνου 
της κομματοκρατίας ή της διαφθο-
ράς κάποιων κοινωνικών ομάδων 
και της ρουσφετολογικής αντίλη-
ψης που μπορεί να έχουν κάποιοι 
άλλοι, όσον αφορά το άρμεγμα του 
κράτους.

Είναι το πρόβλημα, δυστυχώς, 
βαθύτερο, και όσα περιγράψαμε 
αποτελούν μάλλον τα αποτελέ-
σματα ενός κατά βάση ανθρωπο-
λογικού προβλήματος. Αν υποθέ-
σουμε ότι όλα αυτά θα λύνονταν 
ως διά μαγείας, αύριο, θα μπο-
ρούσε ο σημερινός Νεοκύπριος να 
επιζήσει ως ανθρωπολογικό εί-
δος έστω μεσοπρόθεσμα; Η απά-
ντηση, δυστυχώς, είναι πως όχι. Τι 
κάνουμε σε έναν τόπο όπου ελλο-
χεύει ο κίνδυνος του εξανδραποδι-

σμού; Απλώς αναθέτουμε στους δι-
ακηρυγμένα πιο λαϊκιστές και εν-
δοτικούς να λύσουν ερήμην μας το 
πρόβλημα. Εμείς, δε, έχουμε πα-
ραδοθεί εδώ και χρόνια στις αγκά-
λες ενός ηδονιστικού αυτομηδενι-
σμού.

Η καταναλωτική λαιμαργία του 
Νεοκυπρίου τον προσανατόλισε 
προς την ακόρεστη ζήτηση ακόμα 
περισσότερων και περισσότερων 
υλικών αγαθών.

Η βιολογική του επιβίωση, 
μέσω ενός κράτους το οποίο του 
διασφαλίζει την ατομική του ελευ-
θερία και τις αστικές δικαιοπολιτι-
κές του κατακτήσεις, δεν φαίνεται 
να τον απασχολεί. Αναθέτοντας ο 
Κύπριος σε αυτόματο πιλότο (στον 
πρόεδρο, στην προκειμένη περί-
πτωση) την επίλυση ενός θέματος 
που είναι ταυτόσημο με τη βιολογι-
κή του επιβίωση, στην ουσία εξέρ-
χεται οικιοθελώς από το κάδρο της 
ιστορίας και μπαίνει (έχει μπει προ 
πολλού) σε τροχιά εξαφάνισης. Αν 
υπάρχει ακόμα (ως είδος και ως 
κράτος), τούτο οφείλεται στην πα-
θιασμένη δράση κάποιον δυνα-
μικών ανθρώπινων νησίδων που 
έχουν έντονο το αίσθημα και τη θέ-
ληση για μία ζωή αξιοπρεπή και 
ελεύθερη, καθώς και στην ύπαρ-
ξη κάποιων μεμονωμένων πολι-

τικών που έχουν το αίσθημα της 
ιστορικής ευθύνης και του δικαί-
ου, ριζωμένο μέσα τους.. (βλέπε 
Τ. Παπαδόπουλος και πιο πρόσφα-
τα Ν. Κοτζιάς) 

 Αν καταφέρει η Τουρκία και 
οι Κύπριοι αχάπαροι να επιτύχουν 
μια «συνεταιριστική λύση», πα-
ραδίδοντας πολιτικές και διοικητι-
κές υπερεξουσίες στον περιούσιο 
«τουρκοκυπριακό λαό» τότε σύ-
ντομα, εύκολα και προπάντων οι-
κονομικά, οι ανθρωπολόγοι και οι 
ιστορικοί θα κατατάξουν το νεοκυ-
πριακό είδος στην ερευνητική κα-
τηγορία των ανθρώπων που αυτο-
κτόνησαν συλλογικά χωρίς να το 
αντιληφθούν!

 Ο παρακμιακός νεοκυπρια-
κός Τύπος (προσοχή, οι οικονομι-
κοί δείκτες μπορεί να βρίσκονται 
σε άνοδο από τώρα έως και τότε, 
αλλά πρέπει να ξεμάθουμε να δια-
βάζουμε οικονομίστικα, αν θέλου-
με να επιζήσουμε), μόλις έρθει σε 
επαφή με την πρωτοβουλία του νε-
οθωμανικού βαρβαρισμού θα εξα-
τμιστεί σχεδόν αμέσως.

 Η μάχη για τη διαφύλαξη-εν-
δυνάμωση και αμυντική θωράκι-
ση της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
προφανώς και αποτελεί μονόδρο-
μο, πρέπει απλώς να έχουμε υπό-
ψη μας ότι αποτελεί μεσοπρόθε-
σμο στόχο. Η αλήθεια είναι ότι δεν 
μπορεί να διασφαλίσει και πολ-
λά σε βάθος χρόνου. Μπορεί μόνο 
να δώσει μια ανάσα ιστορικού 
χρόνου, ο οποίος να λειτουργή-
σει προς δύο κατευθύνσεις: Πρώ-
τον, να μας βρει ως συγκροτημένη 
κρατική οντότητα στο επερχόμενο 
γεωπολιτικό επερχόμενο τσουνά-
μι, άρα κάπως πιο προστατευμέ-
νους («Στους σεισμούς που θε να 
ρθουν ελπίζω», για να ξαναθυμη-
θούμε τον Μπέρτολτ Μπρεχτ). Δεύ-
τερον, να δοθεί χρόνος ελεγχόμε-
νης (άρα και κάπως ασφαλέστε-
ρης) αυτοκαταστροφής του νεοκυ-
πριακού ανθρωπολογικού τύπου, 
ώστε να θέσει τις συνθήκες και να 
δώσει τις πρακτικές για μετουσίω-
σή του σε βιώσιμο είδος...

*Από την ομώνυμη ταινία των 
αδελφών Κοέν: No country for 
old men.

Καμιά Πατρίδα για τους μελλοθάνατους*
ο τύπος του «νεοκύπριου» αντιμέτωπος με τις συνέπειες των πράξεών του...

του Σάββα Μαστραππά

“ 
Ο κυπριακός λαός 

που τώρα δήθεν 

εξεγείρεται, αλλά-

ζοντας πολυθρόνα 

στο σαλόνι του σπι-

τιού του, δεν γνώ-

ριζε –αναρωτιέμαι– 

ποια ήταν η φιλοσο-

φία του κ. Χριστό-

φια όσον αφορά στο 

Κυπριακό; Δεν ήταν 

«το τσιμέντωμα του 

Ναι»; 

Αναθέτουμε στους διακηρυγμένα πιο λαϊκιστές και ενδοτικούς να λύσουν ερήμην μας το πρόβλημα. Εμείς, δε, 
έχουμε παραδοθεί εδώ και χρόνια στις αγκάλες ενός ηδονιστικού αυτομηδενισμού.
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Π 

ολύ ενδιαφέροντα τα όσα κατήγ-
γειλε, στο πλαίσιο συνεδρίασης 
του περιφερειακού συμβουλί-
ου Βορείου Αιγαίου, η σύμβου-

λος της ΛΑΕ, και γνωστή από τη θητεία της 
στην (κρατική και κατειλημμένη) ΕΡΤ, Αγλα-
ΐα Κυρίτση, σε σχέση με το πάρτι των ΜΚΟ 
που γίνεται στα νησιά της συγκεκριμένης 
περιφέρειας. Αξίζει να αναδημοσιεύσου-
με μερικά αποσπάσματα από την εισήγηση:  

«Με επίσημο έγγραφο του υπουρ-
γού Μεταναστευτικής Πολιτικής Γιάννη 
Μουζάλα, που κατατέθηκε στη Βουλή στις 
15 Φεβρουαρίου 2017, προκύπτει ότι:
• Στη Λέσβο δραστηριοποιούνται 8 ΜΚΟ 
με (κρατηθείτε) 705 εργαζόμενους.
• Στη Χίο ,7 ΜΚΟ με 194 εργαζόμενους.
• Στη Σάμο 2 ΜΚΟ με 51 εργαζόμενους.
Ας πάμε τώρα στους αριθμούς των προ-
σφύγων.
Σύμφωνα με τα χτεσινά επίσημα στοι-
χεία του Συντονιστικού Οργάνου για την 
Προσφυγική Κρίση, έχουμε τα εξής.:
• Στη Λέσβο φιλοξενούνται συνολικά 4.735 
πρόσφυγες, εκ των οποίων 3.348 σε δομές, 
Μόρια, δηλαδή, και 1.387 σε χώρους. 
• Στη Χίο φιλοξενούνται συνολικά 3.548 
πρόσφυγες, εκ των οποίων 1.086 σε δομές 
και 2.462 σε χώρους.
• Στη Σάμο φιλοξενούνται συνολικά 2.038 
πρόσφυγες, εκ των οποίων 1.786 σε δομές 
και 252 σε χώρους.

Για να κάνουμε έναν απλό υπολογι-
σμό. Αν διαιρέσουμε τον αριθμό των προ-
σφύγων με τον αριθμό των εργαζομένων 
σε ΜΚΟ, θα βγάλουμε εξαιρετικά συμπε-
ράσματα.

Ακούστε τις αναλογίες:
Στη Λέσβο, η αναλογία είναι 1 προς 

7. Ακούτε; 1 προς 7. Δηλαδή, σε κάθε 
έναν εργαζόμενο σε ΜΚΟ, αντιστοιχούν 
7 πρόσφυγες.

Αντίστοιχα στη Χίο, σε κάθε έναν εργα-
ζόμενο σε ΜΚΟ, αντιστοιχούν 18 πρόσφυ-
γες, ενώ στη Σάμο –που είναι "ριγμένη"– 
αντιστοιχούν 51 πρόσφυγες.

Οι αναλογίες συγκρινόμενες με τις συν-
θήκες διαβίωσης των προσφύγων, είναι 
πραγματικά τρομακτικές.

Και μιλάμε, επαναλαμβάνω, μόνο 
για εργαζόμενους σε ΜΚΟ. Δεν υπο-
λογίζουμε τους εργαζόμενους στην 
Υπηρεσία Ασύλου ή τους 8μηνίτες ερ-
γαζόμενους, μέσω των δήμων, από το 
πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Καταλάβατε, λοιπόν, για τι μπίζνες 
μιλάμε; Τα στοιχεία είναι συντριπτικά.

Ο Γκάρντιαν, σε άρθρο του στις 9 
Μαρτίου, ανέδειξε ακριβώς το έλλειμμα, 
ψάχνοντας πόσα, σε ποιους και πού πάνε τα 
λεφτά για το προσφυγικό.

Έλεγε, λοιπόν, ότι η διαδικτυακή πλατ-
φόρμα ενημέρωσης Refugees Deeply έχει 

υπολογίσει ότι, από το 2015 έως σήμερα, 
έχουν διοχετευτεί στην Ελλάδα 803 εκα-
τομμύρια δολάρια, ποσό που περιλαμβάνει 
όλα τα κεφάλαια που έχουν εκχωρηθεί ή 
δαπανηθεί, καθώς και τις ιδιωτικές δωρεές.

Τι άλλο εντυπωσιακό λέει ο Γκάρντιαν; 
Ότι ανώτερος αξιωματούχος στον τομέα της 
βοήθειας, υπολογίζει: ότι για κάθε 100 δο-
λάρια που δαπανώνται για την Ελλάδα, έως 
και 70 δολάρια χάνονται κάπου στο δρόμο!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σπα-
τάλης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, κατά 
τον Guardian, αποτελεί το κέντρο υποδο-
χής «Απάνεμο» στη Λέσβο, μια εγκατάστα-
ση αξίας 1 εκατ. δολαρίων, που σχεδιάστη-
κε με την προοπτική να υποδέχεται 2.000 
πρόσφυγες τη μέρα, αλλά δεν λειτούργησε 
ποτέ σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Τα διαβάσατε; Ακούσατε για τι ποσά μιλά-
με; Ο οποιοσδήποτε που ακούει το ποσό και 
σκέφτεται τη Μόρια ή το κλουβί της ΒΙΑΛ, 
θα 'πρεπε να μένει με το στόμα ανοιχτό.

Και για να μη μου πείτε ότι μιλώ με δη-
μοσιεύματα: Τις καταγγελίες του παραιτη-
θέντος γ.γ. Πρώτης Υποδοχής τις διαβάσατε; 

Να πάμε παρακάτω; Μόλις χτες, ο επί-
τροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και 
Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Χρήστος 
Στυλιανίδης, απαντώντας στον πρόεδρο 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Κώστα 
Αγοραστό, στην Ολομέλεια της Επιτροπής 
των Περιφερειών, στις Βρυξέλλες, σύμ-
φωνα με την επίσημη ανακοίνωση της 

Ένωσης, είπε ότι «έχουν διατεθεί γύρω στα 
300-350 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα και υπάρ-
χουν ακόμη γύρω στα 512 εκατ. ευρώ αδι-
άθετα, που σημαίνει ότι υπάρχει η δυνατό-
τητα, ως τοπικές αρχές, να συνεργαστείτε με 
τις κυβερνητικές υπηρεσίες για να μπορέ-
σετε να απορροφήσετε αυτά τα λεφτά, για να 
εξυπηρετηθούν οι πρόσφυγες και μετανά-
στες που είναι στην Ελλάδα».

Και τι άλλο είπε ο κ. Στυλιανίδης; Ότι άλλα 
200 εκατ. ευρώ θα διατεθούν φέτος στην 
Ελλάδα ως ανθρωπιστική βοήθεια, μέσω 
των οργανώσεων. Οι ΜΚΟ που λέγαμε. 

Κι επειδή του τέθηκε ζήτημα ΜΚΟ, τι 
άλλο αποκαλυπτικό είπε;

Ότι: «Τα χρήματα της ανθρωπιστικής βο-
ήθειας της ΕΕ, λόγω του Πλαισίου Αρχών 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας, δεν μπορούν 
να διατεθούν μέσω κρατικών καναλιών.

Διατίθενται μέσω των εταίρων μας, των 
διεθνών ανθρωπιστικών οργανώσεων», 
ανέφερε και εξήγησε: "Συνεργαζόμαστε 
κάτω από πολύ αυστηρούς όρους διαφά-
νειας και λογοδοσίας, με πολύ λίγους, όχι 
όπως λέγεται στην Ελλάδα με πολλές ΜΚΟ, 
που πολλές απ’ αυτές δεν ξέρει κανείς από 
πού έρχονται. Έχουν διατεθεί μέχρι τώρα 
200 εκατ. Αγια τον προηγούμενο χρόνο, θα 
διατεθούν άλλα 200 εκατ. φέτος". Δηλαδή 
400 εκατ. το 2016 και 2017 σε ΜΚΟ.
Αν υπολογίσουμε όσα κατά καιρούς λέει ο 
κ. Αβραμόπουλος, ξεπερνάμε το 1 δισ. από 
την αρχή της κρίσης. Πού πάνε όλα αυτά τα 
λεφτά, σας απασχολεί; Σας ενοχλεί;

Το ότι αλωνίζουν οι ΜΚΟ, ότι το κρά-
τος απουσιάζει, ότι στήνονται νέες μπίζ-
νες πάνω στους πρόσφυγες, τα νησιά και 
τη χώρα, το αναδείξατε; Το κάνατε ση-
μαία; Το αποκαλύψατε; Το καταγγείλατε; 
Κινητοποιήσατε τον κόσμο; Προφανώς και 
όχι και πολύ φοβάμαι ότι ούτε που το 'χετε 
πάρει καν είδηση.

Δεν θα αναφερθώ καθόλου στις πολ-
λαπλές απειλές Ερντογάν. Φαντάζομαι ότι 
κάτι έχετε ακούσει, αν και είμαι σίγουρη ότι 
αδυνατείτε να τις αξιολογήσετε.».

                                                                                                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ἡλιόπετρα Ξάνθης:
Πιστόλια καί 
σιγαστῆρες στό τζαμί!

 

Σ 
τίς 28/3/2017 συνελήφθη ὁ ἰμά-
μης Σαμπρή Ἐμίν Κεχαγιά στήν 
Ἡλιόπετρα Ξάνθης γιά παράνομη 
ὁπλοκατοχή, μετά ἀπό ἔρευνα πού 

ἔγινε ἀπό τήν Ἀστυνομία. Βρέθηκαν στήν κα-
τοχή του, στό σπίτι του καί στόν μιναρέ τοῦ 
τεμένους ὅπου ὑπηρετεῖ (!), τά παραπλεύ-
ρως εἰκονιζόμενα ὅπλα: ἕνα τύπου Φλόμπερ 
καί δύο πιστόλια μέ γεμιστῆρες καί σφαῖρες. 
Μάλιστα τό μεγαλύτερο πιστόλι (ἕνα Glock) 
ἔφερε καί …σιγαστήρα!!! Στόν εἰσαγγελέα δή-
λωσε ἄγνοια γιά τήν ὕπαρξη τῶν ὅπλων καί 
ἀφέθηκε ἐλεύθερος ἐνῶ συνεχίζεται ἡ προανά-
κριση. Εἶναι πάντως γνωστό πώς πρόκειται γιά 
ἄτομο ὑπαγόμενο στόν τουρκομουφτή Ξάνθης 
Ἀχμέτ Μέτε, σημαῖνον στέλεχος τοῦ προξενι-
κοῦ κυκλώματος στήν περιοχή καί πώς ἐμφα-
νιζόταν στίς (δῆθεν θρησκευτικές) φιέστες τοῦ 
“Καραβανιοῦ τῆς Ἀφθονίας”. Πρόσφατη ἦταν 
καί ἡ ἐπίσκεψη τοῦ κόμματος DEB στό χωριό 
καί στό τέμενος, ἐνῶ καί τήν ἡμέρα τῆς ἀπο-
λογίας του ἔγινε κινητοποίηση ἀπό τούς τουρ-
κόφρονες ἔξω ἀπό τό γραφεῖο τοῦ εἰσαγγελέα 
Ξάνθης. Ἀπό ἄλλη συγκυρία βλέπουμε στή 
φωτογραφία τόν νῦν πρόξενο τῆς Τουρκίας 
Ἀλή Ριζά Ἀκιντζή νά μιλάει μέσα στό τζαμί 
τοῦ χωριοῦ καί πίσω του νά δεσπόζει ἡ ...τουρ-
κική σημαία! Δέν μᾶς ἐκπλήσσει βέβαια αὐτό, 
ἀφοῦ σχεδόν σέ κάθε ἀνακαίνιση τεμένους στή 
Θράκη, ἐδῶ καί χρόνια, εἶναι ἕνα σχεδόν ἀπα-
ραίτητο ...μοτίβο.

Ἡ τουρκική “ἐξήγηση” (ὅπως διατυπώθηκε 
ἀπό τόν Μέτε, τήν φασιστοφυλλάδα “Μιλλέτ” 
κτλ) ἦταν νά ἀποδοθεῖ τό πᾶν στήν ὀργάνω-
ση τοῦ Φετουλλάχ Γκιουλέν, παρότι ὁ ἴδιος 
ὁ ἰμάμης δέν εἶπε κάτι τέτοιο στόν εἰσαγγε-
λέα. Ὑποτίθεται πώς τά ἔβαλαν ἐκεῖ τά ὅπλα οἱ 
τῆς FETO γιά νά τόν ἐνοχοποιήσουν καί εἰδο-
ποίησαν τίς Ἀρχές. Κλήθηκαν ἄραγε νά κατο-
νομάσουν ποιούς συγκεκριμένα ἐννοοῦν; Καί 
ποιός μᾶς λέει ὅτι δέν ἀνῆκαν πράγματι σέ κά-
ποιους προξενικούς καί ἕνας γκιουλενικός τούς 
κάρφωσε;

Εἶναι σωστό αὐτό πού εἰπώθηκε ὅτι δέν πρέ-
πει νά μεταφερθοῦν τά ἐσωτερικά προβλήμα-
τα τῆς γείτονος στή χώρα μας. Εἶναι ὅμως ἐξί-
σου σωστό πώς δέν μποροῦμε νά δεχόμαστε 
ὡς ἀληθοφανῆ ὅλα τά τούρκικα σενάρια περί 
γκιουλενικῶν, προκειμένου νά δικαιολογηθη-
θοῦν τά πάντα. Ἄν δηλαδή μεθαύριο βρεθοῦν 
κι ἀλλοῦ ὅπλα ἤ παρανομίες, πάλι τό φταίξι-
μο θά εἶναι κάποιων ἀόρατων FETO κι ὄχι τῶν 
πανταχοῦ παρόντων προξενικῶν; Ἔ, μήν υἱο-
θετήσουμε κι ἐδῶ τήν παρανοϊκή ὑστερία τοῦ 
Ἐρντογάν γιά τήν ὀργάνωση τοῦ μέχρι πρότι-
νος μέντορά του!

Κώστας Καραΐσκος

Το «πάρτι» των ΜΚΟ στα νησιά 
Καταγγελίες από την περιφερειακή σύμβουλο της Λαε, αγλαΐα Κυρίτση. 

“ 
Η εξευτελιστική επι-

τροπεία, τα μνημόνια, 

η φτώχεια και η εξα-

θλίωση έρχεται και 

δένει με τη μετατρο-

πή των νησιών μας σε 

αποθήκες απελπισμέ-

νων.
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Πείτε μας κάποια πράγματα για 
τον σύλλογό σας: πότε ξεκίνησε; 
ποιος είναι ο σκοπός του, ποιοι 
και πόσοι είναι μέλη του; Υπάρ-
χουν αντίστοιχες συλλογικότητες 
στην υπόλοιπη Ελλάδα;  
Ο ΣΥΒΑΑ ιδρύθηκε το 2002 από 
βιοκαλλιεργητές από όλη την επι-
κράτεια με αρχικό  σκοπό την ορ-
γάνωση και λειτουργία αγορών βι-
οκαλλιεργητών στον νομό Αττικής. 
Μέλη του Συλλόγου είναι βιοκαλ-
λιεργητές επαγγελματίες αγρότες, 
οι οποίοι παράγουν και πιστοποι-
ούν τα προϊόντα τους  σύμφωνα με 
τις εθνικές και ευρωπαϊκές προδι-
αγραφές των κανονισμών και τις 
νομοθεσίες ως αυτές ισχύουν σχε-
τικά με τη βιολογική παραγωγή. 
Στον ΣΥΒΑΑ  μέλη μπορούν να γί-
νουν βιοκαλλιεργητές από όλη την 
Ελλάδα – αυτή τη στιγμή στον σύλ-
λογο είναι εγγεγραμμένοι 250 βι-
οκαλλιεργητές-. Επίσης σε Θεσσα-
λονίκη, Πάτρα, Καλαμάτα και αλ-
λού υπάρχουν αντίστοιχοι φορείς 
με ίδιο σκοπό. Το σύνολο των βιο-
καλλιεργητών ανά την επικράτεια 
ξεπερνά τους χίλιους. 

Οι αγορές βιολογικών προϊόντων 
κάνουν πράξη ένα σημαντικό ζη-
τούμενο της ανισορροπίας στον 
πρωτογενή τομέα: αυτό της υπέρ-
βασης των μεσαζόντων και της 
απευθείας σχέσης παραγωγού-
καταναλωτή. Περιγράψτε μου την 
έκταση του φαινομένου, τα ποι-
οτικά του χαρακτηριστικά, όπως 
π.χ. τη σχέση που αναπτύσσεται 
με τους καταναλωτές και τη συμ-
βολή σας στην αλλαγή του δια-
τροφικού-καταναλωτικού προτύ-
που. Ποιες οι δυσκολίες και ποια 
τα αιτήματά σας προς το κράτος 
και την Τ.Α, ώστε να υπάρξει πε-
ραιτέρω βιώσιμη επέκταση του 
θεσμού;
Τα οφέλη που προκύπτουν από 
την απευθείας διάθεση των προϊό-
ντων στους καταναλωτές είναι πολ-
λά. Σημαντικότερα αυτών είναι για 
μεν τους παραγωγούς η επίτευξη 
καλύτερων τιμών στο παραγόμε-
νο προϊόν, με γνώμονα την επίτευ-
ξη μιας βιώσιμης βιοκαλλιέργειας, 
για δε τους καταναλωτές, η δυνατό-
τητα πρόσβασης σε οικονομικότε-
ρα και ποιοτικότερα προϊόντα της 
επιλογής τους. Κατά ομολογία των 
καταναλωτών, αυτό που κερδίζει 
την εμπιστοσύνη τους είναι η φρε-
σκάδα, η διατηρησιμότητα, η γεύ-
ση και το άρωμα των προϊόντων 

που προμηθεύονται από τις αγορές 
μας. Παράλληλα ο αστός κατανα-
λωτής έχει τη δυνατότητα μέσα από 
τις αγορές βιοκαλλιεργητών, να έρ-
θει πιο κοντά στη διαδικασία παρα-
γωγής των βιολογικών προϊόντων, 
να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και 
κοινωνικής αλληλεγγύης με τους 
Έλληνες βιοκαλλιεργητές. Η ικα-
νοποίηση των παραγωγών έρχεται 
με την επίσκεψη των καταναλωτών 
στα κτήματά μας. 

Τα βασικά αιτήματα των Συλ-
λόγων ανά την επικράτεια αφο-
ρούν κυρίως τη θεσμοθέτηση της 
λειτουργίας των αγορών βιοκαλ-
λιεργητών, ένα αίτημα το οποίο εί-
ναι υψίστης σημασίας για τη συνέ-
χιση της λειτουργίας των αγορών 
μας και κυρίως της επέκτασης και 
ανάπτυξης αυτών. Δυστυχώς μέχρι 
σήμερα δεν έχει βρεθεί η πολιτική 
βούληση για να επιτευχθεί αυτό το 
τόσο σημαντικό αίτημά μας. Δευτε-
ρευόντως, ζητάμε από την πολιτεία 
να στηρίξει την ελληνική βιοκαλλι-
έργεια, δίνοντας σε εμάς τη δυνατό-
τητα να παράγουμε ακόμα πιο ποι-
οτικά, οικονομικότερα και ανταγω-
νιστικότερα προϊόντα, όπως γίνε-
ται και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες. Κλείνοντας τον κύκλο των 
βασικών μας αιτημάτων, ζητάμε 
αυστηρότερους ελέγχους και πλή-

ρη διαφάνεια των διαδικασιών 
ελέγχου και πιστοποίησης των βιο-
λογικών προϊόντων, καθώς επίσης 
και τη σωστή διαχείριση των κοι-
νοτικών προγραμμάτων για τη στή-
ριξη της βιολογικής γεωργίας, με 
σκοπό τη μέγιστη δυνατή ανάπτυ-
ξη και στήριξη αυτών που πραγμα-
τικά παράγουν. 

Η παραγωγή βιολογικών προϊό-
ντων, πέρα από την εύλογη συμ-
βολή της στην εξισορρόπηση αν-
θρώπου–οικοσυστήματος, απο-
τελεί ένα μοντέλο παραγωγής 
που περιορίζει την εξάρτηση από 

τις πολυεθνικές των σπόρων –
υβριδίων & μεταλλαγμένων–, 
των πετροχημικών και των εφο-
δίων, παράγοντας προϊόντα υψη-
λής προστιθέμενης και διατροφι-
κής αξίας. Άρα αποτελεί μια ση-
μαντική απάντηση στην πολυεπί-
πεδη κρίση που μαστίζει τη χώρα 
μας. Ποια είναι η εξέλιξη του το-
μέα με όρους πραγματικής παρα-
γωγής, και τι δυνατότητες υπάρ-
χουν για την περαιτέρω ανάπτυξή 
του, συμβάλλοντας –μεταξύ άλ-
λων– και στην αντιμετώπιση της 
μεγάλης ανεργίας των νέων, ιδι-
αίτερα στα αστικά κέντρα;
Τα τελευταία χρόνια, όλο και πε-
ρισσότεροι Έλληνες βιοκαλλιεργη-
τές στέφονται στην αναζήτηση ντό-
πιων ποικιλιών, αποφεύγοντας την 
καλλιέργεια υβριδίων, με σκοπό 
την παραγωγή ποιοτικότερων και 
συνάμα ανταγωνιστικότερων προ-
ϊόντων, τα οποία από αρχαιοτάτων 
χρόνων εγκλιματίστηκαν στην ελ-
ληνική ύπαιθρο. 

Αυτό το εγχείρημα μας δίνει τη 
δυνατότητα να παράγουμε προϊό-
ντα με χαμηλότερο κόστος και πα-
ράλληλα να ενισχύουμε τη βιο-
ποικιλότητα του τόπου μας. Θετι-
κό είναι το γεγονός ότι τα τελευταία 
χρόνια διαπιστώνουμε μια ηλικια-

κή ανανέωση των βιοκαλλιεργη-
τών, το οποίο σημαίνει ότι αρκετοί 
νέοι στρέφονται προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Παράλληλα, στον αστικό 
ιστό ξεφυτρώνουν όλο και περισ-
σότερα περιβόλια δίνοντας χρώμα, 
άρωμα και ποιότητα ζωής στον πε-
ρίγυρό μας. 

Για να μπορέσουμε να πούμε 
ότι βιολογική γεωργία αποτελεί τη 
λύση στην κρίση έχουμε πολύ δρό-
μο ακόμα, καθώς την τελευταία δε-
καετία οι πολιτικές που ακολου-
θούνται στη χώρα μας δεν είναι 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το κίνημα ΑΡΔΗΝ θέτει ως ορό-
σημο το 2021 για μια αναγέννη-
ση –ανασυγκρότηση του Ελληνι-
σμού, όρο για τη συλλογική μας 
επιβίωση τον 21ο αιώνα. Βασι-
κή συνιστώσα αυτής της πορεί-
ας είναι η αυτόκεντρη και ενδο-
γενής παραγωγή. Στον τομέα της 
αγροτικής παραγωγής, ποιες εί-
ναι οι βασικές προϋποθέσεις για 
τη ριζική μετατροπή του κυρίαρ-
χου μονο-καλλιεργητικού –ενερ-
γοβόρου και ευρωεπιδοτούμε-
νου μοντέλου; 
Σύμφωνα με τα όσα ορίζει η εθνι-
κή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
την παραγωγή βιολογικών προϊό-
ντων, αμέσως καταλαβαίνουμε ότι 
ο μόνος τρόπος για να λυθούν τα 
προβλήματα που αναφέρετε είναι 
να κάνουμε πράξη σε μεγαλύτερη 
κλίμακα αυτό που ορίζεται ως βιο-
λογική παραγωγή. 
Συγκαλλιέργειες, βιοποικιλότη-
τα, διατήρηση άγριας πανίδας και 
άγριας χλωρίδας, ο απόλυτος σε-
βασμός για τη φύση και τον κατα-
ναλωτή είναι τα όπλα που έχουμε 
στα χέρια μας για να ξεφύγουμε 
από τον δρόμο των ενεργοβόρων 
και καταστροφικών τρόπων καλ-
λιέργειας, που τόσο έντονα στηρί-
χθηκαν με κονδύλια οι επιδοτήσεις 
τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 
Η δημιουργία των ζωνών αστικών 
αγρών θα δώσει στη χώρα μας μιά 
άλλη παιδεία και μία πολύ καλύτε-
ρη ποιότητα ζωής. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας δια-
βεβαιώσω ότι ο χώρος μας στην 
Ξενοφώντος 4 θα είναι ανοιχτός, 
συμβάλλοντας επιπρόσθετα στην 
περαιτέρω ανάδειξη και προβο-
λή των προϊόντων σας στους φί-
λους μας.

        ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2021» 

Βιολογικές αγορές: Ώθηση στην απευθείας ανάθεση
Συνέντευξη του Μαΐστρου Καραμπάση, Πρόεδρου του Συλλόγου Βιοκαλλιεργητών αγορών αττικής, στον νίκο ντάσιο

“ 
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.  

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι Έλληνες βιοκαλλιεργητές στέφονται στην αναζήτηση ντόπιων ποικι-
λιών αποφεύγοντας την καλλιέργεια υβριδίων με σκοπό την παραγωγή ποιοτικότερων και συνάμα ανταγωνι-
στικότερων προϊόντων τα οποία από αρχαιοτάτων χρόνων εγκλιματίστηκαν στην ελληνική ύπαιθρο. 
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Το ότι οι συνεταιριστικές ιδέες και πρακτι-
κές αποδεικνύονται ανθεκτικές και δημι-
ουργικές μέσα σε περιβάλλον οικονομικής 
κρίσης, ύφεσης και ανάσχεσης του επιχει-
ρηματικού δυναμισμού –ιδίως των πολυ-
εθνικών και γενικώς των μεγάλων ανώνυ-
μων εταιρειών– είναι πλέον παγκοσμίως 
γνωστό και αποδεδειγμένο με τεκμήρια.

Π 

ου κατά… τεκμήριο, όμως, προέρ-
χονται από άλλες χώρες πλην της 
Ελλάδας, αρκετές από τις οποίες 
μάλιστα αποτελούν μέρος του ευ-

ρωπαϊκού νότου (Ισπανία, Ιταλία) και βιώνουν 
μια μεγάλη συνεταιριστική αναγέννηση – κα-
θώς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεμονωμέ-
νοι παραγωγοί, καταναλωτές, ενώνουν τις δυ-
νάμεις τους εφευρίσκοντας πρωτότυπες μεθό-
δους συνεργατικού εξορθολογισμού του κό-
στους, που επιτρέπει στα εγχειρήματά τους να 
αποδίδουν αργά και σταθερά, μέσα στο ταραγ-
μένο οικονομικό περιβάλλον.

Δυστυχώς δεν επαληθεύεται το ίδιο και 
στην χώρα μας, όπου υπάρχει μεν μια ανανέ-
ωση του ενδιαφέροντος για τις συνεταιριστι-
κές πρακτικές, έπειτα από το κάζο και την κα-
τάρρευση των δεκαετιών 1980 και 1990, που 
οφείλεται εν πολλοίς στην πασοκική, και, κατά 
δεύτερο λόγο, ευρύτερα κομματική φαυλο-
κρατία, ωστόσο ακόμη παραμένει αρκετά αναι-
μική.

Αιτίες για αυτήν την αναιμικότητά της απο-
τελεί μεταξύ άλλων και η υπόγεια επιβίωση 
λανθασμένων πρακτικών και νοοτροπιών, που 
αναπαράγουν το παλιό με τα ρούχα του και-
νούριου, επαναφέροντας την συνεταιριστική 
δυναμική στις πρακτικές του παρελθόντος. Ο 
ελάχιστος θεωρητικός και πολιτικός απολογι-
σμός της κρίσης των συνεταιρισμών στην Ελ-
λάδα συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, 
καθώς δεν υπάρχει μια συζήτηση που να έχει 
επισημάνει και να καταλήγει στο τι θα πρέπει 
να φοβούνται και τι όχι εκείνοι που διαλέγουν 
να βαδίσουν τον δρόμο της συνεργατικότητας.

Κυριαρχούν έτσι ακόμα στον χώρο γενικο-
λογίες περί  «κακού καπιταλισμού» –οι οποί-
ες θυμίζουν εκθέσεις υπό ένταξη κνιτών μα-
θητών του 1970· ακόμη, μια ακραία σταλινο-
γενής ιδεοληψία, που βρήκε στους συνεταιρι-
σμούς ένα εύχρηστο προσωπείο για να κρύψει 
τις παλιές αντιλήψεις για την αναγκαιότητα ρι-
ζικής «σοβχοζοποίησης»/και «κολχοζοποίη-
σης» της παραγωγής, ιδέες δηλαδή που ται-
ριάζουν περισσότερο σε καθεστώτα ανατολι-
κής δεσποτείας, παρά στη μικροϊδιοκτητική-
δημοκρατική ελληνική κοινωνία. Και, τέλος, 
μια ισχυρή αναβίωση των πρακτικών «πολι-
τικού καρτέλ», που σπεύδουν να εργαλειοποι-
ήσουν τους συνεταιρισμούς, προς παραγω-
γή πολιτικής υπεραξίας. Για να δείξουν, δηλα-

δή, την αντικαπιταλιστική στιβαρότητα της τάδε 
ή της δείνας, αριστερόστροφης ή αντιεξουσια-
στικής γκρούπας, ή για να αποτελέσουν όχημα 
πολιτικής επιβίωσης και προβολής διάφορων 
παραγόντων που έχουν θητεύσει στο μεγάλο 
σχολείο εκπασοκισμού των πάντων.     

Κι όμως, αξίζει να θυμηθούμε ότι όλες οι 
αδυναμίες του παλαιού συνεταιριστικού κινή-
ματος, που χρεοκόπησε μέσα στη μεταπολί-
τευση, δεν ήταν κατ’ αρχήν και κατ’ αρχάς οικο-
νομικές, αλλά ακριβώς πολιτικές: Διότι οι συνε-
ταιρισμοί θα λεηλατηθούν κατ' εξοχήν από τα 
καρτέλ της πολιτικής εξουσίας και ιδίως τους 
ταγούς της «κοινωνικοποίησης» του 1980, 
προκειμένου να… "κοινωνικοποιηθεί" η διαρ-
παγή του συνεργατικού πλούτου, να γίνουν οι 
συνεταιρισμοί ένα ακόμα εργαλείο/μέσο επί-
τευξης πελατειακών διορισμών, για να αποτε-
λέσουν ένα ακόμη πλοκάμι του κομματικού 
κράτους. Αυτό έφαγε τους συνεταιρισμούς, δη-
λαδή τη μοναδική προοπτική να αποκτήσει η 
χώρα μια ισχυρή παραγωγική δυναμική, συ-
ντονίζοντας τη μικρή και τη μεσαία ιδιοκτησία. 
Και τώρα; Διάφοροι προσπαθούν να αναβιώ-
σουν αυτές τις αμαρτίες «πολεμώντας το νέο με 
το να σηκώνουν τις σημαίες του».

Κατά τα άλλα, άλλες πρωτοβουλίες πασχί-
ζουν να αναμετρηθούν με τη φθορά και την 
παρακμή που βασιλεύει στη χώρα· έχουν μά-
λιστα να κομίσουν φρέσκο λόγο και επιχειρή-
ματα που σώζουν τη συνεταιριστική ιδέα και 
την οδηγούν έξω από τη Σκύλλα και τη Χά-
ρυβδη της παρωχημένης πολιτικής διαίρεσης 
μεταξύ αριστεράς και δεξιάς.

Έτσι, για παράδειγμα, οι συνεταιρισμοί συν-
δέονται πλέον με ζητήματα όπως αυτό της απο-
κέντρωσης, καθώς συμβάλλουν στην παραμο-
νή οικονομικά ενεργών πληθυσμών στην ελ-
ληνική περιφέρεια· της υπεράσπισης της μι-
κρομεσαίας ιδιοκτησίας, καθώς μπορούν να 
αποτελέσουν όχημα κλαδικών ή διακλαδι-
κών συνεργειών για την αντιμετώπιση των με-
σαζόντων, τη μείωση του κόστους σε κεφα-
λαιουχικά αγαθά και επενδύσεις, ή σε διαφή-

μιση και προώθηση των προϊόντων· τη βελτί-
ωση της ενδοπεριφερειακής συνοχής καθώς 
ήδη, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα, διάφορα συνε-
ταιριστικά  εγχειρήματα εφαρμόζουν εδώ και 
τώρα πρακτικές τοπικοποίησης, εκμηδενίζο-
ντας τις αποστάσεις μεταξύ του τόπου παραγω-
γής και κατανάλωσης με το να δημιουργούν 
οικονομικά κυκλώματα που συνδέουν το κλει-
νόν άστυ με τις ημιαστικές και περιαστικές πε-
ριοχές· τη φυγή των νέων, βεβαίως, βεβαίως, 
καθώς μπορούν να αποτελέσουν εργαλείο για 
την προώθηση της συλλογικής επιχειρηματι-
κότητας στα εμπειροτεχνικά ή τα επιστημονικά 
επαγγέλματα, κρατώντας εξειδικευμένο εργα-
τικό δυναμικό στον τόπο μας.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο στοίχημα μένει 
ακόμα να κερδηθεί: Θα καταφέρουν οι συνε-
ταιρισμοί και τα συνεργατικά εγχειρήματα να 
εγκαινιάσουν μια εκδοχή των «κοινών», όπου 
δεν θα κυριαρχούν νοοτροπίες και πρακτικές 
πολιτικής και ιδεολογικής εκμετάλλευσης, πε-
λατειακής υποταγής,και παραταξιακών φατρι-
ασμών; Αν ναι, θα εγκαινιάσουν μια πολιτιστι-
κή επανάσταση, που θα διευκολύνει και στην 
ανασυγκρότηση των παραδοσιακών μορφών 
δημοσίου –δηλαδή του κρατικού μηχανισμού. 
Αν όχι, τα κοινά θα παραμένουν καθρέφτης της 
παρακμής μας.   

Συνεταιρισμοί
και «πολιτικά καρτέλ»
η ύπαρξή τους απειλεί να οδηγήσει ξανά τον συνεργατισμό σε ανυποληψία

“ 
Οι συνεταιρισμοί θα 

λεηλατηθούν κατ' εξο-

χήν από τα καρτέλ της 

πολιτικής εξουσίας, και 

ιδίως τους ταγούς της 

«κοινωνικοποίησης» 

του 1980.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2021»

Τ 

ελικά, υπάρχει τρόπος να 
είναι σήμερα κανείς και-
νοτόμος, και να εισάγει 
πολιτικές μεγιστοποίη-

σης κοινωνικής ωφέλειας, παρά 
τα κακά χάλια στα οποία βρίσκεται 
η πολιτική ζωή του τόπου. 

Αυτό αποδεικνύει το παράδειγμα 
του Δήμου Νάουσας, ο οποίος προ-
σφάτως διά του δημάρχου του, Νί-
κου Κουτσογιάννη, παρουσίασε σε 
σχετική εκδήλωση του ευρωκοινο-
βουλίου μια έξυπνη πολιτική εξοικο-
νόμησης ενέργειας: «Λόγω της με-
γάλης υψομετρικής διαφοράς, κατά 
την πτώση του νερού από τις πηγές 
της Νάουσας δημιουργείται μεγά-
λη κινητική ενέργεια την οποία μέ-
χρι τώρα εκτονώνουμε με τα φρεάτια, 
χωρίς να την αξιοποιούμε περαιτέ-
ρω. Με το πρότζεκτ αυτό και μειώνε-
ται η πίεση του νερού και θα παρά-
γουμε ηλεκτρική ενέργεια την οποία 
στη συνέχεια θα πουλάμε». 

Πρόκειται για ένα έργο εγκατά-
στασης υδροστρόβιλων εντός του 
δικτύου ύδρευσης, οι οποίοι ταυτο-
χρόνως θα εκτονώνουν την μεγά-
λη ορμή του νερού, αλλά και θα πα-
ράγουν ηλεκτρική ενέργεια για την 
εξοικονόμηση κόστους στα δημοτι-
κά κτήρια. Η μελέτη του έργου προ-
βλέπει τη δημιουργία εννέα μικρών 
υδροηλεκτρικών σταθμών, συνολι-
κής ισχύος 2,5 MW, από τους οποί-
ους ο Δήμος θα έχει συνολικό όφε-
λος 1,4 εκ. €.

Το έργο θα πραγματοποιηθεί από 
δάνειο που θα ληφθεί από την Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ύψους 
5 περίπου εκ. €, και το οποίο αναμέ-
νεται να αποσβεστεί μέσα σε λιγότε-
ρο από τρία χρόνια, ενώ μετά, τα ποσά 
που θα εξοικονομηθούν να απελευ-
θερώσουν πόρους για έργα κοινω-
νικής ωφέλειας και επενδύσεις στον 
πολιτισμό. Στο ίδιο μήκος κύματος, 
σχεδιάζονται και μια σειρά άλλων 
πρωτοβουλιών αξιοποιώντας επι-
πλέον πόρους από την Ε.Τ.Επ.

Το παράδειγμα της Νάουσας 
αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να 
υπάρξει μια εναλλακτική πολιτική 
χρησιμοποίησης των διάφορων δια-
θέσιμων χρηματοδοτικών εργαλεί-
ων, η οποία δεν θα συμβάλλει στην 
υπερχρέωση και τον παρασιτισμό 
και θα θέτει τέλος στην παράδοση 
«μπραζιλέρο» που ήθελε τα ευρω-
παϊκά προγράμματα να κατασπατα-
λούνται από ημετέρους…

Δήμος Νάουσας: 
Μια έξυπνη, παρα-
γωγική πολιτική!

Θα καταφέρουν οι συνεταιρισμοί και τα συνερ-
γατικά εγχειρήματα, να εγκαινιάσουν μια εκ-
δοχή των «κοινών» όπου δεν θα κυριαρχούν 
νοοτροπίες και πρακτικές πολιτικής και ιδεο-
λογικής εκμετάλλευσης, πελατειακής υποταγής
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H κρίση και οι διαρκείς απογο-
ητεύσεις έχουν δημιουργήσει 
μιαν επικίνδυνη απάθεια στο λα-
ϊκό σώμα. Ο κόσμος δεν αντιδρά, 
παρ’ όλο που βλέπει κάθε μέρα 
να χειροτερεύει η κατάσταση.

Η 

μη αντίδραση δεν ση-
μαίνει αποδοχή των τε-
κταινόμενων. Σημαί-
νει απελπισία, ανημπο-

ριά και αίσθηση αδυναμίας. Κι αυτό 
εξυπηρετεί τους δανειστές και την 
κυβέρνηση, που βλέπουν ότι μπο-
ρούν ανενόχλητοι να παίρνουν όλο 
και πιο καταστροφικά μέτρα.

Ο λαός δεν αντιδρά. Αρκείται να 
εναποθέτει τις ελπίδες του σε διά-
φορους αυτόκλητους σωτήρες, που 
υπόσχονται λύσεις δίχως κόπο. Κι 
ενώ νιώθει ότι δεν ισχύουν αυτά, 
καταφεύγει σ’ αυτούς για να μην ξε-
βολεύεται, γιατί ξεσυνήθισε να πα-
λεύει.

Το κόμμα της δραχμής, ο Συ-
ριζανέλ, ο Σώρρας, αποτελούν πα-
ραδείγματα βιομηχανίας υποσχέ-

σεων χωρίς αντίκρισμα. Έπρεπε να 
διαγνωστεί η ποινική διάσταση του 
φαινόμενου Σώρρας για να αρχίσει 
να ανακόπτεται η ξέφρενη πορεία 
του προς την επόμενη Βουλή.

Όμως, κι αυτοί που δεν πείθο-
νται από το εμπόριο ελπίδας, κι αυ-
τοί που δεν έχουν καμίαν αυταπάτη, 
πολλές φορές πέφτουν στην παγίδα 
της ανάθεσης σε άλλους αυτού που 
πρέπει να γίνει, της αντίστασης που 
πρέπει να προβάλουμε.

Συμφωνούν και καταλαβαίνουν 

ότι τα πράγματα θα αλλάξουνε μόνο 
με κόπο, θυσίες, αλλαγή του οικο-
νομικού μοντέλου της χώρας, αλ-
λαγή του τρόπου ζωής του καθενός 
μας, σπάσιμο της καταναλωτικής 
μανίας, επανανακάλυψη της συλλο-
γικότητας και του κοινοτικού πνεύ-
ματος.

Αλλά και πάλι, είναι τόσο δύ-
σκολη η κατάσταση, που τη διέ-
ξοδο θα πρέπει να τη φτιάξουμε 
εμείς. Δεν μιλούμε για φως στο τού-
νελ, αλλά ότι πρέπει να φτιάξουμε 

το τούνελ το ίδιο! Κι εκεί αρχίζουν 
πάλι οι ενστάσεις, οι απογοητεύσεις, 
ελλοχεύει ο κίνδυνος της παραίτη-
σης: Άμα δεν έχουμε μία λύση έτοι-
μη, τι κάνουμε; Γιατί δε μας λέτε 
(ποιοι;) τι να κάνουμε;

Δυστυχώς, αυτήν τη στιγμή πρέ-
πει να δημιουργήσουμε την υποδο-
μή για να μπορέσουμε να αντιδρά-
σουμε. Για παράδειγμα, η παραγω-
γική ανασυγκρότηση είναι ζητούμε-
νο που θα πρέπει να το δουλέψουμε 
για καιρό πριν δούμε καρπούς. Οι 
υποδομές που θα υποκαθιστούν το 
κράτος στον βαθμό του δυνατού και 
θα προτείνουν μίαν εναλλακτική δι-
έξοδο δεν έχουν ακόμα την κρίσιμη 
μάζα εκείνη που θα τους δώσει τη 
δυνατότητα παραγωγής αποτελε-
σμάτων, πρέπει να στηθούν από λί-
γους και σε διάσπαρτους τομείς, και 
ακολούθως να μπορέσουν να δια-
συνδεθούν και μαζικοποιηθούν.

Οπότε το αποτέλεσμα φαίνεται 
φτωχό, κι η –ανθρώπινη- επιθυ-
μία για αποτελέσματα δημιουργεί 
απογοήτευση κι αίσθηση ματαιότη-

τας. Εδώ βρίσκεται κι άλλος κίνδυ-
νος: Να εγκαταλειφθεί η προσπά-
θεια και από τους συνειδητοποιη-
μένους! Αν αυτό γίνει, θα χαθεί η 
μοναδική ελπίδα.

Θα πρέπει ο καθένας μας, αντί 
να παραπονιέται γιατί δεν προχω-
ρούν οι λύσεις, να γίνει κομμάτι 
του κινήματος που τις επεξεργάζε-
ται. Όχι να κάθεται απ’ έξω, συμπα-
ραστεκόμενος φραστικά, αλλά μη 
ενεργώντας, να πράττει ο ίδιος και 
να μην απαιτεί από τους άλλους να 
πράξουν.

Το σημείο αυτό είναι πολύ κρί-
σιμο. Σε ένα στάδιο που οι ψεύτικες 
ελπίδες ξεφτίζουν, μπορεί να κατα-
στρέψει τις ουσιαστικές. Και θέλει, κι 
εδώ πάλι, μια προσωπική αλλαγή 
τάσης: Η απραξία, στην οποία έχου-
με μάθει, επηρεάζει και τους συνει-
δητοποιημένους, κι αυτοί πρέπει 
να αντισταθούν και στον ίδιο τους 
τον εαυτό. 

Μανώλης Εγγλέζος

Ανάθεση ή δράση;

Εννιά χρόνια πριν τη συμπλήρωση 200 
ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου, που 
ένα «αλωνάκι» ανυψώθηκε σε μνημείο πα-
γκόσμιου ηρωισμού, σε συνέχεια του τιτάνι-
ου απελευθερωτικού αγώνα των Ελλήνων 
το 1821, το «Κοινοτικόν» τίμησε τη φετινή 
επέτειο με μια ταινία, που αφηγείται πώς 
απλοί Έλληνες παράτησαν οικογένειες και 
σπίτια και συγκρούστηκαν μέχρι θανάτου με 
τον Τούρκο κατακτητή, παίρνοντας τηn σκυ-
τάλη απ’ τους προγόνους τους, συνεχίζο-
ντας την αντιστασιακή παράδοση του ελλη-
νισμού.

Σ 

ε συνέχεια των προβολών που 
έχουν πραγματοποιηθεί από το 
«Κοινοτικόν», με θέματα που 
αφορούν την ταυτότητα και την 

συλλογική μνήμη, προβλήθηκε στο ασφυ-
κτικά γεμάτο θέατρο «Λιθογραφείο», στις 
22 και στις 24 Μαρτίου, η ταινία μεγάλου μή-
κους, «Έξοδος 1826» (παραγωγή 2016), σε 
πρώτη προβολή για την Πάτρα.

Η ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία του 
θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Βασί-
λη Τσικάρα (παίζει και ο ίδιος στην ταινία), 
αφηγείται την πραγματική ιστορία 120 αν-

δρών από τη Σαμαρίνα Γρεβενών, που το 
1826 έφυγαν από το χωριό τους για να βο-
ηθήσουν τους πολιορκημένους Μεσολογγί-
τες. Το περιεχόμενο της ταινίας βασίζεται σε 
διασωθέντα ιστορικά στοιχεία και στην προ-
φορική παράδοση, όπως είναι το πασίγνω-
στο δημοτικό τραγούδι «Παιδιά της Σαμαρί-
νας». 

Πρόκειται για μια ανεξάρτητη παραγω-
γή, η οποία γυρίστηκε χωρίς καμία κρατι-
κή συνδρομή, παρά μόνο με την βοήθεια 
και την αγάπη πολιτιστικών συλλόγων και 
απλών ανθρώπων, που πρόσφεραν από στο-
λές και όπλα εποχής, μέχρι και την αυτοπρό-
σωπη συμμετοχή ως βοηθητικοί ηθοποιοί. 
Δυστυχώς φαίνεται πως στις μέρες μας μόνο 
τέτοιες προσπάθειες ευδοκιμούν και πως 

την ιστορία συνεχίζουν και την γράφουν, 
εκτός από τις παρέες, και κάποιοι άνθρωποι 
που αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες…

Στην ταινία δεν βλέπουμε ατελείωτες 
μάχες και εντυπωσιακά εφέ. Βλέπουμε την 
εσωτερική αγωνία κάποιων απλών, καθη-
μερινών ανθρώπων, που αποφάσισαν, χω-
ρίς να τους υποχρεώνει κανείς, αφήνοντας 
πίσω τις οικογένειές τους, να ακολουθή-
σουν την φωνή που τους έλεγε ότι πρέπει να 
πάνε να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους 
που πολιορκούνται από τους υπεράριθμους 
Τούρκους και λιώνουν ζωντανοί μέρα με την 
μέρα, αρνούμενοι να παραδοθούν. Βλέπου-
με τα πισωγυρίσματα, τις δεύτερες σκέψεις, 
την μάχη που γίνεται μέσα μας και τα διλήμ-
ματα που ζυγίζουμε όταν παίρνουμε κάποιες 

σημαντικές αποφάσεις. Δεν είναι εύκολο να 
επιλέγεις τον θάνατο από την ασφάλεια και 
την καλοπέραση. Η ψυχή όμως έχει μάθει να 
ζητά την λευτεριά. Οι λησμονημένες έννοιες 
της τιμής, του χρέους, του καθήκοντος, της 
αλληλεγγύης, της φιλοπατρίας, παρελαύ-
νουν μπροστά μας... Αν προσθέσουμε και την 
εξαιρετική μουσική υπόκρουση, έχουμε ένα 
εντυπωσιακό αποτέλεσμα.

Όποιος δεν έχει δει την ταινία, να ψάξει 
ποιοι ηρωικοί κινηματογράφοι και θέατρα 
την προβάλλουν. Την συστήνουμε ανεπιφύ-
λακτα!

Παναγιώτης Κωστόπουλος 
«Κοινοτικόν», Πάτρα

«Έξοδος 1826»
Μια ταινία που γεμίζει τις αίθουσες, αν και αγνοήθηκε από τους κριτικούς

του Παναγιώτη Κωστόπουλου
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Στις μέρες μας, οι ειδήσεις αφο-
ρούν σχεδόν κατ’αποκλειστικό-
τητα την οικονομία, την τρομο-
κρατία και τον τραμπισμό. Αντί-
θετα, πολύ σημαντικά ζητήματα 
δεν περνάνε ούτε στα ψιλά των 
εφημερίδων, μιας και η τέταρτη 
εξουσία είτε γράφει για ότι της 
υπαγορέψουνε, είτε επιλέγει να 
θάψει θέματα. Αυτό φάνηκε κα-
θαρά στο θέμα της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης και του ... νεοφιλε-
λευθερισμού! 

Α 

ς αρχίσουμε όμως από 
την αρχή. Το παρόν σύ-
νταγμα ορίζει στο άρθρο 
16 ότι «η παιδεία αποτε-

λεί βασική αποστολή του κράτους» 
(παρ.2), ενώ η παρ.8 αναφέρει ότι 
«νόμος ορίζει τις προϋποθέσεις και 
τους όρους χορήγησης άδειας για 
την ίδρυση και λειτουργία εκπαι-
δευτηρίων που δεν ανήκουν στο 
κράτος, τα σχετικά με την εποπτεία 
που ασκείται πάνω σε αυτά, καθώς 
και την υπηρεσιακή κατάσταση του 
διδακτικού προσωπικού τους». Σει-
ρά νόμων καθορίζει με λεπτομέρεια 
τους όρους – ίδιοι με των δημόσιων 
– υπό τους οποίους λειτουργούν τα 
ιδιωτικά σχολεία και οι εκπαιδευτι-
κοί τους, ώστε να μην επηρεάζεται 
το εκπαιδευτικό έργο και η εκπαι-
δευτική διαδικασία (π.χ. οι συμβά-
σεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών 
έχουν έναρξη την 1η Σεπτεμβρίου 
και λήξη την 31 Αυγούστου κάθε 
χρονιάς απαρεγκλήτως, ενώ οι 
οποιεσδήποτε απολύσεις ελέγχο-
νται ως προς την καταχρηστικότητά 
τους από υπηρεσιακό συμβούλιο). 
Γιατί όλη αυτή η νομική θωράκιση; 
Απλά, διότι τα ιδιωτικά σχολεία εκ-
δίδουν τίτλους ισότιμους με τα δη-
μόσια σχολεία, οπότε ο νομοθέτης 
ήθελε να εξασφαλίσει ότι η ιδιωτική 
εκπαίδευση θα λειτουργούσε κατά 
τρόπο όμοιο με τη δημόσια. Έτσι, 
διασφαλίζεται ότι όλοι οι μαθητές – 
δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων 
– θα έχουν ίσες ευκαιρίες να απο-
κτήσουν αντίστοιχα τυπικά προσό-
ντα, αξιολογημένα κατά ίδιο και νό-
μιμο τρόπο. 

Τα μνημονιακά χρόνια, όμως, 
όσον αφορά στην ιδιωτική εκπαί-
δευση, χαρακτηρίστηκαν από... συν-
θήκες γαλέρας και πειρατείας σε 
πολλά ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς! Επί 

κυβέρνησης Σαμαρά και με υπουρ-
γό Παιδείας πρώτα τον Μπαμπινι-
ώτη –τότε  πρόεδρο της Φιλεκπαι-
δευτικής, θέση από την οποία ποτέ 
δεν παραιτήθηκε ως όφειλε– και κα-
τόπιν τον Αρβανιτόπουλο –πανεπι-
στημιακό καθηγητή και νυν βου-
λευτή της ΝΔ– η εποπτεία των ιδι-
ωτικών εκπαιδευτικών οργανισμών 
μεταφέρθηκε στο υπουργείο Εμπο-
ρίου και των ιδιωτικών εκπαιδευτι-
κών στο υπουργείο Εργασίας, ενώ 
καταργήθηκε η Διεύθυνση Ιδιωτι-
κής Εκπαίδευσης του υπουργείου 
Παιδείας, ο πλέον σημαντικός για 
το θέμα εποπτικός θεσμός του κρά-
τους! Την ίδια εποχή, απελευθερώ-
νονται οι απολύσεις ιδιωτικών εκ-
παιδευτικών, οι οποίες μπορούν να 
γίνονται χωρίς καμιά αιτιολογία και 
οποτεδήποτε μέσα στο σχολικό έτος 
(ν. 4254/2014). Οι συμβάσεις υπο-
γράφονταν από Σεπτέμβριο ως Ιού-
νιο, με ορισμένους ιδιοκτήτες να 
απολύουν αθρόα την 30η Ιουνίου 
για να γλιτώσουν τη μισθοδοσία του 
καλοκαιριού. Άσχετο αν τα ασφαλι-
στικά ταμεία έχαναν εκατομμύρια 
και οι εκπαιδευτικοί πληρώνονταν 
από το ταμείο ανεργίας (από το κρά-
τος, δηλαδή), ενώ οι συγκεκριμένοι 
εργοδότες έβγαζαν στο εξωτερικό 
εκατομμύρια σε εποχές αυστηρής 
λιτότητας. 

Έτερη υπουργική απόφαση κα-
τέστησε προαιρετική τη δήλωση 
απογευματινών δράσεων, ενώ έπα-
ψε και η οποιαδήποτε εποπτεία αδει-
οδότησης των ιδιωτικών εκπαιδευ-
τηρίων, με αποτέλεσμα την εκτίναξη 
της μαύρης εργασίας και της φορο-
διαφυγής, την καταπόντιση των μι-
σθών και ωρομισθίων των εκπαι-

δευτικών, καθώς και την έκρυθμη 
λειτουργία μονάδων με φορολογικές 
και ασφαλιστικές εκκρεμότητες. 

Ο υπουργός δεν είχε κανένα 
πρόβλημα να υπογράψει απόφαση 
που καταργούσε πολλές δημοφιλείς 
ειδικότητες στη δημόσια τεχνική εκ-
παίδευση και, την ίδια μέρα, να πα-
ρευρεθεί στα εγκαίνια ιδιωτικού 
ΙΕΚ στον Πειραιά. Από την άλλη, τα 
σκάνδαλα στην ιδιωτική εκπαίδευ-
ση ξεκινούσαν ακόμη και από τη δε-
καετία του 1990 (πιο γνωστή η έκ-
δοση παράτυπων τίτλων σπουδών 
με άριστα από ιδιωτικά ΙΕΚ στην 
Ήπειρο σε μαθητές που δεν φοίτη-
σαν ποτέ, αλλά τα χρησιμοποίησαν 
για να πάρουν μέρος σε διαγωνισμό 
του ΑΣΕΠ και να διοριστούν στο δη-
μόσιο!). Η κατάσταση εξομαλύνθηκε 
με σειρά πρόσφατων ΥΑ και με το 
νόμο 4415/2016, ενώ οι πάμπολ-
λες  καταγγελίες διερευνούνται από 
τη διοίκηση και οι μηνύσεις έχουν 
πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. 

