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Σ 

την πατρίδα μας υπήρ-
ξαν αρκετοί που θεώ-
ρησαν ότι η αύξηση της 
επιθετικότητας της νε-

οθωμανικής Τουρκίας ήταν απλά 
ένα επικοινωνιακό τρικ για να εκ-
βιάσει το αποτέλεσμα του δημοψη-
φίσματος. Δεν ήταν παρά μία ανά-
γνωση της πραγματικότητας με τα 
γυαλιά της ελληνικής πολιτικής 
ζωής, όπου όλα επικεντρώνονται 
γύρω από τα παιχνίδια (εσωτερι-
κής) εξουσίας.

Αυτό που επακολούθησε ήταν 
το προφανές: Ο σουλτάνος πρέπει 
να οδηγήσει σε νίκες το ασκέρι, η 
παράδοση των γειτόνων είναι αυτή 
του Βαγιαζίτ Κεραυνού, του Σου-
λεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς ή του 
Μωάμεθ του Πορθητή. Το θερμό-
μετρο ανεβαίνει σε όλα τα σημεία 
επαφής: Αυτόνομη Δημοκρατία της 

Δ. Θράκης, «κατεχόμενα από τους 
Έλληνες τουρκικά νησιά», στρατι-
ωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο ακόμη 
και πέραν του 25ου μεσημβρινού. 
Και, βέβαια, το κυρίως πιάτο, που 
στη συγκυρία αυτή είναι η Κύπρος.

Η απειλή πολέμου με την οποία 
το τουρκικό καθεστώς επιχειρεί να 
ματαιώσει τις έρευνες για υδρο-
γονάνθρακες και να οικειοποιη-
θεί τη νομή των κοιτασμάτων είναι 
μια ποιοτική αναβάθμιση της έντα-
σης, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπο-
στηρίζεται με στρατιωτικά μέσα: όχι 
μόνο ερευνητικά σκάφη, αλλά σχε-
δόν όλος ο τουρκικός στόλος  επι-
χειρεί από το Καστελόριζο ως νότια 
της Πάφου. 

Η Τουρκία επιχειρεί μέσω του 
ΟΗΕ να νομιμοποιήσει τις αξιώσεις 
της επαναφέροντας τη συζήτηση 
περί υφαλοκρηπίδας κι όχι ΑΟΖ, 

όπου η νομολογία είναι εις βάρος 
της. Κλείνει το μάτι στην Αίγυπτο, 
καλώντας τη να μοιραστεί το πλιά-
τσικο και, βέβαια, προβάλλει τις αξι-
ώσεις της με τρόπο που δεν αναφέ-
ρεται μόνο στα οικόπεδα της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, αλλά σε όλη την 
ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, 
του Αιγαίου περιλαμβανομένου. 
Ούτως ή άλλως, για τον τουρκικό 
σωβινισμό ο ελληνικός χώρος είναι 
ενιαίος και έτσι αντιμετωπίζεται.

Η στιγμή της κλιμάκωσης και το 
σημείο που επικεντρώνεται η έντα-
ση μοιάζουν να είναι προσεκτικά 
επιλεγμένα από την Τουρκία. Ο ελ-
ληνισμός οδηγείται σε εναλλακτι-
κές που δεν μοιάζουν ευνοϊκές: Αν 
επιλέξει την άτακτη υποχώρηση κι 
αφήσει αναπάντητη την πρόκλη-
ση, αποδέχεται τετελεσμένα ασύλ-
ληπτης διάστασης. Αν προστρέξει 

σε «διεθνή» επιδιαιτησία, θα βρε-
θεί αντιμέτωπος με τη διπλωμα-
τική ισχύ της Τουρκίας, που στην 
παρούσα φάση φαίνεται να έχει τη 
στήριξη ΗΠΑ, Ρωσίας και Ισραήλ, 
όσων συνωθούνται για λόγους δι-
κού τους συμφέροντος στα σκαλο-
πάτια του παλατιού του Ερντογάν. 
Αν πάλι επιμείνει στην υπεράσπιση 
των κυριαρχικών της δικαιωμάτων 
(όπως φαίνεται να επιλέγει κατ’ αρ-
χήν η Κυπριακή Δημοκρατία) πια-
θνόν να βρεθεί ενώπιον μιας θερ-
μής κλιμάκωσης, σε μια περιοχή 
που η ελληνική πολεμική μηχανή 
δεν μπορεί να ασκήσει αξιόπιστη 
αποτροπή.

Είναι όλα τόσο μαύρα όσο φαί-
νεται από πρώτη άποψη; Σίγου-
ρα όχι. Υπάρχουν διπλωματικά και 
στρατιωτικά μέσα αποτροπής, που 
μια αποφασιστική χρήση τους μπο-

ρεί να ανατρέψει τους τουρκικούς 
σχεδιασμούς. Κατ’ αρχήν ο παρά-
γοντας Αίγυπτος: Η χώρα αυτή έχει 
υπογράψει οριοθέτηση ΑΟΖ με την 
Κύπρο και αυτό αποτελεί μια διε-
θνή συνθήκη που η Τουρκία ευθέ-
ως αμφισβητεί. Ταυτόχρονα, το πα-
ρόν καθεστώς της Αιγύπτου έχει 
κάθε λόγο να βλέπει καχύποπτα 
την αύξηση ισχύος του τουρκικού 
παράγοντα, βασικού υποστηρικτή 
της Μουσουλμανικής Αδελφότη-
τας.

 Ίσως είναι η ώρα να ανοίξει ένα 
πεδίο κοινής δράσης στην περιοχή 
που θα αποτελέσει μια απειλή στα 
πλευρά της τουρκικής στρατηγικής 
(ας θυμηθούμε τον ρόλο που έπαιξε 
η συμφωνία με τη Βουλγαρία, στην 
αντίστοιχη κρίση του ’85). 

Συνεχίζεται στην σελίδα 2
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ΑρΙθΜΟΣ λΟγΑρΙΑΣΜΟΥ:
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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 3 ιουνίου 2017

Στο παρά πέντε

Το έξυπνο 
πουλί από 
τη μύτη 
πιάνεται…

Μ 

εγάλη συζήτη-
ση γίνεται για 
το πρωτογενές 
π λ ε ό ν α σ μ α 

που έπιασε η κυβέρνηση. 
Τις προηγούμενες μέρες ο 
Κ. Μητσοτάκης πρότεινε τη 
διανομή 0,5% του ΑΕΠ από 
το υπερβάλλον πλεόνα-
σμα για τη μείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 20% και την άμε-
ση έναρξη προγράμματος 
σχολικών γευμάτων. Υπο-
τίθεται ότι, σύμφωνα με το 
Μνημόνιο, το 40% του υπερ-
βάλλοντος πλεονάσματος 
διατίθεται υπέρ του χρέ-
ους, το 30% για την εξόφλη-
ση ληξιπρόθεσμων οφει-
λών και το υπόλοιπο 30% 
σε δράσεις για την ενίσχυ-
ση των ασθενέστερων. Βά-
σει αυτής της κατανομής, η 
κυβέρνηση θα μπορούσε, 
με την οριστικοποίηση του 
πλεονάσματος τον Απρίλιο 
να διαθέσει 1,1% του ΑΕΠ 
(δηλαδή πάνω από 2 δισ. 
ευρώ) σε δράσεις για την 
ενίσχυση των ασθενέστε-
ρων. 

Από τα 2 δισ., η κυβέρ-
νηση τα Χριστούγεννα δι-
έθεσε 620 εκατομμύρια 
ευρώ στους συνταξιούχους, 
άρα υπάρχει ένα υπόλοι-
πο 1,4 δισ. Ο Τσακαλώτος 
όμως απάντησε ότι μέσα 
στο 2017 δεν μπορούν να 

δοθούν γιατί θα μετρήσουν 
ως δαπάνες του 2017, πράγ-
μα που μάλλον, δεν ισχύει 
γιατί το υπερπλεόνασμα του 
2013 δόθηκε το 2014 μετά 
την οριστικοποίηση των 
στοιχείων τον Απρίλιο του 
2014. 

Την πιο έγκυρη απά-
ντηση για το που πήγε το 
υπερ-πλεόνασμα του 2016 
την έδωσε ο γενικός γραμ-
ματέας Δημοσιονομικών, 
Φραγκίσκος Κουτεντάκης, 
όταν είπε ότι δεν υπάρχει 
πια, κατευθύνθηκε εξ ολο-
κλήρου για την πληρω-
μή τόκων. Έστυψαν λοιπόν 
την κοινωνία το 2016 για 
να πληρώσουν με το παρα-
πάνω τόκους. Είναι μετά να 
μην τους έχουν τόση αδυνα-
μία οι δανειστές; 

Γ.Ξ.

Λέσβος: 
Ferries, not 
Frontex.

Τ 

ο «Ρυμουλκό» 
(Schlepper, στα 
γερμανικά) είναι 
ο χαρακτηριστι-

κός τίτλος ενός μονοθεμα-
τικού, γερμανικού περιοδι-
κού, που τυχαίνει γενναιό-
δωρης ενίσχυσης γερμανι-
κών υπουργείων, αλλά και 
ιδιωτών με «ιδιαίτερες» 
φιλανθρωπικές ευαισθησί-
ες. Μοναδικός στόχος του 
περιοδικού και του συλλό-
γου που το εκδίδει είναι η 
απρόσκοπτη στήριξη των 
μεταναστών-προσφύγων, 
όπως φαίνεται στο πρωτο-
σέλιδο του «Ρυμουλκού»: 
All Refugees welcome!

Στην περίοδο έξαρσης 
του προσφυγικού στη Λέ-
σβο, «συναρπαστικό» φω-
τογραφικό υλικό για το πε-
ριοδικό έστελνε η Marily 
Stroux, που έζησε για πολ-
λούς μήνες στο ακριτι-
κό νησί και περιέγραψε 

Σαρβάιβορ

Συνέχεια από την πρώτη σελίδα

Μια κοινή π.χ. αεροναυτική άσκηση στην περιοχή θα ήταν μια 
καλή απάντηση στην τουρκική στρατιωτική δράση. Υπάρχουν ακό-
μη δυνατότητες στο ελληνικό ναυτικό, που μπορούν να αποτελέ-
σουν απρόβλεπτους παράγοντες. Ακόμη κι αν στην επιφάνεια της 
θάλασσας οι επιχειρήσεις σκαφών, χωρίς αεροπορική υποστήρι-
ξη, είναι πέρα από συζήτηση, υπάρχουν και τα υποβρύχια της κλά-
σης «Παπανικολής».

Όλα αυτά όμως έχουν αξία στα χέρια ηγεσιών που έχουν ως 
γνώμονα ενεργειών το εθνικό συμφέρον κι όχι την εικόνα και τις 
οπερετικές εμφανίσεις με στολές παραλλαγής. Επίσης, έχουν αξία 
για έναν λαό που έχει επίγνωση της ανάγκης εθνικής επιβίωσης, 
που είναι κάτι διαφορετικό από survivor. 

Υπάρχουν τα αποθέματα αυτά; 
Θανάσης Τζιούμπας

Στο παρά πέντε

!

στο περιοδικό τις «συγκλονιστι-
κές» εμπειρίες της: «Είμαι τέσσε-
ρις εβδομάδες στη Λέσβο και συνε-
χώς με συνοδεύει ένα περίεργο συ-
ναίσθημα, ότι ζω ελεύθερη σ’ ένα 
νησί, στο οποίο ένα μεγάλο μέρος 
των κατοίκων της είναι φυλακισμέ-
νο. Μια μορφή Apartheid του παρό-
ντος. Το σύνθημά μας: “Freedom of 
Movement” είναι αυτό που επιζητά 
ο κάθε φυλακισμένος. Όπως και το 
“Ferries, not Frontex”, αλλά προς τη 
σωστή κατεύθυνση».

Μια ομολογία από μία «στρα-
τευμένη» –με το αζημίωτο– φω-
τογράφο, που δεν έχει καμία σχέ-
ση με το πώς μας παρουσίαζαν τα 
«έγκυρα» ΜΜΕ το «προσφυγικό 
δράμα» στη Λέσβο, αποσιωπώντας 
ή και κατασυκοφαντώντας το σιω-
πηλό δράμα των κατοίκων της Λέ-
σβου (και των άλλων νησιών).

Β.Σ.

Αθλιότητες!

Ο 

συντονιστής εκπαίδευ-
σης των Ελληνόπου-
λων του Μονάχου θέ-
λει για κάποιους αδι-

ευκρίνιστους λόγους να καταργή-
σει το 4ο Δημοτικό Σχολείο «Αρι-
στοτέλης» στο Μόναχο της Γερμα-
νίας, μετακινώντας τους μαθητές 
σε άλλο σχολείο, στην άλλη πλευ-
ρά της πόλης! Απέναντί του έχει 
τη σχολική επιτροπή, αλλά και 
τους μαθητές του σχολείου «Αρι-
στοτέλης», που, σ’ ένα συγκλονι-
στικό βίντεο, καταθέτουν την αγά-
πη τους για την ελληνική παιδεία 
και την Ελλάδα. Η καταγγελία της 
σχολικής επιτροπής προς τον υφυ-
πουργό κ. Ζουράρι για το θέμα 
στο: https://www.youtube.com/
watch?v=eWSpE5p5Y-w

Β.Σ. 

> > Συντονιστείτε στο enallaktiko.caster.fm
και www.facebook.com/enallaktikoradio/
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Αν αυτή η κυβέρνηση των ανι-
κάνων και των ενδοτικών δια-
κρίνεται σε κάτι, και μάλιστα με 
μεγάλη διαφορά από τους αντι-
πάλους της, είναι στην τεράστια 
ικανότητα που έχει για πολιτι-
κές συνομωσίες και ίντριγκες, 
με μοναδικό στόχο τη διαιώνι-
ση της παραμονής στην εξουσία. 

Α 

υτή τους η ικανότητα διε-
φάνη από παλιά, όταν κα-
τόρθωσαν να στρέψουν το 
κίνημα των Αγανακτισμέ-

νων χρησιμοποιώντας και διάφο-
ρους μωροφιλόδοξους σωτήρες του 
λαού προς την κατεύθυνση της ενί-
σχυσης της κομματικής τους απήχη-
σης – έτσι ώστε στις διπλές εκλογές 
του 2002 να αναδειχθούν σε αξιω-
ματική αντιπολίτευση. Αυτό ήταν το 
πρώτο καθοριστικό βήμα. Στη συνέ-
χεια χρησιμοποίησαν αριστοτεχνικά 
τις αντιθέσεις στο εσωτερικό των δύο 
πρώην μεγάλων κομμάτων της Ν.Δ. 
και του ΠΑΣΟΚ, καθώς και το φατα-
ουλισμό των μεγάλων συμφερόντων 
και των ψευδο-ολιγαρχών της χώρας 
για να εδραιωθούν ως εναλλακτική 
πρόταση εξουσίας. 

Καλλιέργησαν επιτήδεια τις αντι-
θέσεις στο εσωτερικό τη Ν.Δ. και 
προσεταιρίστηκαν εν τέλει ένα μεγά-
λο μέρος της μέσω της επαφής τους 
με τον Καραμανλή, τον Αβραμόπου-
λο, τον Παυλόπουλο, τον Παπαγγε-
λόπουλο, ανώτατους δικαστικούς 
κ.λπ. Στην ίδια κατεύθυνση χρησιμο-
ποίησαν σε μεγάλη έκταση και τον 
Καμμένο και το κόμμα του. 

Παράλληλα, και σε ακόμη μεγα-
λύτερη κλίμακα χρησιμοποίησαν το 
εν αποσυνθέσει ΠΑΣΟΚ με τον Λα-
λιώτη, τον Λιβάνη και τα χιλιάδες 
στελέχη που είτε προσεταιρίστηκαν 
και προσέτρεξαν στον Σύριζα (Σπίρ-
τζης, Κουρουμπλής, Κοτσακάς, κ.λπ.) 
είτε τα άφησαν ως δούρειο ίππο στο 
εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, για να δημι-
ουργούν ισχυρούς διαύλους επικοι-
νωνίας μαζί τους. 

Παράλληλα, προσέγγισαν όλα 
τα μεγάλα συμφέροντα και τους δη-
μοσιογράφους, πείθοντάς τους ότι 
θα τους εξυπηρετήσουν καλύτερα 
από τους προηγούμενους ή ότι εν τέ-
λει αποτελούν την καλύτερη δικλεί-
δα ασφαλείας για να ελεγχθεί το λαϊ-
κό σώμα που βρισκόταν σε αναβρα-
σμό. Κοντομηνάς, Βαρδινογιάννης, 
Κυριακού και Παπαδάκης, Οικονο-
μέας και προπαντός Ψυχάρης και 

Μπόμπολας, για να μην αναφέρου-
με την Γιάννα Αγγελοπούλου και 
άλλες «τίγρισσες του Κολωνακίου», 
προσχώρησαν σταδιακώς στη λογι-
κή της στήριξης του Σύριζα. Βεβαί-
ως όλα αυτά με την ισχυρή επίνευση 
των υπερατλαντικών συμμάχων, κατ’ 
εξοχήν του δημοκρατικού κόμμα-
τος με τον Όλιβερ Στόουν, τον Γκαλ-
μπραίηθ, τον Τζόζεφ Στίγκλιτς και 
προπαντός τον Τζορτζ Σόρος, με δια-
μέσους διάφορους Γιάνηδες –με ένα 
νι και ενός κοκκόρου γνώση– και 
άλλα κοσμικά παράσιτα. 

Με τέτοιες συμμαχίες και έχο-
ντας απέναντι τους αντιπάλους που 
διέπρατταν το ένα σφάλμα πάνω 
στ’ άλλο, (κυρίως το κλείσιμο της 
ΕΡΤ και την προσπάθεια προσεται-
ρισμού της Χρυσής Αυγής μέσω 
Μπαλτάκου), – συνεπικουρούντος 
και του... υψηλού αισθητήριου του 
ελληνικού λαού, που δεν αναγνώ-
ριζε την προφανή ψευτιά και απά-
τη του κορδακευόμενου νεανία, κα-
τόρθωσαν εν τέλει να διεισδύσουν 
στα άδυτα της εξουσίας. Και από εκεί 
άντε βγάλτους. 

Προτίμησαν να ολοκληρώσουν 
την καταστροφή της ελληνικής οικο-
νομίας, να κλείσουν τις τράπεζες, να 
ξεπουλήσουν τη δημόσια περιου-
σία, αρκεί να μείνουν αγκιστρωμένοι 
στην εξουσία. Τις μεγάλες ικανότη-
τές τους σ’ αυτό το πεδίο της επέδει-

ξαν προπαντός με το Δημοψήφι-
σμα και τις εκλογές που ακολούθη-
σαν. Αφού περιέπαιξαν στον έσχα-
το βαθμό ένα λαό που θεωρούσε 
πως έκανε εκ του ασφαλούς αντίστα-
ση, κατόρθωσαν εν συνεχεία να πά-
ρουν την ψήφο του και να εκλεγούν 
εκ νέου. Διότι, διέβλεψαν και ορθά, 
πως το «όχι» του ελληνικού λαού στο 
δημοψήφισμα δεν αποτελούσε μια 
αυθεντική θέληση ρήξης, τουλάχι-
στον για την πλειοψηφία των ψηφο-
φόρων, αλλά απλώς ένα διαπραγ-
ματευτικό χαρτί. Οι Έλληνες δεν 
επιθυμούσαν στην πραγματικότητα 
ρήξη με την Ε.Ε., απλά κορόιδευαν... 
τον ίδιο τον εαυτό τους. Γι’ αυτό και 
στη συνέχεια τον Τσίπρα επανεξέλε-
ξαν και έστειλαν τον Λαφαζάνη και 
τη Ζωή εκτός Βουλής. 