Η κατάσταση αυτή υπήρξε απο-
τέλεσμα πολιτικών πιέσεων. Πρώ-
τα, από τον αδερφό του τότε πρω-
θυπουργού (και κάποιους μεγα-
λοϊδιοκτήτες συν αυτώ), ο οποίος 
ήταν πρόεδρος του ΔΣ του Κολε-
γίου Αθηνών από το 2006 και είχε 
εμπλακεί στον αδιαφανή τρόπο με 
τον οποίο διοικούνταν το Κολλέγιο11. 

1 Βλέπε και σχετικό άρθρο – επιτέλους! 

Δεύτερον, από το ΙΟΒΕ, τον ΣΕΒ και 
τον ΣΙΣ (Σύνδεσμος Ιδιωτικών Σχο-
λείων, πρώην ΣΙΕΙΕ) με τις νεοφιλε-
λεύθερες προτάσεις τους. Τις προτά-
σεις αυτές οι συγκεκριμένοι τις προ-
ωθούν από τη δεκαετία του 1990, 
ενώ, το 2014, τις παρουσίασαν σε 
συνέδριο που έγινε στην Ελληνοα-
μερικανική Ένωση με προσκαλε-
σμένους την πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου Παιδείας αλλά και τον 
υπουργό Ανάπτυξης Κ. Χατζηδά-
κη και – παραδόξως! – τον Γενικό 
Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 
Λ. Ρακιντζή, στα χέρια του οποίου 
τότε βρίσκονταν πλείστες καταγγε-
λίες παρανομιών σε ιδιωτικά εκπαι-
δευτήρια! Και φυσικά δεν προκαλεί 
έκπληξη ότι οι συγκεκριμένοι είχαν 
φτάσει μέχρι και την τρόικα και τους 
υπαλλήλους του ΔΝΤ με τις προτά-
σεις τους. 

Ας δούμε λοιπόν τι ζητάνε οι 
σχολάρχες και οι εντιμότατοι βιομή-
χανοι, μιας και τα ξαναείπαν πρό-
σφατα στην επιτροπή μορφωτικών 
υποθέσεων της Βουλής (Φεβρου-
άριος 2017). Πρώτον, «ελευθερία» 
επιλογής σχολείου από τους γο-
νείς, με κρατική χρηματοδότηση, 
υπό μορφή κουπονίων (voucher). 
Έτσι οι γονείς θα μπορούν να επι-

– στην Καθημερινή  http://www.kathi-
merini.gr/888348/gallery/epikairoth-
ta/ellada /h-maxh-gia-thn-yyxh-toy-
kollegioy-a8hnwn

λέγουν όποιο (ιδιωτικό) σχολείο θέ-
λουν για το παιδί τους, όπως γίνεται 
και σήμερα, αλλά θα χρηματοδοτού-
νται από το κράτος γι' αυτή τους την 
επιλογή. Τέτοιος νεοφιλελευθερι-
σμός! Κρατικοδίαιτος!!! Ας σημειώ-
σουμε εδώ ότι το σύστημα αυτό έχει 
ήδη δοκιμαστεί στο εξωτερικό (Σου-
ηδία, ΗΠΑ) και αποσύρθηκε γιατί 
θεωρήθηκε ότι προκαλεί σοβαρότα-
τη βλάβη στο δημόσιο εκπαιδευτικό 
σύστημα.

Δεύτερον, μείωση των εκπαι-
δευτικών του δημοσίου σε συνδυ-
ασμό με αύξηση των μαθητών στις 
τάξεις σε 32! Ασχέτως αν οι Έλληνες 
δημόσιοι εκπαιδευτικοί καλύπτουν 
και ανάγκες απομακρυσμένων, δύ-
σβατων ή ακριτικών περιοχών, με 
σχολεία λίγων μαθητών. Ας σημει-
ώσουμε, επίσης, ότι οι τάξεις με με-
γάλο αριθμό μαθητών στην Ευρώ-
πη συχνά έχουν όχι μόνο δάσκαλο, 
αλλά και βοηθό! 

Τρίτον, αύξηση του ωραρίου 
των εκπαιδευτικών στις 25 ώρες δι-
δασκαλίας (χωρίς μισθολογική αύ-
ξηση, εννοείται, κι ας έχει συρρι-
κνωθεί ο βασικός μισθός του εκ-
παιδευτικού – δημόσιου και ιδιωτι-
κού – λόγω εφαρμογής του ενιαίου 
μισθολογίου), διάβαζε μαζικές απο-
λύσεις εκπαιδευτικών. Έτσι, όμως, 
θα μειωθεί κι άλλο το εργασιακό κό-
στος στα ιδιωτικά σχολεία και θα αυ-
ξηθεί το κέρδος. 

Τέταρτον, να σταματήσει ο 
«ασφυκτικός έλεγχος» του κράτους 
στη λειτουργία των σχολείων, δη-
λαδή να μην υπάρχει εποπτεία του 
κράτους στον τρόπο λειτουργίας 
τους, παρ' όλο που οι τίτλοι των ιδι-
ωτικών σχολείων είναι ισότιμοι με 
εκείνους των δημοσίων. Το δε 
χειρότερο όλων είναι η πρόταση να 
αναλάβει την επιτήρηση των σχολεί-
ων η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, 
ως γνωστό, δεν έχει πόρους για τα 
στοιχειώδη! Σε χώρες όπου εφαρ-
μόστηκε τέτοια δήθεν αποκέντρωση 
(με συνθήκες όπως αυτές στην Ελλά-
δα σήμερα) δεκάδες σχολεία έκλει-
σαν, μισθοί εκπαιδευτικών εξανεμί-
στηκαν και, φυσικά, τα σχετικά κορά-
κια εμφανίστηκαν για να «αναστή-
σουν» τα ρημαγμένα σχολεία.     

Μιας κι επίκειται συνταγματική 
αναθεώρηση, με ένα από τα επίμα-
χα άρθρα να είναι το άρθρο 16 (και 
οι συνακόλουθοι νόμοι), νομίζω ότι 
είναι σημαντικό να «έχουν γνώση οι 
φύλακες».  

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τι θέλει η αλεπού στο παζάρι;
ο ΣεΒ, ο ΣιΣ (Σιειε), το ιοΒε και η ιδιωτική εκπαίδευση στην ελλάδα.

“ 
Τα μνημονιακά χρό-

νια, όμως, όσον 

αφορά στην ιδιω-

τική εκπαίδευση, 

χαρακτηρίστηκαν 

από... συνθήκες γα-

λέρας και πειρατεί-

ας σε πολλά ιδιω-

τικά εκπαιδευτήρια 

και εκπαιδευτικούς 

οργανισμούς

της Μ. Δ.

«Το δε χειρότερο όλων είναι η πρόταση να αναλάβει την επιτήρηση των 
σχολείων η τοπική αυτοδιοίκηση, η οποία, ως γνωστό, δεν έχει πόρους 
για τα στοιχειώδη! Σε χώρες όπου εφαρμόστηκε τέτοια δήθεν αποκέ-
ντρωση (με συνθήκες όπως αυτές στην Ελλάδα σήμερα) δεκάδες σχο-
λεία έκλεισαν, μισθοί εκπαιδευτικών εξανεμίστηκαν και φυσικά, τα 
σχετικά «κοράκια» εμφανίστηκαν για να «αναστήσουν» τα ρημαγμέ-
να σχολεία.» 
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          AΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο 

ι εκπαιδευτικοί του ΠΑΜΕ απέ-
στειλαν στους μαθητές όλης της 
χώρας ένα κείμενο που υποστη-
ρίζει πως η Επανάσταση του ’21 

δεν στρεφόταν μόνον εναντίον των Τούρκων, 
αλλά ίσως ακόμα περισσότερο εναντίον των 
κοτζαμπάσηδων και του κλήρου. Διαβάζου-
με ένα απόσπασμα: 

«Η Επανάσταση του 1821 δεν ήταν μόνο 

πόλεμος ενάντια στον οθωμανικό δεσποτισμό, 

αλλά ήταν παιδί της Γαλλικής Επανάστασης 

που άνοιξε το δρόμο για να γκρεμιστεί το παλιό, 

η εξουσία των φεουδαρχών (κάτοχοι γης) που 

ήταν πλέον ξεπερασμένο σύστημα και να έρθει 

ένα νέο, για την εποχή εκείνη, οικονομικό σύ-

στημα, της πολιτικής εξουσίας των αστών (κά-

τοχοι κεφαλαίου που εκμεταλλεύονται την ερ-

γατική δύναμη), ο καπιταλισμός δηλαδή.  Μην 

απορείς για αυτό. Ο πρόκριτοι και οι Εκκλησια-

στικές αρχές που συμβούλευαν υποταγή στην 

“ισχυράν βασιλείαν των Οθωμανών" είχαν κτή-

ματα, αντλούσαν φόρους, δοσίματα, εξουσίες 

από το παλιό κοινωνικό καθεστώς, το οθωμα-

νικό σύστημα και την εξουσία του Σουλτάνου.»

Έτσι το ΚΚΕ έρχεται να συναντήσει επί το 
αγωνιστικότερον τα φληναφήματα του Γα-
βρόγλου που στο μήνυμά του για την 25η 
Μαρτίου δεν αναφέρει καν τις λέξεις «Έλ-
ληνες», «Τούρκοι», «τουρκοκρατία», αλλά 
μόνο την «τόσο έντονη θέληση των ανδρών 
και των γυναικών της καθημερινότητας για 
μία ζωή με αξιοπρέπεια και ελευθερία». 

Το κείμενο των εκπαιδευτικών του ΚΚΕ 
μα ξαναθυμίζει την κοινή εθνομηδενιστι-
κή μήτρα του Σύριζα και του ΚΚΕ.  Πράγμα-
τι, τα προηγούμενα χρόνια, η προσπάθεια 
να αποκαλυφθεί ο εθνομηδενιστικός ρόλος 
του Σύριζα και του εκσυγχρονιστικού-σημι-
τικού  χώρου άφηνε λίγο πολύ στο απυρό-
βλητο την αφήγηση για την τουρκοκρατία και 

την επανάσταση της καταγωγικής μήτρας της 
αριστεράς στην Ελλάδα, δηλαδή του ΚΚΕ. Το 
ΚΚΕ ήταν εκείνο το οποίο, παρά τις ισορρο-
πημένες απόψεις του Ζεύγου και του Λεωνί-
δα Στρίγγου για τον εθνικοαπελευθερωτικό 
χαρακτήρα της Επανάστασης του ’21, καλλι-
εργούσε σε μόνιμη βάση –ιδιαίτερα κατά τις 
περιόδους των ταξικιστικών του εξάρσεων– 
τη λογική πως η Επανάσταση του ’21 ήταν πε-
ρισσότερο ταξική σύγκρουση στο εσωτερικό 
των Ελλήνων, παρά ένας πόλεμος ενάντια 
στον κατακτητή. 

Καθόλου τυχαία σήμερα, που το ΚΚΕ εκ-
θειάζει σχεδόν αποκλειστικά την περίοδο του 
Εμφυλίου Πολέμου και καλλιεργεί ένα μόνι-
μο εμφυλιοπολεμικό και διχαστικό πνεύμα, 
να επανέρχεται στα αντίστοιχα φληναφήμα-
τα για την Επανάσταση του ’21, ξαναβρίσκο-
ντας την αρχέγονη μήτρα του. Αυτό που έκα-
νε ο Λιάκος, η Αναγνωστοπούλου και οι λοι-

ποί ήταν απλώς να προσαρμόσουν σε μια πιο 
επιστημονικίζουσα φρασεολογία και στα ρεύ-
ματα του σύγχρονου θεωρητικού αποδομητι-
σμού, τα ίδια ακριβώς ιδεολογήματα, για την 
«αστική επανάσταση»,  τη Γαλλική Επανάστα-
ση και το μίσος ενάντια στην Ορθοδοξία. 

Γ.Κ. 

Το ΠΑΜΕ για την επανάσταση του 1821

Στο βιβλίο, Πέραν της Αριστε-
ράς και της Δεξιάς. Η υπέρβαση, 
ο Γιώργος Καραμπελιάς αναλύ-
ει, πολλαπλώς, τη νεοφιλελεύθε-
ρη συμμαχία Αριστεράς και Δεξιάς, 
μέσα από διαφορετικούς δρόμους. 
Μάλιστα, σαρκάζοντας την οδυνη-
ρή πραγματικότητα, φέρνει το ελ-
ληνικό παράδειγμα «υπέρβασης», 
με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Α 
υτή η πλανητική κατανο-
μή ρόλων ορίζει τη φιλε-
λεύθερη Δεξιά να κατοχυ-
ρώνει το οικονομικό μο-

ντέλο της «ελεύθερης αγοράς» των 
πάντων και τη φιλελεύθερη Αρι-
στερά να επιβάλλει το ναρκισσιστι-
κό πολιτισμικό αντίστοιχό της,  μέσω 
του αποδομητικού δικαιωματισμού. 
Όπως οι μπάμπουσκες, οι ρωσικές 
κούκλες, η συμμαχία αυτή διαπερνά 
την κοινωνία μας, βρίσκεται παντού 
και αναπαράγεται, όπως η μια κού-
κλα βγαίνει, πανομοιότυπα, μέσα 
από την άλλη. Το δημόσιο σχολείο 
δεν θα μπορούσε να μείνει εκτός της 
συμμαχίας αυτής.

Το σχολείο-επιχείρηση, προ-
πύργιο των ιδιωτικοοικονομικών 
κριτηρίων και του εμπορεύματος, 
και το σχολείο ιδεολογικός μηχανι-
σμός εμπέδωσης του νέου αποδο-
μητικού πολιτισμού του θεάματος, 
είναι προνομιακός χώρος, παρέμβα-
σης, για την Δεξιά και την Αριστερά. 

Η κυβέρνηση έθεσε το πλαίσιο 
για το σχολείο του 21ου αιώνα: α. παι-
δαγωγική/διδακτική αυτονομία, β. δι-
οικητική αυτονομία και γ. οικονομι-
κή αυτονομία. Η παιδαγωγική/διδα-
κτική αυτονομία περιέχει το σπέρμα 
και τον κίνδυνο της «ανεξαρτησίας» 
του περιεχομένου και της μεθόδου, 
από μια εθνική, συλλογική, κοινω-
νική ταυτότητα σχολείου, οδηγώ-
ντας στη μορφωτική και πολιτισμι-
κή αποδόμηση και όχι στη σύνθε-
ση που μπορεί να εντάξει οργανικά 
το διαφορετικό. 

Η διοικητική αυτονομία οδηγεί 
στη μείωση της δημόσιας χρηματο-
δότησης και στην εξεύρεση πόρων 
από την ευρύτερη αγορά, εγκαινιά-
ζοντας την εξαρτητική- πελατειακή 
σχέση σχολείων και φιλάνθρωπων 
χορηγών. Επιπλέον, θα οδηγήσει 
στη διαμόρφωση δημόσιων σχολεί-
ων πολλαπλών κοινωνικών, ταξι-
κών, πολιτισμικών, μορφωτικών, κ.α 
ταχυτήτων και συνακόλουθα στην 
κατηγοριοποίηση περιοχών και 
σχολείων. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
συμβάλει, η «αξιολόγηση» εκπαι-
δευτικών και σχολικών μονάδων, 
η οποία, παράλληλα με την «άρση 
των γεωγραφικών ορίων»  και την 
«ελεύθερη επιλογή» σχολείου (δη-
μόσιου ή ιδιωτικού), θα οδηγήσει 
στον άκρατο ανταγωνισμό και στο 
«μαγικό χέρι της αγοράς», που θα 
ορίζει πόσα και ποια σχολεία θα συ-
νεχίσουν να υπάρχουν. Το «δικαί-
ωμα» και η «ελευθερία», στον δρό-

μο της μορφωτικής και οικονομικής 
σκλαβιάς. Σταθερή επιδίωξη παρα-
μένει η μείωση δαπανών, που ση-
μαίνει λιγότερους και κακοπληρω-
μένους εκπαιδευτικούς, απορρυθ-
μισμένες εργασιακές σχέσεις και λι-
γότερους μαθητές, λιγότερα σχολεία, 
λιγότερα και υπεράριθμα τμήματα.  

Δεν είναι τυχαία η επανάληψη 
της λέξης αυτονομία, η οποία, στον 
πολιτισμικό σχετικισμό του παρακ-
μιακού καιρού μας, βολεύει ως ου-
δέτερη ιδεολογία, διά πάσαν χρήσιν. 

Ήδη, σε πολλά δημόσια σχο-
λεία, οι φορείς τους (δήμοι, σύλ-
λογοι-ενώσεις γονέων, δάσκαλοι, 
κ.λπ.), αναπαράγουν την αριστερο-
δέξια κολεγιά, παρασύροντας, μέσα 
απ’ τις εξελίξεις, αλλά και τον οικο-
νομικό εξαναγκασμό, ακόμα και τις 
αγνές προθέσεις για ένα ουσιαστικό 
σχολείο δημόσιας παιδείας. 

Στο πλαίσιο της «αυτονομίας», οι 
δεξιοί φιλελεύθεροι θα αναλάβουν 
το… οικονομικό μάνατζμεντ του δη-
μόσιου σχολείου (πολυεθνικές, χο-
ρηγοί, «φιλάνθρωποι», κ.ά.), την 
εμπέδωση της ιδεολογίας του ατομι-
κού συμφέροντος έναντι του συλλο-
γικού  και τη λογική «να τα πάρουν 
όλα οι ιδιώτες, να μπει τάξη σ’ αυτήν 
τη χώρα». Μιλούν ήδη για την ανα-
ζήτηση οικονομικών πόρων από 
την ευρύτερη αγορά, εθελοτυφλώ-
ντας για τα ανταλλάγματα, ειδικά των 
μεγάλων εταιρειών και ιδρυμάτων, 
που συνιστούν ένα πλέγμα ιδεολο-
γικών, πολιτικών και πολιτιστικών 

εξαρτήσεων ή, αργότερα, και απαι-
τήσεων, που μπορεί να επηρεάζει το 
προφίλ κάθε σχολείου. Άλλωστε, οι 
μελέτες του ΟΟΣΑ, του ΣΕΒ και της 
Ν.Δ. περιγράφουν με «πραγματι-
κές» λέξεις όσα φτιασιδωμένα ειση-
γήθηκε ο Λιάκος και ο Γαβρόγλου. 

Αντίστοιχα, οι αριστεροί «εκ-
συγχρονιστές», προετοιμάζουν ιδε-
ολογικά το έδαφος για τα παραπά-
νω, με φανταχτερές, ζουμερές λέξεις: 
ανοιχτό σχολείο, διαφορετικό σχο-
λείο, πολύχρωμο σχολείο, δημοκρα-
τικό σχολείο, οικολογικό σχολείο, κ.ά, 
όπου, σε μια οργουελιανή αναστρο-
φή των νοημάτων, θα προετοιμάζει 
απλά το σχολείο της αποεθνικοποί-
ησης, του ατομοκεντρισμού  και της 
ιδιώτευσης. Στοιχεία που αποτελούν 
βάση για την «εκπαίδευση της αγο-
ράς», την οποία προωθούν οι πρώ-
τοι, οι οποίοι απλώς δυσκολεύονται 
να το ομολογήσουν στους ομοϊδεά-
τες τους. «Κόλαση με τόσο φως, δεν 
το περίμενα», μας θυμίζει ο ποιητής 

Μίλτος Σαχτούρης. 
Ωστόσο, η δική μας υπέρβα-

ση, δεξιάς και αριστεράς, στηρίζε-
ται στη σύνθεση και τον «εκσυγ-
χρονισμό των παραδόσεών μας».  
Εμπνεόμενοι από την ιστορία μας 
ως πρόταση πολιτισμού και παιδεί-
ας, προβάλλουμε τη διαμόρφωση 
του καλύτερου δυνατού πολίτη, που 
αναζητεί πρωτίστως το καλό της κοι-
νότητας, για να μπορεί να σχετίζεται 
με τους άλλους ως πρόσωπο. Το δη-
μόσιο σχολείο είναι αναγκαίο απο-
τελεί τη συμπύκνωση της αρχαί-
ας Πόλεως, που αυτή η ίδια εκπαί-
δευε τους πολίτες της, θέτοντας αρ-
χές και αξίες. Ο αγώνας είναι ακόμα 
ιδεολογικός και πνευματικός και, γι’ 
αυτό, πιο δύσκολος, σε συνθήκες οι-
κονομικής κρίσης. Οι επεξεργασμέ-
νες προτάσεις μας για την εκπαίδευ-
ση, στην πράξη, είναι ο οδηγός για 
να επαναφέρουμε το αρχικό νόημα 
των λέξεων και της ιστορίας τους. 

«Σχολείο - Μαγαζί»
αριστεροί και δεξιοί το χτίζουνε μαζί

του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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ίναι όντως αλήθεια ότι ζούμε σε 
μιαν κοινωνία που πιο κάτω δεν 
πάει, βρίσκεται στην απόλυτη πα-
ρακμή. Μια κοινωνία δίχως ίχνος 

πολιτισμού, που ανάγει σε νόημα ζωής τηλε-
ριάλιτι, σειρές βασισμένες σε ερωτικές ίντρι-
γκες και διάφορα τέτοια. 

Διαβάσαμε χθες ένα άρθρο από μία μερί-
δα καθηγητών που διδάσκουν στη Θεσσαλο-
νίκη, συγκεκριμένα από τη Γ’ ΕΛΜΕ. Το άρθρο 
είχε τίτλο «ΖΩΗ! Όχι επιβίωση!» και είχε να 
κάνει με την απίστευτη τηλεθέαση που έχει 
πάρει το τηλεριάλιτι Σαρβάιβορ στο «Σκάι», 
κυρίως στους νέους, μαθητές και φοιτητές. Το 
κείμενο αυτό σωστά καταγγέλλει τον «πολιτι-
σμό» και τη λογική που παράγει αυτό το παι-
χνίδι. Μια λογική γεμάτη αντιφάσεις, που από 
τη μία προσπαθούν να αναδείξουν την ομα-
δικότητα και την αλληλεγγύη που πρέπει να 
υπάρχει σε μία ομάδα, αλλά από την άλλη δη-
μιουργούν ίντριγκες και κόντρες εντός των 
ομάδων. Και ξέρετε γιατί; Επειδή ο νικητής 
του παιχνιδιού είναι ένας! Άρα, καμία ομαδι-
κότητα και καμία αλληλεγγύη δεν μπορεί να 
υπάρξει σε ένα παιχνίδι που υπάρχει ένας νι-

κητής, που παρακολουθείται από όλη την Ελ-
λάδα και την Κύπρο δίνοντας το κίνητρο να γί-
νεις ευρέως γνωστός, που ο ανταγωνισμός 
κυριαρχεί και οδηγεί στην ανάδειξη του νι-
κητή μέσω της απόρριψης των άλλων, και, 
εν τέλει, που ο ΕΝΑΣ νικητής παίρνει για έπα-
θλο ένα μεγάλο χρηματικό ποσό. Με λίγα λό-
για, όπως γράφει και το κείμενο, προάγεται ο 
ατομικισμός, η αλληλεξόντωση, η απαξίωση 
των άλλων, η κατάρρευση των ηττημένων, ο 
αποκλεισμός των αδυνάμων. Κατά την άπο-
ψή μας, οι χειρότερες αντιλήψεις που μπορεί 
να παράξει το ανθρώπινο είδος, ενώ κάποιοι 
άλλοι τις κάνουν τηλεπαιχνίδι και τις ανάγουν 
σε ύψιστης σημασίας κανόνες. 

Αυτά αναφέρει, εν ολίγοις, το άρθρο που 
αναλύει τον «πολιτισμό» του «Σαρβάιβορ». 
Όντως, σημαντική προσέγγιση, αλλά είναι η 
μία όψη του νομίσματος:

Διότι, για να μπορέσουν οι νέοι να δε-
χθούν, να νοηματοδοτούν τη ζωή τους και να 
υιοθετούν τις λογικές του παιχνιδιού, κάποιος 
τους ετοίμασε ιδεολογικά και πολιτισμικά. 
Ναι! Το πάμε εκεί που φαντάζεστε! Ναι, εσείς 
οι καθηγητές και οι δάσκαλοι –όχι όλοι, δεν 
μας αρέσει το τσουβάλιασμα– παίξατε καθο-
ριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της αντίληψης 

αυτής της γενιάς. Της γενιάς των δεκαπεντά-
ρηδων, των εικοσάρηδων και των τριαντάρη-
δων. Μιας γενιάς που προετοιμάστηκε πολι-
τισμικά να δεχθεί ό,τι σάπιο μπορεί να φαντα-
στεί κανείς, σε μια γενιά που κυριαρχεί ο μη-
δενισμός των πάντων, που σαγηνεύεται με 
«άρτους και θεάματα» χωρίς κανένα νόημα. 
Που δεν έχει ιδέα τι σημαίνει «παραγωγή πο-
λιτισμού», που θεωρεί οικείο και πολιτισμέ-
νο καθετί εισαγόμενο, αλλά από την άλλη θε-
ωρεί οπισθοδρομικό και απολίτιστο ό,τι έχει 
να κάνει με τη δική της παράδοση και ταυτό-
τητα. Σε όλο αυτό έπαιξαν βαρύτατο ρόλο οι 
εκπαιδευτικοί. Που μπήκαν στο παιδαγωγικό 
απλώς για να βρουν μια σίγουρη δουλειά στο 
δημόσιο. Δεν είχαν την παραμικρή επίγνωση 
ότι έχουν να κάνουν με ανθρώπους που πε-
ριμένουν να κατασκευαστούν και να εισέλ-
θουν σε μια κοινωνία αξιών. Έτσι, δημιούργη-
σαν εν μέρει μία κοινωνία με νόμους της ζού-
γκλας. Της επιβίωσης και όχι της αξιοπρέπει-
ας και της ζωής.

 Κάποιοι, ίσως να μας πουν ότι αναλύου-
με πολύ τα πράγματα, ότι δίνουμε μεγάλη ση-
μασία σε αχρείαστα πράγματα και όλα τα συ-
ναφή. Εμείς θα τους παραπέμψουμε σε δύο 
αποσπάσματα του βιβλίου, Η κουλτούρα του 

εγωισμού, Εναλλακτικές Εκδόσεις. Το πρώτο 
είναι του Ζαν-Κλωντ-Μισεά, που λέει: «Ζού-
με σε μια κοινωνία πρωτόγνωρη, καθώς, σε 
αντίθεση με όλους τους πολιτισμούς που προ-
ηγήθηκαν στην ιστορία, βρίσκει (η κοινω-
νία) την πραγματική βάση της εξέλιξής της 
στην αδιάκοπη "κινητικότητα" ή "ελαστικότη-
τα" των ατόμων, τα οποία επιδιώκει να ξερι-
ζώσει. Επίσης βρίσκεται σε μία μόνιμη πολι-
τισμική επανάσταση, της οποίας ο κόσμος της 
μόδας αποτελεί προνομιακό παράδειγμα που 
την οδηγεί αμείλικτα –στο όνομα της "προ-
όδου" και του "εκσυγχρονισμού"– στη "βε-
βήλωση κάθε ιερού και οσίου" και, άρα, στο 
πνίξιμο της ηθικής και πνευματικής κληρο-
νομιάς των λαών "μέσα στα παγωμένα νερά 
του εγωιστικού υπολογισμού". Και το δεύτερο 
είναι του Κορνήλιου Καστοριάδη, που λέει: 
«Δική τους σκέψη έχουν μόνο αυτοί που εί-
ναι ενεργοί πολίτες. Δηλαδή αυτοί οι από έξω, 
που θεωρούν τον δημόσιο χώρο δικό τους. 
Και παίρνουν πρωτοβουλίες. Μικρά κύτταρα 
μιας άλλης κοινωνίας. Με μια άλλη πρότα-
ση, με άλλα οράματα, που αυτομάτως εντάσ-
σονται στο περιθώριο». Ας τα λάβουν σοβα-
ρά υπόψη οι εκπαιδευτικοί μας σήμερα και ο 
κάθε λογής «εκσυγχρονιστής». 

 AΦΙΕΡΩΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

To «Σαρβάιρορ», οι καθηγητές και οι ευθύνες
τα όσα βλέπουμε είναι αποτέλεσμα μιας μακράς περιόδου πολιτιστικής παρακμής

του Σάββα Σαββίδη

Στο καθιερωμένο μήνυμα του 
υπουργού Παιδείας για την 25η 
Μαρτίου είχαμε ένα μοναδικό κα-
τόρθωμα: Κατάφερε να μην αναφέ-
ρει ούτε μία φορά τις λέξεις: Τουρ-
κοκρατία, Τούρκοι, ή έστω Οθωμα-
νοί, Έλληνες, Ελλάδα. Έχουμε μόνο 
«άντρες, γυναίκες, ανθρώπους»! 

Ι 
δού το μήνυμα (σε παρένθε-
ση σχόλια δικά μου): «Είναι 
σημαντικό να ξαναδιαβά-
σουμε τα κείμενα των λογο-

τεχνών μας που αναφέρονται στην 
Επανάσταση του 1821. Να ψηλα-
φίσουμε μέσα σε αυτά όχι μόνο την 
γενναιότητα των ηρώων, αλλά την 
τόσο έντονη θέληση των ανδρών 
και των γυναικών της καθημερινό-
τητας για μία ζωή με αξιοπρέπεια 
και ελευθερία (δηλαδή υπάρχουν 
οι ήρωες και οι άνθρωποι της καθη-
μερινότητας, που δεν είναι ήρωες, 
διότι δεν αγωνίζονται, απλώς έχουν 
«έντονη θέληση»! Προς τι αυτή η 
μάλλον όχι και τόσο αριστερή άπο-
ψη, που διακρίνει τους ήρωες που 
είναι γενναίοι, από τον λαό που δεν 
είναι, ή μήπως έχουμε τη διάκριση 
«πρωτοπορίας» και «μάζας»;) Για να 

μην αποσιωπούμε τις τραγικές πολ-
λές φορές συνθήκες ούτε τις στιγμές 
που η τραγικότητα αυτή έβαζε σε 
δοκιμασία τη δύναμη των ανθρώ-
πων, αλλά να ανακαλύψουμε μέσα 
σε αυτές το μεγαλείο της θέλησης 
των ανθρώπων. (Να την πάλι η «θέ-
ληση» των ανθρώπων! Έχουμε δι-
πλή επανάληψη των «ανθρώπων» 
που αντικαθιστούν τους «άντρες» 
και τις «γυναίκες». Δεν έχουν ταυτό-
τητα αυτοί οι άνθρωποι, είναι σκέτο 
άνθρωποι.)  

Να καταλάβουμε μέσα από τις 
αφηγήσεις αυτές τι σημαίνει να κα-
ταστρέφεται από τον πόλεμο η πα-
τρίδα των ανθρώπων (από τον πό-
λεμο γενικώς και αορίστως, όπως 
τώρα στη Συρία, «των ανθρώπων» 
γενικώς και αορίστως, η Επανά-
σταση είναι «πόλεμος» γενικώς όχι 
Πόλεμος της Ανεξαρτησίας και κα-
ταστρέφει την πατρίδα των ανθρώ-
πων, δεν μπορεί εν προκειμένω να 
είναι για τους λαούς που επαναστα-
τούν απελευθερωτικός για την πα-
τρίδα τους!) και να δούμε με άλλη 
ματιά τους ανθρώπους (τρίτη φορά!) 
που δίνουν παρόμοιους αγώνες σή-
μερα, δίπλα μας, για ελευθερία, δη-
μοκρατία και προκοπή». 

Μιλάμε για τους «ανθρώπους», 

όχι τους λαούς, όπως για παράδειγ-
μα οι Κούρδοι. Κακό να τους ανα-
φέρουμε, γιατί και αυτοί κατά των 
Τούρκων και των ισλαμοφασιστών 
πολεμούν. Και παραθέτει στη συνέ-
χεια απόσπασμα από την Γυναίκα 
της Ζάκυνθος του Σολωμού ως πα-
ράδειγμα αλληλεγγύης σε έναν ίσως 
ξένον(!) αγώνα κάποιων «ανθρώ-
πων» που τους ενισχύουν άλλοι «άν-
θρωποι»! Ο Χριστός και η Παναγία! 

Ένα υπουργείο που υποτίθεται 
πως μεριμνά για τα δικαιώματα και 
την ανάδειξη όλων των «ταυτοτή-
των», καταργεί τη συλλογική ταυτό-
τητα: το έθνος! Να χτυπήσουμε, και 
πολύ σωστά, την ομοφοβία και κάθε 
ρατσιστική διάκριση, μας καλεί 
υποκριτικά το υπουργείο, που όμως 
πάσχει αθεράπευτα από εθνοφοβία, 
όταν δεν τολμά να γράψει αυτό που 
αποτελεί την ουσία του 1821: ότι οι 
Έλληνες επαναστάτησαν εναντίον 
των Τούρκων. Ή μήπως πρέπει να 
ζητήσουμε και συγγνώμη;

Θα το ξαναπώ και θα το τονίζω 
πάντα: η αποδόμηση της εθνικής 
μας ταυτότητας και η κατάργηση 
της ιστορικής μνήμης είναι η απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την υπο-
ταγή μας. Χωρίς αυτήν, η διάσπα-
σή μας σε πολλαπλές επιμέρους 

ομάδες και ταυτότητες (υπαρκτές 
και μη) καθιστά ευχερέστερη την 
εις βάρος της Ελλάδας και του ελ-
ληνικού λαού κυριαρχία. Με αυτή 
την έννοια, το μήνυμα του υπουρ-
γού είναι μήνυμα υποτέλειας και 
υποταγής. Κι όμως, καμία ΟΛΜΕ, 
αλλά και καμία κομματική παρά-
ταξη δεν θεώρησε απαράδεκτο το 
μήνυμα. Ενδεχομένως να το βρή-
καν και αρκούντως «προοδευτικό», 
αφού, σύμφωνα με ορισμένους, θα 
πρέπει να αναδεικνύουμε όσα μας 
ενώνουν και όχι όσα μας χωρίζουν, 
οπότε μπορούμε και να αποσιω-
πήσουμε το εναντίον ποιων έγινε η 
Επανάσταση του 1821. Είναι καιρός 

λοιπόν να υπάρξει μία άλλη, διαφο-
ρετική φωνή που να απαντά και να 
αναδεικνύει με επιμονή και συνέ-
πεια πως, σε αυτήν τη χώρα, σε αυτό 
το σημείο του κόσμου και όχι στο... 
Βέλγιο, εθνική και κοινωνική απε-
λευθέρωση θα είναι πάντοτε συνυ-
φασμένα, όπως και το 1821, όπως 
και στην Κατοχή, όπως και στον 
αγώνα κατά της Χούντας. 

Φίλες και φίλοι, το 1821 γιορτά-
ζουμε και την Εθνική μας Παλιγγε-
νεσία, την επανάσταση για την απο-
τίναξη του τουρκικού ζυγού, για την 
οποία είμαστε περήφανοι, και τον 
Ευαγγελισμό της Θεοτόκου! 

Χρόνια μας πολλά!

Yπουργός εξαφανίζει  Έλληνες και... Τούρκους!
Tο μήνυμα του κ. Γαβρόγλου για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

του Τάσου Χατζηαναστασίου
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     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ

Οι τελευταίες εξελίξεις στις σχέ-
σεις των χώρων της ΕΕ με την 
Τουρκία έχουν οδηγήσει για 
πρώτη φορά σ’ ένα τόσο βαθύ 
ρήγμα στις σχέσεις των δύο με-
ρών. Χαρακτηριστικό είναι το 
άρθρο της επί σειρά δεκαετιών 
φιλοτουρκικής γαλλικής συστη-
μικής εφημερίδας  Le Monde –
θεωρούμενης ως το ανεπίσημο 
όργανο του Quai d’ Orsay, δη-
λαδή του γαλλικού υπουργεί-
ου Εξωτερικών–  που κηρύττει 
την ανάγκη μιας τελεσίδικης και 
οριστικής ρήξης με την Άγκυρα, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην 
προοπτική της ένταξής της στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ρήξη»

Ν 

α, λοιπόν, που χαρα-
κτηριζόμαστε «ναζι-
στές»  από τον Τούρκο 
πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν, ο οποίος χρησιμοποίη-
σε αυτό τον όρο κατά των Γερμανών 
και των Ολλανδών, επειδή απαγό-
ρευσαν στους υπουργούς της τουρ-
κικής κυβέρνησης να διεξάγουν 
προεκλογική εκστρατεία στην Ευ-
ρώπη.

Α ν θα χρειαζόταν ένα επιχείρη-
μα για να εξηγήσουμε γιατί η Τουρ-
κία δεν είναι κατάλληλη να εισέλθει 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), αυτό 
θα αρκούσε. Η Ευρώπη είναι ένας 
χώρος ευμένειας και συμφιλίωσης, 
χτισμένος πάνω στα ερείπια ενός 
δεύτερου παγκόσμιου πολέμου που 
σημαδεύτηκε από τα εγκλήματα των 
ναζί. Δεν χρειάζεται και μεγάλη ανά-
λυση,  αρκεί η ήρεμη διαπίστωση, 
χρησιμοποιώντας αυτό το λεξιλόγιο, 
πως η Τουρκία του Ερντογάν δεί-
χνει ότι δεν αποτελεί μέρος της ευ-
ρωπαϊκής οικογένειας.

Σε αυτούς τους επικίνδυνους 
καιρούς, είναι απαραίτητο να ρίξου-
με τους τόνους, εν αναμονή του συ-
νταγματικού δημοψηφίσματος της 
16ης Απριλίου, το οποίο μπορεί να 
ενισχύσει τις εξουσίες του προέδρου 
Ερντογάν, αλλά και των ολλανδικών, 
γαλλικών και γερμανικών εκλογών.

Αλλά θα πρέπει επίσης να προ-
ετοιμάσουμε, ψύχραιμα, την απα-
ραίτητη εξήγηση. «Κάποια  μέρα, 
θα πρέπει να ειπωθεί στην Τουρ-
κία ότι δεν είναι δυνατόν να εισέλθει 
στην Ευρώπη», συνόψισε ο πρώην 
υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας, 
Ιμπέρ Βεντρίν, στις 14 Μαρτίου, στη 

γαλλική τηλεόραση. Διότι  η ένταξή 
της δεν θα επικυρωθεί ποτέ, διότι δεν 
υπάρχει θέση γι’ αυτήν.

Σεβασμός στον Μοντεσκιέ
Η υποψηφιότητα της Τουρκίας 
υπήρξε ο καρπός ενός δηλητηριώ-
δους κοκτέιλ: Η δειλία εκείνων που 
θεωρούσαν ότι όφειλαν να εκπλη-
ρώσουν μια υπόσχεση ένταξης που 
έγινε το 1963, κατά τη διάρκεια μιας 
συνθήκης σύνδεσης, χωρίς να βλέ-
πουν ότι το ευρωπαϊκό πρόταγμα 
είχε στο μεταξύ αλλάξει φύση. Ο κυ-
νισμός των Βρετανών, οι οποίοι ήθε-
λαν να έχουν έναν στρατηγικό χώρο, 
ένα είδος οικοσυστήματος  όλο και 
ευρύτερο, μια ζώνη ελεύθερων συ-
ναλλαγών ταυτισμένη με τις χώρες 
μέλη του ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βο-
ρειοατλαντικού Συμφώνου), πράγμα 
που καθιστά αδύνατη οποιαδήπο-
τε πολιτική ένωση. Η ιδεολογία των 
σοσιαλιστών, που ήθελαν να αποδεί-
ξουν διά της εις άτοπον απαγωγής ότι 
η ΕΕ δεν είχε χριστιανικές ρίζες και 
θα μπορούσε να απορροφήσει μια 
τεράστια μουσουλμανική χώρα.

Ο χρόνος έχει κάνει το έργο του: 
η Τουρκία έχει πάρει έναν δρόμο 
που κάνει αδύνατη την ένταξή της. 
Ας μην κατηγορούμε τους Ευρωπαί-
ους ότι είναι πίσω από την στροφή 
της Άγκυρας. Ο κύριος υπεύθυνος 
είναι ο Τούρκος πρόεδρος: Με την 
αυταρχική του παρέκκλιση και τη 
νεοθωμανική επιλογή του, που τον 
στρέφει προς την Ασία.

Η Τουρκία δεν πληροί πλέον τα 
κριτήρια της Κοπεγχάγης, τα οποία 
απαιτούν σεβασμό στον Μοντε-

σκιέ και στην οικονομία της αγοράς. 
Μόνο η ΕΕ δεν το έχει πάρει είδηση. 
Ο Ερντογάν φιμώνει τον Τύπο, φυ-
λακίζει ό,τι κινείται, απειλεί να επα-
ναφέρει τη θανατική ποινή και πολε-
μάει τους Κούρδους, μετά το αποτυ-
χημένο πραξικόπημα της 15ης Ιου-
λίου 2016.

Αν ακούσουμε την ανάλυση του 
γεωγράφου Μισέλ Φουσέ, η Ευρώ-
πη φέρει ένα μέρος της ευθύνης. «Ο 
Ερντογάν χρησιμοποίησε τις ενταξια-
κές διαπραγματεύσεις του 2005 για να 
περιθωριοποιήσει τον στρατό, ο οποί-
ος ήταν φορέας των αξιών του κεμα-
λισμού. Παραδόξως, η προοπτική της 
ένταξης στην ΕΕ επέτρεψε μια μορφή 
οθωμανοποίησης της Τουρκίας».

Νεοθωμανισμός
Σκληρή ειρωνεία: η Ευρώπη επέ-
τρεψε στο AKP, το ισλαμικό-συντη-
ρητικό κόμμα που ανέβηκε στην 
εξουσία το 2002, να καταβυθίσει την 
κληρονομιά του Μουσταφά Κεμάλ 
Ατατούρκ – η οποία ήταν αυταρχική 

και συχνά όχι ιδιαίτερα δημοκρατι-
κή, αλλά πιο συμβατή με την Ευρώ-
πη από πολλές πλευρές.

Δεύτερο σοκ, ο νεοθωμανισμός. 
Η κακή συμπεριφορά του Νικο-
λά Σαρκοζί, της Άνγκελας Μέρκελ 
και του ευρωπαϊκού τουρκοσκεπτι-
κισμού, σαφώς αποθάρρυναν τον 
φιλοευρωπαϊκό τουρκικό πληθυ-
σμό. Ως  αποπεμφθείσα ερωμένη, 
η τουρκική κοινή γνώμη άφησε τον 
Ερντογάν να προωθήσει την εθνικι-
στική του στροφή.

Η στρατηγική αυτή εξέλιξη 
υπήρξε εξάλλου πολύ επιτυχημένη 
στην αρχή της δεκαετίας. Κατά τη δι-
άρκεια των «αραβικών ανοίξεων», η 
χώρα του αποτελούσε ένα μοντέλο 
στον  μεσογειακό κόσμο, μετά από 
χρόνια μεταρρυθμίσεων και διπλω-
ματικών προσπαθειών που του επέ-
τρεψαν να εξομαλύνει τις σχέσεις της 
με τους περισσότερους γείτονές της. 
Όμως, παρά την πρόσφατη συμφι-
λίωσή της με τους Ρώσους, η Τουρ-
κία βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο 
όλων των συγκρούσεων. Από μόνη 
της καταποντίστηκε!

Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν; 
Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες αρνού-
νται να αναλάβουν την πρωτοβου-
λία της διακοπής των ενταξιακών δι-
απραγματεύσεων: αυτό θα προσέθε-
τε κρίση στην κρίση. Για μια στιγμή 
ηθικής ικανοποίησης και ένα εφή-
μερο κέρδος εσωτερικής πολιτικής –
όπως ήταν το κλείσιμο της γαλλικής 
πρεσβείας στη Δαμασκό και η εκδί-
ωξη των Ρώσων από το G8– βρεθή-
καμε χωρίς κανένα δίαυλο διαλόγου. 
Έχουν δίκιο.

Να θέσουμε τέλος 
στη διγλωσσσία  

Το πρωταρχικό είναι να «αναδημι-
ουργηθεί μια σχέση ισχύος» με την 
Άγκυρα, όπως προτείνει ο Ιμπέρ 
Βεντρίν. Πρώτον, να «μπορέσουμε 
να αναλάβουμε το θέμα των προσφύ-
γων, ακόμη και αν οι Τούρκοι δεν εί-
ναι πια συνεργάσιμοι». Διότι, όπως 
έχουν σήμερα τα πράγματα, αν αφή-
σει ο Ερντογάν τους πρόσφυγες να 
περάσουν, ολόκληρη η Ευρώπη θα 
αποσταθεροποιηθεί, ακόμα πιο σο-
βαρά κι από το καλοκαίρι του 2016. 
Το ζήτημα προϋποθέτει λοιπόν την 
εμπλοκή των Δυτικών εκ νέου στη 
Μέση Ανατολή και μια συγκεκριμέ-
νη διαχείριση του μεταναστευτικού, 
που θα απαλλάξει την Ελλάδα από 
τα πλήθη που καταφτάνουν από τη 
Μικρά Ασία.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να 
σταματήσει η διγλωσσία και να 
πάψουμε να απαιτούμε από τους 
Τούρκους τον σεβασμό των δυτικών 
προτύπων που αρνούνται να 
εφαρμόσουν. «Οφείλουμε να έχουμε 
με την Τουρκία τις ίδιες σχέσεις που 
έχουμε με τον Αλ-Σίσι», τον ελάχιστα 
δημοκρατικό Αιγύπτιο πρόεδρο, 
εκτιμά ο κεντρώος Ζαν-Λουί 
Μπουρλάνζ.

Μια ψυχρή σχέση, κάπως 
κυνική, χωρίς ηθικολογική 
προσέγγιση, θα ήταν αναμφίβολα 
πιο αποτελεσματική και για τις 
δύο πλευρές και όχι κατ’ ανάγκη 
πιο επιβλαβής για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. «Οφείλουμε να έχουμε 
μια τουρκική πολιτική, όπως είχαμε 
κάποτε μια αραβική ή ρωσική 
πολιτική», λέει ο Μισέλ Φουσέ.

Αυτό δεν πρέπει να εμποδίσει 
την παροχή κάποιων ανταλλαγμά-
των. Η ΕΕ θα πρέπει να ελευθερώ-
σει τη χορήγηση βίζας για τους μι-
κροεπιχειρηματίες της Ανατολίας, 
που αποτελούν την εκλογική βάση 
του Ερντογάν, περισσότερο από τις 
δυτικοποιημένες κωνσταντινουπο-
λίτικες ελίτ. Οι Ευρωπαίοι δεν είναι 
εντελώς ανίσχυροι για να λάβουν τις 
αναγκαίες πρωτοβουλίες: εξάλλου 
το Brexit ενισχύει την ηπειρωτική 
συνοχή και θέτει τέλος στο αμερι-
κανικό όνειρο για μια ΕΕ η οποία να 
συμπίπτει με το ΝΑΤΟ.

* αρχισυντάκτη των κυρίων 
άρθρων της εφημερίδας

Μετάφραση από τα γαλλικά, 
Στράτος Ιωαννίδης

Οι ευρωπαϊκές ελίτ και η Τουρκία
«η τουρκία έχει πάρει έναν δρόμο που καθιστά αδύνατη την ένταξή της στην ε.ε.»

Του Αρνό Λεπαρμαντιέ*

«Μια ψυχρή σχέση, κάπως κυνική, χωρίς ηθικολογική προσέγγιση, θα ήταν αναμφίβολα πιο αποτελεσματική 
και για τις δύο πλευρές και όχι κατ’ ανάγκη πιο επιβλαβής για τα ανθρώπινα δικαιώματα»

“ 
Ο χρόνος έχει 
κάνει το έργο 
του: η Τουρκία 
έχει πάρει έναν 
δρόμο που κά-
νει αδύνατη την 
ένταξή της. 
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Η Αφρική, κατά γενική ομολογία, παραμένει 
σταθερά η ήπειρος με τα μεγαλύτερα ανθρω-
πιστικά προβλήματα στον κόσμο, παρά την 
όποια, αμφιλεγόμενη ή όχι, βοήθεια που δέ-
χεται σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της μετα-
ποικιοκρατικής της εποχής. Γι’ αυτό και δεν 
είναι καθόλου περίεργο που, ο πόθος για μια 
καλύτερη ζωή, είναι στην Αφρική πιο έντονος 
από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. 

Σ 

ύμφωνα με απόρρητες εκθέσεις γερ-
μανικών υπηρεσιών ασφαλείας, αυ-
τήν τη στιγμή από την άλλη πλευρά 
της Μεσόγειου έξι εκατομμύρια πρό-

σφυγες και μετανάστες περιμένουν την ευκαιρία 
να ρισκάρουν τη ζωή τους προκειμένου να φτά-
σουν παράνομα στην ευρωπαϊκή Γη της Επαγγε-
λίας. Η μεταναστευτική κρίση είναι πλέον τόσο σο-
βαρή που, για τον Ιταλό πρόεδρο Σέρτζιο Ματα-
ρέλα, πρόκειται για ένα οιονεί φυσικό φαινόμενο 
της εποχής μας, που δεν μπορεί να σταματήσει, με 
την Ελλάδα και την Ιταλία να μετατρέπονται στα-
διακά σε τερματικό σταθμό χιλιάδων μεταναστών 
που έρχονται από την Αφρική.

Στην περίπτωση της Αφρικής, μπορεί οι αριθ-
μοί συχνά να φαίνονται ψυχροί και οι στατιστικές 
αποπροσανατολιστικές, όμως δεν παύουν να δεί-
χνουν την πραγματικότητα, ακόμα και στην πιο 
δραματική διάστασά της, δίνοντας έτσι μια μεγαλύ-
τερη έμφαση στην ηθική πλευρά του μεταναστευ-
τικού φαινομένου, παρά στις άλλες πτυχές του. 

1ο παράδειγμα, ο υπερπληθυσμός και η ανερ-
γία: Από το 1950 μέχρι σήμερα ο πληθυσμός της 
Αφρικής σχεδόν πενταπλασιάστηκε και από 250 
εκατομμύρια έφτασε πλέον στα 1,2 δισεκατομ-
μύρια ανθρώπους. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέ-
τη της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), μ’ 
έναν ετήσιο ρυθμό πληθυσμιακής αύξησης 2,7%, 
οι Αφρικανοί αναμένεται, το 2050, να φτάσουν τα 
2,5 δισεκατομμύρια. Για το 70% των εργαζομένων 
της Μαύρης Αφρικής το ημερομίσθιο κυμαίνε-
ται στα 3,1 δολάρια, ενώ το υψηλό επίπεδο ανερ-
γίας (30%) μεταξύ των νέων Αφρικανών οδηγεί 
στο 38% από αυτούς να προσβλέπουν στη μετα-
νάστευση στην «ονειρεμένη» Ευρώπη. 

Αν στον υπερπληθυσμό, στην ανεργία και στο 
χαμηλό εισόδημα προστεθούν η τερατώδης δι-
αφθορά και η ανομία των ντόπιων αφρικανικών 
ελίτ, η πείνα, η οικολογική καταστροφή, η διαρκής 
πολίτικη αστάθεια, οι πόλεμοι, η καταλήστευση 
των φυσικών πόρων, οι στρεβλές αγορές, οι ανη-
συχητικές ενδείξεις μιας νέας κρίσης υπερχρέω-
σης, παρόμοιας με αυτήν στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 κ.λπ., τότε δεν πρέπει ν’ ανησυχούν μόνο οι 
Αφρικανοί, αλλά και οι Ευρωπαίοι. 

2ο παράδειγμα, οι νεκροί της „Μάρε Νό-
στρουμ: Από το 2014 μέχρι σήμερα πνίγηκαν 
στη Μεσόγειο, στην προσπάθειά τους να φτάσουν 
στην ευρωπαϊκή ήπειρο, περίπου 10.000 πρό-
σφυγες και μετανάστες (στοιχεία ΟΗΕ), ενώ φέτος 
ξεπέρασαν ήδη τους 500. Με ευθύνη ποιων, άρα-
γε; Αν στις προφανέστατες και διαχρονικές δομι-

κές αιτίες της κλιμακούμενης προσφυγικής κρί-
σης προστεθούν και τα σέλφι της Μέρκελ, οι «χο-
ρηγίες» του Σόρος, τα «προσφυγικά ντιλ Ερντογάν-
Μέρκελ», που πρόκειται να εφαρμοστούν και σε 
χώρες της Αφρικής, το χάος της Λιβύης και οι ια-
χές «no border – no nation» των ιδιοτελών προ-
σφυγοπατέρων της κουλτούρας του «Refugees 
Welcome», τότε γίνεται σαφές γιατί οι ευθύνες 
σε αυτήν τη θανατηφόρο Έξοδο διαχέονται πλέον 
στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. 

Και η Ευρώπη; Δύο ενδεικτικά παραδείγματα 
για τον τρόπο αντίδρασης της ευρωπαϊκής ελίτ στις 
νέες μετακινήσεις λαών προς την Ευρώπη. 

1ο. Στο περιθώριο της συνδιάσκεψης για τα 
εξήντα χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν με-
ρικές ημέρες, η καγκελάριος Μέρκελ έστειλε ένα 
σαφές μήνυμα με πολλούς αποδέκτες: «Φαινό-
μενα όπως αυτά του 2015 στο μεταναστευτικό 
δεν θα επαναληφθούν στη Γερμανία». Η δημο-
σκοπική άνοδος της «Εναλλακτικής για τη Γερ-
μανία» (AfD) είχε σαν αποτέλεσμα το προεκλογι-
κό πρόγραμμα των Χριστιανοδημοκρατών να βρί-
θει θέσεων ριζικά αντίθετων από τη μερκελική 
Wikommenskultur του 2015. Έτσι, μεταξύ πολ-
λών άλλων στόχων και μέτρων, θα υπάρχει καλύ-
τερη ταυτοποίηση και αποτελεσματικότερη επα-
ναπροώθηση των μεταναστών που δεν δικαιού-
νται άσυλο, έλεγχος κινητών και αυστηρότεροι 
έλεγχοι στα σύνορα, μεγαλύτερη διάρκεια κρά-
τησης. Οι μη συνεργάσιμες χώρες-τράνζιτ μετα-
ναστών της Αφρικής θα έχουν λιγότερη αναπτυ-
ξιακή βοήθεια. Μετανάστες που διασώζονται στη 
Μεσόγειο θα επιστρέφονται στις  βορειοαφρικανι-
κές ακτές και από εκεί θα κλείνονται σε τοπικά χοτ 
σποτ, ενώ θα προστατευτούν και τα νότια σύνορα 
της Λιβύης -δηλαδή, μιας χαώδους χώρας αντιμα-
χομένων φατριών, όπου βρίσκονται ήδη 1,2 εκα-
τομμύρια μετανάστες και ο μόνος τομέας με «ανα-
πτυξιακές» προοπτικές είναι η παράνομη μετανά-
στευση.

2ο. Μετά από τη σχετική έκθεση της Φρόντεξ, 
οι ιταλικές αρχές ανακοίνωσαν την έναρξη ανα-

κρίσεων για τον ρόλο των ΜΚΟ, που χρηματο-
δοτεί ο Σόρος, για τον τρόπο συνεργασίας τους με 
τους «δουλεμπόρους» που μεταφέρουν παράνο-
μα μετανάστες στην Ιταλία. Η συνεργασία αυτή 
έχει ως αποτέλεσμα να μειώνεται ο κίνδυνος σύλ-
ληψης των μεταφορέων, αλλά και τα κόστη μετα-
φοράς, κάνοντας έτσι πιο εύκολη τη μετακίνηση 
στη Μεσόγειο. Ο υπουργός Εξωτερικών της Αυ-
στρίας Κουρτς μίλησε προσφάτως για «τρέλα των 
ΜΚΟ, που πρέπει να σταματήσει», κατηγορώντας 
τις ότι πολλές από αυτές «είναι συνεργάτες των με-
ταφορέων μεταναστών», οι οποίες, έχοντας άρτιο 
εξοπλισμό, παραλαμβάνουν τους μετανάστες μό-
λις αυτοί εγκαταλείψουν τα θαλάσσια σύνορα της 
Λιβύης (στα 12 μίλια) και τους μεταφέρουν εκατο-
ντάδες μίλια μακριά στην Ιταλία και όχι στο πλησι-
έστερο αφρικανικό λιμάνι. 

Είναι σαφές ότι η Ευρώπη δεν έχει αναπτύξει 
ακόμα καμία αξιόπιστη στρατηγική για την εν εξε-
λίξει μεταναστευτική κρίση που την απειλεί, ούτε 
κάποιο είδος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της, 
και αναλώνεται σε τακτικές και αποτρεπτικές κι-
νήσεις, χωρίς να είναι πάντα σίγουρη η αποτελε-
σματικότητά τους. Όμως, εφόσον δεν αλλάξουν οι 
συνθήκες διαβίωσης στην Αφρική προς το καλύ-
τερο, με ένα είδος «σχέδιο Μάρσαλ» για την επί τό-
που βοήθεια για κοινωνική και οικονομική ανά-
πτυξη και την καταπολέμηση της υπεργεννη-
τικότητας και δεν σταματήσει η υφαρπαγή του 
αφρικανικού φυσικού πλούτου, η συνέχιση της 
κρίσης είναι αναμενόμενη. Οι μετακινήσεις πλη-
θυσμών διά θαλάσσης θα συνεχιστούν και οι θά-
νατοι αθώων θα αυξάνονται, παρά τους στρατιωτι-
κοποιημένους φράκτες συνόρων, το ξόδεμα δισε-
κατομμυρίων ευρώ και τα αυστηρότερα Δουβλίνα 
των Βρυξελλών. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει πλέ-
ον αντί για„Μάρε Νόστρουμ  να γίνεται λόγος 
για „Μάρε Μόνστρουμ…. και αλίμονο σε «χώ-
ρες συνόρων» με οικονομική κρίση, όπως η Ιτα-
λία και η Ελλάδα, που αδυνατούν να ελέγξουν τα 
σύνορά τους. 

                                                                             ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ

Η Ευρώπη δεν έχει αναπτύξει καμία αξιόπιστη στρατηγική για την μεταναστευτική κρίση, ούτε 
κάποια αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της και αναλώνεται σε τακτικές αποτρεπτικές κινήσεις

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Η Αφρικανική Έξοδος και η Ευρώπη
οι παραδοσιακές κατηγορίες ανατρέπονται

Το Ισραήλ 
παρακολουθεί 
προσεκτικά τη 
συμμαχία 
Πούτιν-Άσαντ

Σ
ύμφωνα με τις επικρα-
τούσες εκτιμήσεις στο 
Ισραήλ, το καθεστώς 
Άσαντ δεν θα πέσει στο 

ορατό μέλλον. Επιπλέον, οι Ισρα-
ηλινοί πιστεύουν ότι ο Άσαντ έχει 
ολοκληρώσει το έργο της εξα-
σφάλισης της συριακής ενδοχώ-
ρας, έχοντας, δηλαδή υπό κυ-
βερνητικό έλεγχο το διάδρομο 
που έχει ως βάση την πρωτεύου-
σα Δαμασκό και συνεχίζεται βο-
ρείως ως το Αλαουιστάν (το θύ-
λακα των Αλαουιτών στη Λατά-
κεια), και το λιμάνι της Λατάκειας, 
με τις πόλεις Χαλέπι και Χομς να 
βρίσκονται, επίσης, στα χέρια του. 
Τώρα προσπαθεί να επεκτείνει τον 
έλεγχό του μέχρι το Ντέιρ εζ Ζορ.

Στη διάρκεια του περασμένου 
χρόνου, υπήρξε μια σοβαρή εξέ-
λιξη στο χάρτη της διαλυμένης Συ-
ρίας. Η συριακή ενδοχώρα που εί-
ναι υπό τον έλεγχο του Άσαντ αυ-
ξάνεται και επεκτείνεται με στα-
θερό ρυθμό, ενώ οι περιοχές που 
βρίσκονται υπό τον έλεγχο των 
ανταρτών συρρικνώνονται συνε-
χώς. Ακόμη και τα εδάφη του Ισλα-
μικού Κράτους ροκανίζονται γρή-
γορα. Οι Ισραηλινοί παράγοντες 
εκτιμούν ότι ο πόλεμος στη Συρία 
θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλ-
λον, αλλά η ισορροπία δυνάμεων 
σ’ αυτό το σημείο ευνοεί ξεκάθα-
ρα τον Άσαντ. Στο Ισραήλ, τα υπό 
τον Άσαντ εδάφη αποκαλούνται 
πλέον Ασαντιστάν. Είναι μια νέα, 
στενότερη, συρρικνωμένη Συρία. 
Μπορεί μάλιστα να είναι πολύ μι-
κρότερη και από την ιστορική Συ-
ρία, αλλά παρ’ όλα αυτά είναι εδώ 
για να μείνει. Υπάρχει, ωστόσο, 
μια επιφύλαξη: «Χωρίς τον Πού-
τιν δεν υπάρχει Άσαντ», όπως 
ανέφερε ένας ανώτερος Ισραη-
λινός παράγοντας στο Al-Monitor, 
υπό τον όρο της ανωνυμίας. «Το 
μόνο προαπαιτούμενο για την επι-
βίωση του Άσαντ στην εξουσία εί-
ναι η καλή διάθεση του Πούτιν».

Ανώτερη ισραηλινή πηγή είπε ότι: 
«ο τρόπος που ο Πούτιν εξώθησε 
τις ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή και 
κατέστη η κυρίαρχη δύναμη στην 
περιοχή θα μελετάται μια ημέρα 
στις σχολές στρατηγικής».
 