Οι πολιτικάντες του Σύριζα, γνώ-
ριζαν πολύ καλά αυτή την αρνητι-
κή παράμετρο του ελληνικού χαρα-
κτήρα, τη διαμορφωμένη σε όλη τη 
διάρκεια της μεταπολίτευσης. Την 
προβολή δήθεν ακραίων συνθημά-
των (ΕΟΚ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδι-
κάτο) για να κερδίσουμε απλώς κά-
ποιους πόντους στη διαπραγμά-
τευση. Αυτό το υπέρτατο πασοκικό 
μάθημα, το γνώριζε καλύτερα απ’ 
όλους μια παράταξη που –ιδιαίτερα 
όσον αφορά το ΚΚΕεσωτ. και τον Συ-
νασπισμό–, είχε κατορθώσει να επι-
βιώσει επί δεκαετίες παίζοντας πάνω 

σε τέτοιες αμφιλεγόμενες πραγματι-
κότητες. Και να τη σήμερα λοιπόν σε 
νέες περιπέτειες και κατορθώματα.

Γνωρίζουν πολύ καλά πως για 
να κρατηθούν στην εξουσία θα πρέ-
πει να δειχθούν απολύτως ενδοτι-
κοί στις απαιτήσεις και τις πιέσεις 
των ξένων. Πράξη πρώτη λοιπόν, 
τα παραχωρούν όλα, με δήθεν αντιρ-
ρήσεις, ώστε να έχουν μαζί τους τον 
Σόιμπλε και το ΔΝΤ, που προτιμούν 
αυτούς παρά οποιαδήποτε άλλη κυ-
βέρνηση. 

Δεύτερο, στο παζάρι με τον Σό-
ιμπλε και τους δανειστές ένα και 
μόνο αίτημα προέβαλαν. Τα νέα μέ-
τρα να εφαρμοστούν όταν οι ίδιοι θα 
έχουν αποχωρήσει από την εξουσία 
έτσι ώστε να αναλάβει να τα εφαρ-
μόσει η επόμενη κυβέρνηση, δηλα-
δή ο Μητσοτάκης! Και εν τέλει ο Σό-
ιμπλε και η παρέα του τους «έκαναν 
την χάρη», μια και ως αντάλλαγμα 
πήραν ολόκληρη την ελληνική οικο-
νομία! Έτσι υπολογίζουν πως η επό-
μενη κυβέρνηση θα βρεθεί σε αδυ-
ναμία να επιβιώσει επί μακρόν, και 
δεδομένης της προεδρικής εκλογής 
του 2020 να προκαλέσουν την πτώ-
ση της, και ει δυνατόν να επανέλθουν 
στην εξουσία. 

Για κάτι τέτοιο όμως υπάρχουν 
κάποιες προϋποθέσεις. Η πρώτη 
και κυριότερη, ό,τι στο χώρο της λε-
γόμενης κεντροαριστεράς δεν θα 
υπάρχει κάποιο κόμμα όπως το ΠΑ-
ΣΟΚ του Ευάγγελου Βενιζέλου για 
να συνεργαστεί με τη Ν.Δ., αλλά ένα 
ΠΑΣΟΚ φιλικό προς τον Σύριζα το 
οποίο δεν θα επιτρέψει στη Ν.Δ. να 
διαθέτει πλειοψηφία των 2/3 ώστε 

να αλλάξει τον εκλογικό νόμο, ή εκα-
τόν ογδόντα βουλευτές για να εκλέ-
ξει νέο πρόεδρο! Ο Σύριζα χρειά-
ζεται ένα ΠΑΣΟΚ που να αποτε-
λεί παραπληρωματική δύναμη στον 
ίδιο. Γι’ αυτό, και οι στενές σχέσεις 
με την ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρα-
τία και η διατήρηση «υποβρυχίων» 
στο ΠΑΣΟΚ. Γι’ αυτό και η εκδήλω-
ση τέτοιων αντιθέσεων στο εσωτε-
ρικό του ΠΑΣΟΚ και η στοχοποίη-
ση των «αντισυριζαίων». Απέναντι 
σ’ αυτή τη στρατηγική, ο Βενιζέλος, 
ο Θεοδωράκης, η Διαμαντοπούλου 
και προπαντός ο Σημίτης, προσπα-
θούν να συγκροτήσουν ένα διαφο-
ρετικό πόλο στο χώρο της κεντροαρι-
στεράς, που να μπορεί να συνεργα-
στεί με τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα 
όμως εξαιρετικά δύσκολο εξαιτίας 
και των αδυναμιών τους και της έλ-
λειψης αναγνωρισμένου από όλους 
ηγέτη του εγχειρήματος.

Η δεύτερη, επίσης σημαντική 
προϋπόθεση, είναι ο έλεγχος των 
ΜΜΕ ώστε να ποδηγετούν τη λα-
ϊκή βούληση. Και κάνουν ότι μπο-
ρούν. Μετά το φιάσκο Καλογρίτσα 
των τηλεοπτικών σταθμών επανέρ-
χονται πλησίστιοι, με νέες προσπά-
θειες έλεγχου καναλιών και εφη-
μερίδων. Και όλα τα μέσα είναι θε-
μιτά: από ανενδοίαστους ολιγάρχες 
και μπατιρημένους ψευδοβαρώνους 
του Τύπου μέχρι τη χρησιμοποίηση, 
με το αζημίωτο, αναρίθμητων ποντι-
κών της δημοσιογραφίας ακόμα και 
στα μικρότερα κανάλια ή φυλλάδες 
και σάϊτ.

Έτσι λοιπόν, την ώρα που οι Έλ-
ληνες στενάζουν κάτω από τη φορο-
λογία και οι νέοι εγκαταλείπουν την 
χώρα όλο και πιο μαζικά, με το μόνο 
ζήτημα που ασχολούνται οι κυβερ-
νώντες είναι με ποια νέα ίντριγκα και 
με ποια νέα κομπίνα θα κρατηθούν 
στην εξουσία. Και ας πάει και το πα-
λιάμπελο, δηλαδή η χώρα, η οικο-
νομία, ο λαός. Όπως πολύ προσφυ-
ώς υποστηρίζουν κάποιοι, εάν έστω 
και ένα μέρος από την ενεργητικό-
τητα και εφευρετικότητα την οποία 
επιδεικνύουν για να στήνουν μηχα-
νεύματα και μηχανισμούς που θα 
τους επιτρέψουν να διατηρήσουν την 
εξουσία και να εξαπατήσουν τον λαό 
και τους αντιπάλους τους, το διέθεταν 
για να προωθήσουν έστω και ελάχι-
στα θετικά πράγματα στην κοινωνία, 
κάτι θα μπορούσαν να έχουν κάνει. 
Όμως αυτοί μοιραίοι συνωμότες και 
αέναοι ιντριγκαδόροι ένα και μόνο 
μέλημα  έχουν, την καρέκλα. 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Την ώρα που οι Έλληνες στενάζουν κάτω από τη φορολογία και οι νέοι εγκα-
ταλείπουν την χώρα όλο και πιο μαζικά, με το μόνο ζήτημα που ασχολούνται 
οι κυβερνώντες είναι με ποια νέα ίντριγκα και με ποια νέα κομπίνα θα κρα-
τηθούν στην εξουσία. Και ας πάει και το παλιάμπελο, δηλαδή η χώρα, η οι-
κονομία, ο λαός.

Σενάρια μιας αέναης συνωμοσίας
ενώ η χώρα βουλιάζει, οι κυβερνώντες ασχολούνται μόνο με ίντριγκες για να κρατηθούν στην εξουσία  
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Η κυβέρνηση συμπεριφέρεται 
ως οι τελευταίοι απόγονοι μιας 
άλλοτε ένδοξης οικογένειας, 
που από καιρό όμως βρίσκεται 
σε φάση παρακμής, και ξεπου-
λούν όσο όσο, και υπό τους χει-
ρότερους όρους, τα τελευταία 
ασημικά τους. Ένα από τα πολλά 
τραγικά αποτελέσματα του τρί-
του μνημονίου ήταν η δημιουρ-
γία του Υπερταμείου Ιδιωτικο-
ποιήσεων, στο οποίο πέρασε το 
σύνολο της δημόσιας περιου-
σίας, η οποία θα ιδιωτικοποι-
ηθεί για την αποπληρωμή του 
δημόσιου χρέους. Ωφελημένοι 
δεν είναι άλλοι από τους Γερμα-
νούς, αφού από το 2011 ο Σό-
ιμπλε πίεζε ασφυκτικά όλες τις 
μνημονιακές κυβερνήσεις για 
τη δημιουργία του. Εκεί που 
δεν τα κατάφερε με τον ΓΑΠ, 
τον Παπαδήμο και τον Σαμαρά, 
τα κατάφερε με τον Τσίπρα και 
γι’ αυτό ο Σόιμπλε στηρίζει την 
κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, 
γιατί είναι η πιο βολική. 

Ι 
διωτικοποίηση – ορόσημο 
και οδηγός και για τις επόμε-
νες είναι η παραχώρηση στη 
γερμανική εταιρεία Fraport 

(από κοινού με τον όμιλο Κοπελού-
ζου) των δικαιωμάτων εκμετάλλευ-
σης και επέκτασης δεκατεσσάρων 
αεροδρομίων για ενενήντα χρό-
νια (σαράντα χρόνια, συν δυνατότη-
τα προτίμησης για άλλα πενήντα). 
Η γερμανική εταιρεία θα αποδώ-
σει 1,23 δισ. ευρώ με την υπογρα-
φή της σύμβασης και άλλα 8 δισ. 
υπολογίζονται τα κέρδη του δημοσί-
ου για τα επόμενα σαράντα χρόνια. 
Με την πρώτη ματιά φαίνεται επι-
κερδής συμφωνία για το δημόσιο, 
αλλά ήδη τα υπολειτουργούντα αε-
ροδρόμια απέφεραν στο δημόσιο 
κάθε χρόνο περισσότερα από 150 
εκατ. ευρώ και τα έσοδα του δημο-
σίου για τα επόμενα σαράντα χρόνια 
υπολογίζονταν, αν παρέμεναν υπό 
δημόσιο έλεγχο, σε 6 δισ. ευρώ1. 
Τώρα, αν προσθέσουμε και τις προ-
βλέψεις για την αύξηση της τουριστι-
κής κίνησης τα επόμενα χρόνια, βά-
σιμα μπορούμε να πούμε ότι, ακόμα 
και με τον προηγούμενο, μη ικανο-
ποιητικό τρόπο λειτουργίας των αε-
ροδρόμιων, το δημόσιο πιθανότα-
τα να κέρδιζε περισσότερα. Απόδει-
ξη γι’ αυτό είναι η εκτίμηση του οι-
κονομικού διευθυντή της Fraport, 
Matthias Zieschang, ότι τα επιπλέον 

κέρδη που θα αποκομίσει ο όμιλός 
του, αρχής γενομένης από το 2017, 
«αποκλειστικά χάρη στα ελληνικά 
αεροδρόμια θα είναι 100 εκατομμύ-
ρια ευρώ ετησίως. 

Ως προς το περιεχόμενο της 
σύμβασης, το δημόσιο, αρχικώς 
το 2013, είχε χωρίσει τους τριά-
ντα επτά αερολιμένες της χώρας σε 
δύο ομάδες, τους κερδοφόρους και 
τους ζημιογόνους και στόχος ήταν 
να παραχωρηθούν πακέτο, προκει-
μένου μέρος των κερδών του ο ιδι-
ώτης να το επενδύσει στους ζημιο-
γόνους. Η τρόικα (δηλαδή οι Γερμα-
νοί) δεν το επέτρεψε και επέβαλε να 
παραχωρηθούν μόνο τα κερδοφό-
ρα αεροδρόμια. Οι Γερμανοί όρισαν 
ως τεχνικό σύμβουλο τη Lufthansa 
Consulting, θυγατρική της γερμανι-
κής αεροπορικής εταιρείας που εί-
ναι και μέτοχος της Fraport, (κατέχει 
το 8,45% των μετοχών της), έτσι για 
να βλέπουμε πώς λειτουργούν τα 
γερμανικά κυκλώματα διαπλοκής. 
Σχετικά με τη μετοχική σύσταση της 
Fraport πρέπει να προστεθεί ότι την 
πλειοψηφία των μετοχών της κατέ-
χουν από κοινού το κρατίδιο της Έσ-
σης και η πόλη της Φραγκφούρτης, 
έτσι το πτωχευμένο ελληνικό δημό-
σιο χρηματοδοτεί την τοπική αυτοδι-
οίκηση της Γερμανίας!

Η σύμβαση παραχώρησης των 
αεροδρομίων στη Fraport περιέ-
χει και άλλες σκανδαλώδεις διατά-
ξεις, αφού η εταιρεία απαλλάσσε-
ται από την πληρωμή φόρων ακί-
νητης περιουσίας και δημοτικών 
τελών, αλλά μπορεί μονομερώς να 
λύσει όλες τις συμβάσεις εμπορικής 
μίσθωσης που ισχύουν στα αερο-
δρόμια, δηλαδή, όσους ενοικιάζουν 
χώρους των αεροδρομίων μπορεί 

μονομερώς να τους διώξει, αν δεν 
ικανοποιήσουν τα θέλω της. Ενώ 
το δημόσιο έχει την υποχρέωση να 
αποζημιώσει όσους υπαλλήλους 
απολύσει η Fraport και να καλύψει 
έξοδα που θα αφορούν μελλοντι-
κά θύματα εργατικών ατυχημάτων, 
ακόμη κι όταν η ευθύνη της εταιρεί-
ας έχει πλήρως αποδειχθεί, ή επι-
πλέον να χρηματοδοτήσει τις περι-
βαλλοντικές πραγματογνωμοσύνες 
που απαιτούνται για τις όποιες εργα-
σίες επέκτασης των αεροδρομίων. 
Επιπλέον, το δημόσιο θα πληρώ-
σει και σε περίπτωση που έρθουν 
στο φως αρχαιολογικές ανακαλύ-
ψεις και καθυστερήσουν το εργοτά-
ξιο. Η αποικιοκρατία στις καλύτερες 
στιγμές της. 

Λιμάνια, ενέργεια, 
οδικοί άξονες κ.ο.κ.

Η δεύτερη ιδιωτικοποίηση που έγι-
νε και πέρασε στα ψιλά ήταν αυτή 
του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. 
Το 67% των μετοχών του ΟΛΘ πω-
λήθηκε έναντι αντιτίμου 232 εκατ. 
ευρώ σε κοινοπραξία που συμ-
μετέχει μια γερμανική εταιρεία 
(Deutsche Invest Equity Partners 
GmbH) και ελέγχει το 47% της κοι-
νοπραξίας, μια γαλλική (Terminal 
Link SAS) που συμμετέχει με 33% 
στο σχήμα και μια εταιρεία του ομί-
λου Σαββίδη που συμμετέχει με 
20%. Για τον Σαββίδη και την κυρί-
αρχη παρουσία του στη Β. Ελλάδα τα 
πράγματα είναι λίγο πολύ γνωστά, 
στη γαλλική εταιρεία του σχήμα-
τος συμμετέχει κατά 49% η China 
Merchants Holdings International 
(CMHI) και συνεργάζεται με την 
Cosco σε λιμάνια της Κωνσταντι-
νούπολης και της Ταϊβάν. Άρα με 

ένα σμπάρο δύο τρυγόνια, ούτε οι 
Γάλλοι «σύμμαχοι» να είναι παρα-
πονούμενοι ότι δεν συμμετέχουν 
στο πάρτι, αλλά και οι Κινέζοι να 
βάλουν πόδι και στο δεύτερο μεγά-
λο λιμάνι της χώρας. Περισσότερο 
ενδιαφέρον έχει η γερμανική εται-
ρεία, θυγατρική μιας εταιρείας που 
ηγετικό ρόλο έχει ο Γερμανός δικη-
γόρος Stephan Goetz, ιδρυτής και 
μεγαλομέτοχος της συμβουλευτι-
κής εταιρείας goetzpartners. Ο συ-
γκεκριμένος δικηγόρος είναι γνω-
στός στην Ελλάδα, γιατί η συμβου-
λευτική εταιρεία του φημολογού-
νταν ότι παρείχε για ένα διάστημα 
συμβουλές στην πρώτη κυβέρνη-
ση Σύριζα-Ανελ και πιο συγκεκρι-
μένα στον υπουργείο Οικονομικών 
επί Βαρουφάκη. Η πρόταση του 
Goetz στον Βαρουφάκη ήταν, σύμ-

φωνα με δημοσίευμα του Γ. Παπα-
χρήστου στην Ελευθερία του Τύπου, 
«έξοδος από το ευρώ με επιστροφή 
στο εθνικό νόμισμα, καθώς και ανά-
θεση των “ασημικών του σπιτικού” 
σε μια εταιρεία με έδρα το Λουξεμ-
βούργο, την οποία θα επόπτευαν οι 
Γερμανοί». Ούτε ο Σόιμπλε δεν θα 
τα έλεγε τόσο ωμά. 

Η παραχώρηση των αεροδρομί-
ων και του ΟΛΘ, σε συνδυασμό με το 
κλείσιμο της αξιολόγησης, έχει ανοί-
ξει την όρεξη και για άλλες ιδιωτικο-
ποιήσεις. Σειρά παίρνουν οι λιγνιτι-
κές μονάδες της ΔΕΗ και γρήγορα 
θα ακολουθήσουν και οι πολύ πιο 
ενδιαφέρουσες υδροηλεκτρικές μο-
νάδες. Στα φιλέτα συγκαταλέγονται 
τα ΕΛΠΕ που το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 
35% των μετοχών και θα πουλήσει 
το ποσοστό του. Η ΔΕΠΑ στο φυσι-
κό αέριο, όπου το 65% το κατέχει το 
ΤΑΙΠΕΔ. Στην ΕΥΔΑΠ και η ΕΥ-
ΔΑΘ υπάρχει η δεσμευτική από-
φαση του ΣτΕ το 50% συν 1 μετο-
χή να παραμείνει στο δημόσιο, αλλά 
το ΤΑΙΠΕΔ θα επιδιώξει να πουλή-
σει ένα μέρος από το συνολικά 74% 
που κατέχει στην ΕΥΑΘ. Στον ΟΤΕ, 
που έχει εδώ και χρόνια περάσει 
στους Γερμανούς, το ΤΑΙΠΕΔ κατέ-
χει ένα μικρό ποσοστό της τάξης του 
6% και κοιτάζει να το πουλήσει και 
αυτό, ενώ το ΙΚΑ, που κατέχει το 4% 
των μετοχών του, θα αναγκαστεί να 
το πουλήσει για ψίχουλα ώστε να δι-
ασφαλίσει καταβολές συντάξεων με-
ρικών μηνών. Και η λίστα τελειωμό 
δεν έχει: Στα ΕΛΤΑ, που το ΤΑΙΠΕΔ 
ελέγχει το 90% των μετοχών, κυβέρ-
νηση και δανειστές αναζητούν σχέ-
διο «αξιοποίησης», Εγνατία Οδός, 
όπου το ΤΑΙΠΕΔ έχει αναθέσει σε 
συμβούλους την εκπόνηση σχεδί-
ου για την παραχώρησή της για 35 
χρόνια, μαρίνες, που αναζητούνται 
«επενδυτές», και τα 91 ακίνητα που 
απέμειναν στη δικαιοδοσία του ΤΑΙ-
ΠΕΔ. 