Απόσπασμα από ανάλυ-
ση του Ben Caspit  που δη-

μοσιεύτηκε στο ιστολόγιο 
sotiriosdemopoulos.

blogspot.gr
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Παρά τη νίκη του φιλοευρωπαϊκού κόμμα-
τος GERB, τα αποτελέσματα της ψηφοφο-
ρίας στην Βουλγαρία δεν προκάλεσαν εν-
θουσιασμό στην Ε.Ε. Αντιλαμβάνονται με 
τι όγκο προβλημάτων θα έλθει αντιμέτω-
πος ο Μπόικο Μπορίσωφ, στην προσπά-
θειά του να σχηματίσει μια κυβέρνηση συ-
νασπισμού.

Σ 

τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές 
στη Βουλγαρία, τη νίκη την κέρδι-
σε το φιλοευρωπαϊκό κόμμα «Πο-
λίτες για την Ευρωπαϊκή Ανάπτυξη 

της Βουλγαρίας» (GERB) του πρωθυπουργού 
Μπόικο Μπορίσωφ. Έτσι, έπειτα από δύο εθε-
λούσιες εξόδους από την εξουσία, ο «αβύθι-
στος» Μπορίσωφ μπορεί ήδη για τρίτη φορά 
να ηγηθεί μιας κυβέρνησης. Κι αυτό παρά την 
εντυπωσιακή αύξηση των ευρωσκεπτικιστι-
κών διαθέσεων, η οποία έφερε στη θέση του 
προέδρου, τον Νοέμβριο του 2016, τον φιλο-
ρώσο Ρούμεν Ράντεφ.

Μερικά αμερικανικά ΜΜΕ υποδέχθη-
καν με μεγάλο ενθουσιασμό την επιτυχία του 
Μπορίσωφ. Ιδιαίτερα οι Νιου Γιορκ Τάιμς θε-
ώρησαν ότι αυτή ήταν μια νίκη της Ε.Ε. και μια 
απογοήτευση για τον Βλαδίμηρο Πούτιν, 
που επιδιώκει «να χρησιμοποιήσει τις εσωτε-
ρικές αντιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση για 
να ενισχύσει την επιρροή του στα κράτη της 
Ενωμένης Ευρώπης». 

Ο κύριος ανταγωνιστής του GERB, το Σο-
σιαλιστικό Κόμμα Βουλγαρίας (ΣΚΒ), το οποίο 
είναι ο διάδοχος του Κομμουνιστικού Κόμμα-
τος της Βουλγαρίας, και υποστήριξε την υπο-
ψηφιότητα του Ράντεφ για την προεδρία του 
Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους, ήλθε 
δεύτερο. Το κόμμα επανειλημμένως έχει εκ-
φράσει την επιθυμία του για σύσφιξη των σχέ-
σεων με τη Ρωσία και την άρση των αντιρωσι-
κών κυρώσεων, την ώρα που ο πεπεισμένος 
ευρωοπτιμιστής Μπορίσωφ υποστήριξε την 
επιβολή κυρώσεων εναντίον της Μόσχας.  

Οι Ευρωπαίοι δημοσιογράφοι, στις δικές 
τους εκτιμήσεις, για κάποιο λόγο, αποδείχθη-
καν πολύ πιο συγκρατημένοι από τους Αμερι-
κανούς συναδέλφους τους. Για παράδειγμα, η 
EURACTIV, ανακοινώνοντας τα αποτελέσμα-
τα των εκλογών, παρότι υποδέχθηκε θετικά 
τη νίκη του Μπορίσωφ, σημείωσε ότι θα είναι 
πολύ δύσκολες οι συνομιλίες για τον σχηματι-
σμό κυβέρνησης. 

Πράγματι, στο βουλγαρικό κοινοβού-
λιο εισέρχονται πέντε πολιτικές δυνάμεις: το 
GERB, με το 32,7% των ψήφων, το Σοσιαλι-
στικό Κόμμα με 27,2%, ο εθνικιστικός συνα-
σπισμός «Ενωμένοι Πατριώτες», με 9,1%, το 
κόμμα της τουρκικής εθνικής μειονότητας 
«Κίνημα για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερί-
ες», με 8,9%, και το λαϊκίστικο κόμμα «Βόλια», 

με 4,2%. Αντιστοίχως, οι 240 έδρες στη βου-
λή κατανέμονται περίπου ως εξής: GERB 96, 
ΣΚΒ 79, «Ενωμένοι Πατριώτες» 27, «Κίνηση 
για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες» 26 και 
«Βόλια» 12.

Όπως φαίνεται, η απόσταση του κόμμα-
τος του Μπορίσωφ από τους Σοσιαλιστές δεν 
είναι καθόλου μεγάλη. Εκτός αυτού, σε σύ-
γκριση με τις εκλογές του 2014, η δύναμη του 
GERB δεν άλλαξε, την ώρα που το Σοσιαλιστι-
κό Κόμμα σχεδόν διπλασίασε τα ποσοστά του 
(είχε 15,4%). Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι 
το GERB δεν κατόρθωσε να κερδίσει την αυ-
τοδυναμία στο κοινοβούλιο (απαιτούνται 121 
βουλευτές). Ως εκ τούτου, ο Μπορίσωφ πρέ-

πει να προχωρήσει σε κυβέρνηση συνασπι-
σμού. Σε διαφορετική περίπτωση, η εντολή 
σχηματισμού κυβέρνησης δίδεται στο δεύτε-
ρο κόμμα. Εδώ βρίσκεται και όλη η δυσκολία 
της κατάστασης. 

Η πλέον απλή, αλλά και λιγότερο εφικτή 
λύση, είναι η μεγάλη συμμαχία του GERB με 
το ΣΚΒ, πιθανότητα την οποία απέρριψε η επι-
κεφαλής των σοσιαλιστών Κορνηλία Νίνοβα. 
Άλλη πιθανή σύνθεση είναι ο σχηματισμός 
κυβέρνησης του GERB με το φιλοτουρκικό 
ΚΔΕ. Όμως αυτή την εκδοχή την έχει απορρί-
ψει ο ίδιος Μπορίσωφ. Κατά συνέπεια, μονα-
δικό δυνατό σενάριο παραμένει η συμμαχία 
του GERB με τους «Ελεύθερους Πατριώτες» 
και με τη συμμετοχή ή μη του «Βόλια». 

Το «Βόλια» είναι μια λαϊκιστική πολιτική 
δύναμη, που έχει ως επικεφαλής τον επιχει-
ρηματία Βέσελιν Μαρέσκι, τον οποίο αποκα-
λούν «Βούλγαρο Ντόναλντ Τραμπ». Έχει πα-
τριωτικές θέσεις και καλεί σε απαλλαγή από 
«τα σκουπίδια του διεφθαρμένου πολιτικού 
κατεστημένου», σε αυστηρό έλεγχο της μετα-
νάστευσης και σε προσέγγιση με τη Ρωσία.  

Ο Βούλγαρος πολιτικός αναλυτής, επι-
κεφαλής του κέντρου «Ευρασία», δρ. Πέτκο 
Γκάντσεφ, δήλωσε ότι ο Μαρέσκι είναι ένα 
πρόσωπο με σκοτεινό παρελθόν: «Εμπορευ-
όταν λαθραίο πετρέλαιο, έλεγαν, και συνδεό-
ταν με ισλαμιστές. Η είσοδός του στη βουλή εί-
ναι ένας παραλογισμός». Ωστόσο, λόγω του 
μικρού αριθμού των εδρών, το «Βόλια» δεν 
μπορεί να έχει αποφασιστικό ρόλο στον σχη-
ματισμό κυβέρνησης. 

Πολύ πιο σημαντικός θα είναι αυτός των 
«Ενωμένων Πατριωτών». Πρόκειται για την 
ένωση τριών δεξιών κομμάτων: του «Βουλγα-
ρικού Εθνικού Κινήματος», του «Εθνικού Με-

     ΦΑΚΕΛΟΣ: ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Η ΠΓΔΜ σε 
κίνδυνο - 
τα Βαλκάνια σε 
κίνδυνο

του Νικίτα Κοβαλένκο

“ 
Οι εκλογές συνοδεύτη-

καν από πολυάριθμες πα-

ραβιάσεις της διαδικασί-

ας. Μάλιστα, πολύ δια-

δεδομένο ήταν το φαι-

νόμενο της εξαγοράς της 

ψήφου, σε ποσοστό ίσως 

και 15% επί του συνόλου. 

Η τιμή για το κάθε ψηφο-

δέλτιο κυμάνθηκε από 15 

έως 100 ή και περισσότε-

ρα ευρώ. 

Η επόμενη ημέρα των εκλογών 
στη Βουλγαρία

Μερικά αμερικανικά ΜΜΕ υποδέχθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό την επιτυχία του Μπορί-
σωφ. Ιδιαίτερα οι «New York Times» θεώρησαν ότι αυτή ήταν μια νίκη της Ε.Ε. και μια απογο-
ήτευση για τον Βλαδίμηρο Πούτιν.

Μ 

ετά την άρνηση του προ-
έδρου Ιβάνοφ να δώσει 
εντολή σχηματισμού κυ-
βέρνησης στην αντιπολί-

τευση η οποία έχει ήδη συνεννοηθεί με 

την αλβανική πλατφόρμα για την προ-

ώθηση των στόχων της, η κυβερνητι-

κή κλίκα του Γκρουέφσκι κλιμακώνει 

τις αντιδράσεις της. Αντιδράσεις που 

οδηγούν σε συνδυασμό με την επικαι-

ροποίηση του αλβανικού μεγαλοϊδεα-

τισμού σε εμφύλιο πόλεμο. Παρακρα-

τικοί με την ονομασία  «Λιοντάρια» 

απειλούν τον αλβανικό πληθυσμό κα-

λώντας τον πρόεδρο της ΠΓΔΜ να απαι-

τήσει συγγνώμη από τον πρόεδρο της 

Αλβανία Νισάνι. Από την άλλη ενισχύ-

ονται οι ένοπλες δυνάμεις του κράτους 

σε περιοχές με αλβανικό πληθυσμό κι 

ο ίδιος ο Γκρουέφσκι κάνει έκκληση 

στο «λαό» να αντιδράσει στην αντιπο-

λίτευση η οποία έχει δρομολογήσει εξε-

λίξεις που αφορούν τη διχοτόμηση της 

χώρας. Οι δημοσκοπήσεις όσο και στη-

μένες να είναι από την κυβερνητική κλί-

κα και οι οποίες αναφέρουν ότι το 80% 

το πληθυσμού αντιτίθεται στις αλλαγές 

αντιπολίτευσης-αλαβανικής πλατφόρ-

μας, προοιωνίζουν μια τραγική κατάλη-

ξη για την κρίση η οποία έχει ξεσπάσει 

εδώ και δυο περίπου χρόνια στη διπλα-

νή μας χώρα.

Δυστυχώς εκδηλώσεις αντίθεσης 

απέναντι σε αυτό το αδιέξοδο των διε-

θνών επεμβάσεων και των εθνικσμών 

δεν έχουν γίνει γνωστές ακόμα, αντίθε-

τα, φασίζουσες αντιλήψεις «πατριωτι-

κού» χαρασκτήρα αποκτούν ερείσματα. 

Παραστρατιωτικές ομάδες βετεράνων 

του UCK αναμένονται να πρωταγωνιστή-

σουν σε ένα επόμενο πόλεμο εν όψει 

ενός πολιτικού εμφυλίου. Ο Ροχραμπά-

χερ από μακριά γελάει και κάνει ισολο-

γισμούς με τα κεφάλια μας. Κι από κο-

ντά η Ρωσία στο ρόλο του αιώνιου προ-

στάτη των σλάβων…

Τα κινήματα δεν είναι πουθενά…
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«Oι δύο κυβερνήσεις σκοπεύουν να αναπτύ-
ξουν μια κοινή στρατηγική, ώστε να γίνουν αό-
ρατα τα σύνορά τους».

Έντι Ράμα, εν όψει της κοινής συνεδρίασης 
Αλβανίας-Κοσόβου στην Πριζρένη, Ιαν. 2014

«Το Κοσσυφοπέδιο είναι ανεξάρτητο, κυρίαρ-
χο κράτος και ως εκ τούτου έχει κάθε δικαίωμα 
να καθορίσει τους θεσμούς που ανήκουν στο 
κράτος, στους τομείς της οικονομίας, της ασφά-
λειας, του πολιτισμού και ούτω καθεξής». 

Μπουγιάρ Νισάνι, 
πρόεδρος της Αλβανίας, Μάρτιος 2017

«Σε περίπτωση σύγκρουσης στο Κοσσυφοπέ-
διο οι Αλβανοί θα απαντήσουν ως Αλβανοί» .

Κεμάλ Μιντζόζι, 
Αλβανός πρέσβης στην Πρίστινα

Λ 

ένε ότι η ιστορία επιστρέφει ως φάρσα. 
Η Αλβανική Πλατφόρμα που εκδόθηκε 
το 1998 από την  Ακαδημία Επιστημών 
των Τιράνων, για τη λύση του αλβανικού 

ζητήματος, με την ενσωμάτωση του Κοσσυφοπεδί-
ου στην Αλβανία και την «ομοσπονδιακή» διχοτό-
μηση της πΓΔΜ. απέκτησε ειδικό βάρος μετά τις πε-
ριβόητες δηλώσεις του Αμερικανού γερουσιαστή 
Ροχραμπάχερ για τη διχοτόμηση και ενσωμάτωση 
της πΓΔΜ στο Κοσσυφοπέδιο και τη Βουλγαρία. Την 
περίοδο αυτή, αφού ήδη από την επανεκλογή του 
Έντι Ράμα στην πρωθυπουργία της μητέρας Αλβανί-
ας είχαν κλιμακωθεί επικίνδυνα προς όλες τις κα-
τευθύνσεις οι διεκδικήσεις (Ελλάδα, Σερβία, πΓΔΜ, 
Κοσσυφοπέδιο), η Αλβανική Πλατφόρμα άρχισε να 
αποκτά αναθεωρητική σημασία στις δυο γεωγραφι-
κές περιοχές με έντονο το αλβανικό στοιχείο. 

Η «ουκρανοποίηση» της πολιτικής κρίσης που 
ξέσπασε στην πΓΔΜ εδώ και δύο χρόνια έφερε τον 
πρωθυπουργό Γκρουέφσκι, και τον επικεφαλής 
του αντιπολιτευόμενου ΣΚ, Ζάεφ, σε μια σύγκρουση 
που σήμερα κλιμακώνεται προς έναν εμφύλιο πό-
λεμο χαμηλής έντασης, με τους Ευρωαμερικανούς 
επιτετραμμένους να υποστηρίζουν ανοιχτά τον δεύ-
τερο. Από το ξεκίνημα της κρίσης και τις απόπειρες 
μιας πορτοκαλί επανάστασης, σε ένα πρόχειρα κα-
τασκευασμένο σκηνικό διαδηλώσεων από το ίδρυ-
μα για την «Ανοιχτή Κοινωνία», την αμερικανική 
πρεσβεία κ.λπ, φάνηκαν καλοδεχούμενες οι κόκ-
κινες σημαίες με τον αλβανικό δικέφαλο αετό. Πλέ-
ον φαίνεται ότι έχει συντελεστεί κάποια συμφωνία 
του Ζάεφ με τα αλβανικά κόμματα για μιας μορφής 
διχοτόμηση του κράτους της πΓΔΜ με βάση την Αλ-
βανική Πλατφόρμα, την οποία επικύρωσαν άτυπα οι 
δηλώσεις Ροχραμπάχερ. Απέναντι σε αυτήν τη με-
θόδευση, η διεφθαρμένη κλίκα Γκρουέφσκι και του 
προέδρου Ιβάνοφ με τη διπλωματική βοήθεια της 
Ρωσίας, με όχημα τους διαδηλωτές και την ιδέα του 
πανμακεδονισμού, ίσως παίζει τα τελευταία χαρτιά 
της. Η αυξανόμενη ένοπλη επιτήρηση από τη μεριά 
της κυβέρνησης στις περιοχές που πλειοψηφεί το 
αλβανικό στοιχείο και η παράλληλη εμφάνιση πα-
ραστρατιωτικών βετεράνων του UCK κάνει το πρό-
βλημα πιο σύνθετο. Ο ηγέτης του αλβανικού κόμμα-
τος «Νέα Δημοκρατία» δήλωσε: «Ο στρατός και το 

υπουργείο Εσωτερικών έχουν στις τάξεις τους πε-
ρίπου 10 χιλιάδες Αλβανούς και είναι ένοπλοι για 
την προστασία της χώρας. Τι σκέφτονται τώρα ο Ιβά-
νοφ και ο Γκρούεφσκι, ότι αυτοί όλοι θα ανεχθούν 
τη δυσφήμιση και θα παραμείνουν ήρεμοι μέχρι να 
γίνει κυβέρνηση χωρίς τους Αλβανούς»; Όλα δεί-
χνουν ότι ένας εμφύλιος στο εσωτερικό του σλαβι-
κού στοιχείου και μια ένοπλη αντιπαράθεση με τους 
Αλβανούς είναι προ των θυρών. Άλλωστε και η επί-
θεση στρατού και αστυνομίας στο Κουμάνοβο, τον 
Μάιο του 2015, σκόπευε  να δημιουργήσει μια συ-
ναίνεση ενάντια στον αλβανικό παράγοντα. Η άρνη-
ση του προέδρου Ιβάνοφ να δώσει εντολή σχηματι-
σμού κυβέρνησης στον Ζάεφ, εξαιτίας της συνεννό-
ησής του με την αλβανική πλατφόρμα, φέρνει στην 
επιφάνεια, το αδιέξοδο συνθηκών «ειρήνευσης» 
όπως αυτή της Οχρίδας, που προβλέπει υποχρεω-
τικά τη συνεργασία του κυβερνητικού κόμματος με 
κάποιο αλβανικό κόμμα. 

Ο άλλος στόχος της Αλβανικής Πλατφόρμας, εί-
ναι η αυτοδιάθεση του Κοσσυφοπεδίου. Τα τελευ-
ταία δυο χρόνια και μετά την απελπισμένη έξοδο 
δεκάδων χιλιάδων Αλβανών Κοσοβάρων (χιλιά-
δες από αυτούς με τα πόδια) με διαβατήρια του σερ-
βικού κράτους, που ακολουθήθηκε από τον μαζι-
κό διωγμό τους καθότι δεν τους δέχτηκαν στην πο-
λιτισμένη Δύση, το ίδιο το καθεστώς του προέδρου 
Χακίμ Θάτσι, πολιτικού αρχηγού του UCK, με πυρο-
κροτητή το κόμμα «Αυτοδιάθεση», έχει κλιμακώ-
σει επικίνδυνα την κατάσταση. Οι τελευταίες επί-
σημες δηλώσεις για τη δημιουργία εθνικού στρα-
τού, μάλλον με τη στήριξη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ (ο 
Αμερικανός πρέσβης στην Πρίστινα μίλησε για κοι-
νό σχέδιο ΗΠΑ-Κοσόβου) έχουν οδηγήσει σε ένα 
σχέδιο νόμου που προβλέπει: α) τον μετασχηματι-
σμό των Δυνάμεων Ασφαλείας του Κοσόβου σε Ένο-
πλες Δυνάμεις β) την προστασία της εθνικής κυρι-
αρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Κοσόβου 
γ) 5.000 ενεργά μέλη και 3.000 εφέδρους δ) προ-
ϋπολογισμό στα 51.000.000 ευρώ+5.000.000 αύ-
ξηση κάθε χρόνο. Ο κίνδυνος πολέμου που έμμεσα 
ανέφερε ο πρόεδρος της Σερβίας –μετά την απαγό-
ρευση του σερβικού τρένου στο Κοσσυφοπέδιο και 
την άρνηση των γαλλικών αρχών να παραδώσουν 
τον Κοσοβάρο εγκληματία πολέμου Ραμούς Χαρα-
ντινάι, που δηλώνει αποφασισμένος να πολεμήσει 
ενάντια στους Σέρβους– γίνεται όλο και πιο ορατός. 
Από την περίοδο που το κόμμα «Αυτοδιάθεση» έρι-

χνε δακρυγόνα στο κοινοβούλιο του αμφιλεγόμε-
νου κρατιδίου, σαμποτάροντας τις συμφωνίες για 
την τοπική αυτοδιοίκηση των δυο εθνικών κοινοτή-
των που προωθούσε η ΕΕ, έχουμε φτάσει σε εμπρη-
στικές δηλώσεις που προετοιμάζουν ένοπλη ανα-
μέτρηση, με τη Ρωσία στον ρόλο του αποκλειστικού 
προστάτη των Σλάβων. 

Για ποιο Κόσοβο μιλάμε όμως; Σύμφωνα με 
στοιχεία των αρχών του 2015, περιόδου της μεγά-
λης φυγής προς τη Δύση, το 1/3 ζούσε με λιγότε-
ρο από 1,5 ευρώ την ημέρα, η ανεργία ξεπερνού-
σε το 45% του πληθυσμού. Ο κοινωνιολόγος Αρ-
τάν Μουχαχρίρι δήλωνε εκείνη την περίοδο στην 
DW: «Οι Κοσοβάροι δεν πιστεύουν πια στα πολι-
τικά κόμματα, στο κοινοβούλιο και την κυβέρνη-
ση… Γι’ αυτό και αξιοποιούν την πρώτη ευκαιρία για 
να φύγουν». Ο Σπ. Σφέτας, αναπληρωτής καθηγη-
τής βαλκανικής Ιστορίας στο ΑΠΘ, συμπληρώνει σε 
πρόσφατη συνέντευξή του: «Αν λάβουν οι Κοσοβά-
ροι βίζα για την Ευρώπη, θα σημειωθεί μαζική έξο-
δος. Δεν λειτουργεί κανένας κρατικός θεσμός και η 
οικονομική κατάσταση είναι άθλια».

Η παραπαίουσα στις αρχές του 20ου αιώνα Οθω-
μανική Αυτοκρατορία, σε μια νέα σύνθεση κεμαλι-
κού αυταρχισμού και οθωμανικού επεκτατισμού, 
επιστρέφει, θεωρώντας την «πίσω αυλή της» ως 
χώρο άμεσης επιρροής, ενώ η Δύση παραμένει ο 
βασικός ατζέντης του κατακερματισμού. Διότι στό-
χος των ΗΠΑ δεν είναι μια «μεγάλη Αλβανία», 
αλλά μικρά κρατίδια που θα ευνοούν με άνεση τη 
στρατιωτική, πολιτική και οικονομική διείσδυση, 
προτεκτοράτα που θα προκύψουν από καταστροφι-
κούς πολέμους για την προστασία των δικαιωμά-
των που απορρέουν από εκτρώματα τύπου Ραμπου-
γιέ. Ο ίδιος ο Τζον Μακέιν, πρόεδρος της Επιτροπής 
της Γερουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ, εν 
όψει της επικύρωσης του πρωτοκόλλου προσχώ-
ρησης του Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ μίλησε για «πι-
θανές συγκρούσεις στα Βαλκάνια». Οι εξελίξεις εί-
ναι ραγδαίες κι εμείς στο κοινωνικό κίνημα βάσης 
είμαστε ανερμάτιστοι, ανίδεοι και πολιτικά ενδε-
είς, ενώ οι όποιες γέφυρες των λαών στα Βαλκά-
νια είναι ρημαγμένες από νέους φράχτες, φτώχεια 
και πολιτισμική εξαθλίωση. Δεν είναι σίγουρο ότι η 
ιστορία επιστρέφει μόνο ως φάρσα. 

Πηγές: καθημερινός Τύπος, 
βαλκανικό περισκόπιο «echedoros-a.gr/»

                                                                                                                                    ΦΑΚΕΛΟΣ: ΒΑΛΚΑΝΙΑ

του Γιώργου Κυριακού

Ο αλβανικός νιχατεριμισμός;
από τη λίγκα της Πριζρένης στην αλβανική Πλατφόρμα

τώπου Βουλγαρίας» και του «Ατάκα». 
Οι «Ενωμένοι Πατριώτες» υποστηρί-
ζουν εθνικιστικές και αντιισλαμικές 
θέσεις και έχουν σκληρή αντιμετα-
ναστευτική ρητορική. Μάλιστα, κατά 
τη διάρκεια των εκλογών, διοργάνω-
σαν δράσεις παρεμπόδισης εισόδου 
στη χώρα όσων Τούρκων ζουν στην 
Τουρκία, αλλά διατηρούν τη βουλγα-
ρική υπηκοότητα και ήθελαν να ψη-
φίσουν. Επιπλέον, οι «Ενωμένοι Πα-
τριώτες» υποστηρίζουν προστατευτι-
κά μέτρα για την οικονομία και ανε-
ξαρτησία στην άσκηση της εξωτερι-
κής πολιτικής, δηλαδή, στην ουσία, εί-
ναι κόμμα ευρωσκεπτικιστικό. 

Ακόμη και εάν σχηματίσει μια τέ-
τοια κυβέρνηση, ο Μπορίσωφ θα εί-
ναι πολύ δύσκολο να προωθήσει τις 
θέσεις του, καθώς θα πρέπει να λάβει 
υπόψη και τις ευρωσκεπτικιστικές και 
εθνικιστικές απόψεις των εθνικιστών, 
που δεν έχουν καμία σχέση με τις δι-
κές του, ενώ παράλληλα θα δέχεται 
πίεση και από την πλευρά του προέ-
δρου Ράντεφ. Συνεπώς, είναι απίθα-
νο μια τέτοια κυβέρνηση να είναι βι-
ώσιμη και μπορεί σύντομα να έχουμε 
προκήρυξη νέων εκλογών. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι εκλο-
γές συνοδεύτηκαν από πολυάριθμες 
παραβιάσεις της διαδικασίας. Μάλι-
στα, πολύ διαδεδομένο ήταν το φαινό-
μενο της εξαγοράς της ψήφου, σε πο-
σοστό ίσως και 15% επί του συνόλου. 
Η τιμή για το κάθε ψηφοδέλτιο κυμάν-
θηκε από 15 έως 100 ή και περισσό-
τερα ευρώ. «Το GERB είναι το κόμμα 
των υπαλλήλων και της καταστολής. 
Επέβαλαν σε πολίτες να το ψηφίσουν. 
Ακόμη και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις 
ασκήθηκε διοικητική πίεση, ώστε να 
επιβάλουν στους συνεργάτες τους να 
ψηφίσουν το κόμμα του Μπορίσωφ», 
τόνισε ο Πλάμεν Μιλέτκωφ και ο Πέτ-
κο Γκάτσεφ πρόσθεσε ότι, «η προσέ-
λευση στις κάλπες έφτασε το 51%, δη-
λαδή ο μισός πληθυσμός δεν πήρε καν 
μέρος στις εκλογές».  

Μετάφραση:
 Σωτήρης Δημόπουλος
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Η Άρεντ συμμερίζεται, όπως ο Κ. 
Παπαϊωάννου, την προφητική 
σκέψη της Ρόζας Λούξεμπουργκ  
ότι ο συνδυασμός του συγκε-
ντρωτικού  και του μονοκομμα-
τικού κράτους, με τον αποκλει-
σμό των ελεύθερων συνδικάτων, 
καθώς και με τη μεταφορά του 
πνεύματος πειθαρχίας του καπι-
ταλιστικού εργοστασίου σε ολό-
κληρη την κοινωνία,  θα είχε ως 
μοιραία κατάληξη   τη  δικτατο-
ρία ενός στενού κομματικού πυ-
ρήνα πάνω σε όλη την κοινωνία. 
Μάλιστα, η ύπαρξη του ολοκλη-
ρωτισμού προϋπόθεσε την συ-
ντριβή των σοβιέτ, του συνεργα-
τισμού και των κοινοτήτων, που 
υπήρξαν μια  από τις διαχρονι-
κές αναφορές της ρώσικης κοι-
νωνίας. Αντίθετα θεωρεί ότι οι 
ουτοπικοί σοσιαλιστές όπως ο 
Προυντόν και ο Μπακούνιν εί-
χαν κατανοήσει καλύτερα τη ση-
μασία των κοινοτήτων. Θα μπο-
ρούσαμε να προσθέσουμε ότι 
και ο Μαρξ, σε αντίθεση με τους 
περισσότερους από αυτούς που 
στη συνέχεια τον επικαλούνταν, 
σε ορισμένα τουλάχιστον κείμε-
νά  του, αντιμετώπιζε θετικά την 
παράδοση του κοινοτισμού.

Σ 

υνοψίζοντας, η Άρεντ ανι-
χνεύει την ύπαρξη κοι-
νοτήτων στους μεσαιω-
νικούς δήμους, στα ελ-

βετικά καντόνια, στα συμβούλια της 
Γαλλικής Επανάστασης, στην παρι-
σινή Κομμούνα, στην επανάσταση 
στη Ρωσία το 1905 και το 1917, στη 
βαυαρική δημοκρατία το 1919, στην 
ουγγρική επανάσταση το 1956. Ένα 
από τα χαρακτηριστικά τους ήταν ότι 
η «κομματική ένταξη δεν έπαιζε κα-
νένα ρόλο. Ήταν στην πραγματικότη-
τα τα μόνα πολιτικά όργανα για αν-
θρώπους που δεν ανήκαν σε κανέ-
να κόμμα. Οπότε, έρχονταν συνεχώς 
σε σύγκρουση με όλες τις συνελεύ-
σεις, με τα παλιά κοινοβούλια όσο 
και με τις νέες «καταστατικές συνε-
λεύσεις», για τον απλό λόγο ότι οι  
τελευταίες, ακόμα και στις πιο ακραί-
ες πτέρυγές τους, εξακολουθούσαν 
να είναι παιδιά του κομματικού συ-
στήματος»1. 

Από τα αντιπροσωπευτικά συστή-
ματα, το μόνο βιώσιμο αποδείχθηκε 

ότι ήταν το δικομματικό, αλλά «το 
καλύτερο που έχει καταφέρει είναι 
ένας κάποιος έλεγχος των κυβερ-
νώντων από τους κυβερνώμενους 
και ότι κατά κανένα τρόπο δεν έδω-
σε τη δυνατότητα στον πολίτη να γίνει 
«συμμέτοχος» στις δημόσιες υποθέ-
σεις. Το περισσότερο που μπορεί να 
ελπίζει ο πολίτης είναι να “αντιπρο-
σωπεύεται”, ενώ είναι προφανές ότι 
το μόνο πράγμα που μπορεί να αντι-
προσωπευθεί και να ανατεθεί είναι 
το συμφέρον ή η ευμάρεια των εκλο-
γέων, όχι όμως οι πράξεις τους ούτε 
οι γνώμες τους. Στο σύστημα αυτό οι 
γνώμες των ανθρώπων είναι πράγ-
ματι αδιευκρίνιστες, για τον απλό 
λόγο ότι είναι ανύπαρκτες»2. Θεω-
ρεί ως το μοιραίο λάθος  των συμ-
βουλίων  το ότι «δεν διέκριναν κα-
θαρά τη συμμετοχή στις δημόσιες 
υποθέσεις από τη διοίκηση ή διαχεί-
ριση των πραγμάτων προς το δημό-
σιο συμφέρον. Με τη μορφή των ερ-
γατικών συμβουλίων, προσπάθησαν 
επανειλημμένα να αναλάβουν τη δι-
αχείριση των εργοστασίων, και όλες 
αυτές οι προσπάθειες κατέληξαν σε 
θλιβερή αποτυχία»3. Το αντιπροσω-
πευτικό σύστημα έχει  εξελιχθεί  σε 
μια διαδικασία όπου ο ψηφοφόρος 
καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε επι-

λογές που έχουν διαμορφωθεί ερή-
μην του. Ακόμη χειρότερα, στην πο-
λιτική εισάγονται οι μέθοδοι της Μά-
ντισον Άβενιου «μέσω των οποίων η 
σχέση ανάμεσα στον εκπρόσωπο και 
τον εκλογέα μετατρέπεται σε σχέ-
ση αγοραστή και πωλητή»4. Επιπλέ-
ον, η «πολιτική έχει γίνει επάγγελμα 
και καριέρα και πως η "ελίτ", επομέ-
νως, επιλέγεται ανάλογα με πρότυ-
πα και κριτήρια που είναι τα ίδια βα-
θύτατα απολιτικά»5. 