Το μεγάλο ξεπούλημα τώρα κο-
ρυφώνεται και οι συριζαίοι είναι οι 
κατάλληλοι για τη δουλειά, γιατί άν-
θρωποι που ενδόμυχα –και κάποιοι 
από αυτούς και ανοιχτά– μισούν τη 
χώρα τους, θεωρούν το ξεπούλημά 
της ως απαλλαγή από περιττά βάρη.

Σημειώσεις
1. Τα περισσότερα στοιχεία για την 
παραχώρηση των αεροδρομίων 
προέρχονται από το άρθρο του Γερ-
μανού δημοσιογράφου της Monde 
diplomatique, Niels Kadritzke, «Ελ-
λάδα, το μεγάλο ξεπούλημα». 

Η παραχώρηση των αεροδρομίων και του ΟΛΘ, σε συνδυασμό με το κλείσιμο της αξιολόγησης έχει ανοίξει 
την όρεξη και για άλλες ιδιωτικοποιήσεις. Σειρά παίρνουν οι λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ και γρήγορα θα ακο-
λουθήσουν και οι πολύ πιο ενδιαφέρουσες υδροηλεκτρικές μονάδες. 

Το μεγάλο ξεπούλημα
Του Γιάννη Ξένου

Μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης, η κυβέρνηση προχωρά στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας.

“ 
Το μεγάλο ξεπούλη-

μα τώρα κορυφώνε-

ται και οι συριζαίοι 

είναι οι κατάλληλοι 

για τη δουλειά, για-

τί άνθρωποι που εν-

δόμυχα –και κάποιοι 

από αυτούς και ανοι-

χτά– μισούν τη χώρα 

τους, θεωρούν το 

ξεπούλημά της ως 

απαλλαγή από πε-

ριττά βάρη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ    
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Μετά τη Ζωή, τη Ραχήλ, τον Κα-
ζάκη και τον Σώρρα, εσχάτως 
εμφανίστηκε κι ο Βαρουφάκης 
ως σωτήρας, επικεφαλής κι αυ-
τός κινήματος. Ίσως ο τίτλος του 
παρόντος άρθρου να φαντά-
ζει ακατανόητος για τους πολύ 
νέους ή να μοιάζει ανεξήγητος 
για τους παλαιότερους. Τι ήταν 
λοιπόν ο Ιωαννίδης; Ο γνωστός 
αόρατος δικτάτωρ της χούντας 
που, με το πραξικόπημα κατά 
του Μακαρίου, έδωσε το πρό-
σχημα στους Τούρκους να ει-
σβάλουν στη Μεγαλόνησο, με 
αποτέλεσμα μια χαίνουσα και 
σήμερα πληγή. 

Ό 
λοι οι ιστορικοί συγκλί-
νουν πως ο Ιωαννίδης, 
για να κρατηθεί στην 
εξουσία, πείσθηκε από 

παράκεντρα της αμερικάνικης πολι-
τικής να ανατρέψει τον Μακάριο με 
δέλεαρ την Ένωση της Κύπρου με 
την Ελλάδα. Η αμερικανική πολιτι-
κή ήθελε αφενός να βγάλει τον Μα-
κάριο απ’ τη μέση, για να δώσει ένα 
χτύπημα στο Κίνημα των Αδεσμεύ-
των, να ΝΑΤΟ-ποιήσει το νησί μέσω 
Τουρκίας και να ξεφορτωθεί ανώδυ-
να τη χούντα του Ιωαννίδη, η οποία 
είχε αρχίσει να της στοιχίζει πολιτικά. 
Φυσικά, όλα αυτά έγιναν μέσα από 
πράκτορες και πρακτορίσκους, αφε-
λείς και ιδεοληπτικούς ένθεν κακεί-
θεν. Ως γνωστόν, οι υπερδυνάμεις 
ποτέ δεν βάζουν τα αυγά τους στο 

ίδιο καλάθι και η πολιτική τους δεν 
ασκείται από επίσημα κανάλια. Αυτά 
ως τα θλιβερά του ’74.

 Πάμε τώρα στα σύγχρονα. Ως 
γνωστόν, οι ΗΠΑ ποτέ δεν είδαν με 
καλό μάτι την ευρωζώνη. Παρ’ όλο 
που η αρχιτεκτονική του ευρώ φτιά-
χτηκε για τα συμφέροντα της Γερμα-
νίας, από την άλλη διασφαλίζει και 
την κυριαρχία του δολαρίου. Αλλά, 
μιας κι ο φόβος φυλάει τα έρμα, οι 
ΗΠΑ προτιμούν μια αργή και στα-
θερή φθορά της ευρωζώνης, όπου 
στο κάθε στάδιο αυτής της διαδικα-
σίας θα έχουν συγκεκριμένα οφέλη.

 Πάμε λοιπόν στα καθ' ημάς. Το 
2013, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ συχνά-
ζει σε ιδρύματα και «θινκ τανκ», που 
τοποθετούνται στην αριστερά του 
Δημοκρατικού Κόμματος, στο ΔΝΤ 
και στα υπόγεια του Στέιτ Ντιπάρ-
τμεντ. Όπως γνωρίζουμε πλέον σή-
μερα, τότε κλείνεται και η συμφω-
νία ώστε το υπουργείο Οικονομι-
κών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ να το 
αναλάβει ο Βαρουφάκης και οι συ-
νεργάτες του. Αμερικανοτραφής ο 
τελευταίος, παλαιότερα σύμβου-
λος του ΓΑΠ, και υποστηρικτής της 
άποψης ότι η αναπόδραστη εξέλι-
ξη της ΕΕ είναι να γίνουν κάτι σαν 
το ΝΑΤΟ σε οικονομικό επίπεδο. 
Όλα αυτά, βεβαίως, είναι τα προα-
νακρούσματα των πολιτικών που θα 
ακολουθήσουν όλοι οι παίκτες στις 
πλάτες των Ελλήνων. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέ-
λει πάση θυσία την εξουσία, ο Σόι-
μπλε θέλει να ξεκάνει μια και καλή 
την ανταρσία του Νότου και οι Αμε-

ρικάνοι να δείξουν σε όλους ότι τί-
ποτε δεν γίνεται χωρίς αυτούς (με 
όχημα το ΔΝΤ). Όταν λοιπόν το δί-
δυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίρνει για 
πρώτη φορά την εξουσία, ο Βαρου-
φάκης και οι συνεργάτες του ανα-
λαμβάνουν τη διαπραγμάτευση με 
όλα τα γνωστά που επακολούθη-
σαν με το τραγικό ψευτοδημοψήφι-
σμα του ’15.

 Εσχάτως, λοιπόν, ο κ. Βαρου-

φάκης εμφανίζεται ως επικεφαλής 
κινήματος που θα σώσει την Ελλά-
δα και την Ευρώπη απ’ την λιτότητα. 
Βεβαίως, επειδή ο τύπος έχει το πο-
λιτικό ακαταλόγιστο, σε ομιλία του 
στη Θεσσαλονίκη μίλησε για είκοσι 
μεγάλα λάθη που έκανε ως υπουρ-
γός, με κορυφαίο τη συμφωνία της 
20ηςΦλεβάρη 2015. Όλοι οι ελάχι-
στα σοβαροί εκείνης της εποχής ερ-
μήνευσαν την συμφωνία αυτή ως 

παράδοση στις πολιτικές της τρόι-
κας και μόνο το «Άρδην» έβγαλε το 
προφανές συμπέρασμα για τον κυ-
βερνητικό θίασο: «Καιρός να φεύ-
γουν», έγραψε ορθά λίγες μέρες 
μετά ο Γ. Καραμπελιάς. Αλλά έχει κι 
άλλα, που με το πολιτικό του απύ-
λωτο ισχυρίστηκε ο κ. Βαρουφά-
κης: Είχε έτοιμο σχέδιο, λέει, να χει-
ριστεί τη ρευστότητα μετά το δημο-
ψήφισμα. Βεβαίως, δεν θα απαντή-
σει ποτέ γιατί η κυβέρνησή του πλή-
ρωσε 16 δισ. σε 7 μήνες στο ΔΝΤ, 
και πως με τα λεφτά αυτά στις τσέπες 
της Λαγκάρντ, και με τις τράπεζες 
κλειστές, και ένα ζόμπι θα ασκούσε 
πολιτικές ρευστότητας. Το ότι τα λέει 
αυτά βέβαια ο κ. Βαρουφάκης, όπως 
και τα απίθανα που λένε διάφοροι 
αντιμνημονιακοί πεχλιβάνηδες, εί-
ναι γιατί πατάνε πάνω στην πλάτη 
του ελληνικού λαού.

 Πράγμα που έκαναν όλοι όσοι 
συμμετείχαν πολιτικά στην τραγω-
δία που ξεκίνησε από την προεδρι-
κή εκλογή του ’14 ως το ψευτοδημο-
ψήφισμα του ’15. Διότι το να πάρεις 
μέσω τεχνητού οφσάιντ την κυβέρ-
νηση, όταν όλοι οι συσχετισμοί είναι 
εις βάρος σου, κι όταν ο Σόιμπλε δι-
ακηρύσσει ότι θα κρεμάσει το κου-
φάρι σου για να το βλέπουν οι Πο-
δέμος, τότε μοιραία οδηγείσαι είτε σε 
τραγική ήττα, είτε σε προδοσία.

 Αυτά για την τότε βαρουφακιά-
δα, που σήμερα ξεχάστηκε, ώστε να 
εμφανίζεται ο πολύς «Γιάνης» ότι θα 
μας σώσει από τις… συνέπειες των 
ίδιων του των πράξεων!

Ο Βαρουφάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Ιωαννίδης
Ή ας απαντήσει ο Βαρουφάκης πώς επί υπουργείας του η ελλάδα πλήρωσε μέσα 7 μήνες 17 δισ. στο ΔΝΤ!

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει πάση θυσία την εξουσία, ο Σόιμπλε θέλει να ξεκάνει 
μια και καλή την ανταρσία του Νότου και οι Αμερικάνοι να δείξουν σε 
όλους ότι τίποτε δεν γίνεται χωρίς αυτούς (με όχημα το ΔΝΤ). Όταν λοι-
πόν το δίδυμο ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παίρνει για πρώτη φορά την εξουσία, ο 
Βαρουφάκης και οι συνεργάτες του αναλαμβάνουν τη διαπραγμάτευση 
με όλα τα γνωστά που επακολούθησαν...

Ο 

Σύριζα ήταν ανέκαθεν ο αγα-
πημένος των ΜΜΕ και ειδικά 
από τον Μάιο του 2012 και την 
εκλογική του άνοδο. Αυτά τα 

πέντε χρόνια, τα Μέσα του συμπεριφέρθη-
καν με σκανδαλώδη εύνοια. Ποιος ξεχνά 
τα τέλη του 2014, πόσο τον αβαντάρισαν για 
να προκαλέσει εκλογές ή μετά στις εκλογές 
του Ιανουαρίου του 2015, τις συνεντεύξεις 
Τσίπρα στον Χατζηνικολάου, όταν ο Τσίπρας 
δήλωνε ότι η Μέρκελ θα τον παρακαλάει να 
του δώσει λεφτά; 

Οι σχέσεις κυβέρνησης-Τύπου δυσκό-
λεψαν μόνο κατά την περίοδο του διαγωνι-
σμού για τις τηλεοπτικές άδειες. Τότε οι κα-
ναλάρχες έδειξαν για ένα μικρό διάστημα δι-
αθέσεις να κοντράρουν την κυβέρνηση, για-
τί ο Παππάς έβαζε το χέρι χοντρά στο πορτο-
φόλι τους. Για ένα διάστημα τεσσάρων, πέ-
ντε μηνών, στα κανάλια τους και τα ραδιό-
φωνά τους, οι δημοσιογράφοι τους έβγαιναν 

με αντιπολιτευτική διάθεση και είχαν και το 
ελεύθερο να φέρουν καλεσμένους που τά-
ραζαν λίγο τα νερά. Φυσικά το Μαξίμου έκα-
νε και τότε ό,τι μπορούσε να κόβει τέτοιες 
φωνές, αλλά οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφώ-
νονταν απόλυτα στις υποδείξεις του. 

Μετά την απόφαση του ΣτΕ για τον νόμο 
Παππά, την ακύρωση του διαγωνισμού και 
την επιστροφή της πρώτης δόσης που εί-
χαν καταβάλει για τις άδειες, η στάση των 
καναλαρχών άλλαξε και πάλι. Οι σχέσεις 
τους με το Μαξίμου έγιναν ξανά ιδανικές, το 
Μαξίμου δεν τους εκβιάζει πια ότι θα τους 
κλείσει τα κανάλια ή θα τους βάλει να πλη-
ρώσουν ακριβά για τις άδειες και αυτοί στα-
μάτησαν να αντιπαρατίθενται στην κυβέρνη-
ση. Άλλωστε, αυτή η κυβέρνηση είναι πολύ 
θετική στους «μεγαλο-επενδυτές» και, με το 
γενικευμένο ξεπούλημα της δημόσιας περι-
ουσίας, τους ικανοποιεί σε μεγαλύτερο ή μι-
κρότερο βαθμό όλους. 

Έτσι, δημοσιογράφοι με αντιπολιτευτική 
διάθεση παραγκωνίζονται και δημόσιες φω-
νές που καταδεικνύουν την καταστροφική 
πολιτική της κυβέρνησης φιμώνονται. Τους 
τελευταίους μήνες σιχαθήκαμε να ακούμε 
σε κανάλια και ραδιόφωνα ευχολόγια για το 
πόσο σημαντικό είναι να κλείσει η αξιολόγη-
ση, για τη σταθερότητα που θα φέρει αυτό και 
παρακάλια προς την κυβέρνηση να την κλεί-
σει το ταχύτερο δυνατόν. 

Από την άλλη, βλέπουμε να πληθαίνουν 
οι νέες εφημερίδες (και κινήσεις για νέα ρα-
διόφωνα) που βγαίνουν με φιλοκυβερνητι-
κή γραμμή. Το Ντοκουμέντο του Βαξεβάνη, 
που οικονομικά επιβιώνει από τις κρατικές 
διαφημίσεις (στο πρώτο φύλλο μετρήσαμε 
12 ολοσέλιδες διαφημίσεις κρατικών φο-
ρέων) που του εξασφαλίζει ο υπουργός Ν. 
Παππάς, παίζει τον ρόλο της Αυριανής του 
Σύριζα. Για να μην μιλήσουμε για τις Ειδήσεις 
του «αμερόληπτου» Χατζηνικολάου, που 

κάθε Σαββατοκύριακο έχει μια αποκλειστική 
είδηση – βόμβα που έρχεται κατευθείαν από 
το Μαξίμου, ενώ ετοιμάζεται και ο Λιβάνης 
να εκδώσει νέα εφημερίδα. Τέλος και προ-
παντός την προσπάθεια μέσω Σαββίδη–
Μπόμπολα να εξασφαλιστεί ο έλεγχος του 
ΔΟΛ και του Mega.

Ο έλεγχος του Μαξίμου στον Τύπο τους 
επόμενους μήνες θα γίνει ακόμα πιο ασφυ-
κτικός, όσο οι Γερμανοί στηρίζουν την κυ-
βέρνηση και θέλουν ησυχία για να κάνουν 
τις εκλογές τους τον Σεπτέμβριο και παράλ-
ληλα να κλείσουν όσες περισσότερες δου-
λειές μπορούν στην Ελλάδα. Γι' αυτό και 
από πλευράς Τύπου δεν θα κινείται τίποτα. 
Το Μαξίμου θα έχει αυταπάτες παντοδυναμί-
ας και θα πετά μπαρούφες ότι έχει ορίζοντα 
εξαετίας, αλλά από φθινόπωρο το παιχνίδι 
θα ανοίξει και πάλι. 

Γ.Ξ.

Το Μαξίμου και η φίμωση του Τύπου
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Έχω μπροστά μου το Σχέδιο Προγραμμά-
των Σπουδών για το μάθημα της Ιστορί-
ας στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στην 
Α΄ Λυκείου. Εγράφη από ομάδα επιστημό-
νων στο πλαίσιο του Ινστιτούτου Εκπαιδευ-
τικής Πολιτικής. Μεταξύ των συντακτών 
βρίσκουμε τον κ. Γεώργιο Κόκκινο, συγ-
γραφέα σχολικού εγχειριδίου Ιστορίας, το 
οποίο αποσύρθηκε  από τον υπουργό Παι-
δείας του ΠΑΣΟΚ  Πέτρο Ευθυμίου, επει-
δή μιλούσε απαξιωτικά για τον απελευ-
θερωτικό αγώνα της Κύπρου. Βρίσκουμε 
επίσης την κ. Χριστίνα Κουλούρη, η οποία 
υποστήριξε με φανατισμό το βιβλίο του 
«συνωστισμού» της κ. Ρεπούση.

Ε 

πισημαίνω τα κυριότερα σημεία 
που προκαλούν την έντονη αντί-
δρασή μου:Η νέα πρόταση θέλει να 
γκρεμίσει την πρωτοκαθεδρία της 

πολιτικής ιστορίας και να δώσει έμφαση στην 
τέχνη, στο περιβάλλον, στις μειονότητες, στον 
συνδικαλισμό κ.λπ. Διαφωνεί με τη διδασκαλία 
στρατιωτικών και διπλωματικών γεγονότων και 
δεν επιθυμεί την προβολή μεγάλων προσωπι-
κοτήτων. Πιστεύω ότι αυτό είναι λάθος. Πρέπει 
πρώτα να μάθουν τα παιδιά μας την αφήγηση 
των πολιτικών γεγονότων, να γνωρίζουν τους 
ήρωες του πολέμου και της ειρήνης, να τιμούν 
αυτούς που έχυσαν το αίμα τους κατά τη δια-

χρονική πορεία του Ελληνισμού. Τα υπόλοιπα 
θέματα είναι δευτερεύοντα.

Στην πρόταση για αλλαγή της Ιστορίας δεν 
γίνεται λόγος περί τουρκοκρατίας, αλλά περί 
οθωμανικής κυριαρχίας. Παρουσιάζουν την 
τουρκοκρατούμενη Βέροια σαν μία «πολυθρη-
σκειακή κοινωνία».  Είναι προφανής η διάθε-
ση των συντακτών να ξεχάσουμε τι υποφέραμε 
από τους Τούρκους.

Είναι σαφής η προσπάθεια αποεθνικοποι-
ήσεως και αφελληνισμού της ύλης. Στη Γ΄ Δη-
μοτικού προτείνουν να διδαχθεί η ελληνική 
μυθολογία σε συνδυασμό με μύθους δεκάδων 
άλλων λαών. Ατυχής και αντιπαδαγωγική αντί-
ληψη.

Στη Δ΄ Δημοτικού καταργούν τελείως την 
Αρχαία Ελληνική Ιστορία και την αντικαθι-
στούν με την ιστορία της οικογένειας και του 
χωριού. Θα ασχολούνται επί εννέα μήνες τα 
παιδιά με μία ύλη που εξαντλείται σε 2-3 ώρες;

Στην Ε΄Δημοτικού συμπιέζουν όλη την Αρ-
χαιότητα και το Βυζάντιο. Έτσι τα Ελληνόπου-
λα δεν θα προλάβουν να συνειδητοποιήσουν 
τη σπουδαιότητα των Περσικών Πολέμων, του 
Αλεξάνδρου, του Βυζαντινού Πολιτισμού.

Στην Στ΄ Δημοτικού και στη Γ΄ Γυμνασίου 
προτείνουν συρρίκνωση της ύλης που αναφέ-
ρεται στην Ελληνική Επανάσταση. Να μη μα-
θαίνουν τα παιδιά μας σε ποιους οφείλουμε την 
ελευθερία μας.

Στη Β΄ Γυμνασίου παρουσιάζουν το ελλη-
νορθόδοξο Βυζάντιο ως ταυτόσημο με τη με-

σαιωνική φεουδαρχική  Ευρώπη. Σφάλμα και 
ασέβεια.

Στη Γ΄  Γυμνασίου προτείνουν, μεταξύ άλ-
λων, ως αντικείμενο μελέτης, τα εμπορεύμα-
τα που διακινούνται τον 19ο αιώνα στο λιμάνι 
του Πειραιά (δηλαδή τα εισαγόμενα μπαχαρι-
κά, συμπληρώνω εγώ)!

Θεωρούν τα μπαχαρικά πιο σημαντικά από 
την εθνική ταυτότητα.

* Πολιτικός Επιστήμων

ΠΑΙΔΕΙΑ     

Σ 

τις 5 Μάη 1981, ο Μπόμπυ 
Σαντς, σαν άλλος Παλληκα-
ρίδης, αφήνει την τελευταία 
του πνοή  στο νοσοκομείο 

των φυλακών Μέιζ, στην κατεχόμενη 
Βόρεια Ιρλανδία. Ο Σαντς, μετά από 66 
ημέρες απεργίας πείνας, περνά το κα-
τώφλι «ενός άλλου τρεμάμενου κό-
σμου» και απογειώνει τις αρχές και τις 
αξίες του ιρλανδικού αγώνα. Λίγα χιλιό-
μετρα πιο κάτω, η σιδηρά κυρία της επο-
χής, η δολοφόνος Μάργκαρετ Θάτσερ 
δηλώνει: «Ο κύριος Σαντς ήταν ένας 
καταδικασμένος εγκληματίας. Ο ίδιος 
επέλεξε να χάσει τη ζωή του. Ήταν μια 
επιλογή που η οργάνωσή του δεν άφη-
σε σε πολλά από τα θύματά της». Όλα 
αυτά 25 χρόνια μετά την 5η Μάη 1956: 
Στις κεντρικές φυλακές της Λευκωσίας, 
ο Μιχαλάκης Καραολής και ο Ανδρέας 
Δημητρίου, στα κελιά των μελλοθανά-
των (σαν καταδικασμένοι εγκληματί-
ες), ετοιμάζονται να περπατήσουν και 
να μπογιατίσουν πρώτοι την αγχόνη των 
Βρετανών αποικιοκρατών. «Θανάτω 
θάνατον πατήσαντες». 

Η νεαρή τότε Θάτσερ θα διερωτάται 
γιατί ο σπουδαίος Αλμπέρ Καμύ υπο-
γράφει «Το Ελληνόπουλο» και υπο-
γραμμίζει: «Εδώ και λίγες εβδομάδες η 
επαναστατημένη Κύπρος έχει αποκτή-
σει τον ήρωα της στο πρόσωπο του νεα-
ρού Κύπριου σπουδαστή Μιχάλη Καρα-
ολή που καταδικάστηκε από τα βρετανι-
κά δικαστήρια σε θάνατο με τη μέθοδο 
του απαγχονισμού». Στο μεταίχμιο των 
δύο ημερομηνιών, ο Καραολής εξη-
γεί στον Σαντς τον Ύμνον εις την Ελευ-
θερίαν: «Σε γνωρίζω από την κόψη 
που με βια μετράει τη γη». Και παίρνει 
την αντιφώνηση: «Έχω διανύσει λοι-
πόν 27 ολόκληρα χρόνια, κάτι είναι κι 
αυτό. Ίσως πεθάνω, αλλά η Δημοκρα-
τία του 1916 δεν θα πεθάνει ποτέ». Για-
τί σήμερα; Γιατί εκεί που βαλτώνονται 
οι άνθρωποι στη μετριότητα της καθω-
σπρέπει και πολιτικά ορθής καθημερι-
νότητας, εκεί που φωτίζονται «σπασμέ-
να ξύλα από, ταξίδια που δεν τέλειω-
σαν, σώματα που δεν ξέρουν πια πώς 
ν’ αγαπήσουν», εκεί που ενδιάμεσα δο-
λοφονούνται συνειδήσεις, ελληνικές 
και ιρλανδικές μορφές, επαναστατημέ-
νοι άνθρωποι, μάγκες-αντάρτες σαν τον 
Σαντς, τον Καραολή και τον Δημητρίου 
απαντούν και εμπειρικά κάνουν οίστρο 
της ζωής τον φόβο του θανάτου, επιβε-
βαιώνουν τη συνέχεια και την ανάγκη 
του νικηφόρου αγώνα μας: Ε-ΛΕΥ-ΘΕ-
ΡΙ-Α ή ΘΑ-ΝΑ-ΤΟΣ.

Αλ. Μιχ.

Μνήμη 
Μπόμπυ Σαντς

Του Κωνσταντίνου Χολέβα*

Ξεχάστε τον ελληνισμό, 
ασχοληθείτε με τα μπαχαρικά

για τις αλλαγές στα βιβλία ιστορίας 

Ν 

α και ένα καλό νέο, 
από την συμπρωτεύ-
ουσα: Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα στον 

ντόπιο και ηλεκτρονικό τύπο, στις 
3 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση διαφόρων φορέων 
που αγωνίζονται για την αναγνώ-
ριση των γενοκτονιών των Αρμε-
νίων, Ελλήνων, Ασσυρίων, Κούρ-
δων αλλά και με την συμμετοχή 
δημοκρατών Τούρκων πανεπιστη-
μιακών, όπου αποφασίστηκε η συ-
γκρότηση δικτύου για την από κοι-
νού ανάδειξη των εγκλημάτων 
κατά της ανθρωπότητας, που συ-
ντελέστηκαν την περίοδο 1910-
1922 από τους Νεότουρκους. 

Η πρωτοβουλία προήλθε από 
το Εθνικό Κογκρέσο Δυτικής Αρμε-
νίας και η αρχή έγινε τον Ιανουά-
ριο στο Βερολίνο, σε εκδήλωση 
για τη συμπλήρωση δέκα χρόνων 
από τη δολοφονία του Αρμένιου 
δημοσιογράφου και εκδότη Χραντ 

Ντινκ. Η σκυτάλη δόθηκε 
στην Αθήνα και την Θεσσα-
λονίκη, όπου οργανώθη-
καν στο διάστημα μεταξύ 30 
Απριλίου και 3ης Μαΐου συ-
ναντήσεις για το ζήτημα, και 
η επόμενη συνάντηση, αυ-
τού του νεοσύστατου δικτύ-
ου των ιστορικών λαών της 
Μικράς Ασίας αναμένεται με 
ενδιαφέρον στις 16 Ιουνίου 
στην Βηρυτό. 

Οι συμμετέχοντες, που συν-
δέονται πλέον στην πλατφόρμα 
«Ενωμένοι στα Δικαιώματα, Πρω-
τοβουλία 19 Ιανουαρίου», έχουν 
ως στόχο την συγκρότηση ενός 
δικτύου υπό την ονομασία «Συν-
δέσμου Διωκόμενων Ανθρώ-
πων της Μικράς Ασίας»: Μια μη-
κυβερνητική, μη-κερδοσκοπική 
οργάνωση στην οποία θα συμμε-
τέχουν άνθρωποι μικρασιατικής 
αλλά και μη-μικρασιατικής κατα-
γωγής, και οργανισμοί που δρα-

στηριοποιούνται για τα ανθρώπι-

να δικαιώματα και τις γενοκτονίες. 

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι 

η ίδρυση ενός ιδρύματος που θα 

αντλήσει κεφάλαια αναλαμβάνο-

ντας να προωθήσει και να υποστη-

ρίξει σε παγκόσμιο επίπεδο, επι-

στημονικά και πολιτικά, την ανα-

γνώριση αυτών των γενοκτονιών. 

Βασική αρχή του συνδέσμου, σύμ-

φωνα με το κείμενο συμπερασμά-

των του Βερολίνου, στο οποίο στη-

ρίχτηκε η όλη πρωτοβου-
λία: «αποτελεί η επίγνωση 
και συνείδηση της Γενο-
κτονίας, μακριά από πολιτι-
κές ‘φολκλοροποίησης’ και 
αποπολιτικοποίησης που 
εφαρμόζονται στις κοινότη-
τες των εκδιωχθέντων και 
των προσφύγων ώστε να μη 
διεκδικήσουν τα δικαιώμα-
τά τους».

Πρόκειται για μια πολύ 
σημαντική πρωτοβουλία, κα-

θώς μέχρι σήμερα, ο κάθε λαός 
επιδίωκε μεμονωμένα να πετύχει 
την ιστορική του δικαίωση, ενώ σα-
φέστατα υπάρχουν προοπτική για 
μια κοινή, συντονισμένη παρέμ-
βαση σε παγκόσμιο επίπεδο. Πόσο 
μάλλον σε μια συγκυρία όπου η 
Τουρκική εξουσία δείχνει το πραγ-
ματικό της πρόσωπο, και ο επεκτα-
τισμός ανατροφοδοτείται στην πιο 
επιθετική του εκδοχή. 

«Τέσσερις γενοκτονίες, μια στρατηγική»

Από τη συνάντηση της Θεσσαλονίκης
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Το πρώτο που ελέγχει κανείς σε μία επι-
στημονική επιτροπή είναι την ακαδη-
μαϊκή συγκρότηση των μελών της. Πέ-
ραν αυτού, σε μία επιτροπή για ζητήμα-
τα Παιδείας ελέγχονται και οι απόψεις 
των μελών της καθώς το ιδανικό θα είναι 
σε αυτήν να εκπροσωπούνται ει δυνατόν 
όλες ο τάσεις, οι σχολές και τα ρεύματα.

Η 

εν λόγω επιτροπή, ωστόσο, δεν 
χαρακτηρίζεται ούτε από τον 
επιστημονικό ούτε από τον ιδε-
ολογικό πλουραλισμό. Στην 

επιτροπή για τη σχολική Ιστορία απουσι-
άζουν εντελώς ιστορικοί της Αρχαίας (ελ-
ληνικής και ρωμαϊκής) και Μεσαιωνικής 
(Βυζαντινής και Δυτικής) Ιστορίας! Εκτός 
από ένα μέλος με διδακτορικό στην Προϊ-
στορική Αρχαιολογία, όλοι οι υπόλοιποι εί-
ναι ειδικοί της Νεότερης και Σύγχρονης και 
της Διδακτικής της Ιστορίας. Τυχαίο; Φο-
βάμαι πως όχι. Η αντιμετώπιση του ελλη-
νικού έθνους ως «κατασκευής» του νεοελ-
ληνικού κράτους και η απόρριψη της συνέ-
χειάς του από την αρχαιότητα, όπως μαρτυ-
ρούν η γλώσσα και άλλα στοιχεία, αλλά και 
η μόνιμη κατοίκηση στον ίδιο τόπο, υπαγο-
ρεύει την υποβάθμιση της αρχαίας και βυ-
ζαντινής περιόδου του ελληνικού έθνους 
στη σχολική Ιστορία. Όπως όλα δείχνουν, 
λοιπόν, έχουμε την προσπάθεια «να κερ-
δηθεί η ρεβάνς» για την ήττα που υπέστη-
σαν οι εθνομηδενιστικές απόψεις στην αντι-
παράθεση σχετικά με το περίφημο βιβλίο 
Ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού της Ρεπούση. 
Εξάλλου, η κυβέρνηση έχει επιλέξει εδώ 
και καιρό ως τακτική την αντιστάθμιση των 
μέτρων που λαμβάνει εις βάρος του λαού 
και της χώρας με την ανάδειξη ζητημάτων 
που συσπειρώνουν ένα υποτιθέμενο «προ-
οδευτικό» ακροατήριο και την –με το αζη-
μίωτο– «δέσμευση» ενός τμήματος των δια-
νοουμένων, που από τη μεταπολίτευση και 
ειδικά από την εποχή Σημίτη και μετά, πά-
σχει από αθεράπευτη… εθνοφοβία. 

Η επιτροπή αποτελείται από δέκα μέλη, 
με πρόεδρο τον αναπληρωτή καθηγητή 
σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, Πολυμέρη Βόγλη, χαμηλών 
τόνων γενικά και με αξιόλογο έργο, που κυ-
ρίως αφορά τις περιπέτειες της αριστεράς 
μεταπολεμικά και τη δεκαετία του ’40 γι’ 
αυτό και ιδανικός για τη θέση, αντί των πε-
ρισσότερων από τα υπόλοιπα μέλη, γνωστά 
για τη στράτευσή τους στον …αγώνα για την 
αποδόμηση του ελληνικού έθνους. 

Ανάμεσά τους, η Βασιλική Σακκά, 
σχολική σύμβουλος φιλολόγων Μεσση-
νίας, που θέτει μετ’ επιτάσεως το ερώτημα 
γιατί να εορτάζεται η 28η Οκτωβρίου 1940, 
δηλαδή το «Όχι» και όχι η 12η Οκτωβρίου 
1944, δηλαδή η απελευθέρωση της Αθή-

νας.1 Ο έτερος σχολικός σύμβουλος, μέλος 
της επιτροπής, Παναγιώτης Πυρπυρής, 
έχει άλλον καημό: πώς θα «απαλλαγούν» 
τα σχολικά βιβλία από την «εθνικιστική» 
εικονογράφηση!2 Από την «αποδόμηση» 
της 28ης Οκτωβρίου στην «αποδόμηση» 
της 25ης Μαρτίου από τους σχολικούς συμ-
βούλους στους οποίους έχουν ανατεθεί τα 
αναλυτικά προγράμματα για το μάθημα της 
Ιστορίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση! 
Από τόσους συμβούλους, επελέγησαν οι 
δύο συγκεκριμένοι όλως τυχαίως…

Από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, 
όσα έχουν γνωστό έργο τουλάχιστον, ο κα-
θηγητής Γιώργος Κόκκινος είχε απασχο-
λήσει σχετικά πρόσφατα την κοινή γνώμη, 
όταν το σχολικό εγχειρίδιο νεότερης Ιστορί-
ας του οποίου ήταν ο επικεφαλής της συγ-
γραφικής ομάδας ενώ είχε εκτυπωθεί, τελι-
κά αποσύρθηκε. Ο λόγος ήταν ο απαξιωτι-
κός τρόπος με τον οποίον αντιμετωπιζόταν 
ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Κυ-
πρίων για αυτοδιάθεση-ένωση: Το ότι ολό-
κληρος ο ελληνισμός είχε συγκλονιστεί από 
τον αγώνα, όχι απλώς μίας μικρής οργάνω-
σης, αλλά ενός ολόκληρου λαού και διαδή-
λωνε μαχητικά στην Αθήνα και αλλού υπέρ 
της ένωσης της Κύπρου με την Ελλάδα, ου-
δόλως ενδιέφερε τους συντάκτες του βιβλί-
ου. Αντί να προβάλλονται ως πρότυπα αυ-
τοθυσίας και ανιδιοτελούς προσφοράς οι 
ηρωικοί νεκροί της ΕΟΚΑ, από τους Καρα-
ολή και Δημητρίου και τον Αυξεντίου έως 
τον μαθητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη, συκο-
φαντούνται ως «υπερσυντηρητικοί εθνικι-
στές»! 

Γνωστή επίσης για τις θέσεις της είναι η 
καθηγήτρια Χριστίνα Κουλούρη. Υπήρ-
ξε υπεύθυνη για τη δημιουργία εκπαιδευ-
τικού υλικού για τη βαλκανική Ιστορία στο 
πλαίσιο ενός προγράμματος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης3 που χρηματοδοτήθηκε από 
διάφορα κρατικά, αλλά και ιδιωτικά ιδρύ-

ματα της Βρετανίας, των ΗΠΑ, της Γερμα-
νίας και άλλων χωρών, που έχουν αποδεί-
ξει εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για την 
... ειρήνη στα Βαλκάνια. Μεταξύ αυτών, βε-
βαίως, και το παράρτημα του «Ιδρύματος 
για μία Ανοιχτή Κοινωνία της Μακεδονί-
ας (sic)» του μεγιστάνα Τζορτζ Σόρος. Όλως 
τυχαίως, το υλικό ξεκινούσε από τα «οθω-
μανικά» Βαλκάνια και όχι από το Βυζάντιο, 
όταν και διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθ-
μό η εθνολογική και πολιτισμική σύσταση 
της χερσονήσου. Έτσι, εμμέσως πλην σα-
φώς, αφενός διαγράφεται η τουρκοκρατία 
ως κοινή μοίρα των χριστιανικών βαλκα-
νικών λαών, αφετέρου επιχειρείται η εμπέ-
δωση της ιδέας των «ειρηνικών» Βαλκα-
νίων υπό την οθωμανική κυριαρχία, μίας 
«ευτυχούς κατάστασης» που ήρθε να δια-
ταράξει ο «κακός εθνικισμός» των βαλκα-
νικών λαών.

Με αυτήν τη σύνθεση, λοιπόν, που αφε-
νός στερείται επιστημονικού πλουραλι-
σμού, αφετέρου αποτελείται κυρίως, αν όχι 
αποκλειστικά, από εκπροσώπους της εθνο-
μηδενιστικής σχολής σκέψης, επιχειρεί-
ται η αναμόρφωση των προγραμμάτων της 
σχολικής Ιστορίας. Όσο για το περιεχόμενο, 
θα επανέλθουμε σε επόμενο σημείωμα.

Σημειώσεις:
1. «Να γιορτάσουμε την απελευθέρωση και 
όχι την κήρυξη του πολέμου. Πώς προσεγγί-
ζουμε τραυματικά και δύσκολα θέματα;» Τίτ-
λος εισήγησης της Β. Σακκά σε σειρά σεμιναρί-
ων το φθινόπωρο του 2016. http://www.ert.gr/
ekpedeftikes-draseis-i-athina-eleftheri/ (τε-
λευταία επίσκεψη: 23.4.2017).
2. http://ppirpiris.blogspot.gr/ (τελευταία επί-
σκεψη, 23.4.2017)
3. http://cdrsee.org/projects/education-
projects/joint-history-project

* δρ Ιστορίας, εκαπιδευτικός 

        ΠΑΙΔΕΙΑ

Απίστευτος έρανος 
του τουρκικού 
προξενείου 
Κομοτηνής 

Ε 

ίναι έθιμο οι μουσουλμάνοι στα 
ραμαζάνια να κάνουν ελεημοσύ-
νες. Στα πλαίσια αυτά (;!) το τουρ-
κικό Προξενείο Κομοτηνής καλεί 

τους μουσουλμάνους της ελληνικής Θράκης 
να κάνουν δωρεά στην …Τουρκική Υπηρεσία 
Αεροναυπηγικής (ΤΗΚ)! Όπως διακρίνεται 
στην ιστοσελίδα του προξενείου στο τουίτερ 
αναγράφεται:

«Σε αυτό το Ραμαζάνι με την θρησκευτική 
σας ελεημοσύνη στηρίξτε την Ιπτάμενη Τουρ-
κική Νεολαία… Οι δωρεές σας να κερδίσουν 
νόημα στην Τουρκική Υπηρεσία Αεροναυπη-
γικής».

Μάλιστα παρατίθενται και οι λογαρια-
σμοί όπου μπορούν να κατατίθενται χρήματα! 
Κάτω από την αρχική παρότρυνση παρατίθε-
ται κείμενο από την εν λόγω υπηρεσία. 