Η μόνη διέξοδος απέναντι στην 
αντιπροσωπευτική δημοκρατία όσο 
και στον ολοκληρωτισμό  είναι ένα 
σύστημα κοινοτικής δημοκρατίας 
που περιγράφεται αδρά, με σκοπό 
να αντιμετωπίσει  όχι μόνο το δίλημ-
μα ανάμεσα στην ελευθερία και την 
ισότητα, αλλά και ανάμεσα στην ισό-

τητα και την αυθεντία: «Από αυτές τις 
"στοιχειώδεις δημοκρατίες", τα μέλη 
των συμβουλίων επέλεγαν τους εκ-
προσώπους τους για το επόμενο 
ανώτερο συμβούλιο, και οι εκπρό-
σωποι αυτοί, πάλι, επιλέγονταν από 
τους ομότιμούς τους, δεν υποβάλλο-
νταν σε καμιά πίεση από τα πάνω ή 
τα κάτω. Το αξίωμά τους δεν στηριζό-
ταν παρά στην εμπιστοσύνη των ισο-
τίμων τους, και αυτή η ισότητα δεν 
ήταν φυσική αλλά πολιτική, δεν ήταν 
κάτι με το οποίο είχαν γεννηθεί. Ήταν 
η ισότητα εκείνη που είχαν δεσμευ-
τεί και που τώρα είχαν εμπλακεί σε 
ένα κοινό εγχείρημα. Από τη στιγμή 
που τον εξέλεγαν και  τον έστελναν 
σε ένα ανώτερο συμβούλιο, ο εκπρό-
σωπος βρισκόταν και πάλι ανάμεσα 
σε ισότιμούς του, γιατί οι εκπρόσω-
ποι οποιουδήποτε δεδομένου επι-
πέδου σ' αυτό το σύστημα ήταν εκεί-
νοι που είχαν περιβληθεί με μια ει-
δική εμπιστοσύνη. Χωρίς αμφιβολία, 
αυτό το είδος κυβέρνησης, αν ανα-
πτυσσόταν πλήρως,  θα έπαιρνε και 
πάλι το σχήμα πυραμίδας, η οποία 
βέβαια είναι το σχήμα μιας ουσια-
στικά αυταρχικής κυβέρνησης. Ενώ, 
όμως, σε κάθε αυταρχική κυβέρνη-
ση που γνωρίζουμε, η αυθεντία φιλ-
τράρεται από τα πάνω προς τα κάτω, 

σ' αυτή την περίπτωση η αυθεντία 
δεν θα γεννιόταν ούτε στην κορυφή 
ούτε στη βάση, αλλά στο καθένα από 
τα στρώματα της πυραμίδας. Και αυτό 
προφανώς θα μπορούσε να αποτε-
λέσει τη λύση ενός από τα πιο σοβα-
ρά προβλήματα της πολιτικής των 
νέων χρόνων, το οποίο δεν είναι πώς 
θα συμφιλιώσεις την ελευθερία με 
την ισότητα αλλά πώς να συμφιλιώ-
σεις την ισότητα, με την αυθεντία»6. 

Η ανάλυση της Χάνα Άρεντ είναι 
τελικά εύστοχη σε τρία διαφορετικά 
επίπεδα. Διέκρινε τον χαρακτήρα και 
τα στοιχεία  του ολοκληρωτισμού, 
ενώ  στο ξερίζωμα του ανθρώπου 
εντόπισε  μια από τις κύριες πηγές 
προέλευσής του. Τεκμηρίωσε την 
κρίση της αντιπροσωπευτικής δημο-
κρατίας, την οποία είδε  να εδράζεται 
στην ώθηση των πολιτών να επιδιώ-
κουν  αποκλειστικά την ιδιωτική ευ-
τυχία, στον εξοβελισμό τους από τον 
δημόσιο χώρο και τη  μετατροπή   της 
πολιτικής σε εμπόρευμα, με την υιο-
θέτηση των μεθόδων της «Μάντισον 
Άβενιου». Τελικά, το σύστημα της 
κοινοτικής δημοκρατίας που πρότει-
νε δεν είναι  μια φαντασίωση, ούτε 
μια ουτοπία, αλλά έχει δοκιμαστεί σε 
διαφορετικούς τόπους και χρόνους. 
Ειδικά  στη χώρα μας,  ο κοινοτισμός 
και η δημοκρατία των συμβουλίων  
έχει πολύ βαθιές ρίζες, αφού εγκαι-
νιάζεται στην Αθηναϊκή Δημοκρατία 
και συνεχίζεται με διάφορες  μορφές 
σε όλη την ιστορική πορεία του ελ-
ληνισμού, παρά τις αντιξοότητες και 
τις δυσμενείς συγκυρίες που αντιμε-
τώπισε, ενώ συγκροτήθηκε σε θε-
ωρητικό επίπεδο από σημαντικούς 
στοχαστές, διαφορετικής προέλευ-
σης ή αφετηρίας, όπως ο Κ. Καραβί-
δας, o Ι. Δραγούμης, ο Ν. Μαλούχος, 
ο Ι. Μοσχοβάκης, ο Α. Σβώλος, ο Ν.  
Πανταζόπουλος.

Σημειώσεις: 
1. Hannah Arendt, Για την Επανάστα-
ση, μετάφραση Αγγελική Στουπάκη, 
Αθήνα 2006, εκδόσεις Αλεξάνδρεια,  
σελ. 356.
2.  ό.π.. σελ. 363.
3.  ό.π. σελ.370.
4.  ό.π. σελ.374.
5.  ό.π. σελ. 375.
6.  ό.π. σελ.376.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

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, γ΄ μέρος

“ 
Για την Άρεντ οι 

κοινότητες ήταν τα 

μόνα πολιτικά όργα-

να για ανθρώπους 

που δεν ανήκαν σε 

κανένα κόμμα

Η Άρεντ πίστευε ότι ο συνδυασμός συγκεντρωτισμού και μονοκομματικού κράτους θα είχε ως μοιραία κατά-
ληξη την δικτατορία ενός στενού κομματικού πυρήνα πάνω σε όλη την κοινωνία. 
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«Γυρίσαμε διψασμένοι 
από τη Δύση»

Ο 

α-εθνικός και συχνά 
άπατρις «πολίτης του 
κόσμου», επέβαλε και 
το τουριστικό ανάλογό 

του, τον άνθρωπο που εκθειάζει το 
«ξένο», ταυτόχρονα με την απέχθεια 
του οικείου και του τόπου του, λιγω-
μένος μόνο για το «εξωτικό» και το 
πλανητικά ιν. Στοιχεία τα οποία ψά-
χνει οπουδήποτε αλλού, εκτός  της 
Ελλάδας. Έτσι, ο «ψαγμένος» τουρί-
στας, εκθειάζοντας τη «διαφορετι-
κότητα», επιταχύνει τον πολυπολι-
τισμικό χυλό της παγκοσμιοποιη-
μένης οικονομίας, αρνούμενος το 
εθνικώς μοναδικό και οικείο.

Ο συγγραφέας Γιώργος Παπα-
γιαννόπουλος, κάνει ακριβώς το 
αντίθετο. Aπ’ τον τόπο του, που έχει 
«όνομα, σώμα και θρησκεία», ξε-
κινά ως αληθινός περιηγητής, δη-
λαδή ταξειδιώτης (με ει)- βυζαντι-
νή γραφή, από την Άλωση έως τον 
19ο αιώνα –επειδή συνειδητά και  
ασυνείδητα, δεν θέλει να είναι  ιδι-
ώτης. Αλλά επιδιώκει να είναι πα-
ρών, γνωρίζοντας μια άλλη, «ξένη» 
κουλτούρα, μ’ έναν τρόπο υγιή και 
ανθρώπινο . Αυτό που νιώθει ντό-

πιο και οικείο μέσα του, το συναντά 
και το ανακαλύπτει και στην Αιθιο-
πία, κατανοώντας τις διαφορές. Πα-
τώντας σε στέρεα γη, απλώνεται και 
αφήνεται στον πολιτισμό της χώρας.  
Στις ερήμους, τα ξενοδοχεία, στο 
φαγητό και τις γεύσεις, στα παράδο-
ξα και τις παραδόσεις, στα αεροδρό-
μια και τα μαγαζιά των ντόπιων. 

Αρχαίοι χρόνοι, ελληνιστικοί 
χρόνοι, ο «ένδοξος βυζαντινισμός 
μας», η ορθοδοξία, η σύνθεση, να τα 
ερμηνευτικά κλειδιά του συγγρα-
φέα, για να ανακαλύψει την περί-
κλειστη χώρα Αιθιοπία. Με θυμία-
μα και σκόνη, «Μέγα πλήθος, μέγα 
πάθος», όπως περιγράφει. 

Το Βυζάντιο είναι παρόν στην 
αφήγηση του Γ.Π. Αναστοχαζόμε-
νοι, πόσο συνθετικός και …μεταμο-
ντέρνος, υπήρξε ο βυζαντινός πολι-
τισμός. Στην Αιθιοπία βλέπουμε να 
συγκλίνουν, σ’ ένα χαρμάνι μοναδι-
κό, η βυζαντινή ένωση δύο φιλοσο-
φιών: του χριστιανικού και του ελ-
ληνικού, με την πολύχρωμη εντο-
πιότητα, σ’έναν ιδιαίτερο τόπο για 
να απαγκιάσει ο κεντρικός ρόλος 
του προσώπου.

Έτσι, συνειδητοποιούμε πόσο 
ανερυθρίαστα η σύγχρονη ιστορία 
αποδομεί, στην ουσία, το ανατολικό 
ευρωπαϊκό τμήμα της. 

Πολλοί μελετητές ανιχνεύουν 

μια πρώιμη νεωτερικότητα στις 
πνευματικές και πολιτικές συνθέ-
σεις και ρήξεις του Βυζαντίου. Σε 
πρωτόλεια μορφή -που αιώνες αρ-
γότερα θα ξαναβρεί η Δύση - συνα-
ντάμε θέματα όπως: ένα κοινωνικό 
συμβόλαιο ανάμεσα στις υποχρεώ-
σεις του αυτοκράτορα και τα δικαι-
ώματα των υπηκόων (ο αυτοκρά-
τορας ήταν «ελέω θεού» εστεμμέ-
νος, δεν κυβερνούσε «ελέω θεού»), 
έναν ταυτόχρονο διαχωρισμό και 
σύνθεση κράτους-Εκκλησίας, 
οντολογικές μεταφυσικές ανησυ-
χίες σε ένα νέο πλαίσιο,  την αστι-
κή εμπορική δραστηριότητα, μια 
σχεδόν μεταμοντέρνα αγιογραφία, 
την πρώιμη πανεπιστημιακή εκ-
παίδευση, το βυζαντινό νομοθετι-
κό έργο, σπέρματα των σύγχρονων 
επαγγελματικών ενώσεων στους 
βυζαντινούς συνεταιρισμούς. Τέ-
λος, προσθέτουμε την ανάγκη για 
πολιτική συμμετοχή του ανθρώ-
που, ζυμωμένη με θεολογικές ή 
θρησκευτικές διενέξεις, ορίζοντας 
μια θρησκευτική πολιτική ή μια 
πολιτική θρησκευτικότητα. 

Ο Γ.Π., παραμένοντας ένα ενερ-
γό πολιτικό πρόσωπο, προσεγγίζει 
αναλόγως την περιήγησή του. Οι 
περιγραφές του, από τις πιο καθη-
μερινές μέχρι τις πιο επεξεργασμέ-
νες, δροσίζονται από την ευρύτερα 

πολιτική του ματιά. Το βιβλίο είναι 
ένα «πολιτικό βιβλίο», γιατί συμμε-
τέχει ο ταξειδιώτης μας, ως όλον. Με 
το σώμα του, με τις αισθήσεις του, με 
τη γνώση της ιστορίας και της πολι-
τικής, με την περιέργεια, με τον χα-
ρακτήρα του, με τις αντιπαραθέσεις, 
με την ενεργή συμμετοχή ταξειδιω-
τική παρέα του..

Ο συγγραφέας μας βυθίζε-
ται στη χώρα αυτή, για να «ζήσει», 
μέσα στα χωριά και τις πόλεις, αξι-
οποιώντας όλον αυτόν τον θεωρη-
τικό και πολιτισμικό εξοπλισμό. Θα 
επισκεφτεί μουσεία, θα λειτουρ-
γηθεί στις εκκλησιές της, οι οποίες 
έχουν θρησκευτικές βουνοκορφές 
την Αγία Τριάδα, που είναι διάχυ-
τη παντού, και τον Άη Γιώργη (αρ-
χετυπικό Άγιο-μύθο στις περισσό-
τερες λαϊκές παραδόσεις, ως ο αγω-
νιστής – μάρτυρας που σκοτώνει το 
«τέρας»). Θα θαυμάσει και θα σε-
βαστεί, θα εντυπωσιαστεί, θα κρίνει 
και θα συγκρίνει, θα θυμώσει και 
θα τσακωθεί ως φυσιολογικά δρων 
περιηγητής, για να γνωρίσει, πραγ-
ματικά, μια άλλη κουλτούρα. 

Μας μιλά για το πρώτο ανθρω-
ποειδές, τη Λούση 2,5 εκατ. ετών, 
αλλά και τους σύγχρονους Χαϊλέ 
Σελασιέ, τον Μεγκίστου και τη σοβι-
ετική εποχή, τον Αρθούρο Ρεμπώ, 
τον αντιαποικιακό αγώνα, τη χρησι-

μοποίηση της Αιθιοπίας στους γε-
ωπολιτικούς συσχετισμούς και αρ-
γότερα στους  αντιιμπεριαλιστκούς 
αγώνες και την ανάπτυξη «εν υπα-
ναπτύξει» της χώρας. Μαζί με τις 
αφρικανικές δοξασίες και την ελλη-
νική κοινότητα. 

Έτσι θα επιβεβαιώσει την ιδι-
οπροσωπία κάθε λαού, μέσω της 
ιστορίας, μέσω της αφομοίωσης 
της αιθιοπικής γεωγραφίας και της 
ντόπιας μικτής αρχιτεκτονικής στη 
θρησκευτική παράδοση. Μια ντό-
πια βυζαντινή ορθοδοξία, που εξε-
λίχθηκε σ’ ένα κράμα χριστιανι-
κών και αφρικανικών εθίμων. Και 
πάντα με γλώσσα ζωντανή, από το 
λόγιο στο λαϊκό και από το ροκ στο 
δημώδες.

ΒΙΒΛΙΟ

Ένα μικρό Βυζάντιο, στο Κέρας της Αφρικής
Γιώργος Παπαγιαννόπουλος, αιθιοπία (αβυσσυνία), Ένα μικρό Βυζάντιο στο Κέρας της αφρικής, Γόρδιος, 2016. 

Η Μαρία
ω, η λύπη, ο οίκτος αυτός, ο 

υβριστικώτερος πάσης ύβρεως!
Η πιτρόπισσα

Αλ. Παπαδιαμάντης, 1909

«Άκλιτον»,  της Άννας Αναγνώστη

Σ 

χετικώς ενωρίς-λίγο πριν 
η κοινωνία την ανακηρύ-
ξει μεσόκοπη –η Μαρία 
έμεινε μόνη –χάνοντας 

τον άντρα της με τρία παιδιά στην ευ-
θύνη της.

Ο άντρας, όταν ο καιρός ξέσπα-
σε με λύσσα μανιακού στις δουλειές 
των ανθρώπων, αφού πένθησε βα-
ρύτατα την κατάσταση, αποφάσισε 
να επιστρέψει στο μπάρκο –στα κα-
ράβια– που νέος είχε εγκαταλείψει 
όταν απόκτησαν το πρώτο τους παιδί. 
Η υγεία του δεν ήταν καλή, το απο-
σιώπησε από όλους, και από τη γυ-
ναίκα, και  μια μέρα σάλταρε στο κα-
τάστρωμα του φορτηγού –καραβιού 
πολλών κόρων, σκαρί με ισχύ για να 
κτυπούν στα πλευρά του οι ωκεανοί, 
γράφοντας με την πλάτη ισιωμένη 
τον τρυφερό αποχαιρετισμό στους δι-
κούς του. Μεσοπέλαγα η καρδιά του 
λύγησε. Ξεψύχησε πριν προλάβει να 

δει τη στεριά των Ινδιών.
Η Μαρία ειδοποιήθηκε ξημερώ-

ματα.
Δεν δικαιούτο απολύτως τίπο-

τε, αλλά «η ευσπλαχνία της εταιρεί-
ας ήταν μεγάλη» και θα έπαιρνε ένα 
μέρος της αμοιβής (έτσι της διαμήνυ-
σαν).

Τα ακόλουθα γεγονότα θα σας τα 
περιγράψω συνοπτικά.

Η φτώχεια έπνιξε σα φρικτή θεο-
μηνία το σπιτικό.

Μέσα στα κύματα , έβλεπες μια 
γυναίκα να κάνει κουπιά την καρδιά 
και τον νου, να πατήσουν τα παιδιά 
της στη στεριά... Φορτώθηκε την ευθύ-
νη, την αγωνία, την υπερωρία σε δου-
λειές που δεν ήταν δουλειές, σε απα-
σχολήσεις που δεν ήταν απασχολή-
σεις, σε υποσχέσεις που ήταν βουτηγ-
μένες στην ψευτιά. Κίτρινοι και χωλοί 
καιροί. Σκληροί και δήμιοι χρόνοι γι 
όσους βρεθήκαν ξυλάρμενοι.

Μα το χειρότερο, το μεγαλύτερο, 
ήταν η λύπη που έβλεπε στα βλέμμα-
τα όλων των άλλων .

Μετά από λίγο καιρό, έπαψε 
να θεωρείται γυναίκα. Ποια γυναί-
κα μέσα στη φτώχεια τη μεγάλη έχει 
φύλο;

Είναι μόνο η φτωχή.
Η σήψη προχώρησε. Τα παιδιά 

έπαψαν να είναι παιδιά. Είναι τα ορ-
φανά. Ποια παιδιά φτωχά έχουν όνει-
ρα; Το μόνο όνειρο που τους επιτρέ-
πουν είναι ένα πιάτο φαϊ και να δοξά-
ζουν τους γείτονες.

Ο οίκτος έρρεε λύματα από μια 
φρικτή οπή στο σπιτικό της Μαρίας.

Μετά τη χάσαμε από τη γειτονιά. 
Πουλήθηκε το σπίτι της. Η ίδια μετα-
κόμισε σε άλλη γειτονιά.

Θυμάμαι τον τρόπο της.
Την ημέρα της μετακόμισης των 

ελάχιστων υπαρχόντων, είχε ντυθεί 
με τα καλά της ρούχα. Φόρεσε τις γό-

βες και τα μαλλιά της ανέμιζαν ευω-
διές. Τα παιδιά της, ντυμένα γιορτινά 
και περιποιημένα, μοίρασαν στους 
γείτονες καλούδια φτιαγμένα από την  
ίδια τη Μαρία, ευχόμενοι, καλή τύχη 
σε όλους.

Χάθηκε. Δεν ξαναφάνηκε. Τα λίγα 
που έμαθα ήταν ότι πήγε σε δώμα. Γέ-
μισε την ταράτσα άνθη. Για τη δουλειά 
της μιλούσε με τα καλύτερα λόγια (αν 
και το μεροκάματο ήταν πενιχρό). 
Έφτιαξε τους τοίχους βιβλιοθήκες. 
Πλημμύρισε το δωματιάκι μουσικές. 
Το τρίτο παιδάκι τραγουδούσε υπέρο-
χα και ήταν απαραίτητος στις χορωδί-
ες. Η ταράτσα αποτέλεσε τόπο χορω-
διακό και στασίδι απαντοχής.

Δεν επέστρεψε ποτέ.
Τα ίχνη της χάθηκαν.
Όταν ο καιρός πάψει να ξερνάει 

καυτό μολύβι πάνω από τους ανθρώ-
πους, όταν η πλάση γαληνέψει πάλι, 
κάποιοι σα την Μαρία θα έχουν αποτυ-

πωθεί ως νωπογραφία σε σοβά φρέ-
σκο με τα υλικά ανάμικτα, με τα χρώ-
ματα άσβηστα.

Θα μείνουν ανάμεσά μας όπως οι 
αιώνιες τοιχογραφίες από τα κυκλα-
δονήσια.

Τότε θαρρώ άνθρωποι τέτοιοι θα 
μένουν μυστηριωδώς ανεξιχνίαστοι, 
φωτεινοί στο σκοτάδι, έξω από τα μέ-
τρα και τα σταθμά του μέτριου, άν-
θρωποι που θα δείχνουν τον δρόμο 
της επιστροφής στα ανθρώπινα άγια 
βάθη.

Η Μαρία, την ημέρα που έφυγε, με 
το λευκό λινό φορεματάκι, και τα ανε-
μισμένα μαλλιά, σχημάτισε μέσα μου 
μια ανεξίτηλη αγιογραφία. Έτσι θα τη 
θυμάμαι για πάντα.

Ψηλαφητά με τα ακροδάκτυλα, 
σαν αόμματος που μόλις βρήκε το 
φως του!

του Δημήτρη Ν. Γιαννάτου
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Επί αιώνες φυλάσσονταν στο Ιεροδικείο της 
Θεσσαλονίκης εκατοντάδες επίσημα έγγρα-
φα της οθωμανικής περιόδου 1387-1912. 
Αυτοκρατορικά φιρμάνια, διατάγματα και 
αναφορές αξιωματούχων, περιέχουν πολύ-
τιμες αυθεντικές πληροφορίες που, μεταξύ 
άλλων, αναφέρονται στη Μακεδονία, στους 
πολέμους και σε μεγάλα ζητήματα της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας. Μεγάλο μέρος αυ-
τών κατεστράφη κατά την απελευθέρωση 
της Θεσσαλονίκης: λεηλατήθηκε, πετάχτη-
κε στα σκουπίδια ή έγινε προσάναμμα. Όσα 
διασώθηκαν τελικά, κατετέθησαν στο μετα-
φραστικό γραφείο του Πρωτοδικείου, όπου 
ο προϊστάμενός του, Λάζαρος Μαμζορίδης, 
άριστος τουρκολόγος τα μετέφρασε στα ελ-
ληνικά σε τρία αντίγραφα. Ένα από αυτά ενα-
πόκειται στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπου-
δών και τεκμηρίωσε ορισμένες μελέτες της. 
Καταλαμβάνουν δύο ογκώδεις τόμους, τους 
οποίους εξετύπωσε το 2000 σε πολύγραφο 
ο Θεσσαλονικιός Γεώργιος Σταμπουλής. Και, 
επειδή η Ιστορία κάνει κύκλους, μου τους 
χάρισε αρχές του 2017 ο φίλος Νίκος Π. Ρέ-
γκος. Τον ευχαριστώ από καρδιάς.

Α 

πό αυτόν τον απέραντο λειμώνα των 
οθωμανικών εγγράφων δρέπουμε 
και συνοψίζουμε όσα συνθέτουν αχνι-
στά τη Μικρή Ιστορία του Αγώνα στη 

Θεσσαλονίκη και στο Άγιον Όρος, που υπό τη 
σκέπη του τελεί η Συμβασιλεύουσα Πόλις επί 
ένδεκα αιώνες.

Ευθύς μετά την επικράτηση των Οθωμα-
νών στη Μακεδονία, ο Σουλτάνος με φιρμάνι του 
αναγνώρισε όλα τα παλαιά προνόμια του Αγίου 
Όρους. Η Χερσόνησος του Άθω ανήκε γεωγρα-
φικά στο Σαντζάκι της Θεσσαλονίκης, αλλά κηρύ-
χθηκε τόπος άβατος, απηλλάγη από κάθε φόρο 
και υπήχθη στο Οτζάκιον (μονάδα) της Ανακτο-
ρικής Φρουράς των Μποσταντζήδων, των Κη-
πουρών, που διακανόνιζαν όλα τα αγιορειτικά 
ζητήματα με έναν Χασεκή τους. Ήδη το 1708 
ένα φιρμάνι απαγορεύει στον Σαντζάκ μπέη της 
Θεσσαλονίκης να επιτάξει στην πόλη οκτώ σπί-
τια, επειδή ήταν Μετόχια του Αγίου Όρους. Μετά 
εκατό χρόνια, ο Καϊμακάμης της Θεσσαλονίκης, 
φοβούμενος εξέγερση λόγω του ρωσοτουρκι-
κού πολέμου, συνέλαβε είκοσι μοναχούς, έναν 
από κάθε μονή, και τους φυλάκισε ομήρους στον 
Κανλή Κουλέ (Πύργο του Αίματος, τώρα Λευ-
κό Πύργο). Έλαβε, όμως, διαταγή από την Πόλη 
και τους ελευθέρωσε αμέσως. Τότε, στα νερά του 
Άθω πέντε τουρκικά καράβια βρέθηκαν αντι-
μέτωπα με ένδεκα ρωσικά, που τα απέκλεισαν 
στον κόλπο της Ιερισσού, των Σιδηροκαυσίων. 
Οι Οθωμανοί, για να μην παραδοθούν, τα βύθι-
σαν και σώθηκαν κολυμπώντας. Τα εννέα κανό-
νια αυτών ανέλκυσαν σε δύο φάσεις οι Οθωμα-
νοί και τα τοποθέτησαν στα επάκτια φρούρια της 
Θεσσαλονίκης.

Μετά δεκατρία χρόνια, ωστόσο, τον Μάρτιο 
του 1821, το Άγιον Όρος επαναστάτησε υπό τον 
Εμμανουήλ Παπά και χίλιοι μοναχοί έλαβαν τα 
όπλα. Ο Σουλτάνος κήρυξε Τζιχάντ στη Μακεδο-
νία, όπου περισσότερες από 120 πόλεις, κώμες 
και χωριά αφανίσθηκαν, χιλιάδες άνδρες εσφά-
γησαν και μυριάδες γυναικόπαιδα πουλήθηκαν 
δούλοι. Μόνον το Άγιον Όρος δεν εθίγη και σύ-
ντομα ανέλαβε όλα τα προνόμιά του.

Στη Θεσσαλονίκη οι Έλληνες σφαγιάζονται 
και τα γυναικόπαιδά τους πωλούνται στα σκλα-
βοπάζαρα. Ο Φιλικός Στέφανος Τάττης και πολ-
λοί εξέχοντες δραπετεύουν. Δημεύεται η πε-
ριουσία των εκτελεσθέντων και των φυγάδων. 
Ανάμεσα στους εκτελεσθέντες προκρίτους, που 
η τεράστια περιουσία τους δημεύθηκε, αναφέ-
ρονται ο Χρήστος Μενεξές και ο Μανωλάκης 
Κυριακού. Φυγάδες οι εγγονοί του Νάνου Καυ-
ταντζόγλου και οι Γιακουμάκης Αργυρός, Κων-
σταντίνος Σκαμπάλης, Παναγιώτης Χατζή-Γού-
σιος, Δήμος Χατζή-Χρήστος και Γιακουμής Πο-
λύζος. Ακόμη και το 1835 ένα φιρμάνι εκπλει-
στηριάζει ακίνητα του Νάνου Καυταντζόγλου: 
τρία μέγαρα, ένα μεγάλο κεντρικό οικόπεδο στα 
ερείπια μεγάρου και δύο διώροφες αποθήκες 
στο λιμάνι. Τα εγγόνια του, όμως, είχαν φυγα-
δευθεί.

Ο Φιλικός Νάνος Γούτα Καυταντζόγλου, ο 
πλουσιότερος της πόλης, έχει αποθάνει το 1819 
και άφησε την τεράστια περιουσία του στους 
τρεις εγγονούς του, γιους του γιου του, Μερκου-
ρίου, που ονομάζονται Λυσίμαχος, Λύσανδρος 
και Δαΐφρων. Επίτροπο των ανηλίκων εγγονών 
του όρισε τον προύχοντα Σπανδωνή Μπασμα-
τζή Χαντζηκωνσταντίνου, πλούσιο έμπορο συ-
ναλλασσόμενο με την Ευρώπη, σύζυγο της κό-
ρης του Λισάβας (Ελισάβετ). Ο Καυταντζόγλου 
είναι τόσο σπουδαίος, ώστε το 1820 ένα φιρμάνι 
διατάσσει τις αρχές να προστατεύουν τους κλη-
ρονόμους του. Ο Λυσίμαχος έχει ενηλικιωθεί 
τότε και με βεράτι ορίζεται έμπορος Ευρώπης.

Ο αδελφός του Λύσανδρος αναδεικνύε-
ται μέγας αρχιτέκτων στην Ευρώπη. Σε ηλικία 
32 ετών το 1844 καλείται στη νέα πρωτεύουσα 

Αθήνα, όπου διευθύνει πρώτος το Εθνικό Με-
τσόβιο Πολυτεχνείο, δωρεά των Βλάχων. Έργα 
του στην Αθήνα είναι το μνημειώδες κτήριο του 
Πολυτεχνείου, το Αρσάκειο και οι ναοί της Αγί-
ας Ειρήνης, του Αγίου Κωνσταντίνου και του 
Αγίου Διονυσίου των Καθολικών. Στην Πάτρα 
ο μητροπολιτικός ναός του Αγίου Ανδρέου. Σχε-
διάζει επίσης το βραβευμένο μνημείο Πανελλή-
νιον Ηρώον, το οποίο προικοδοτεί με πλούσιο 
κληροδότημα και την εντολή να ανεγερθεί αυτό 
στη γενέτειρά του Θεσσαλονίκη, στην κορυφή 
του Σεΐχ Σου, όταν απελευθερωθεί. Το 1956, ο 
Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής και 
ο Θεσσαλονικιός υπουργός Παιδείας Πέτρος Ξ. 
Λεβαντής τροποποίησαν με νόμο τις διατάξεις 
του κληροδοτήματος και με τα χρήματά του ανή-
γειραν το μεγάλο στάδιο που ονόμασαν προς τι-
μήν του Καυταντζόγλειο.