To πιο πιθανό είναι πως και αυτή την πρό-
στυχη καμπάνια θα την τρέξουν οι τουρκο-
μουφτήδες, ώστε να συνεχιστεί και να ενταθεί 
η σύγχυση στα μυαλά των απλών ανθρώπων 
μεταξύ θρησκείας και εθνικότητας. Ο Ταγίπ 
λοιπόν θέλει να κάνει πριν το 2023 διαστη-
μική αποστολή και καλεί τους φτωχούς μου-
σουλμάνους της Θράκης να την πληρώσουν! 
Δεν πάνε καλύτερα να ψάξουν κανένα κουτί 
παπουτσιών, σαν αυτά στα οποία τα λαμόγια 
του ΑΚΡ έκρυβαν τα κλοπιμαία…

Αλήθεια, διαθέτει τέτοιο δικαίωμα μια 
ξένη διπλωματική αποστολή, μπορεί δηλαδή 
να διοργανώνει ανοιχτά στην ελληνική επι-
κράτεια εράνους;

Αντιφωνητής

Τα ζόμπι ξανάρχονται
Η επιτροπή του νέου «σχεδίου προγραμμάτων σπουδών για το μάθημα της ιστορίας»

Του Τάσου Χατζηαναστασίου*

Η επιστημονική επιτροπή αφενός στερείται επιστημονικού πλουραλισμού, αφετέρου 
αποτελείται κυρίως, αν όχι αποκλειστικά, από εκπροσώπους της εθνομηδενιστικής 
σχολής σκέψης,
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Τίποτε δεν είναι ό,τι φαίνεται, 
τίποτε δεν εννοείται έτσι όπως 
ακούγεται: Αυτό μένει ως στα-
χυολόγημα από το νέο επεισόδιο 
κυβέρνησης-αξιωματικής αντι-
πολίτευσης για τη διαγραφή των 
προστίμων της ΣΕΚΑΠ και την 
«εξυπηρέτηση» στον Ιβάν Σαβ-
βίδη. Και, κυρίως, μια αίσθηση 
ότι οι πολιτικές ηγεσίες αυτής 
της χώρας είναι ικανές να συνε-
χίσουν μια τυφλή πολιτική αντι-
παράθεση, μέχρι να πέσει και το 
τελευταίο ερείπιο αυτού του τό-
που. 

Ό 

σο για τις φωνές της λε-
γόμενης «κοινωνικής», 
αντιμνημονιακής αντιπο-
λίτευσης, εκεί είναι που 

σε πιάνει απελπισία, καθώς, αν κάτι 
τους χαρακτηρίζει, είναι ότι έχουν 
απολέσει πλήρως την αίσθηση του 
μέτρου στον τόπο που τη γέννησε, με-
ταβάλλοντας σε παραλήρημα κάθε 
θετική πτυχή μιας αναγκαίας πολιτι-
κής απάντησης στην ατζέντα της εθε-
λοδουλίας που κυριαρχεί συντριπτικά 
στην εγχώρια πολιτική σκηνή.

Καλό είναι να πιάσουμε τα πράγ-
ματα από την αρχή: Υποτίθεται, και 
αυτό παραδέχονται αμφότεροι, και 
οι της κυβέρνησης και της αξιωματι-
κής αντιπολίτευσης, ότι η συμφωνία 
για την πώληση της ΣΕΚΑΠ στον Σαβ-
βίδη πραγματοποιήθηκε ύστερα από 
αλλεπάλληλες εκκλήσεις του πρώην 
πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά στον 
ομογενή επιχειρηματία, ώστε να μην 
πέσει αυτή η νευραλγική για τη Ροδό-
πη βιομηχανία στα χέρια του τούρκι-
κου κεφαλαίου. Ορθή, βεβαίως, επι-
λογή, και σε μια οποιαδήποτε άλλη, 
«κανονική» χώρα στον κόσμο, η πε-
ριπέτεια της ΣΕΚΑΠ θα είχε τερματί-
σει εκεί και δεν θα την είχαμε ξανα-
κούσει. 

Έλα, όμως, που η παρέμβαση της 
κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ έμεινε στην 
μέση, και «ξέχασε» την υπόθεση των 
προστίμων για λαθρεμπόριο, που βά-
ραινε προηγούμενες (κρατικές) διοι-
κήσεις της συνεταιριστικής ΣΕΚΑΠ. Τί-
θεται εδώ το πρώτο, εύλογο ερώτη-
μα: Αν η κυβέρνηση Σαμαρά-Βενιζέ-
λου ενδιαφερόταν να λύσει οριστικά 
ένα σοβαρό και εθνικά ευαίσθητο ζή-
τημα, γιατί άφησε ανοιχτούς λογαρια-
σμούς, που ήταν μαθηματικά βέβαιο 
ότι θα ναρκοθετούσαν την ίδια τη διευ-
θέτηση που έκαναν; 

Δεύτερο ζήτημα, που αυτήν τη 
φορά έχει να κάνει με την νυν κυ-

βέρνηση και τότε αξιωματική αντι-
πολίτευση: Αν επρόκειτο, όπως πα-
ραδέχεται ο νυν πρωθυπουργός, 
για ιδιάζουσα περίπτωση, τότε για-
τί από τα έδρανα της αντιπολίτευσης  
(2013) κατήγγειλε το «ξεπούλημα» 
στον Σαββίδη και αγωνιούσε για την 
τύχη των προστίμων που η ίδια θα δι-
έγραφε μετά από τέσσερα χρόνια; «Τα 
βεβαιωμένα χρέη προς το δημόσιο θα 
εισπραχθούν στο σύνολό τους ή θα τύ-
χει η Donskoy Tabak JSC ευνοϊκής με-
ταχείρισης-ρύθμισης, με αποτέλεσμα 

την απώλεια εσόδων για το ελληνικό 
δημόσιο;» ρωτούσαν τότε, αφήνοντας 
να εννοηθεί ότι υπήρξε μεθόδευση, 
πράγμα που προφανώς άρεσε ιδιαι-
τέρως σε όσους επιθυμούσαν να προ-
ωθήσουν την υπόθεση της επέκτασης 
του τουρκικού κεφαλαίου στη Θρά-
κη, και είχαν εξοργιστεί από τη σφή-
να Σαββίδη.

Τρίτο ζήτημα, για τα επί της πα-
ρούσης: Γιατί η κυβέρνηση επικαλεί-
ται την όντως ιδιάζουσα περίπτωση 
της ΣΕΚΑΠ, για να καταθέσει μια γε-
νική φωτογραφική τροπολογία, που 
μαζί με αυτήν αφορά πλείστες όσες 
άλλες περιπτώσεις; Είναι σαφές πως 
η κυβέρνηση, με πρόσχημα ένα ευαί-
σθητο θέμα, δρα ως «πολιτικό καρ-
τέλ»  για την έμμεση χρηματοδότηση 
των δικών της τζακιών. Άραγε, ο τρό-
πος που χειρίζεται το ζήτημα ευνοεί 
και βοηθάει την υπόθεση ΣΕΚΑΠ; Όχι 
βέβαια, και είναι σαφές για άλλη μια 
φορά ότι ο Τσίπρας αναφέρεται προ-
σχηματικά σε μια υπαρκτή αναγκαι-
ότητα, ώστε να επιβάλει πολιτικά την 
απείρως πιο ιδιοτελή από αυτά που 
ισχυρίζεται θέλησή του. 

Τέταρτο ζήτημα, η στάση του Ιβάν 
Σαββίδη, η συμπεριφορά του, καθώς 
και η νοοτροπία και οι λογικές των νε-
ότευκτων «σαββιδιστών»: Είναι γνω-
στό πως ο ομογενής (υπερ) επιχειρη-
ματίας θα δώσει μια προωθητική κα-
μπή στην καριέρα του, την εποχή του 
Γιέλτσιν, όπου ο εθνικός πλούτος της 

Ρωσίας ξηλωνόταν, και οι ολιγάρχες 
επένδυαν κατά το δοκούν, συνεπι-
κουρούμενοι από ένα ρημαγμένο, μα-
φιόζικο κράτος. Επομένως, διατηρεί 
μια «ευέλικτη» αντίληψη για το επι-
χειρείν, σφυρηλατημένη στις χειρό-
τερες στιγμές γκανκστερικού καπιτα-
λισμού, την οποία φρόντισε να μας τη 
γνωστοποιήσει στην περιβόητη πλέον 
συνέντευξή του στο Πρώτο Θέμα: Με 
δηλώσεις που εννοούν ανοιχτά από-
ψεις του τύπου «ήρθα για να αγοράσω 
φτηνά»· με μια ακραία υποτιμητική δι-
άθεση απέναντι στην χώρα που υπο-
τίθεται αγαπάει («ολόκληρη η οικο-
νομία της χώρας στο παρελθόν ήταν 
μια ψευδο-οικονομία»)· με ωμές πο-
λιτικές παρεμβάσεις για τον «Τσίπρα-
Πούτιν», που θυμίζουν τα ολιγαρχικά 
ήθη της αλήστου μνήμης ρωσικής κα-
τάρρευσης των αρχών του ’90. Αλλά 
και με απίστευτες δικαιολογίες για τη 
συγκεκριμένη περίπτωση της ΣΕΚΑΠ, 
όπου λίγο ως πολύ ο Σαββίδης ισχυ-
ρίστηκε ότι έκανε χάρη στη χώρα και 
τον λαό, σε ένα ύφος που απαιτεί… ευ-
γνωμοσύνη γιατί «πληρώσαμε 376 
εκατ. ευρώ σε φόρους και εισφορές 
στον κρατικό προϋπολογισμό». Για 
μια εταιρεία που έχει κέρδη 2+ εκ. €/
χρόνο, σύμφωνα με δηλώσεις του ιδί-
ου, και την οποία έχει μετατρέψει σε 
λειτουργικό outsourcing των αντίστοι-
χων καπνοβιομηχανιών που κατέχει 
στην Ρωσία. 

Για τέτοια χάρη μιλάμε! Μήπως, 
πάλι, θα πρέπει να βάλουμε στο ζύγι 
τι έχει κερδίσει και τι όχι ο κύριος 
Ιβάν από τη χώρα μας; Κατ' αρχάς, με 
την κατοχή του ΠΑΟΚ, διατηρεί πλή-
ρως στη συμπρωτεύουσα τη σιωπη-
ρή, αλλά πολύ αποτελεσματική ισχύ 
του οπαδισμού: Από τον φόβο του, δεν 
υπάρχει κανείς αξιωματούχος της συ-
μπρωτεύουσας, από τον ίδιο τον δή-
μαρχο, τους βουλευτές της, τους εκ-
πρόσωπους των φορέων κ.ο.κ. που 
θα επιθυμούσε να σταθεί εμπόδιο 
στον δρόμο του Ιβάν. Ύστερα, έχει 
ήδη πάρει τον ΟΛΘ (τον οποίον συν-
αγόρασε με τους Γερμανούς, βεβαί-
ως, βεβαίως), το Μακεδονία Παλλάς 
(με τις ενδιαφέρουσες επιλογές του 
προέδρου για τη στελέχωση των εκεί 
σεκιούριτι), το ξενοδοχείο στο Πα-
λιούρι κ.ο.κ. Σαν να λέμε, δηλαδή, 
ότι αυτήν τη στιγμή η οικονομική και 
αθλητική ισχύς του ομογενή επιχει-
ρηματία τού επιτρέπει να ελέγχει εμ-
μέσως πλην σαφώς τα πολιτικά, και 
σιγά-σιγά τα επιχειρηματικά τεκταινό-
μενα ολόκληρης της Θεσσαλονίκης. 
Είναι σαφές ότι, πλην του Μαρινάκη, 
δεν υπάρχει αυτήν τη στιγμή κανείς 
επιχειρηματίας στην Ελλάδα που να 

έχει συγκεντρώσει τόσο άτυπη πολιτι-
κή ισχύ όσο ο ομογενής επιχειρηματί-
ας. Για τέτοια χασούρα μιλάμε! 

Ζήτημα πέμπτο και τελευταίο: Η 
στάση των αντιμνημονιολογούντων 
σαββιδιστών· που μπερδεύουν και δι-
αστρέφουν μια συστηματική παρέμ-
βαση υπέρ μιας πολυκεντρικής πολι-
τικής, την επένδυση στη ρωσο-ελλη-
νική φιλία που συνεπάγεται, με την 
υποκατάσταση της Μέρκελ από τον 
Πούτιν, ή με την εισαγωγή ολιγαρχίας 
από το Ροστόφ. Διότι, αυτήν τη στιγμή, 
στο όνομα αυτής της «πολυκεντρικής 
πολιτικής» υπάρχει μια φρενίτιδα –
ακόμα και εντός εκκλησιαστικών κύ-
κλων–, όπου, εναντίον του… ατλαντι-
σμού και του φιλο-νεοθωμανισμού 
του πατριάρχη, προκρίνεται εσχάτως 
όχι μια στάση εθνικής αξιοπρέπειας, 
αλλά η άνευ όρων προσχώρηση στις 
βουλές του ρώσικου πατριαρχείου, 
που μάλλον τα αντίθετα αποτελέσμα-
τα προκαλεί, δίνοντας την εντύπωση 
σε τρίτους ότι έχουν να κάνουν όχι με 
χώρα και με συντεταγμένο λαό, αλλά 
με οικόπεδο το οποίο διατηρεί πολυ-
μετοχικές βλέψεις. 

Κοινώς, υπάρχει τεράστια διαφο-
ρά μεταξύ του να αγωνίζεται κανείς 
υπέρ μιας συντεταγμένης πολυκε-
ντρικής εξωτερικής πολιτικής, που 
υλοποιείται σοβαρά και μεθοδικά σε 
πνεύμα εθνικής συναίνεσης, και του 
να επαιτεί σωτηρία λες και ο Ιβάν εί-
ναι ο… νέος Καποδίστριας. 

Όσο για την κυβέρνηση, προς υπο-
στήριξη της οποίας ας μην ξεχνάμε ότι 
ο Ιβάν Σαββίδης θα συμμετάσχει στο 
φιάσκο των τηλεοπτικών αδειών «για 
να ανεβάσει το τίμημα», όπως ο ίδιος 
θα πει, το τι κάνει είναι σαφές: Χρησι-
μοποιεί, ως πολιτικό καρτέλ εξουσίας 
που είναι, το ξένο κεφάλαιο που έφτα-
σε τελευταίο για να τοποθετηθεί στη 
χώρα μας, για να θρυμματίσει το κε-
ντρικό οικονομικό κύκλωμα του πα-
λαιού κατεστημένου, καθώς φιλοδο-
ξεί να οικοδομήσει νέο. 

Σιγά να μην προλάβει, αλλά αυτό 
είναι άλλης τάξεως ζήτημα· προς το 
παρόν εκείνο που έχει σημασία είναι 
ότι, με τα καμώματα και τις γελοιότη-
τες κυβέρνησης, αξιωματικής αντιπο-
λίτευσης και εκατέρωθεν φωνασκού-
ντων, βγάλαμε μια από τις πιο ευαί-
σθητες εθνικές μας υποθέσεις στη 
φόρα, ξεκατινιαζόμενοι. Αυτές είναι 
οι πολιτικές και οικονομικές ελίτ της 
χώρας, μέχρι εκεί μπορούν να φτά-
σουν οι πράξεις τους…

Υπόθεση Σαββίδη-ΣΕΚΑΠ
οι μεσίτες της «μισής αλήθειας» ερίζουν με φόντο μια ρημαγμένη χώρα

Του Γιώργου Ρακκά

“ 
Υπάρχει τεράστια 

διαφορά μεταξύ του 

να αγωνίζεται κα-

νείς υπέρ μιας συ-

ντεταγμένης πολυ-

κεντρικής εξωτερι-

κής πολιτικής, που 

υλοποιείται σοβα-

ρά και μεθοδικά σε 

πνεύμα εθνικής συ-

ναίνεσης, και του να 

επαιτεί σωτηρία λες 

και ο Ιβάν είναι ο… 

νέος Καποδίστριας. 

Γιατί η κυβέρνηση επικαλείται την όντως ιδιάζουσα περίπτωση της ΣΕ-
ΚΑΠ, για να καταθέσει μια γενική φωτογραφική τροπολογία, που μαζί 
με αυτήν αφορά πλείστες όσες άλλες περιπτώσεις; Είναι σαφές, πως η 
κυβέρνηση με πρόσχημα ένα ευαίσθητο θέμα, δρα ως ‘πολιτικό καρτέλ’ 
για την έμμεση χρηματοδότηση των δικών της τζακιών. 
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Οι οδυνηρές αλλαγές, που σφραγί-
ζει το επερχόμενο 4ο μνημόνιο-συμ-
φωνία, μας οδηγούν στο χείλος της 
αβύσσου. Η συνολική υποτίμηση και 
υποβάθμιση της πατρίδας μας σε γε-
ωπολιτικό, πολιτικό και κοινωνικό-
οικονομικό επίπεδο είναι άνευ προ-
ηγουμένου και η παρούσα κυβέρνη-
ση συνεχίζει την υλική και ιδεολογική 
κυριαρχία μιας στρατηγικής υποδού-
λωσης. 

Α 

κολουθεί φανατικά τον δρόμο 
αυτό, υιοθετώντας δυο φαινο-
μενικά αντίθετες συμπεριφορές. 
Από τη μία, λειτουργεί ως μια 

εντελώς περαστική και προσωρινή «διαχει-
ριστική αρχή» για να παραμείνει στην εξου-
σία όσο περισσότερο γίνεται, αδιαφορώντας 
για τις εθνικές και κοινωνικές επιπτώσεις 
του έργου της και από την άλλη, προσπαθεί 
να ανασυστήσει, με νέους πρωταγωνιστές, 
το καθεστώς διαπλοκής των οικονομικών 
συμφερόντων. Μια νέα «επιχειρηματικότη-
τα» της χώρας μας, η οποία σχετίζεται με ευ-
ρωπαϊκές ανακατατάξεις και την πλανητι-
κή ανακατανομή ισχύος μεταξύ κυρίαρχων 
κρατών και συμμαχιών. 

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, χρειάζεται να 
ειδωθεί και ο «πόλεμος» κατά της διαφθο-
ράς και της διαπλοκής που αποτελεί το λά-
βαρο «αριστεροσύνης» και «ριζοσπαστι-
σμού» της κυβερνητικής παρέας. Το οποίο, 
υπό μία άλλην οπτική, θυμίζει τα ενδοχου-
ντικά ξεκαθαρίσματα της ιωαννιδικής πε-
ριόδου της απριλιανής δικτατορίας (Νοέμ-
βριος 1973 – Ιούλιος 1974). Τότε, η δοτή 
κυβέρνηση του Αδαμάντιου Ανδρουτσό-
πουλου, διά του υπουργού Δικαιοσύνης, 
καλούσε τον λαό να καταγγείλει όλες τις 
πράξεις του «προηγούμενου» καθεστώ-
τος». «Στις 29/1/1974, αναγγέλθηκε η Έκ-
δοση Συντακτικής Πράξης για την εκδίκαση, 
ενώπιον εκτάκτων στρατοδικείων, των αδι-
κημάτων που διέπραξαν τέως υπουργοί κτλ 
(5η Συντακτική Πράξη). (…) στις 5/6/1974, 
άρχισε η δίκη για τα σάπια κρέατα που υπήρ-
χαν στην αγορά τον καιρό του Γ. Παπαδόπου-
λου (δίκη Μ. Μπαλόπουλου). Από τον Τύπο 
γινόταν μεγάλος θόρυβος για την εκστρα-
τεία κάθαρσης από την παπαδοπουλική κό-
προ του Αυγεία ("Ιστορία της σύγχρονης Ελ-
λάδας 1940-1974"- Νίκου Ψυρούκη- Εκδό-
σεις Κουκίδα-2011). 