Τον πληθυσμό της Θεσσαλονίκης, της Νά-
ουσας, της Κασσάνδρας, της περιοχής Λαγκα-
δά, της Καλαμαριάς και της Πιερίας σφαγίασε 
από το 1821 έως το 1822 ο Μεχμέτ Εμίν πα-
σάς, αποκαλούμενος Εμπού-Λουμπούτ, κρα-
νιοθραύστης. Πούλησε τα γυναικόπαιδα στα 
σκλαβοπάζαρα και αφάνισε δεκάδες πόλεις, 
κώμες και χωριά. Ο Σουλτάνος Μαχμούτ τον τί-
μησε εξαιρετικά και τον όρισε Ρούμελη-Βαλεσή 
το 1823. Μετά έναν μόλις χρόνο, όμως, τον κα-
θήρεσε, τον έθεσε υπό περιορισμόν στην Αδρι-
ανούπολη και δήμευσε όλη τη μυθική περιου-
σία που είχε αρπάξει από τους Έλληνες. Αλλά το 
1825 ο Σουλτάνος άλλαξε γνώμη και διέταξε να 
του επιστραφούν όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
του, τα οποία είχαν δημευθεί στη Θεσσαλονίκη. 
Το φιρμάνι του τα καταγράφει: δύο δούλες Ελ-
ληνίδες, τρία σάλια λαχούρι, δύο χρυσοκέντητες 
γούνες, ένα χρυσοκέντητο εφίππιο,  σκοσι τρεις 
σκηνές, επτά καΐκια και δύο πολεμικά πλοία.

Εντωμεταξύ ο τόπος παράμενε ακόμη ερη-
μωμένος, τα χωράφια χέρσα, πολλές εκκλησιές 
πυρπολημένες και οι Έλληνες της Θεσσαλο-
νίκης, κατεστραμμένοι πια, δεν μπορούσαν να 
πληρώσουν φόρους. 

     ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

Καβάφης - 
Θεόφιλος - 
Μακρυγιάννης :

Μύθος
Ομόρριζος 
Ένα βιβλίο του 
Τάσου Πολυμέρη

του Νικόλαου Ι. Μέρτζου

Η μικρή ιστορία του 1821
στα οθωμανικά αρχεία

Τ 

ο βιβλίο αυτό, είναι μια 
ανοικτή πρόταση. Η συγ-
γραφική του πορεία, ξε-
κίνησε από τη στιγμή 

που άρχισα να συσχετίζω τις λεζά-
ντες που έγραφε στα έργα του ο Θε-
όφιλος, με το ύφος και τον τονισμό 
των ποιημάτων του Καβάφη. Προ-
σπάθησα να αναδείξω τη συνάφεια 
μεταξύ δημιουργών όπως ο Θεόφι-
λος, ο Καβάφης και ο Μακρυγιάν-
νης, με μοναδικό αναγνωριστικό 
–αρχικά– τον τόνο που «άκουγα» 
στη ροή του λόγου τους. Ίσως το γε-
γονός ότι δεν στηρίχτηκαν σε λογο-
τεχνικά ή καλλιτεχνικά δάνεια και 
κανενός είδους -ισμούς, συνήθως 
εισαγόμενους από τη Δύση (μονα-
δικές απ’ όσο γνωρίζω περιπτώ-
σεις στον ελληνικό χώρο), να εί-
ναι ένας από τους λόγους που εξη-
γούν αυτή την υπόρρητη σύνδεση.
Επίσης, προσπάθησα να καταδείξω 
–νύξεις έκανα μόνο– το πνευματι-
κό και ευρύτερα πολιτισμικό πλαί-
σιο εντός του οποίου κινήθηκαν 
αυτοί οι δημιουργοί. Διότι βεβαίως, 
ουδείς δημιουργεί στο κενό. Πά-
ντα υπάρχουν άξονες αναφοράς, 
είτε γίνεται συνειδητά, είτε –ακό-
μα πιο ενδιαφέρον– γίνεται ασύ-
νειδα. Η παράδοξη εκ πρώτης όψε-
ως σχέση τόσο διαφορετικών δημι-
ουργών και ανθρώπων, με πορείες 
ζωής ασύμπτωτες, όπως την εντό-
πισα αρχικά, ήταν μεγάλη πρόκλη-
ση για να την αποφύγω. Οι επα-
ληθεύσεις και οι επιβεβαιώσεις 
ήρθαν εκ των υστέρων και μου 
έδωσαν τη σιγουριά ότι δεν ήταν 
τυχαίες.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το 
πόσο μακριά μπορούν να φθάσουν 
αυτές οι «υπόγειες» σχέσεις, αυ-
τές οι «συνάψεις», όταν συνδε-
θούν με τις πνευματικές δυνάμεις 
και αιτίες που δημιούργησαν τον 
ελληνικό πολιτισμό.

Τάσος Πολυμέρης

Κυκλοφορεί 
από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις. 
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Το αεροπλάνο της Ηρακλειάς
το αίνιγμα ενός βυθισμένου γερμανικού αεροπλάνου στις μικρές Κυκλάδες

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Το βυθισμένο Αρά-

ντο 196 Α3 έλα-

βε μέρος στις σφο-

δρές μάχες μεταξύ 

Βρετανών και Γερ-

μανών για τον έλ-

γχο των Δωδεκα-

νήσων. 

Την πρώτη φορά που επισκέφτη-
κα την Ηρακλειά, το μικρό νησάκι 
της άγονης γραμμής ανάμεσα στη 
Νάξο και την Ίο, ήταν στα μέσα της 
δεκαετίας του ’80. Το πλοίο από 
Νάξο έπιασε στο νησί τα ξημερώ-
ματα και, ελλείψει σκάλας, εκεί-
νη την εποχή, αποβιβαστήκαμε με 
βαρκάκι. Σύνολο αποβιβασθέντων, 
στο λιμανάκι του Άη Γιώργη, δύο. 
Θυμάμαι μόνο τρία φώτα όλα κι 
όλα που μάρκαραν την μπούκα του 
φυσικού αγκυροβολίου. Τα πέντε, 
έξι σπίτια που αχνοφαίνονταν στο 
βάθος, αλλά από ό,τι φαινόταν και 
ολόκληρο το νησί, ήταν κατασκό-
τεινα, αν και βρισκόμασταν στην 
αρχή της τουριστικής σεζόν.

Μ 
ε το φως της ημέρας 
φάνηκε ότι η τουριστι-
κή σεζόν, μαζί με τους 
τουρίστες, μάλλον είχε 

προσπεράσει την Ηρακλειά και οι 
κάτοικοι παραήταν απασχολημέ-
νοι με τις εργασίες τους για να δώ-
σουν δεκάρα για το γεγονός. Οι 
πάντες κάτι είχαν να κάνουν και ο 
ιδιοκτήτης του μοναδικού μπακά-
λικου, ο οποίος εκτελούσε παράλ-
ληλα χρέη αγροφύλακα, ταχυδρό-
μου, τηλεφωνητή, ψάλτη, προέδρου 
και γραμματέα της κοινότητας και 
παράλληλα αποβίβαζε, με τη βάρ-
κα του, τους ζαλισμένους επισκέ-
πτες σαν και του λόγου μας –σε μια 
ελάχιστα συγκαλυμμένη προσπά-
θεια να μας ξεφορτωθεί– ανέκραξε, 
«πάτε για το Στούκας, μωρέ»!

Αρχικά σκέφτηκα ότι αυτό ήταν 
κάποιου είδους συνθηματικό, του 
στυλ, «μωρέ, δεν πάτε στο διάολο», 
το οποίο περίμεναν οι υπόλοιποι 
παριστάμενοι στο παντοπωλείο για 
να ξεσπάσουν σε βροντερά γέλια, 
εις βάρος των τρυφερών ποδιών 
που είχαν κάνει το μοιραίο λάθος 
να κατέβουν στο νησί. Όχι, όμως, 
ο πρόεδρος σοβαρολογούσε και, 
κατά τα λεγόμενά του, υπήρχε ένα 
βυθισμένο γερμανικό αεροπλάνο 
στην άλλη πλευρά του νησιού και 
το καλύτερο που είχαμε να κάνου-
με ήταν να φύγουμε για εκεί.

Οι οδηγίες του προέδρου ήταν 
σαφείς, θα φτάναμε στον κόλπο της 
Αλιμιάς, όπου βρισκόταν το Στού-
κας, «με το ποδάρι», και καθώς 
νερό και προμήθειες δεν υπήρχαν 
πουθενά αλλού, έπρεπε να προμη-

θευτούμε τα απαραίτητα από τον 
ίδιο. Φορτωμένοι, λοιπόν, με νερό 
και ξηρά τροφή, αλλά και ένα βα-
ζάκι θυμαρίσιο μέλι, προσφορά του 
καταστήματος (ναι, καλά το καταλά-
βατε, ο πρόεδρος ήταν και μελισ-
σοκόμος), ξεκινήσαμε για τα Αλί-
μια που, κατά τον πρόεδρο, απεί-
χαν «μισό πακέτο δρόμο», παίρνο-
ντας έναν ανηφορικό κατσικόδρο-
μο που, σύμφωνα με τις οδηγίες, 
θα κατέληγε σε δύσβατο μονοπάτι, 
που διέσχιζε πέρα ως πέρα την κα-
κοτράχαλη ενδοχώρα του νησιού. 
Ήταν η αρχή μιας μεγάλης περιπέ-
τειας.

Εννοείται πως η απόσταση δεν 
ήταν μισό πακέτο δρόμος. Δεν έχω 
καπνίσει ποτέ για να ξέρω τη συ-
γκεκριμένη μονάδα μέτρησης απο-
στάσεων, αλλά έφερνε πιο πολύ σε 
μισή κούτα τσιγάρα. Εννοείται, επί-
σης, πως το μονοπάτι χάθηκε, μαζί 

με μας, μετά από κάνα δύο πακέτα 
τσιγάρα κι από κει πήγαινες στα τυ-
φλά, «μέσα στο κακαήλι», περνώ-
ντας από κάτι απίστευτα κατσάβρα-
χα. Σε κάποια φάση βγήκαμε σε ένα 
ψήλωμα όπου φάνηκε το κολπάκι 
της Αλιμιάς με τον σκόπελο που ο 
πρόεδρος είχε πει να βάλουμε ση-
μάδι. Με το σούρουπο κουτρου-
βαλήσαμε την τελευταία κατηφο-
ριά και βουτήξαμε στα καταγάλανα 
νερά για να σβήσουμε την κάψα.

Το νερό ήταν πραγματικά διά-
φανο και μετά από λίγες απλωτές, 
το ασημένιο αεροπλάνο φάνηκε 
ξεκάθαρα στην άκρη μιας ποσει-
δωνίας. Σίγουρα δεν ήταν Στούκας 
και καθώς κειτόταν οριζόντια πάνω 
στο βυθό, ο ακτινοειδής εμβολο-
φόρος κινητήρας του πιστοποι-
ούσε πως ήταν ένα μικρό διθέσιο 
υδροπλάνο τύπου Αράντο. Ο βυ-
θός ήταν διάσπαρτος από κομμάτια 
του αεροσκάφους και η άτρακτος 
έφερε τα υπολείμματα κάποιου δι-
χτυού, υποδηλώνοντας ότι το Αρά-
ντο είχε κάποτε ψαρευτεί από αλι-
ευτικό σκάφος. Μισοθαμμένη στην 
αμμουδιά υπήρχε μια τορπίλη 
που κάποιος είχε κάνει τον κόπο 
να αφαιρέσει τον επικρουστήρα κι 
έτσι, παρά την απειλητική της εμ-
φάνιση, χρησίμευσε ως βάση για το 
σκιάδιο της κατασκήνωσής μας.

Περιττό να πω πως, κατά την 
τριήμερη παραμονή μας στο κολ-
πάκι της Αλιμιάς, δεν είδαμε ψυχή 

ζώσα και το όλο σκηνικό με την 
ερημιά και το ναυάγιο θύμιζε με-
τα-αποκαλυπτική ταινία θρίλερ. Με 
την επιστροφή στον «πολιτισμό», 
άρχισα και την έρευνα για το πώς 
βρέθηκε το υδροπλάνο στην τελευ-
ταία του κατοικία. Η ιστορία είναι 
άκρως ενδιαφέρουσα, αν και χρειά-
στηκαν πάνω από είκοσι πέντε χρό-
νια για να μαζευτούν όλα τα στοι-
χεία για το τι συνέβη.

Κατ’ αρχάς, το αεροσκάφος 
όντως ψαρεύτηκε από το αλιευτι-
κό σκάφος Ροβινσών Ν.Π. 1377 με 
κυβερνήτη τον Σαράντη Οικονό-
μου από τη Νάξο Β/ΒΑ της Ίου και 
σε βάθος 90 μ. τον Οκτώβρη του 
1982. Προκειμένου να το ξεμπλέ-
ξουν από τα δίχτυα, αλλά και να μην 
ξανασκαλώσουν πάνω του στο μέλ-
λον, κατέφυγαν στον απάνεμο κολ-
πίσκο της Αλιμιάς, όπου συνάντη-
σαν το αλιευτικό Άγιος Νεκτάρι-
ος Ν.Ν. 123 του Νικήτα Σορώκου, 
που τους βοήθησε να το απελευθε-
ρώσουν από το δίχτυ και να το φου-
ντάρουν σε βάθος 11 μέτρων, εκεί 
όπου βρίσκεται ως σήμερα.

Η ταυτοποίηση του αεροσκά-
φους ήταν κάπως πιο δύσκολη, 
αλλά η τευτονική τακτική των γερ-
μανικών ενόπλων δυνάμεων για τη 
λεπτομερή καταγραφή όλων των 
συμβάντων, στις διάφορες μονάδες 
που έδρασαν κατά τον Β’ ΠΠ, βοή-
θησε τα μέγιστα στη συμπλήρωση 
του παζλ. Στο ομοσπονδιακό αρ-

χείο στο Κόμπλεντς της Γερμανίας 
υπάρχουν οι ημερομηνίες απωλει-
ών, αλλά και οι γεωγραφικές συντε-
ταγμένες των υγρών τάφων όλων 
των Αράντο που καταρρίφθηκαν 
στα ελληνικά ύδατα.

Με βάση αυτά τα στοιχεία λοι-
πόν, το εν λόγω Αράντο 196 Α3 (με 
κωδικούς D1+EH και αριθμό κατα-
σκευής 0185) ανήκε στο 1ο Σμή-
νος της 126ης Μοίρας Ναυτικής 
Αναγνώρισης και στις 17/9/1943 
εκτελούσε πτήση συνοδείας μιας 
νηοπομπής τριών πλοίων από τον 
Πειραιά προς τη Ρόδο. Σημειωτέον 
ότι, από τον Σεπτέμβρη ως το Νο-
έμβρη του ’43, έλαβαν χώρα σφο-
δρές μάχες μεταξύ Βρετανών και 
Γερμανών για τον έλεγχο των Δω-
δεκανήσων. Η νηοπομπή εντοπί-
στηκε από βρετανικά αεροσκάφη 
δίωξης-βομβαρδισμού νοτίως της 
Νάξου το απόγευμα της 17ης και το 
Αράντο κατερρίφθη ανοιχτά της Ίου 
χωρίς να σκοτωθεί το πλήρωμα. Το 
υδροπλάνο βυθίστηκε μέσα σε λίγα 
λεπτά, εκεί που θα το ψάρευε το δί-
χτυ του Ροβινσώνα, τριάντα εννέα 
χρόνια αργότερα. Τα τρία γερμανι-
κά πλοία βυθίστηκαν την επόμενη 
ημέρα κοντά στην Αστυπάλαια, από 
μοίρα αντιτορπιλικών του βρετανι-
κού ναυτικού στην οποία συμμε-
τείχε και το ελληνικό αντιτορπιλικό 
Βασ. Όλγα (D15), με κυβερνήτη τον 
πλωτάρχη Γεώργιο Μπλέσσα.

Μέσα στα χρόνια που πέρα-
σαν από το 1982, ο φυσικά προ-
στατευμένος από τον καιρό κολπί-
σκος της Αλιμιάς και το μικρό βά-
θος του κουφαριού του Αράντο δι-
ευκόλυναν τον κανιβαλισμό του 
σκάφους από διάφορους επιτήδει-
ους. Τα πέντε πολυβόλα, η έλικα, το 
χειριστήριο, τα όργανα του κόκπιτ, 
αλλά και η αλουμινένια επένδυση 
της ατράκτου αφαιρέθηκαν από το 
αεροπλάνο και προφανώς βρίσκο-
νται σε προσωπικές συλλογές. Ό,τι 
έχει απομείνει σήμερα στον βυθό 
είναι ο σκελετός της ατράκτου και 
η βάση του πιλοτηρίου με ολόκλη-
ρο τον κινητήρα BMW 132K, θυ-
μίζοντας έναν όχι και τόσο μακρινό 
πόλεμο μέσα στο βαθύ γαλάζιο του 
Αιγαίου. Αν κάποιος θελήσει να το 
επισκεφτεί σήμερα, ο γιος του τότε 
προέδρου κάνει καθημερινά το κα-
λοκαίρι το δρομολόγιο από τον Άη 
Γιώργη με βενζινάκατο.
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«Η ψευδαίσθηση δεν 
τρώγεται, είπε το κορίτσι. 

Δεν τρώγεται, αλλά σε τρέ-
φει, είπε ο στρατηγός»

Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες 
(1927- 2014)

Δεν έχω έτοιμες πολιτικές λύ-
σεις ούτε συνταγές ευτυχίας. Το 
μόνο που διαθέτω είναι η αει-
φόρος μου κατάθλιψη. Πάντα, 
σε όλη μου τη ζωή, καταθέτω το 
πάθος μου για ό, τι πιστεύω, τα 
πάθη μου καλύτερα, συχνά μό-
νος, χωρίς να διεκδικώ το αλά-
θητο. Χωρίς ποτέ να αποκτή-
σω κομματική ταυτότητα –από 
άποψη– πρόσφερα στην Αριστε-
ρά όσα είτε ο νεανικός ενθουσι-
ασμός είτε οι σκέψεις της ωρι-
μότητας με παρακινούσαν. Μή-
πως και κάτι αλλάξει σ' αυτήν 
τη χώρα της άκρας συντήρησης. 
Και να που έφτασε η στιγμή μια 
ψευδεπίγραφη Αριστερά να ταυ-
τιστεί και με την συντήρηση και 
με την οπισθοδρόμηση.

Δ 

εν μετανιώνω για τις επι-
λογές μου, αλλά λυπά-
μαι για τον χαμένο χρό-
νο, τα χαμένα όνειρα. Την 

ηθελημένη τύφλωση φορές-φο-
ρές. Σκέφτομαι πάντως ότι, τουλά-
χιστον σήμερα, οφείλουμε οι πά-
ντες να υπερβούμε εαυτούς και να 
καταστήσουμε τα λάθη του παρελ-
θόντος τρόπιδα για το μέλλον. Επει-
δή έχω την πεποίθηση πως τώρα 
διακυβεύονται πολλά περισσότερα 
από τον εγωισμό ή τις κομματικές 
δάφνες του καθενός. Σήμερα πρέ-
πει να λειτουργήσουμε πέραν της 
παραδοσιακής Αριστεράς και Δε-
ξιάς. Με μόνο γνώμονα το συμφέ-
ρον της πατρίδας και των νεότερων 
γενεών. Αυτών των γενεών που 
εγκληματική, εκπαιδευτική αβελ-
τηρία κατέστησε ημιμαθείς ή λει-
τουργικά αναλφάβητους. Αυτή εί-
ναι η βαθύτερη αιτία της παρακμής, 
ο πνευματικός εξανδραποδισμός 
των πολιτών που μεθοδικά μετα-
τράπηκαν σε τηλεθεατές - ψηφοφό-
ρους ριάλιτι. Πάνω από όλα λοιπόν 
και πάνω από όλους ακριβώς τώρα 
επιβάλλεται  η salus patriae και η 
επώδυνη αλήθεια. Όλα τα υπόλοι-
πα θα τα βρούμε μετά. […]

Τώρα πια το κατανοούμε, πι-
κρή, αυτεπίστροφη γνώση: Οι άν-
θρωποι αυτοί αποδείχτηκαν όχι 
μόνο ακατάλληλοι, όχι μόνο εκτός 

ιστορίας ή καθημερινής πραγμα-
τικότητας, αλλά και εκτός οποιασ-
δήποτε αγωνιστικής παράδοσης 
της Αριστεράς, οποιασδήποτε συλ-
λογικότητας ή αλληλεγγύης πλην 
του αφηνιασμένου εισοδισμού στο 
κράτος-λάφυρο και της σολιψιστι-
κής αντίληψης ότι ο μόνος στόχος 
(ημών) ήταν και παραμένει απο-
κλειστικά  η κατάκτηση και διατή-
ρηση (εκείνων) στην εξουσία. Με 
όποιο κόστος. Όποιον εξανδραπο-
δισμό. […]

Ο μοιραίος Αλέξης διέπραξε 
όμως, σε χρόνο ρεκόρ, τρία κολοσ-
σιαία, πολιτικά λάθη: Πρώτον, εκ-
βίασε πρόωρες εκλογές με πρό-
σχημα –και παίγνιο– τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, απορρίπτοντας το 
μορατόριουμ που του είχε προτεί-
νει ο Σαμαράς, παρότι ήταν παντε-
λώς απροετοίμαστος για να αναλά-
βει τη διακυβέρνηση της χώρας και 
παρότι γνώριζε την οικονομική κα-
ταιγίδα που θα ακολουθούσε. Δεύ-
τερον, ανέθεσε επί επτά μήνες εν 
λευκώ την εκπροσώπηση της χώ-
ρας σε Βρυξέλλες και Βερολίνο 
και ουσιαστικά τη διακυβέρνησή 
της σε ένα φαιδρό όσο και επικίν-
δυνο πρόσωπο, τον Γιάνη (sic) Βα-
ρουφάκη. Τα κάπιταλ κοντρόλ ήταν 
η φυσική εξέλιξη αυτού του αφύσι-
κου έρωτα τον οποίο ακόμη πλη-
ρώνει αγόγγυστα (;) ο καθημαγ-
μένος τόπος... Τρίτον, έδωσε υπό-
σταση και εναγκαλίστηκε πολιτικά 
πρόσωπα είτε απλώς γελοία είτε 
απολύτως υπόλογα για την κατά-
ντια της χώρας. Έναν απ’ αυτούς τον 
διόρισε σύντροφο υπουργό Εθνι-
κής Αμύνης κι έναν άλλο εξέλεξε 
ως ΠτΔ. Χωρίς μνήμη, χωρίς αιδώ, 
χωρίς φόβο ιστορίας.

Στη συνέχεια, αφού καταπάτη-
σε όλες τις προεκλογικές υποσχέ-
σεις σταθερά αυτοεξευτελιζόμε-
νος, σταθερά υπαναχωρών και πο-
λιτευόμενος σαν μεταμοντέρνος 
Τζουμπές, συνέπηξε μια τέτοια κυ-
βέρνηση ασήμαντων του ΣΥΡΙΖΑ ή 
ανδρείκελων του ΠΑΣΟΚ, που μόνο 
με τη χουντική κυβέρνηση Ανδρου-
τσοπούλου, του γκαρσονιού από το 
Σικάγο, μπορεί να συγκριθεί. Ποιος 
να το ’λεγε! Η πρώτη φορά Αριστε-
ρά, με τον λαϊκισμό των πεπραγμέ-
νων και την κουστωδία των μετρί-
ων ή φαιδρών που έφερε κάτω από 
τα φώτα των προβολέων, μοιάζει 
να τερματίζει το αισθητικό και πο-
λιτικό κιτς που εγκαινίασε η Χού-
ντα. Οι υπουργοί του Αλέξη, Σπίρ-
τζης-Μίρτζης, Καμμένοι-κεκαυ-

μένοι, Τζάκρη, κ.λπ., αλλά και οι 
αφισοκολλητές του κόμματος, που 
προήχθησαν σε βουλευτές, συ-
γκροτούν με την ιδιοτελή νομιμο-
φροσύνη τους την ασπίδα του νε-
οπαγούς καθεστώτος που επιδιώ-
κει πάση θυσία να εδραιώσει την 
ισχύ του. Καθιστώντας την Ελλάδα 
ένα νησί που φεύγει από την Ευρώ-
πη και από την ελπίδα, κατά τη δι-
ατύπωση του Γιώργου Παγουλά-
του. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να αδυνατεί να 
μεταλλαχθεί σε σύγχρονη, ευρω-
παϊκή Αριστερά, αφού δεν διαθέτει 
ούτε το όραμα, ούτε την τεχνογνω-
σία. Η κυβέρνηση πρώτα δαιμονο-
ποίησε την Ευρώπη με τα μνημό-
νια κι έπειτα έσπευσε με τους ρι-
ψάσπιδές της, να τα ψηφίσει χωρίς 
αιδώ, εκλιπαρώντας την ευρωπαϊ-
κή ηγεσία να τη στηρίξει ακόμη και 
σε αντίθεση προς τα κρίσιμα λαϊκά 
συμφέροντα. […]

Πάντως, ένα είναι βέβαιο: Όσο ο 
Αλέξης Τσίπρας δεν μπορεί να επι-
λέξει άξιους συνεργάτες, βραχυ-
κυκλωμένος ανάμεσα στην κομμα-
τική επετηρίδα και τον προσωπικό 
του φαβοριτισμό, άλλο τόσο επιμέ-

νει φανατικά σε σπιθαμιαία μεγέ-
θη για να φαίνεται ο ίδιος γίγας. Εί-
ναι πάντως πλέον ή βέβαιο ότι έχει 
εντρυφήσει στην αποφθεγματική 
φράση του Νίτσε «η δύση του ηλίου 
κάνει να φαίνονται γιγάντιες ακό-
μη και οι σκιές των νάνων». Ήδη 
το alter ego του, ο Νίκος Παππάς, 
βρίσκεται σε διακριτική δυσμένεια 
γιατί φάνηκε προς στιγμήν να επι-
σκιάζει τον αρχηγό. Αλλά, στην 
πραγματικότητα, δεν υπάρχει τέ-
τοιος φόβος.

Όλος αυτός ο στρατός των κομ-
ματικών ανδρείκελων που ψώνισε 
ο Αλέξης είτε από τις εκπομπές του 
Αυτιά και του Παπαδάκη είτε από 
τα πανέρια εκπτώσεων του ΠΑΣΟΚ 
δεν έχουν καμιά τύχη στο μέλλον, 
όταν δύσει δηλαδή το άστρο του 
μαικήνα τους. Άνευ Τσίπρα ο ΣΥΡΙ-
ΖΑ απλώς δεν υφίσταται. Θα διαλυ-
θεί αμέσως στα εξ ων συνετέθη. Το 
κακό είναι ότι έχουν διαλυθεί μαζί 
τους κι οι ιδρυτικοί μύθοι της Αρι-
στεράς, αλλά και το μέλλον μιας 
ολόκληρης χώρας. Μιας ολόκλη-
ρης γενιάς. Γι’ αυτό υποστηρίζω, 
πως ειδικά αυτήν τη στιγμή, δεν 

επιτρέπονται η αδράνεια και η απο-
σιώπηση των πραγματικών συνθη-
κών που ισχύουν στη χώρα. Αλλιώς 
θα είμαστε συνυπεύθυνοι. Επίσης, 
είναι αναγκαίος ο αναστοχασμός 
σχετικά με την ουσία, την αληθινή 
ιστορία και το μέλλον της Αριστε-
ράς στον τόπο. Αλλά και ο γενναί-
ος προβληματισμός, πέραν των πα-
ραδοσιακών κλισέ Αριστεράς – Δε-
ξιάς, που είναι πλέον ανενεργά και 
ξεπερασμένα. Για να ξαναβρού-
με την πατρίδα μας που την έχου-
με απολέσει από μισαλλοδοξία 
και καιροσκοπικό φανατισμό. Για 
να ξανασυνδέσουμε με την Ιστορία 
της, αυτόν τον υπαρξιακό ομφάλιο 
λώρο άνευ του οποίου δεν έχου-
με υπόσταση ούτε ως ατομικές πε-
ριπτώσεις ούτε ως κοινωνία πολι-
τών. Αυτό που εντέλει δεν συγχω-
ρώ στον Αλέξη είναι ότι δίχασε για 
μιαν ακόμη φορά τον ούτως ή άλ-
λως λιπόψυχο και ολιγάριθμο κό-
σμο της Αριστεράς, τόσο πολύ εθι-
σμένο στα εμφύλια αίματα και τον 
κανιβαλισμό. Όσο για τον πολιτι-
σμό, οι επιλογές του υπήρξαν δει-
λές και ανίδεες. Άλλη μια οδυνηρή 
απογοήτευση. Όμως, εμείς οφεί-
λουμε να επιμείνουμε στον πολι-
τισμό, όχι ως κοσμική επίδειξη, 
αλλά ως βαθύτατη υπαρξιακή ανά-
γκη. Το μέσα μας ρούχο…

ΥΓ. Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώ-
νω μια σειρά πολιτικών κειμένων 
που έγραψα εν είδει ημερολογίου 
τα τρία τελευταία χρόνια. Από την 
εποχή που διατηρούσα έμμεσο και 
άμεσο διάλογο με τον πρωθυπουρ-
γό έως τις μετέπειτα δριμείες κρι-
τικές μου, στις οποίες τον κατηγο-
ρώ ευθέως για ιδιοτέλεια και ανι-
κανότητα. Η διαδοχή των κειμένων 
με την ενθουσιαστική τους εικόνα, 
που σταδιακά μεταβάλλεται, απο-
τελεί ένα ντοκουμέντο και της κρί-
σης και της παρακμής που σταθερά 
βιώνει ο τόπος. Η κατάθεση, πάλι, 
της αλήθειας, χωρίς συγκαλύψεις 
ή συμψηφισμούς αλλά και η απρο-
κατάληπτη, δηλαδή χωρίς κομματι-
κές παρωπίδες, ερμηνεία των γε-
γονότων που μας οδήγησαν ως 
εδώ, είναι υποχρέωση ημών των 
πολιτών προς τη χειμαζόμενη δη-
μοκρατία μας. Είναι συγχρόνως κι 
ο μόνος δρόμος για την υπέρβαση 
όλων των αδιεξόδων, για μια σύν-
θεση, επιτέλους, των αντιθέτων. 
Για το ξεπέρασμα και της κρίσης 
και της παρακμής.