Τα «μαύρα κρέατα» ήταν μόνο η αρχή. 
Σειρά για «κάθαρση» πήραν τα δάνεια 
σε επιχειρήσεις και πλοία, τα ξενοδοχεία, 
η υπόθεση της κατασκευής της Εγνατίας 
Όδού, τα ζητήματα της Εκκλησίας (υποχρε-
ωτική παραίτηση του Ιερώνυμου και εκλο-

γή του Σεραφείμ). Εξαγγέλθηκε «νέο Σύ-
νταγμα», που «δεν θα είναι έργο ενός ατό-
μου (διάβαζε Γ. Παπαδόπουλου), αλλά όλων 
των Ελλήνων» και δόθηκαν διαβεβαιώσεις 
ότι «τίθενται αι βάσεις μιας αποδεκτής υπό 
της δημοκρατικής συνειδήσεως του Έθνους 
συνταγματικής νομιμότητας» (Αδ. Ανδρουτσό-
πουλος).(…), ενώ αποφασίστηκε η συγκρό-
τηση «Συμβουλίων Κοινωνικών και Παρα-
γωγικών Τάξεων που θα γνωμοδοτούσε για 
οικονομικά και κοινωνικά μέτρα, κτλ». Βέ-
βαια, στην ουσία, εκείνες οι εξαγγελίες δεν 
άλλαξαν την άλωση της χώρας από τον ξένο 
παράγοντα και τη βαθιά γεωπολιτική και οι-
κονομική διείσδυσή του. 

Κι αν φαντάζουν υπερβολικοί οι συ-
νειρμοί, θα πρέπει να αναλυθούν υπό το 
πρίσμα της μικροφυσικής των εξουσιαστι-
κών καθεστώτων που, ενώ δεν είναι τα ίδια, 
εντέλει κάνουν πολλά «από τα ίδια». Έτσι, οι 
φαινομενικά αντίθετες συμπεριφορές της 
κυβέρνησης αποτελούν φυσιολογικές συ-
στημικές φάσεις αναπαραγωγής του καθε-
στώτος της υποτέλειας και της εξάρτησης 
της πατρίδας μας. Εστιάζοντας τακτικά στη 
μικροπολιτικάντικη τυχοδιωκτική προσπά-
θεια των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ να κρατηθούν στην 
εξουσία με κάθε τρόπο, και την ανάγκη εκ-
δίωξής τους, την ίδια στιγμή χρειάζεται να 
βλέπουμε την μεγάλη εικόνα και τη νέα 

τάξη πραγμάτων που θα εγκατασταθεί μέσα 
από τις προσπάθειες της σημερινής κυβέρ-
νησης, όταν μάλιστα η ίδια πιθανόν δεν θα 
είναι στην εξουσία. 

Στο πλαίσιο αυτό, η διαφάνεια, οι επι-
τροπές για τη διαφθορά, το «νέο Σύνταγμα»,  
η πάταξη της ρεμούλας σε εξοπλιστικά, 
φάρμακα, κ.λπ., η εξυγίανση στα ΜΜΕ, ενώ 
αποτελούν υπαρκτά ζητήματα δικαιοσύνης 
και δημοκρατίας για τον ελληνικό λαό, στην 
ουσία πρόκειται για πόλεμο χαρακωμάτων 
ανάμεσα σε πολιτικές φατρίες. Όταν καταγ-
γέλλουν αλλήλους, την ίδια στιγμή κτίζεται 
το νέο πολιτικό, οικονομικό και πολιτισμικό 
μοντέλο κυριαρχίας, στις διαχρονικές βά-
σεις της ξένης εξάρτησης που γίνεται αποι-
κιοποίηση, του παρασιτισμού που γίνεται 
παρακμή, και των εθνικών συμφορών που 
μας απειλούν. 

Ταυτόχρονα, η νέα διαπλοκή θα στηρι-
χτεί στις πριμοδοτήσεις και απαλλαγές πα-
λιών και νέων οικονομικών ολιγαρχιών, 
στους χώρους των κατασκευών, των ΜΜΕ 
και της ενέργειας. Η προσπάθεια της κυ-
βέρνησης να παρέμβει στα ΜΜΕ,  η μετα-
στροφή του Μπόμπολα υπέρ της κυβέρ-
νησης και η συμβολική πρόσφατη συνέ-
ντευξη του Ιβάν Σαββίδη είναι ενδεικτικές 
για τον μεγάλο μετασχηματισμό που επιχει-
ρείται, τόσο στο μικροεπίπεδο της εξουσίας, 
όσο και σε όλη την ελληνική κοινωνία. 

Μέσα σ’ αυτόν τον εθνικό και κοινωνικό 
πόλεμο που διεξάγεται, η πρόταση του Κι-
νήματος ΑΡΔΗΝ αποτελεί, σε μοριακό επί-
πεδο, μια ισορροπημένη προσπάθεια στον 
παρατεταμένο εθνικοαπελευθερωτικό αγώ-
να που απαιτείται, μήπως και ενεργοποιη-
θεί ο βυθισμένος σε λήθαργο λαϊκός παρά-
γοντας. Η κριτική και η δημιουργία αποτε-
λούν στοιχεία της επιβίωσής μας ως συλ-
λογικά πρόσωπο και υποκείμενο μπας και 
καταφέρουμε, επιτέλους, να περάσουμε, 
από την κατάθλιψη, στην «αισιοδοξία της 
βούλησης και της πράξης».

                                                                                                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εναλλακτικό Ραδιόφωνο
Ένα διαδικτυακό 
ραδιοφωνικό πείραμα... 

 

Μ έσα στην διαδικτυακή αρένα 
όπου όλοι λίγο έως πολύ αναζη-
τούμε έναν υψωμένο αντίχειρα 
που θα μας φτιάξει τη διάθεση, 

εμείς ανακαλύπτουμε ξανά τη χαρά του Ραδιο-
φώνου.

Συναντήθηκαν λοιπόν κάτω από τη στέγη του 
Εναλλακτικού Ραδιοφώνου, το εφηβικό μας όνει-
ρο, ο παντοτινός μας έρωτας για τη μουσική, η 
αγάπη για τον τόπο μας και ο δημιουργικός διάλο-
γος με τον υπόλοιπο κόσμο, δηλαδή η ανάγκη για 
αληθινή επικοινωνία.

Γιατί Εναλλακτικό Ραδιόφωνο;
– Γιατί αναζητούμε τη σύνθεση πολιτιστικής 

πρότασης και πολιτικής στάσης, μπολιάζοντας 
την καθημερινότητά μας με ένα όραμα: Να ανα-
στοχαστούμε το μέλλον εκσυγχρονίζοντας την 
πολυποίκιλη παράδοσή μας.

– Γιατί επιθυμούμε να αναδείξουμε τις αξίες 
ενός άλλου πολιτισμού ενημέρωσης πέραν της 
μετάδοσης στεγνών πληροφοριών, των προκάτ 
σχολιασμών, των λάιφ στάιλ εκπομπών, και της 
μεταμοντέρνας πόζας.

– Γιατί το ραδιόφωνο για εμάς δεν αναλώνε-
ται στην μονόδρομη επικοινωνία του πομπού και 
του δέκτη, αλλά είναι προϊόν σχέσης προσώπων.

– Κυρίως γιατί μεγαλώσαμε με το ραδιόφω-
νο ανοιχτό, με το δάκτυλο στο REC περιμένοντας 
το αγαπημένο μας τραγούδι. Γιατί ταξιδέψαμε με 
τη φαντασία μας σε μέρη που μόνο το ραδιόφωνο 
μπορούσε να μας πάει και όλα αυτά αρχίζουν να 
μας λείπουν.

Για όλα τα παραπάνω αποφασίσαμε να πειρα-
ματιστούμε και να δημιουργήσουμε το εγχείρημα 
του Εναλλακτικού Ραδιοφώνου, να βάλουμε και 
εμείς ένα λιθαράκι στη διαμόρφωση μιας εναλ-
λακτικής προσέγγισης πάνω στην ενημέρωση 
και στον πολιτισμό.

Ο «πόλεμος κατά της διαφθοράς» και 
το καθεστώς ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ

“ 
Η νέα διαπλοκή θα 

στηριχτεί στις «πριμο-

δοτήσεις» και απαλ-

λαγές παλιών και 

νέων οικονομικών 

ολιγαρχιών, στους 

χώρους των κατα-

σκευών, των ΜΜΕ 

και της ενέργειας. 

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Παλιά κόλπα σε νέο περιτύλιγμα

> > Συντονιστείτε στο 
enallaktiko.caster.fm
www.facebook.com/enallaktikoradio/
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        ΠΑΡΑΓΩΓΗ: «ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2021» 

Κε Φασιά, πείτε μας πώς ξεκίνησε η επι-
χειρηματική ιδέα των αυτόματων πωλη-
τών φυσικού χυμού πορτοκαλιού στην 
πόλη της Άρτας και πόσο έχει επεκταθεί 
μέχρι σήμερα; 

Χρειάστηκαν πολλά χρόνια συνεχούς 
συζήτησης, όμως τελικά η εταιρεία ΑΡΤΑ 
ΦΥΣΙΚΑ (Πέτρος Φάσιας και Αλέξης Βάγιας) 
πήρε την απόφαση να επενδύσει στην Άρτα με 
το φυσικό της προϊόν. Η σύσταση της εταιρείας 
έγινε πριν ένα χρόνο και ακολούθησε η 
αίτηση προς τον Δήμο Αρταίων για τη διάθεση 
χώρου τοποθέτησης των μηχανημάτων. 
Βρήκαμε άμεση ανταπόκριση από τον δήμο, 
που είδε  με θετική ματιά την πρότασή μας για 
παραχώρηση χώρου σε κεντρικά σημεία της 
πόλης μας.
Η εικόνα τους είναι αυτή που σήμερα οι 
πολίτες αντικρίζουν επί της πλατείας Κιλκίς, 
καθώς και στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 
μπροστά από τον Άγιο Δημήτριο. Μας έχει 
ήδη δοθεί και τρίτη άδεια για την πλατεία 
Ζέρβα και, μέχρι το τέλος του μήνα  θα μας 
βρίσκετε επίσης στην παραλία Βράχου στην 
Πρέβεζα, στην Πάργα, κι αργότερα σ’ όλες τις 
πόλεις της Ηπείρου, όπου πέραν των άλλων, 
θα προβάλλουν όχι μόνο το προϊόν, αλλά και 
την Άρτα ολόκληρη. 

Πώς συνδέεται η διάθεση του χυμού με 
την προβολή της Άρτας; 
Διότι, πολύ απλά, στα πλαίσια του σχεδιασμού 
για το κιόσκι που φιλοξενεί το μηχάνημα –που 
πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελεί πρωτοπορία 
για τη χώρα μας– έχει προβλεφθεί, σε 
συνεργασία με τον δήμο, η προβολή της 
Άρτας και των μνημείων της. Σε σταθερή 
ένδειξη παρουσιάζεται ο χάρτης της περιοχής 
και σε οθόνη προβάλλεται διαρκώς βίντεο με 
όλα τα μνημεία, τους ιστορικούς χώρους και 
τις φυσικές ομορφιές της.

Ποια είναι η ανταπόκριση του κόσμου μέ-
χρι σήμερα; 
Είμαι εντυπωσιασμένος! Δεν περιμέναμε να 
έχει τόση ανταπόκριση απ' όλες τις ηλικίες. 
Ιδιαίτερα ελπιδοφόρο είναι πως τα νέα παιδιά 
παίρνουν καθημερινά χυμό με 1 ευρώ πριν 
πάνε στο σχολείο τους, την ώρα που στα καφέ 
της πόλης μας η πορτοκαλάδα σερβίρεται 
προς 3,5 ευρώ! Μας ικανοποιεί που βλέπουμε 
ξανά να μπαίνει σιγά σιγά το πορτοκάλι στη 
ζωή μας και, κυρίως, ότι διαμορφώνουμε έναν 
πιο υγιεινό τρόπο ζωής για τους νεότερους.
Το τονίζω αυτό, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι 
μεγαλώσαμε με χυμούς μέσα στα σχολεία 
όταν στην Άρτα υπήρχαν τρία εργοστάσια 
χυμοποιίας και ένα σύνολο επαγγελμάτων 
γύρω από το πορτοκάλι. Στην περίοδο των 

«επιδοτήσεων» όλα αυτά χάθηκαν και τα 
παιδιά μας ανακάλυπταν το πορτοκάλι μόνο 
στους συσκευασμένους χυμούς των σούπερ 
μάρκετ.

 Για ποιο λόγο δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα 
χρόνια ανάλογες επενδύσεις και αφήναμε 
το τοπικό μας προϊόν αδιάθετο ή απαξιω-
μένο, να πουλιέται σε εξευτελιστικές τιμές  
στους εμπόρους; Είναι απαγορευτικό το 
κόστος της επένδυσης; 
Συνήθως είμαστε μόνο λόγια. Η πράξη απέχει 
και θέλει απόφαση. Το κόστος είναι υψηλό, 
δεν είναι δα και μικρό. Τα μηχανήματα είναι 
από Ιταλία. Πήγαμε τα είδαμε, τα μάθαμε και 
τα φέραμε.
Το κιόσκι το σχεδίασε ο μηχανικός Δημήτρης 
Καψάλης και όπως βλέπετε, είναι πολύ όμορφο 
και τα χρώματα είναι αντιπροσωπευτικά της 
περιοχής μας, το χρώμα του πορτοκαλιού και 
το πράσινο που επίσης χαρακτηρίζει την Άρτα. 
Εκείνο που θέλουμε είναι να το στηρίξει ο 

κόσμος και να μην έχουμε φθορές. Διότι 
ήδη είχαμε κάποιες φθορές. Όχι γενικά από 
τον κόσμο, αλλά από τους γνωστούς που 
πειράζουν τα πράγματα στον δημόσιο χώρο 
και προκαλούν ζημιές.

Από πού προμηθεύεστε το πορτοκάλι;
Αποκλειστικά από την Άρτα! Πρόκειται για τους 
τοπικούς παραγωγούς και τις δικές μας ποικιλί-
ες, που ο κόσμος τις γνωρίζει και του αρέσουν 
πολύ. Είναι γλυκό και χυμώδες και πρέπει να 
του δοθεί πάλι η αξία που του πρέπει.

Το καλοκαίρι πώς θα καλύψετε την ζήτηση;
Ήδη υπάρχουν κλεισμένες ποσότητες, επιπλέ-
ον για το καλοκαίρι έχουμε  ήδη κλείσει κτήμα-
τα με βαλέντσια, που θα εξασφαλίσουν τις ανα-
γκαίες ποσότητες μέχρι να έρθει η νέα παραγω-
γή στον επόμενο κύκλο.

Ποια είναι η συμβολή και ο ρόλος της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα του 
Δήμου Αρταίων;
Ο δήμος έχει ξεκινήσει ήδη διαδικασίες ώστε 
να μπουν αποχυμωτές και στα σχολεία. Με 
δική του δωρεά θα διατίθεται πορτοκάλι στα κυ-
λικεία των σχολείων. Παράλληλα, στα δημοτικά 
καταστήματα που νοικιάζονται, όπως σ’ αυτά 
στα Ψαροπλιά, υπάρχει όρος στην προκήρυξη 
για τη διάθεση φυσικού χυμού.
Προσπαθεί επίσης να δώσει μια ευρύτερη προ-
βολή στα τοπικά προϊόντα, με τη διοργάνωση 
γιορτής πορτοκαλιού, ακτινιδίου και ελιάς.

Στα βήματα λοιπόν αντίστοιχων πρόσφα-
των ελπιδοφόρων εγχειρημάτων, όπως το 
«Θες γάλα» και το «Γιαννιώτ’κο», να σας 
ευχηθώ καλή επιτυχία!

Αυτόματοι πωλητές χυμού στην Άρτα, 
μια νέα παραγωγική καινοτομία

συνέντευξη του Πέτρου φασιά εκπρόσωπου της εταιρείας αρΤα φΥσικα στον Νίκο Ντάσιο

“ 
«Πρόκειται για τους 

τοπικούς παραγωγούς 

και τις δικές μας ποι-

κιλίες που ο κόσμος 

τις γνωρίζει και του 

αρέσουν πολύ. Είναι 

γλυκό και χυμώδες 

και καλό είναι να του 

δοθεί πάλι η αξία που 

του πρέπει»

Παραγωγή ανθρα-
κονημάτων στη 
Φλώρινα; Γιατί όχι; 

Π 

ως το λέει η δημοφιλέστα-
τη καφενοβειακή κριτική 
της απραξίας; «Στην Ελλά-
δα δεν μπορεί να γίνει τίπο-

τα»; Ε, αυτή ακριβώς, την εξόχως βλαπτι-
κή αντίληψη βάλθηκε να ανατρέψει μια 
επιχειρηματική πρωτοβουλία από την 
Φλώρινα, παράγοντας υψηλής ποιότη-
τας… ανθρακονήματα και υαλονήματα, τα 
οποία εξάγονται ως κεφαλαιουχικό αγα-
θό σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, μετα-
ξύ των οποίων η Δανία και η Γερμανία, 
καθώς και στην Ρωσία. 

Η B&Τ Composites είναι μια οικογε-
νειακή (ναι, καλά διαβάσατε) βιομηχα-
νική εταιρεία που εδρεύει στην Φλώρι-
να και ειδικεύεται στην παραγωγή σύν-
θετων βιομηχανικών υλικών, μέσω της 
υψηλής της εξειδίκευσης. Ανήκει στην 
οικογένεια Τιριακίδη, και ιδρύθηκε από 
το 2006 από τον μηχανικό Βασίλη Τιρι-
ακίδη, ενώ σήμερα δραστηριοποιούνται 
σε αυτήν και τα παιδιά του, επίσης μηχα-
νικοί, Κοσμάς και Θωμαή. 

Τα σύνθετά τους προϊόντα είναι αυ-
τήν την στιγμή περιζήτητα στην διεθνή 
αγορά, εξαιτίας της μεγάλης αντοχής 
που επιδεικνύουν αλλά και λόγω των 
πολύ καλών ηλεκτρικών, μαγνητικών 
και θερμικών ιδιοτήτων που διατηρούν. 
Έχουν έτσι δυναμική διείσδυση σε βιο-
μηχανικούς κλάδους, και ιδίως στις ανε-
μογεννήτριες, στους σταθμούς εξόρυξης 
πετρελαίου, στις εγκαταστάσεις φυσικού 
αερίου, τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού 
ρεύματος, την αεροναυπηγική, τα συστή-
ματα για την αμυντική βιομηχανία, τα δί-
κτυα μεταφορών κ.α. Η εταιρεία ξεκίνησε 
αρχικώς έχοντας το κύριο μερίδιό της στο 
εξωτερικό, σε ποσοστό 90%-10%. Η επιτυ-
χία της ωστόσο, θα προσελκύσει και εγ-
χώριους πελάτες, εξισορροπώντας το 
μείγμα εξαγωγών-εγχώριων πωλήσεων 
σε ποσοστό 60%-40%.

Το παράδειγμα της B&T Composites, 
αποτελεί ένα ζωντανό τεκμήριο της βιω-
σιμότητας και των δυνατοτήτων επιτυχίας 
που διατηρεί το μοντέλο πρότυπο της μι-
κρής και μεσαίας, παραγωγικής επιχεί-
ρησης υψηλής εξειδίκευσης, για την ελ-
ληνική κοινωνία. Ένα πρότυπο, που είναι 
σε θέση να εκμεταλλευτεί τα αντικειμενι-
κά συγκριτικά της πλεονεκτήματα –κυρί-
ως, την εξειδίκευση των εργαζομένων, 
την έφεση στην καινοτομία, και μια θετι-
κή πλευρά στην διαχείριση και την λει-
τουργία των οικογενειακών μονάδων– 
ώστε να συμβάλει επιτέλους στην πολυ-
πόθητη ανασυγκρότηση της παραγωγής 
στην Ελλάδα. Όχι στα ρημάδια τα λόγια, 
με κενής ουσίας συνθήματα, αλλά στην 
πράξη…
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Το εργατικό κίνημα καλείται, με 
αφορμή τη φετινή Πρωτομαγιά, να 
τοποθετηθεί πάνω στην κατάστα-
ση που διαμορφώνει για την πατρί-
δα μας η κυβέρνηση των νενέκων, 
τόσο συνολικά όσο και απέναντι 
στα εργασιακά δικαιώματα.

Ή 

δη, μιλούμε για «Εργατι-
κή» Πρωτομαγιά, τη στιγ-
μή που οι άνεργοι αποτε-
λούν το ένα τρίτο του ερ-

γατικού δυναμικού, που οι μακροχρό-
νια άνεργοι είναι πάνω από 800.000 
άνθρωποι και που η πλειοψηφία τους 
βρίσκεται κυριολεκτικά στο περιθώριο 
της όποιας «προνοιακής» πολιτικής, η 
οποία πλέον εμφανίζεται σαν μεγαλό-
ψυχη απόδοση ελεημοσύνης και όχι 
σαν υποχρέωση της Πολιτείας να δη-
μιουργεί το πλαίσιο για εργασία και ει-
δίκευση στους εργαζόμενους.

Μιλούμε για «Εργατική» Πρω-
τομαγιά τη στιγμή που σε 350.000 
(όσος ο αριθμός των θυμάτων της Πο-
ντιακής Γενοκτονίας) οικογένειες δεν 
υπάρχει εργαζόμενο μέλος. Τη στιγμή 
που 500.000 νέοι έχουν εγκαταλεί-
ψει την πατρίδα μας για να εργαστούν 
στο εξωτερικό, απαλλάσσοντας τα στα-
τιστικά των ντόπιων υπαλλήλων του Σόιμπλε 
και του Σόρος από ακόμα μεγαλύτερο ποσο-
στό ανεργίας.

Μιλούμε για «Εργατική» Πρωτομαγιά τη 
στιγμή που πάνω από τους μισούς «εργαζόμε-
νους» που προσλαμβάνονται προορίζονται για 
εκ περιτροπής, εποχική ή περιορισμένου ωρα-
ρίου απασχόληση. Σε μια εποχή που οι δου-
λειές εξαφανίζονται, που η χώρα βυθίζεται σε 
μια καθοδική σπείρα παρακμής, οικονομικής 
και παραγωγικής, και όχι μόνο. Που καλλιεργεί 
τον ανταγωνισμό με τον διπλανό μας παντού, 
αλλά και για έναν αναξιοπρεπή μισθό, που απε-
χθάνεται τις συλλογικότητες και αναδεικνύει το 
άτομο-καταναλωτή ως τον υποδειγματικό πιστό 
της νέας λατρείας του εμπορεύματος.

Εμείς, σε αυτό τον ρόλο που μας επιφυλάσ-
σει η Νέα Τάξη κι οι ντόπιοι υπάλληλοί της, δεν 
έχουμε θέση. Επιβάλλεται να επεξεργαστού-
με άλλες απαντήσεις στην επέλαση των κυβερ-
νητικών σχεδίων για τους εργαζόμενους, άνερ-
γους και συνταξιούχους, θέσεις που θα στηρί-
ζονται στην ελληνική πραγματικότητα και δεν 
θα μεταφυτεύονται από άλλα μοντέλα και κα-
ταστάσεις της Δύσης, διανθισμένα με μπόλικες 
ριζοσπαστικές παρόλες. Απαντήσεις συνολικές, 
γιατί αυτό που ζούμε είναι απότοκο ενός πλέγ-
ματος προβλημάτων που πρέπει να τα αντιμε-
τωπίσουμε με μια συνολική απάντηση.

Έτσι, η καταστροφή της παραγωγής στην 
πατρίδα μας πρέπει να αντιμετωπιστεί άμε-

σα, με έμφαση τόσο στον πρωτογενή όσο και 
στον δευτερογενή τομέα. Ειδικά στον Πειραιά, 
την πρώτη κάποτε βιομηχανική πόλη της πα-
τρίδας μας, θέση στην οποία τον έφερε ακρι-
βώς η εξειδίκευση, η δημιουργία τεχνογνωσί-
ας και η επινοητικότητα των εργαζομένων, τε-
χνιτών και των μαστόρων μας (και όχι του κε-
φαλαίου, αφού αυτό υπήρχε αφθονότερο σε 
άλλες χώρες), η αναζωογόνηση του δευτερογε-
νούς τομέα θα επιτρέψει την επαναδημιουργία 
εξειδικευμένων θέσεων εργασίας, τη διάσωση 
πολύτιμης μαστορικής γνώσης και την παρα-
πέρα ανάπτυξή της.

Η παραγωγή απαιτεί όμως κι ελεύθερους 
ανθρώπους που θα τη στηρίξουν, σε μια πα-
τρίδα ανεξάρτητη και όχι απειλούμενη. Απαι-

τεί ακόμα μια κοινωνία με συλλογικότη-
τα, συνειδητοποίηση και συνοχή και όχι 
άθροισμα αδύναμων ατόμων. Μια κοι-
νωνία που θα ορθώσει το ανάστημά της 
στους σχεδιασμούς των Κουίσλινγκ και 
των ξένων αφεντικών τους.

Μια απάντηση στις προκλήσεις του 
σήμερα θα αρδευτεί υποχρεωτικά από 
την αγωνιστική και αντιστασιακή μας πα-
ράδοση, από τους αγώνες του λαού μας 
για τα εργατικά του δικαιώματα, από το 
Κιλελέρ, τους αγώνες των μεταλλωρύ-
χων στη Σέριφο και τους αγώνες των κα-
πνεργατών του 1933 στην Καβάλα και 
του 1936 στη Θεσσαλονίκη, μέχρι τις 
απεργίες των πρώτων χρόνων της μετα-
πολίτευσης, από την πάλη για εθνική χει-
ραφέτηση μέσα από αιώνες σκλαβιάς και 
επιβουλής από την καταδυναστευτική 
Ανατολή και την αποικιοκρατική Δύση. 
Ο Μαρίνος Αντύπας, ο  πρωτεργάτης του 
Κιλελέρ και εθελοντής στις κρητικές επα-
ναστάσεις για την Ένωση με τη Ελλάδα, 
συμπυκνώνει τη σύνθεση αυτή.

Μια απάντηση στις προκλήσεις του 
σήμερα θα στηριχτεί στη δική μας ταυτό-
τητα, στο κοινοτικό μοντέλο, την αλληλεγ-
γύη, την πολυειδίκευση, τα μικρά μεγέ-
θη, αυτά που ευνοούν την Άμεση Δημο-
κρατία και που επιτρέπουν την έκφραση 

του λαού και όχι των μηχανισμών χειραγώγη-
σης της κοινής γνώμης. Θα συναντηθεί με άλ-
λες ταυτότητες, εμπειρίες και αγωνιστικές πα-
ραδόσεις από όλο τον κόσμο, όπως τους Ζαπα-
τίστας, τους Κούρδους, τους λαούς που αποι-
κιοκρατούνται εκ νέου από τη Νέα Τάξη, τους 
σύγχρονους σκλάβους των εργοστασίων των 
χωρών φτηνής παραγωγής που κατακλύζουν 
την παρακμάζουσα Δύση. Θα φωτιστεί από το 
παράδειγμα του Τάσου Τούση, του Λούη Τίκα 
που εξήγαγε τους εργατικούς αγώνες στην 
Αμερική, των εργατών του Σικάγου, από τους 
αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία, του 
Καραϊσκάκη, του Τσε Γκεβάρα, του Γρηγόρη 
Αυξεντίου και του Δασκαλογιάννη.

Μια απάντηση στις προκλήσεις του σήμε-
ρα θα είναι συνολική ή δεν θα υπάρξει καθό-
λου. Σε μια συγκυρία όπου τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, αλλά και η ίδια μας η υπόσταση 
σαν λαός αντιμετωπίζουν συνεχείς προκλήσεις, 
η ανάδυση του καθενός μας από τα βάθη του 
καναπέ και της αποστρατείας και η στράτευσή 
του σε έναν συλλογικό αγώνα αντίστασης και 
ανατροπής είναι η μόνη διέξοδος.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ-ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΟΙΚΟ-
ΛΟΓΙΑ

άΡΔΗΝ Πειραιά

«Μέρα μαγιού μου μίσεψες, 
μέρα μαγιού σε χάνω»

Παρέμβαση του Άρδην στην εργατική Πρωτομαγιά του 2017

“ 
Εμείς, σε αυτό τον ρόλο 

που μας επιφυλάσσει 

η Νέα Τάξη κι οι ντό-

πιοι υπάλληλοί της, δεν 

έχουμε θέση. Επιβάλ-

λεται να επεξεργαστού-

με άλλες απαντήσεις 

στην επέλαση των κυ-

βερνητικών σχεδίων.

Πρωτομαγιά: Η ορ-
γουελιανή γλώσσα 
της κυβέρνησης

Π 

ρωτομαγιά προχθές, 
ιδιαιτέρως σημειολογι-
κή μάλιστα εφέτος, κα-
θώς με το που τελείω-

σε η μέρα, η κυβέρνηση την γιόρτα-

σε συνάπτοντας άλλη μια λαοκτόνο 

συμφωνία, που μεταξύ άλλων θέτει 

ταφόπλακα στην κυριακάτικη αρ-

γία (δίνοντας το τελικό σάλπισμα 

για την ισοπέδωση των μικρομεσαί-

ων της αγοράς, και την εντατική εκ-

μετάλλευση των ιδιωτικών υπαλ-

λήλων μεγάλων αλυσίδων), αλλά 

και σημαίνει ένα νέο κύκλο διαρ-

παγής των εισοδημάτων των φτω-

χών, μέσω της ακραίας μείωσης του 

αφορολόγητου ορίου στα εισοδήμα-

τα --πλέον ο φόρος αγγίζει και τους 

εργαζόμενους των μερικών εκατο-

ντάδων ευρώ. 

Το ενδιαφέρον στοιχείο ήταν ο 
τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση 
αποφάσισε να γιορτάσει την Πρωτο-
μαγιά, γνωρίζοντας σε τι εργασιακή 
ταφόπλακα έχει συναινέσει. Έτσι, η 
υπουργός Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, 
θα πανηγυρίσει την δίωξη μιας με-
γάλης εταιρείας για μη τήρηση της 
εργατικής νομοθεσίας, η οποία θα 
αποδειχθεί εν τέλει μια συμβολική 
εξαίρεση, ένα πρόσχημα για την κα-
ταρράκωση των εργασιακών δικαιω-
μάτων που θα ακολουθήσει. 

Πώς το έλεγε ο πρόεδρος Μάο, 
για να μιλήσουμε και στην γλώσ-
σα της αριστεράς; Σε ελεύθερη με-
τάφραση, «φοβού τους εχθρούς της 
επανάστασης, που την υπονομεύ-
ουν σηκώνοντας τις σημαίες της». 
Στην Ελλάδα βέβαια για επανάστα-
ση, ούτε λόγος, ωστόσο, αυτό ακρι-
βώς κάνει η παρούσα κυβέρνηση 
με τον «κόσμο της εργασίας». Διεκ-
δικεί ρητορικά ρόλο υπερασπιστή, 
ως πρόσχημα για να προχωρήσει 
στην… καταρράκωση των συλλογι-
κών του δικαιωμάτων. 

Αυτό το στοιχείο, της «μεταπραγ-
ματικότητας», όπου αξίες και σύμ-
βολα διασύρονται για να υπηρετή-
σουν πολιτικές που τις καταρρακώ-
νουν, είναι κυρίαρχο στοιχείο των 
καιρών μας. Τι παράγει; Έναν κυ-
νικό κόσμο, φυσικά, όπου θα βασι-
λεύουν οι στυγνότεροι υπολογιστές. 
Αυτήν την κληρονομιά θα αφήσει 
πίσω της αυτή η κυβέρνηση.  

Γ.Ρ.
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Σ 
τις 19.4.2017 παρακολούθησα 
στον ΙΑΝΟ μία λίαν ενδιαφέρου-
σα συνομιλία του Γιώργου Κα-
ραμπελιά με τον Μητροπολίτη 

Πάφου κ. Γεώργιο. Το θέμα ήταν «Η ελληνι-
κή ταυτότητα και η Κύπρος»  και ο Κύπριος 
ιεράρχης εξέφρασε την έντονη ανησυχία του 
για το μέλλον του Κυπριακού Ελληνισμού.

Κ αταγράφω τις κυριότερες θέσεις του 
σεβασμιωτάτου, ο οποίος είναι χημικός και 
θεολόγος:

Η οποιαδήποτε λύση πρέπει να προβλέ-
πει τη διατήρηση της κρατικής δομής της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας. Ο Ερντογάν και ο Ακι-
ντζί επιδιώκουν την κατάλυσή της και την 
υποκατάστασή της από ένα νέο κράτος, στο 
οποίο η τουρκοκυπριακή συνιστώσα Πολι-
τεία θα είναι ισότιμη με την ελληνοκυπριακή 
συνιστώσα Πολιτεία. Αν οι Τούρκοι προκαλέ-
σουν τότε μία προβοκάτσια, για να δικαιολο-

γήσουν ένοπλη επέμβαση, δεν θα υπάρχει η 
Κυπριακή Δημοκρατία για να ζητήσει την πα-
ρέμβαση του ΟΗΕ ή της Ευρ. Ενώσεως.

Η Τουρκία από το 1956 έχει θέσει ως 
στρατηγικό στόχο τον έλεγχο ολόκληρης 
της Κύπρου. Ακολουθούν συστηματικά το 
σχέδιο του καθηγητή και πολιτικού Νιχάτ 
Ερίμ. Πρώτα αναβάθμισαν τη μειονότητα των 
Τουρκοκυπρίων σε κοινότητα, μετά δημιούρ-
γησαν τεχνητά σύνορα με τα επεισόδια του 
1963-64. Το 1974, με την εισβολή, διχοτόμη-
σαν το νησί, το 1983 ανακήρυξαν το ψευδο-
κράτος στα Κατεχόμενα και τώρα θέλουν να 
έχουν τον πλήρη έλεγχο στον βορρά και τον 
μερικό έλεγχο στον νότο. Δεν πρέπει να τους 
παραχωρήσουμε αυτόν τον έλεγχο μέσω 
ενός σχεδίου τύπου Ανάν.

Η συζήτηση δεν γίνεται με τους Τουρ-
κοκυπρίους, αλλά με την Άγκυρα. Ο Ακιντζί 
εκτελεί εντολές. Στα κατεχόμενα έχουν μεί-
νει λίγοι Τουρκοκύπριοι και έχουν μεταφερ-
θεί τουλάχιστον 700.000 έποικοι από την 

Τουρκία. Δεν πρέπει να υπογράψουμε λύση, 

η οποία θα επιτρέπει την παραμονή των 

εποίκων.

Εάν δεχθούμε μία κακή λύση, ο Ελληνι-

σμός της Κύπρου θα κινδυνεύσει με φυσική 

και εθνική εξαφάνιση, όπως συνέβη με τους 

Άραβες της Αλεξανδρέττας. Η Συρία βρισκό-
ταν υπό γαλλική διοίκηση από το 1923 μέ-
χρι το 1944. Η περιοχή της Αλεξανδρέττας 
είχε ειδικό αυτόνομο καθεστώς και εκεί, 
σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού που 
έκαναν οι Γάλλοι το 1936, οι Τούρκοι απο-
τελούσαν μόνο το 39% από ένα πληθυσμό 
220.000 κατοίκων. Η πλειοψηφία ήσαν οι 
Άραβες, που μαζί με διάφορες χριστιανικές 
κοινότητες, αποτελούσαν το υπόλοιπο 61%. 
Οι Τούρκοι έπεισαν τους Γάλλους να έχουν 
από κοινού τη στρατιωτική ασφάλεια της πε-
ριοχής, για να εγγυηθούν την ασφάλεια των 
Τούρκων κατοίκων. Οι μη Τούρκοι εξεδιώ-
χθησαν και  τελικά το 1938 η περιοχή ενσω-
ματώθηκε στην Τουρκία!

Η  Εκκλησία της Κύπρου θα αγωνισθεί 
για τη διατήρηση της ελληνικής ταυτότητας 
στη Μεγαλόνησο. Ήδη ξεκινά τη δημιουργία 
δικών της νηπιαγωγείων. Η Ορθόδοξη Εκ-
κλησία διαφυλάσσει τα ιερά και τα όσια του 
Γένους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              KYΠΡΟΣ           

Η αγωνία ενός ιεράρχη για το μέλλον της Κύπρου

Κύπρος: Μια διαδήλωση δέκα μικρόφωνα
Μπορεί και οι φροϋδιστές να ’ρθουν στην εξουσία;

«Κοιτούσε σάμπως για ταξί του λέω 
καλησπέρα 

αλλά εμείς και μόνο εμείς ξεμείνα-
με εδώ πέρα. 

Αμέσως έγινε καπνός σαν μια δε-
καετία 

το σκάει νομίζοντας κι αυτός πως 
ήμουν συμμαχία».

Δ. ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ

Σ 

τις 24 Απριλίου, οι αρ-
χηγοί των πέντε κομμά-
των του λεγόμενου ενδι-
άμεσου χώρου, αυτοί δη-

λαδή που θα προσπαθούσαν να φέ-
ρουν την αλλαγή, κάθισαν στο ίδιο 
τραπέζι (μάλλον, στους ίδιους κα-
ναπέδες) για να βρουν τον τρόπο να 
ανακοινώσουν στο πόπολο πως δεν 
πρόκειται να πορευθούν μαζί στις 
κυπριακές προεδρικές εκλογές του 
Φεβρουαρίου με έναν και μόνο κοι-
νό υποψήφιο, στρώνοντας πια το βα-
σιλικό κόκκινο χαλί στη δεύτερη και 
«σωτήρια» πενταετία του προέδρου 
Αναστασιάδη.

Φυσικά, τα πράγματα δεν εί-
ναι άσπρο-μαύρο. Ούτε απλά, ούτε 
όμως και πολύπλοκα. Συγκεκριμέ-
να, η απόφαση του προέδρου του 
ΔΗΚΟ, Νικόλα Παπαδόπουλου, να 
κατέλθει ως υποψήφιος, ήταν γνω-

στή εδώ και καιρό. Όπως, επίσης, 
και η θέληση του προέδρου της 
Συμμαχίας Πολιτών, Γιώργου Λιλ-
λήκα. Οι άλλοι τρεις, Μαρίνος Σιζό-
πουλος (ΕΔΕΚ), Ελένη Θεοχάρους 
(Αλληλεγγύη) και Γιώργος Περδί-
κης (Κίνημα Οικολόγων), δεν προ-
έβαλαν ή απέσυραν τη δική τους 
υποψηφιότητα, για χάρη ενός κοι-
νού αγώνα, που θα τερματίσει την 
κατρακύλα, κυρίως στο εθνικό ζή-
τημα.