Ο μοιραίος Αλέξης: δοκιμή ενός πορτραίτου
Προδημοσίευση απ’ το βιβλίο του Μάνου Στεφανίδη, που θα κυκλοφορήσει στις 7 απριλίου από τις εναλλακτικές εκδόσεις



Αριθμός φύλλου 132       ΣΑΒΒΑΤΟ 1 Απριλίου 2017 25

Η συνεργασία του Βαγγέλη Πα-
παθανασίου με την Ειρήνη Παπ-
πά είχε ξεκινήσει στις αρχές της 
δεκαετίας του ’70, σ’ ένα από 
τα πιο σημαντικά άλμπουμ του 
προοδευτικού ροκ, το «666» 
(1972) των Aphrodite’s Child, 
που αναφέρεται κυρίως στην 
«Αποκάλυψη του Ιωάννη», με τη 
στιχουργική συμβολή του σκη-
νοθέτη Κώστα Φέρρη. 

Μ 
ερικά χρόνια αργότε-
ρα, και συγκεκριμένα 
το 1979, ηχογραφούν 
ξανά μαζί τον δίσκο 

«Ωδές», που περιλαμβάνει ελληνι-
κά  δημοτικά τραγούδια, διασκευ-
ασμένα στο γνωστό ηλεκτρονικό 
ύφος του Vangelis.

Η συνεργασία τους λοιπόν 
τριτώνει με το θαυμάσιο δίσκο 
«Rapsodies» (Ραψωδίες), που 
περιλαμβάνει μερικούς από τους 
κορυφαίους χριστιανικούς ύμνους 
που ψάλλονται κυρίως τη Μεγάλη 
Εβδομάδα, αλλά και δύο μοναδι-
κές συνθέσεις του Vangelis, βάζο-
ντας τη δική του σφραγίδα σε τούτο 
το άλμπουμ.  

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε  στα 
Nemo Studios στο Λονδίνο, με 
ηχολήπτη τον John Martin (Jon 
Anderson) ενώ το artwork είναι 
του Νίκου Κωστόπουλου. Παρα-
κάτω κάνουμε μία σύντομη περι-
γραφή όλων των συνθέσεων του 
άλμπουμ «Rapsodies», το οποίο 
παντρεύει σε τέλειο βαθμό την πα-
ράδοση αιώνων και το οποίο εκ-
φράζει μοναδικά η Ειρήνη Παππά, 
με τη συμπαντική και εμπνευσμέ-
νη μουσική του σπουδαίου Βαγγέ-
λη Παπαθανασίου.

«To My Champion and 
Commander» 

(Τη Υπερμάχω Στρατηγώ)  
Το άλμπουμ ξεκινά με έναν από 
τους μεγαλύτερους ορθόδοξους 
χριστιανικούς ύμνους που ψάλλε-
ται στους ναούς την Μεγάλη Τεσ-
σαρακοστή. Ένα εκπληκτικό αρι-
στούργημα της βυζαντινής υμνο-
γραφίας. Η ενορχήστρωση του 
Βαγγέλη Παπαθανασίου είναι εκ-
πληκτική  (εδώ δεν τραγουδά η 
Ειρήνη Παππά), ξεκινώντας πολύ 
ροκ και επικά  με ιαχές, ποδοβολη-
τά, χλιμιντρίσματα, μεταφέροντας 
νοητά τον ακροατή στη Βασιλεύ-
ουσα, με τα επιβλητικά πλήκτρα να 
σε καθηλώνουν  και να σε οδηγούν 

σιγά-σιγά στο ψιθύρισμα  μίας αθά-
νατης μελωδίας.

«Oh, My Sweet Springtime» 
( Ω! Γλυκύ Μου Έαρ)

Ένα θαυμάσιο εγκώμιο του Επιτα-
φίου Θρήνου της Μ. Παρασκευ-
ής. Είναι από τους πιο συγκλονι-
στικούς ορθόδοξους βυζαντινούς 
ύμνους. Ένα τρυφερό μοιρολόι 
που εξιστορεί τη σταύρωση του Ιη-
σού και εκφράζει τον πόνο της Αγί-
ας Του Μητέρας, με την ερμηνεία 
της Ειρήνης Παππά να δημιουργεί 

μία άκρως κατανυκτική ατμόσφαι-
ρα και τα πομπώδη επαναλαμβα-
νόμενα πλήκτρα να ακούγονται αγ-
γελικά και ουράνια.
  

 «I See Your Bridal Chamber 
All Bedecked» (Τον Νυμφώνα 

Σου Βλέπω)  
Άλλος ένα υπέροχος ορθόδοξος 
ύμνος που ψάλλεται τη Μεγάλη 
Δευτέρα και αναφέρεται σε όσες 
μετανοημένες ψυχές έχουν κατα-
νοήσει τη συναίσθηση της δικής 
τους «πτώσης» και της ευθύνης. 
Εδώ η Ειρήνη Παππά τραγουδάει 
α καπέλα, λες και βρίσκεται σε κά-
ποιο μοναστήρι σε μορφή ελεγεί-
ας, και παράλληλα λειτουργεί ως 
εισαγωγή του επόμενης σύνθεσης 
του δίσκου, που ανήκει αποκλει-
στικά στον δημιουργό του.
    

«Rhapsody» (Ραψωδία)
Η ενορχήστρωση, το μελωδικό βά-
θος και το δέος που σου προκαλεί 
τούτη η δημιουργία είναι τεράστια. 
Τα απρόσμενα ξεσπάσματα, τα ιδι-
αίτερα ηχητικά εφέ, τα ανεβοκατε-
βάσματα του Βαγγέλη Παπαθανα-
σίου παραπέμπουν σε ένα άλλο 
σύμπαν, στέλνοντας στον Θεό τη 

δική του μελωδία. 

«The Beauty of Your Virginity 
and The Splendor of Your 

Purity» (Την Ωραιότητα Της 
Παρθενίας Σου)

Η συγκεκριμένη σύνθεση είναι 
ένα από τα ωραιότερα εγκώμια της 
Παρθένου Mαρίας και παράλλη-
λα συμβολίζει τον  έμμεσο έλεγ-
χο όσων εγκατέλειψαν τα διδάγμα-
τα του Ευαγγελίου και έχουν μετα-
τραπεί σε όμηροι των παθών και 
των ηδονών. Άλλη μία μυστηριακή 
ερμηνεία από την Ειρήνη Παππά, 
που εκπέμπει μία ξεχωριστή ιερό-
τητα και ένα δυνατό μήνυμα προς 
κάθε «αδύναμο» άνθρωπο.

 «Resurrection» 
(Χριστός Ανέστη)

Το εκπληκτικό αναστάσιμο τροπά-
ριο  που δημιουργεί και στον πιο 
«άπιστο»  μία ψυχική ανάταση. Εδώ 
ο Παπαθανασίου δίνει πραγματικό 
ρεσιτάλ, με τα πλήκτρα άλλοτε να 
ακούγονται σαν βεγγαλικά, άλλοτε 
σαν κροτίδες και άλλοτε να εξελίσ-
σονται στο απόλυτο ουράνιο άσμα 
με απανωτές κορυφώσεις, δημι-
ουργώντας μία πνευματική και ψυ-

χική ευδαιμονία. Στη μέση της σύν-
θεσης και μέχρι το τέλος, οι τόνοι 
πέφτουν και μετά από διάφορες 
παύσεις η δομή της ενορχήστρω-
σης, από αναστάσιμη περνά σε μία 
άλλη ατμόσφαιρα, στέλνοντας το 
μήνυμα μιας νέας γέννησης.

«Song of Songs» (Άσμα Ασμά-
των) (Original Composition)

Η ικετευτική, ερωτική και σπαρα-
κτική ερμηνεία της Ειρήνης Παπ-
πά, θυμίζει περισσότερο μία αρ-
χαία τραγωδία όπως εκείνης της 
Ηλέκτρας και της Ιφιγένειας. Σύμ-
φωνα με την παράδοση, αλλά και 
με τα σχόλια του άλμπουμ, δημι-
ουργός του είναι ο Σολομώντας 
(10ος π.Χ. αι.), σε μετάφραση Λευ-
τέρη Παπαδόπουλου. Αλλά τα 
πραγματολογικά στοιχεία του κει-
μένου, η γλώσσα και το ύφος του, 
δεν στηρίζουν απόλυτα την άπο-
ψη αυτή. Η επικρατέστερη άπο-
ψη είναι ότι συντέθηκε πιθανότα-
τα αρκετούς αιώνες αργότερα, δι-
αδόθηκε προφορικά και απέκτησε 
οριστική μορφή με την καταγραφή 
του μεταξύ 450-400 π.Χ.

Εν κατακλείδι, η συγκεκριμένη 
έκδοση αποτελεί μία από τις ιστο-
ρικές κυκλοφορίες, αφού δύο με-
γάλες μορφές της τέχνης ενώσανε 
τις δυνάμεις τους  σε απόλυτη αρ-
μονία, ενώ το ανεξάντλητο ταλέ-
ντο τους πάνω σε αιώνιες μελω-
δίες και ψαλμούς κατόρθωσαν να 
δώσουν μία άλλη διάσταση, πιο 
«progressive», από τα καθιερωμέ-
να μουσικά δεδομένα.

Τέλος στο άλμπουμ υπάρχει 
μία μικρή αφιέρωση της σπουδαί-
αε Ελληνίδας καλλιτέχνιδας στον 
τόπο που τη γέννησε, το Χιλιομό-
δι Κορινθίας, που αποτελεί όπως 
φαίνεται και την πρωταρχική πηγή 
έμπνευσης του δίσκου και που 
μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω:

«Στα χέρια της γιαγιάς μου το 
κερί, βιολέττες, το λιβάνι. Στο Χι-
λιομόδι Ανάσταση και Κυριακή, η 
πρώτη αγάπη, βαρελότα, το σκο-
τάδι. Δεύτε λάβετε…Το Φως… «Το 
Πάθος» ο ιδιωτικός θεός. Σημαίνει 
πάλι Εσπερινός κι εκεί ο Μάρκελ-
λος ψάλτης.»

 
ΥΓ: Αφιερωμένο στη μνήμη 

του πατέρα μου, που αγαπούσε 
πάρα πολύ αυτούς τους ψαλμούς, 
αλλά και γιατί η γεννήθηκε στον 
ίδιο τόπο με την Ειρήνη Παππά.

www.rocktime.gr

ο δίσκος που σημαδεύτηκε από την συνεργασία του Βαγγέλη Παπαθανασίου και της ειρήνης Παππά

Irene Papas and Vangelis: «Rapsodies»

“ 
Ο δίσκος 

«Rapsodies» 

(Ραψωδίες), 

περιλαμβάνει 

μερικούς από 

τους κορυφαίους 

χριστιανικούς 

ύμνους που 

ψάλλονται κυρίως τη 

Μεγάλη Εβδομάδα

MOYΣΙΚΗ

του Φώτη Μελέτη
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Η καινούργια ταινία του Μουσταφά Καρά, 
Το κρύο της Τραπεζούντας (2015), είναι η 
ιστορία ενός χρυσοθήρα της Ανατολής. Ο 
Μεχμέτ είναι ένας πάμφτωχος αγρότης φα-
μελίτης στα βουνά του Πόντου, που ζει σε 
ένα σπίτι από λαμαρίνες και ξύλα, χωρίς 
ηλεκτρισμό, κάπου στην ενδοχώρα της Τρα-
πεζούντας. Αν όμως οι χρυσοθήρες της Δύ-
σης δοξάστηκαν ως οι τυχοδιώκτες, που με 
οδηγό την απληστία τους, έχτισαν την πιο 
σύγχρονη χώρα του καπιταλισμού, ο Μεχ-
μέτ ζει για λίγο ακόμα στη χώρα της πίστης 
και του ανατολίτικου παραμυθιού: ελπίζει 
πάντα ότι θα έρθει η μέρα που ο καλός Θεός 
θα του χαρίσει τα πλούτη και την ευτυχία. 

Ο 
Μουσταφά Καρά, βέβαια, προτι-
μάει τις εικόνες του ρεαλισμού, 
ή έστω ενός μαγικού ρεαλισμού, 
για να ντύσει τον ήρωά του. Στα 

ψηλά βουνά του Πόντου μοιάζει τίποτα να 
μην έχει αλλάξει από την αρχή του εικοστού 
αιώνα, απ’ όταν οι τελευταίοι Έλληνες άφη-
σαν τον τόπο τους. Χωρίς ηλεκτρισμό άλλω-
στε, όλη η ζωή κυλάει σε ρυθμούς παραδο-
σιακούς, προβιομηχανικούς. Το μόνο σημά-
δι σύγχρονου πολιτισμού είναι το φορτηγό, 
που στην καρότσα του ο Μεχμέτ και οι γιοί 
του θα κάνουν το ταξίδι ως το κοντινό κεφα-
λοχώρι, και τα μεγάφωνα στο υπαίθριο πα-
νηγύρι όπου γίνονται οι ταυρομαχίες.

Ο Μεχμέτ, λοιπόν, σκάβει στις απότο-
μες σπηλιές των ψηλών βουνών του ψάχνο-
ντας τη φλέβα που θα τον βγάλει από τη μι-
ζέρια της φτώχειας του. Ζει σε μια αρχέγο-
νη αγροικία με τη γυναίκα του, τα δυο μικρά 
παιδιά τους και τη γριά μάνα του. Απομονω-

μένοι λόγω της αμείλικτης φτώχειας τους. Το 
χτισμένο με πέτρες, ξύλα και λαμαρίνες κα-
λύβι τους, οι λίγες κατσίκες, η αγελάδα, ο ταύ-
ρος και οι κότες τους είναι η μόνη τους περι-
ουσία. Γύρω τους, το βουνό τους δίνει τις λί-
γες ακόμα προμήθειες, τα ξύλα, λίγα φρούτα, 
το χορτάρι για τα ζώα τους, για να βγάλουν 
τον χειμώνα. Γιατί όλη τους η ζωή είναι η κα-
θημερινή σκληρή εργασία για προμήθειες, 
ώσπου να τους αποκλείσουν τα χιόνια. Και η 
αγωνία τους για τα χρέη στον έμπορο-μπα-
κάλη του χωριού. Ο Μεχμέτ όμως «κυνηγά-
ει ουράνια τόξα», όπως του λέει η γυναίκα 
του. Αντί να δουλεύει μεροκάματο στο κοντι-
νό ορυχείο, χάνεται στο βουνό και σκάβει για 
να βρει μια φλέβα με ασήμι ή χαλκό, που θα 
του εξασφαλίσει καλή αμοιβή. Όταν η γυναί-
κα του απελπίζεται, ο Μεχμέτ αποφασίζει να 
πάει τον ταύρο τους στις ετήσιες παραδοσια-
κές ταυρομαχίες, όπου το έπαθλο θα τους ξε-
χρεώσει και θα πάνε τον μικρό τους γιο, που 
πάσχει από σύνδρομο Ντάουν, στον γιατρό.

Η ιστορία της ταινίας του Καρά είναι αρ-
χέγονη και απλή, σαν την καθημερινότητα 
των ηρώων της. Η δραματουργία της στη-
ρίζεται στην απλότητα των αισθημάτων και 
στις αλλαγές του καιρού, που στα βουνά εί-
ναι συχνές. Η βροχή, που πέφτει σχεδόν πά-
ντα, είτε ως καταιγίδα, είτε ως ψιλόβροχο, το 
βαρύ χιόνι, τα σύννεφα που τυλίγουν με τον 
γνόφο τους τις πλαγιές, δίνουν στην ταινία 
έναν λυρικό τόνο, που τη γλυτώνει από τον 
στεγνό ρεαλισμό που τον έχουμε δει σε άλ-
λες πρόσφατες τουρκικές ταινίες. [  ] 

Ο πρωτότυπος τίτλος της ταινίας είναι 
Kalandar Soğuğu, που θα πει, το κρύο του 

Γενάρη. Kalandar είναι οι ρωμαϊκές καλέν-
δες, η πρωτοχρονιά, που στην περιοχή της 
Τραπεζούντας γιορτάζεται ακόμα και σήμε-
ρα κατά το γρηγοριανό ημερολόγιο, στις 14 
Ιανουαρίου, με κάλαντα και μεταμφίεση των 
παιδιών, που ντύνονται με τα ρούχα των για-
γιάδων και γυρνούν στα σπίτια τραγουδώ-
ντας –παρόμοια έθιμα μεταμφίεσης μέσα 
στον Γενάρη σώζονται σε μέρη και της Μα-
κεδονίας. Οι νοικοκύρηδες τους δίνουν για 
τον κόπο τους γλυκά, ξηρούς καρπούς και 
άλλα φιλέματα. Δείτε τώρα και μια αξιοση-
μείωτη για μας τους Έλληνες λεπτομέρεια: Η 
ταινία είναι γυρισμένη ,απ’ ό,τι καταλαβαίνω, 
κοντά στην περιοχή του Κουστούλ Μαναστι-
ρί, όπως το λένε οι Τούρκοι, της μονής Αγίου 
Γεωργίου Περιστερεώτα, στο σημερινό χω-
ριό Σιμσιρλί, στην ενδοχώρα της Τραπεζού-
ντας, προς τη Σάντα του Πόντου. Τα μετέωρα 
ερείπια του αρχαίου μοναστηριού φαίνονται 
κάποια στιγμή, όταν ο μεγάλος γιος φτάνει 
ως εκεί για να μαζέψει σαλιγγάρια. Η γιαγιά 
του λέει τότε πως εκεί δεν θα πρέπει να πλη-
σιάζει, γιατί κατοικεί το τζίνι, το πνεύμα. Για-

τί εδώ ζούσαν κάποτε Έλληνες καλόγηροι, 
λέει, που έφυγαν μετά τον πόλεμο. «Το πό-
λεμο τον κέρδισαν οι Τούρκοι;» ρωτάει ο μι-
κρός και η γραία απαντά, «Μάλλον. Έτσι μου 
φαίνεται». Και για να συμπληρώσω αυτήν τη 
μικρή παραδρομή, η ιστορική αυτή μονή, 
που σήμερα έχει ξαναχτιστεί στην Ημαθεία, 
μαζί με την Παναγία Σουμελά και τη Μονή 
Βαζελώνος, ήταν τα προπύργια του ελληνι-
σμού στην ορεινή ενδοχώρα της Τραπεζού-
ντας. Η Μονή Περιστερεώτα, μάλιστα, μέχρι 
το 1923 χρηματοδοτούσε τα σχολεία σε όλα 
τα χωριά της περιοχής. Κάτι από όλα αυτά 
μοιάζει να θυμάται η γιαγιά...

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Το κρύο της Τραπεζούντας

“ 

Στα ψηλά βουνά του 
Πόντου μοιάζει τίποτα να 
μην έχει αλλάξει από την 
αρχή του εικοστού αιώνα, 
απ’ όταν οι τελευταίοι 
Έλληνες άφησαν τον 
τόπο τους.

Σε τελείως διαφορετικό κλίμα ο 
Στέφανο Σολίμα, μετά την εμβλη-
ματική του ταινία για τη Μαφία, τα 
Γόμορα (2008), μας μεταφέρει 
στην παραλυσία της αιώνιας πό-
λης, της Ρώμης. 

Ε 

δώ, η «κανονική» ζωή 
της κυριάρχης τάξης 
της πόλης, που κινεί-
ται γύρω από τον πάπα 

και την κυβέρνηση, βυθίζεται σε 
ένα όργιο –ακόμα και κυριολεκτι-
κά– διαφθοράς, διαπλοκής, φό-
νων, εκβιασμών, πρωτοφανούς 
αγριότητας. Αυτή είναι η Σουμπού-
ρα, η περιτοιχισμένη πόλη των αρι-
στοκρατών και των αλητών συνά-
μα. Γιατί η συνοικία της παλιάς Ρώ-
μης Subbura, από το λατινικό sub-

urbe, η υποπόλη, η πόλη μέσα 
στην πόλη, η «υπόγεια» πόλη, εί-
ναι ακριβώς αυτό: Η αρχαία πόλη 
όπου κάποτε είχαν τα παλάτια τους 
οι Βοργίες και τώρα ζουν στις πα-
ράγκες τους οι κατσίβελοι, όπως 
έλεγε ο Σεφέρης, περιγράφοντας 
τα ερείπια των παλατιών της Νέας 
Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης. 
Σουμπούρα ακόμα λένε στη Ρώμη 
την παραγκούπολη.

Η νυχτερινή κυρίως πόλη του 
Σολίμα είναι σκοτεινή, αλλά λου-
σμένη στα φώτα της χλιδής: όπως 
το παλάτι του Βατικανού, όπου ο 
πάπας Βενέδικτος προσεύχεται 
και εμπιστεύεται στον διάκο του ότι 
θα παραιτηθεί, όπως η βουλή που 
συνεδριάζει και όπου η κυβέρνη-
ση επίσης είναι υπό παραίτηση –

είμαστε στον Νοέμβρη του 2011–
, όπως το κλαμπ όπου γίνεται ένα 
χωρίς τέλος και όρια πάρτι, όπως 
ονειρεύεται η μαφία την Όστια, την 
παραλία της Ρώμης, γεμάτη με κα-
ζίνα, ένα Λας Βέγκας στην καρδιά 
της αιώνιας Ρώμης, που είναι πια 
η ίδια έρημος αισθημάτων και αν-
θρωπιάς.

Η ταινία, που δεν φτάνει στο επί-
τευγμα της Γόμορα, έχει πολλές εν-
διαφέρουσες πτυχές. Χαρτογραφεί 
εύστοχα όλη τη δολιχοδρομία της 
«ανάπτυξης» στον σύγχρονο κα-
πιταλισμό. Το Βατικανό, η βουλή, 
η μαφία διασυνδέονται και ποδη-
γετούν αυτή την «ανάπτυξη» των 
καζίνων, των πορνείων, της «δια-
σκέδασης» γενικά. Η κρίση κάνει 
απλώς πιο ξέφρενο αυτό τον χορό 

και πιο σφιχτούς τους δεσμούς των 
πρωταγωνιστών του. Σας θυμίζει 
μήπως κάτι;

Ο Σολίμα προσπαθεί να δώ-
σει μια κάποια λύση στην ιστορία 
του, μια κάθαρση σ’ αυτό το αιματο-
βαμμένο δράμα, απονέμοντας κά-
ποια δικαιοσύνη. Δώρον άδωρον. 
Η πόλη συνεχίζει να βυθίζεται στη 
βροχή που πέφτει ασταμάτητα και 
στα νερά του Τίβερη που ξεχυλί-
ζουν από τα φρεάτια των δρόμων. 
Η δίωρη αυτή ταινία είναι ένας φα-
ντασμαγορικός χάρτης του κακού, 
από το οποίο δεν γλυτώνει τελι-
κά κανείς! Ίσως αυτή να είναι και η 
αξία της. Το σενάριο και η δραμα-
τουργία είναι καλά δεμένα, πλην 
όμως μοιάζει να μην έχουν στό-
χο. Ο Σολίμα κάνει ασκήσεις ύφους 

και στυλ και χάνει την ευκαιρία να 
απογειώσει την ταινία του. Οι ηθο-
ποιοί, φιλότιμοι όλοι τους: ο Πιερ-
φραντσέσκο Φαβίνο είναι ο βου-
λευτής Μαλγκράντι, ο Κλαούντιο 
Αμεντόλα, ο Σαμουράι της σικελι-
κής Μαφίας, ο Αλεσάντρο Μπόρ-
γκι, ο Νούμερο 8 της ντόπιας μα-
φίας, η Γκρέτα Σκαράνα, η εκδική-
τρια φίλη του Βιόλα, ο Έλιο Τζερμά-
νο, ο Σεμπαστιάνο, ο εκδικητής επί-
σης ιδιοκτήτης του κλαμπ, η Τζού-
λια Ελέ(κ)τρα Γκοριέτι, ο όμορφη 
πόρνη Σαμπρίνα, ο Αντάμο Ντιονί-
ζι, ο αρχηγός της τσιγγάνικης μα-
φίας Μανφρέντι Ανακλέτι κ.ά. Όλα 
αυτά τα πρόσωπα δίνουν ένα πανό-
ραμα της παρανομίας. Μέχρις εκεί. 
Ίσως και γι’ αυτό μόνο να αξίζει τε-
λικά τον κόπο.

Suburra: Υπόγεια πόλη
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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

Παρουσιάσεις: Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Πειραιάς

3/4/2017 |  Εκδήλωση 

Σιωπηρή Άλωση
Το Άρδην Πειραιά, η Παμπειραϊκή Ένω-
ση Πολυτέκνων Γονέων και ο Σύνδεσμος 
Επιστημόνων  Πειραιώς διοργανώνουν 
εκδήλωση με θέμα: «ΣΙΩΠΗΡΗ ΑΛΩ-
ΣΗ, Η κοινωνία μπροστά στο δημο-
γραφικό και το μεταναστευτικό πρό-
βλημα»,  με  αφορμή το ομώνυμο βιβλίο 
του Τάσου Λαυρέντζου.
Τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, στις 
19.30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Βι-
οτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά 
(ΒΕΠ), Καραΐσκου 111, 3ος όροφος. 
Ομιλητές: Nίκος Φωτόπουλος, αντιπρό-
εδρος Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυ-
τέκνων Ελλάδος, ‘Αγγελος Συρίγος, ανα-
πληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου 
& Εξωτερικής Πολιτικής, Πάντειο Πανε-
πιστήμιο, Αναστάσιος Λαυρέντζος, σύμ-
βουλος επιχειρήσεων, συγγραφέας. Συ-
ντονισμός: Μανώλης Εγγλέζος, δικηγό-
ρος, Άρδην Πειραιά.

Αθήνα

4/4/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση 

Personal Testimony
Το Σπίτι της Κύπρου και οι Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις σας καλούν την Τρίτη 
4 Απριλίου 2017 και ώρα 20.00 στην 
παρουσίαση του βιβλίου της Ευανθί-
ας Μηλιώτη – Τσόκα Personal Tes-
timony. Θα μιλήσουν οι: Μίνα Κατσα-
ρέλη, Απόφοιτος του Pierce College, 
Φερν Δεληγιάννη, Καθηγήτρια του 
Pierce College και η συγγραφέας. Θα 
συντονίσει ο  Γιώργος Καραμπελιάς. 
Στο Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 
2Α, πλ. Συντάγματος. 

Αθήνα

5/4/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση 
Η Τουρκία στις φλόγες
Η παρουσίαση του νέου βιβλίου του Λε-
ωνίδα Κουμάκη, Η Τουρκία στις φλό-
γες, θα γίνει στην Αθήνα, την Τετάρ-
τη 5 Απριλίου 2017, ώρα 19.00,  Για 
το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Γιώργος Κα-
ραμπελιάς,Μάνος Κιλημάτζος, Γ.Γ. 
της Ένωσης Βουρλιωτών, Αντώνης 
Αντωνόπουλος, δημοσιογράφος. Συ-
ντονιστής: Γιώργος Λεύκαρος, μέλος 
Δ.Σ. του Συλλόγου Κωνσταντινουπο-
λιτών. Στο βιβλιοπωλείο «Ο Πολίτης» 
(«Εκδόσεις Τσουκάτου», Μαυρομιχά-
λη 84 & Καλλιδρομίου, 114 72 Αθήνα, 
Τηλ. 2108817341, Fax. 2108818992).

Λάρισα  | Πέμπτη 6/4/2017, 19:00
Ομιλητές: Ανδρέας Γιουρμετάκης, δημο-
σιογράφος, Γιώργος Καραμπελιάς, συγ-
γραφέας, Γιώργος Ρακκάς, πολιτικός επι-
στήμονας, Νίκος Ράπτης, εκπαιδευτικός. 
Συντονιστής: Γιάννης Γιαννακόπουλος, 
δημοσιογράφος. Στο Χατζηγιάννειο Πνευ-
ματικό Κέντρο, Ρούσβελτ 57, Λάρισα.

Τρίκαλα  | Παρασκευή 7/4/17, 19:30
Ομιλητές: Δ. Γιαννάτος, κοινωνιολόγος, 
Ά. Ζορμπάς, Δ/ντής Α΄ Κλινικής Νοσοκο-
μείου Τρικάλων, Γ. Καραμπελιάς. Συντο-
νιστής: Σ. Κύρμπας, δημοσιογράφος. Θα 
χαιρετίσουν οι: Δ. Παπαστεργίου, Δήμαρ-
χος Τρικκαίων, Γ. Τσίγκας, Περιφερειακός 
Σύμβουλος, Χ. Σταμόπουλος, εκπρόσω-
πος «Μετώπου Λαού» στα Τρίκαλα. Στην 
Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου, Ασκληπιού 22, Τρίκαλα.

Καρδίτσα | Σάββατο 8/4/2017, 19:00
Ομιλητές: Χρόνης Βάρσος, ιστορικός – φι-
λόλογος, Γιώργος Καραμπελιάς, Γιώρ-
γος Μπανάτσας, δημοσιογράφος, Δημή-
τρης Τσιάμαλος, δρ. Ιστορίας – φιλόλογος. 
Χαιρετίζει ο Δήμαρχος Καρδίτσας, Φώτης 
Αλεξάκος. Στην Αίθουσα ΠΕΔ (πρώην 
ΤΕΔΚ), Μεγ. Αλεξάνδρου 34, Καρδίτσα.

Βόλος  | Κυριακή 9/4/2017, 11:00
Ομιλητές: Γιώργος Καραμπελιάς, Αδά-
μος Μουζουρής, πρόεδρος Ένωσης Κυ-
πρίων Μαγνησίας, Στάθης Σταυρόπου-
λος, σκιτσογράφος – δημοσιογράφος. Συ-
ντονιστής: Γρηγόρης Κολοκυθόπου-
λος, εκπαιδευτικός. Στον Κινηματοθέατρο 
Αχίλλειον, Αργοναυτών 54, Βόλος.

Γιώργος Καραμπελιάς

Πέραν της Αριστεράς και της 

Δεξιάς: Η υπέρβαση

Αθήνα

19/4/2017 |  Συναντήσεις 
Κορυφής
Στο πλαίσο των «Συναντήσεων 
Κορυφής» στο cafe του ΙΑΝΟΥ, 
ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομι-
λεί την Τετάρτη 19 Απριλίου στις 
20.30 με τον Μητροπολίτη Πά-
φου κ. Γεώργιο και θέμα: «Κύ-
προς και ελληνική ταυτότητα». 
Βιβλιοπωλείο Ιανός, Σταδίου 24. 
Είσοδος ελεύθερη.

Θεσσαλονίκη

29/4/2017 |  Διάλεξη
Το Άρδην διοργανώνει διάλεξη με τίτλο «Οι σύγχρονες εξελίξεις στα Βαλ-
κάνια». Ομιλητής θα είναι, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νεώτερης και Σύγ-
χρονης Βαλκανικής Ιστορίας, στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, 
Σπυρίδωνας Σφέτας. 
 Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 29 Απριλίου 
στις 7 μ.μ. στον εναλλακτικό πολυχώρο πολιτικής και πολιτισμού του Άρδην 
(Βαλαωρίτου 1 στον όγδοο όροφο).
Για περισσότερες πληροφορίες, στο e-mail: ardinthess@gmail.com 
ή τηλεφωνικά στο 2310 543-751 (10:00 έως 14:00, Δευτέρα με Παρασκευή).

tel:(210)%20881-7341
tel:(210)%20881-8992
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