Άρα, εκείνο που έμενε για την 
24η Απριλίου (13η επέτειο του ΟΧΙ 
του κυπριακού Ελληνισμού στο 
Σχέδιο Ανάν) ήταν να βρεθεί η δι-
κλίδα για να αποσυρθεί η μία εκ των 
δύο υποψηφιοτήτων ή ακόμα και οι 

δύο, ως εκ τούτου να βρεθεί εκείνος 
ο άνθρωπος που, μαζί με τον λαό, θα 
ανατρέψει το καταστροφικό μονο-
πώλιο του ΔΗΣΑΚΕΛ και του Ανα-
στασιάδη. Αμ δε! ΕΔΕΚ και Αλλη-
λεγγύη υποστήριξαν αβλεπί τον Νι-
κόλα Παπαδόπουλο, ο Γιώργος Λιλ-
λήκας ξεκαθάρισε ότι θα κινηθεί με 
τη δική του υποψηφιότητα, ενώ ο 
Γιώργος Περδίκης των Οικολόγων 
αναμένεται να παρουσιάσει τις προ-
γραμματικές θέσεις του κινήματός 
του και κατόπιν να στηρίξει κάποιον 
υποψήφιο.

Προς το παρόν, τα επιτελεία 
έχουν σχεδόν στηθεί, οι μεν αντιπο-
λιτεύονται τους δε, τα βάθρα αγορά-
στηκαν «κι ήρθανε λέει να μας σώ-

σουν». Να το ξαναγράψουμε, λοιπόν. 
Η συζήτηση των πέντε ξεκίνησε και 
εξελίχθηκε σε εντελώς λανθασμέ-
νη βάση. Χωρίς ίχνος προγράμμα-
τος, με συγκλίσεις κάποιες διαφωνί-
ες στους χειρισμούς του προέδρου 
Αναστασιάδη στο Κυπριακό, κατόρ-
θωσαν να εγκλωβίσουν τον κόσμο, 
εκείνο το αθροιστικό 36,73% που 
πήραν στις βουλευτικές εκλογές του 
Μαΐου του 2016, στην εξαντλητική 
συζήτηση της ονοματολογίας. Νο-
μίζοντας πια πως ο λαός θα αντέξει 
τα «παλιά κεφάλια» του συστήμα-
τος και θα τους υποστηρίξει. Είτε τον 
έναν είτε τον άλλον.

Προφανώς, είναι ακόμα νωρίς, 
αλλά κανείς δεν δείχνει έτοιμος να 
συλλάβει τις ανησυχίες της κοινω-
νίας και, σεμνά και κριτικά, να κάνει 
πίσω. Στην προκειμένη περίπτωση 
δε, πώς θα πείσουν τον κόσμο πως 
θα φέρουν την αλλαγή, όταν λίγες 
μέρες μετά τις εξαγγελίες, αυτό που 
φαίνεται είναι η επιμονή στις «πα-
λιές καλές» κομματικές εκστρατείες, 
με τα ίδια συνθήματα και τους ίδιους 
μεσοβέζικους λόγους; Και τούτο δι-
ότι στηρίζονται (ακόμα) στα κομματι-
κά τους στελέχη, εναποθέτουν τις ελ-
πίδες τους σε μια κομματική βάση 
που εμφανίζεται μονάχα στις εκλο-
γικές διαδικασίες και αγνοούν πα-
ντελώς «την αγωνία αυτού του τό-

που για ζωή», διότι, σαφώς, ούτε ο 
λαός έχει δείξει ακόμα τα δόντια του.

Τετέλεσται; Άγνωστο. Πάντως, ο 
«ενδιάμεσος χώρος» δεν είναι πια 
χώρος, αλλά πέντε κομματικοί αρ-
χηγοί, που είτε παρασέρνουν τα 
κόμματά τους σε τυφλές εξαγγελίες 
είτε θεωρούν πως θα γίνουν οι... Κύ-
πριοι Μακρόν. Χωρίς εναλλακτικό 
πρόγραμμα, χωρίς να πείθουν πως 
πρόκειται να αλλάξει όντως κάτι, να 
εξαφανιστεί η ηττημένη Διζωνική 
Δικοινοτική Ομοσπονδία, χωρίς να 
βάζουν μπροστά τον ελληνικό πολι-
τισμό και την παιδεία αυτού του νη-
σιού, χωρίς να δείχνουν να θέλουν 
να αναποδογυρίσουν τον κόσμο και 
να προστατέψουν τη δημοκρατία, τη 
δικαιοσύνη και την ελευθερία του 
τόπου. Ούτε απλά ούτε πολύπλο-
κα είναι τα πράγματα, επαναλαμβά-
νουμε. Το σίγουρο είναι πως, τούτη 
τη στιγμή, ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος και ο Γιώργος Λιλλήκας, «φιλό-
τεχνοι κι αλλήθωροι προς κάποια 
δύση πάντα», δεν εμφανίζονται ικα-
νοί για να τραβήξουν την κυπριακή 
κοινωνία προς κάποια αλλαγή. Και 
αυτό, όχι εξαιτίας βαθιών ιδεολογι-
κών διαφορών, αλλά για το ποιος θα 
μπει τελικά στα ανάκτορα. Ας κρατή-
σουν οι χοροί...     

Του Αλέκου Μιχαηλίδη

Του Κωνσταντίνου Χολέβα*
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Στις 27 Απριλίου το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης όρισε με απόφασή 
του το θεσμικό πλαίσιο για τη διεξα-
γωγή τελετουργικών σφαγών για την 
παραγωγή κρεάτων με πιστοποίηση 
για τους μουσουλμάνους (χαλάλ) και 
τους Εβραίους (κοσέρ). 

Η 

κυβέρνηση θα λάβει αυτή την 
απόφαση για να κατασιγά-
σει μια διαμάχη που ξέσπα-
σε προσφάτως μεταξύ κυβέρ-

νησης, οικολογικών και φυλοζωϊκών φο-
ρέων, οργανώσεων, αλλά και αυτόνομων 
συλλογικοτήτων, που κατήγγειλαν τη νο-
μιμοποίηση των λατρευτικών σφαγών 
από το ελληνικό κράτος, υποστηρίζοντας 
ότι, στο όνομα της θρησκευτικής αυτοδιά-
θεσης, η πολιτεία κλείνει τα μάτια στη δι-
άδοση βάρβαρων και εξόχως βασανιστι-
κών πρακτικών. 

Θα προηγηθεί, στα τέλη Μαρτίου, 
μια δημόσια αντιπαράθεση στην Καβά-
λα, όπου η κυβέρνηση αρχικώς θα χορη-
γήσει άδεια σε τοπικό σφαγείο να υιοθε-
τήσει αυτές τις πρακτικές, γεγονός που θα 
προκαλέσει έντονες διαμαρτυρίες, αλλά 
και κινητοποιήσεις από σειρά οργανώσε-
ων και σωματείων. Στη σχετική διαδικτυ-
ακή καμπάνια συλλογής υπογραφών, που έχει 
συγκεντρώσει πάνω από 5.000, αναφέρουν:

«Σκοπός της διαμαρτυρίας είναι αποκλειστικά 
και μόνο η υπεράσπιση της προστασίας των ζώων 
κατά τη θανάτωσή τους και το ύστατο δικαίωμα 
ενός θανάτου με όσο το δυνατόν λιγότερη ταλαιπω-
ρία, αγωνία και πόνο.

Σεβόμαστε κάθε έκφραση θρησκευτικής πί-
στης, εφόσον αυτή τιμά τη ζωή και την αξιοπρέπεια 
κάθε έμβιου όντος. Είναι όμως σημαντικό, στο όνο-
μα της προόδου, τα θρησκευτικά έθιμα να εναρμο-
νίζονται με τη συλλογική σύγχρονη αντίληψη και 
ηθική για τα δικαιώματα ανθρώπων και ζώων. Οι 
αιματηρές θρησκευτικές πρακτικές, όπως οι θυσί-
ες, έχουν τις ρίζες τους χιλιάδες χρόνια πίσω, και 
πρέπει να παραμείνουν στο παρελθόν ως μια κακή 
ανάμνηση.

Επίσης, στον απώτερο στόχο της αποτροπής και 
της τελευταίας σφαγής, κάθε μικρή νίκη καταδίκης 
των βάρβαρων πρακτικών μετράει!»

Βέβαια, όπως φάνηκε και από την τελική από-
φαση της κυβέρνησης, το αυτί του ΣΥΡΙΖΑ, των 
Οικολόγων, αλλά και των ΑΝΕΛ δεν φαίνεται 
να ιδρώνει. Εξάλλου υπάρχουν και άλλες πλευ-
ρές της υπόθεσης, καθώς η επιδοτούμενη βιο-
μηχανία εγκατάστασης των εγκλωβισμένων προ-
σφύγων και μεταναστών εμπλέκει εγχώρια και 
ξένα, οικονομικά αλλά και γεωπολιτικά συμφέ-
ροντα. Υπάρχει, επομένως, μια πίεση στην Ελλη-
νική Πολιτεία, για την υιοθέτηση αυτών των αλ-
λότριων θρησκευτικών πρακτικών, τόσο πολιτι-

κή, όσο και γιατί οι πρακτικές αυτές δημιουργούν 
μια κατά, κύριο λόγο, επιδοτούμενη αγορά, στην 
οποία σπεύδουν εγχώριες επιχειρήσεις. Έτσι, μια 
παγκόσμια αγορά, που υπολογίστηκε στα 1,3 
τρισ. $ το 2013, και εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 
2,5 τρισ. $ το 2019, κάνει την εμφάνισή της και 
στην Ελλάδα: Ήδη, 70-80 επιχειρήσεις δραστη-
ριοποιούνται στην Ελλάδα, με την πτηνοτροφι-
κή Πίνδος να είναι ένα από τα χαρακτηριστικότε-
ρα παραδείγματα, η οποία μάλιστα παίρνει πιστο-
ποίηση από την... μουφτεία Ξάνθης (!).  

Προφανώς και είναι εξόχως αντιφατι-
κό το ότι πολιτικοί χώροι, οι οποίοι έχουν 
ταυτιστεί στην Ελλάδα με ρεύμα ακραί-
ου «φωταδισμού», αποζητώντας την... ισο-
πέδωση της θρησκευτικής συνείδησης 
και πολιτιστικής κληρονομιάς της ελλη-
νικής κοινωνίας, να οδηγούνται στο άλλο 
άκρο και να εναγκαλίζονται, ως κυβερνώ-
ντες πλέον, αμφιλεγόμενες τελετουργικές 
πρακτικές άλλων θρησκειών. Που είναι 
εξόχως ασύμβατες, μάλιστα, με τα οικεία, 
πιο θεμιτά και ήπια, εγχώρια ήθη. Αυτό, 
αναμφίβολα, δεικνύει ότι η «εκκοσμίκευ-
ση» την οποία επικαλούνται είναι εντελώς 
προσχηματική και για τους τύπους. 

Ωστόσο, η ιστορία αυτή αναδεικνύ-
ει και ένα άλλο, σοβαρότερο και συνδε-
όμενο με το παραπάνω, ζήτημα: Άραγε 
το κράτος, η πολιτική εξουσία, αλλά και 
οι πολιτικές δυνάμεις, θα πρέπει να εί-
ναι φορείς αξιών και να αντικατοπτρίζουν 
τις αξίες μιας κοινωνίας, ή απλώς πρέ-
πει, στο όνομα της φιλελεύθερης «ουδε-
τερότητας», να αναλώνονται σε ρόλο διαι-
τησίας μιας βαβέλ πολιτισμικών τρόπων; 
Το δεύτερο υποκρύπτει έναν καταστροφι-
κό μηδενισμό, που καταλήγει να πλήττει 
ακόμα και αυτήν την αρχή της εκκοσμί-
κευσης --όπως διαφαίνεται και από την εν 
λόγω υπουργική απόφαση, που την πα-

ρακάμπτει πλήρως. 
Από την αρχή του Αριστοτέλη, η πολιτική κοι-

νότητα συγκροτείται στη βάση της αποδοχής και 
της καλλιέργειας κοινών πολιτισμικών αξιών και 
τρόπων. Παίρνει θέση, δηλαδή. Πόσω μάλλον οι 
δημοκρατίες, που αντλούν την εξουσία τους κα-
τευθείαν από τον λαό, και γι’ αυτό φορτίζονται με 
την πολιτιστική του ταυτότητα στα θεμέλιά τους. 
Είτε αρέσει είτε όχι στους κυβερνώντες, αυτή εί-
ναι η πολιτική ηθική της δημοκρατίας εδώ και εί-
κοσι τρεις αιώνες. Την οποία, σήμερα, αποποιού-
νται υπέρ ενός ακραίου αξιακού και πολιτισμι-
κού σχετικισμού, που ταιριάζει περισσότερο στις 
οικονομικές/καταναλωτικές δικτατορίες που ζού-
με. 

Εάν μιλούσαμε απλώς και μόνο για τη φιλοξε-
νία των εγκλωβισμένων προσφύγων και μετανα-
στών, και άρα για ανθρωπισμό, καθώς και αλλη-
λεγγύη της ελληνικής κοινωνίας, τέτοια ζητήμα-
τα δεν θα τίθονταν καν, γιατί θα διευθετούνταν με 
έκτακτους τρόπους. Κάποιοι όμως χρησιμοποι-
ούν το γεγονός του εγκλωβισμού, και την αρχική 
διάθεση της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής 
κοινωνίας να δείξει την αλληλεγγύη της, προσπα-
θώντας να εκτρέψουν τη φιλοξενία σε εγκατάστα-
ση και την εγκατάσταση σε όχημα αμφισβήτησης 
των κεντρικών πολιτισμικών αξιών της κοινωνίας 
μας. Δυστυχώς, πίσω από το φαινομενικά απλό 
ζήτημα με τα «κοσέρ» και τα «χαλάλ», κρύβεται 
αυτό το μεγάλο διακύβευμα...

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ: 
Πού πήγε η εκκοσμίκευση;

Το υπ. ανάπτυξης θεσπίζει λατρευτικές σφαγές για τα... κρέατα «Χαλάλ» και «κοσέρ»

“ 
Άραγε το κράτος, η πο-

λιτική εξουσία, αλλά και 

οι πολιτικές δυνάμεις, 

θα πρέπει να είναι φο-

ρείς αξιών και να αντικα-

τοπτρίζουν τις αξίες μιας 

κοινωνίας, ή απλώς πρέ-

πει, στο όνομα της φιλε-

λεύθερης «ουδετερότη-

τας», να αναλώνονται σε 

ρόλο διαιτησίας μιας βα-

βέλ πολιτισμικών τρό-

πων; 

Ο 

συμπατριώτης μας 
Πόντιος Γιάννης-
Βασίλης Γιαϊλα-
λί (Yannis Vasilis 

Yaylali), συνελήφθη πριν λίγες 
ώρες για ακόμη μία φορά, τώρα 
με τις κατηγορίες της «προσβο-
λής του προέδρου», «υποκίνη-
ση σε ανυπακοή των νόμων» και 
«διάδοση προπαγάνδας για τρο-
μοκρατική οργάνωση» και κρα-
τείται στις φυλακές του Σιρνάκ 
στο Κουρδιστάν, λίγες ώρες μετά 
αφού ανήρτησε αφίσα για την 
ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας 
και τη 19η Μαίου. Ο Γιαϊλαλί εί-
ναι ένας από τους πρωταγωνιστές 
της αφύπνισης των λαών που 
ζουν στην Τουρκία, ένας αγωνι-
στής των δικαιωμάτων και της 
ελευθερίας του λόγου, η φωνή 
ανάδειξης και αναγνώρισης των 
εγκλημάτων που έγιναν εναντίον 
των Ελλήνων, των Αρμενίων, των 
Κούρδων και άλλων λαών.

Εμείς καλούμαστε να πράξου-
με ό,τι είναι δυνατόν για να απε-
λευθερωθεί, δημοσιοποιώντας 
τη σύλληψή του και πιέζοντας το 
φασιστικό Τουρκικό κράτος- φυ-
λακή. Κάνουμε επίσης γνωστή 
τη φυλάκιση στα μέλη του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, τους Ευρω-
βουλευτές, τα κόμματα, την Τοπι-
κή Αυτοδιοίκηση, τους Δικηγορι-
κούς Συλλόγους, τους συνδικαλι-
στικούς φορείς δημοσιογράφων, 
μέσων ενημέρωσης, εκδοτών και 
φορείς εργαζόμενων, καθώς και 
σε κάθε δημοκράτη αντιφασίστα, 
αντικεμαλικό πολίτη να απαιτή-
σει το αυτονόητο: Την Ελευθερία 
και τη Δημοκρατία. Είναι καθή-
κον μας για έναν άνθρωπο όπως 
ο Γιάννης- Βασίλης Γιαϊλαλί που 
αγωνίζεται για τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και για την αναγνώρι-
ση της Γενοκτονίας των Ελλήνων, 
των Ασσυρίων και των Αρμενίων.

Λευτεριά στον 
Γιάννη-Βασίλη 
Γιαϊλαλί

Του Γιώργου Ρακκά
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Ήταν αναμενόμενη, ενόψει του 
δεύτερου γύρου των γαλλικών 
εκλογών, η συστράτευση των 
καθεστηκυιών δυνάμεων υπέρ 
του νεο-φιλελεύθερου υποψη-
φίου, πρώην τραπεζίτη του ομί-
λου Ροθτσιλντ, Εμμανουέλ Μα-
κρόν. Ωστόσο, η συγκρότηση 
ενός «ρεπουμπλικανικού με-
τώπου» ενάντια στον «φασι-
σμό» ή την «άκρα δεξιά» όπως 
αρέσκονται να κοσμούν την 
υποψηφιότητα Λεπέν οι πολέ-
μιοί της, δεν δείχνει να πείθει 
τα πλήθη των Γάλλων ψηφοφό-
ρων. Οπωσδήποτε δεν πείθει 
όσο έπειθε η τελευταία αντί-
στοιχη καμπάνια στον δεύτερο 
γύρο των εκλογών του 2002 με-
ταξύ Ζακ Σιράκ και Ζαν-Μαρί 
Λεπέν, τότε που ο υποψήφιος 
της κεντροδεξιάς είχε επικρα-
τήσει με το εμφατικό 82,2%. 
Σε αυτά τα δεκαπέντε χρόνια 
έχουν συντελεστεί σημαντικές 
μετακινήσεις, τόσο στη κοινω-
νία (βλ. Γιώργος Ρακκάς, «Γαλ-
λικές εκλογές: Η επιβεβαίωση 
ενός μεγάλου κοινωνικού ρήγ-
ματος»), όσο και στο πολιτι-
κό σύστημα, ξεκινώντας από το 
ίδιο το Εθνικό Μέτωπο. 

Η 

Μαρίν Λεπέν κατάφερε 
να μετατρέψει ένα ακρο-
δεξιό κόμμα διαμαρτυ-
ρίας σε κόμμα με πραγ-

ματικές προτάσεις εξουσίας, ερχο-
μένη σε ρήξη με τα πιο δεξιά κομ-
μάτια του, καταγγέλλοντας δημόσια 
τον ρατσισμό και τον αντισημιτι-
σμό, απορρίπτοντας σχέσεις με βί-
αιες εθνικιστικές οργανώσεις όπως 
η Εθνικιστική Επαναστατική Νε-
ολαία (Jeunesses Nationalistes Ré-
volutionnaires) και προβάλλοντας 
το Εθνικό Μέτωπο σαν ένα κόμμα 
ριζωμένο στην 5η Γαλλική Δημο-
κρατία. Οι ρήξεις αυτές έφτασαν στο 
απόγειό τους το 2015, όταν το εκτε-
λεστικό γραφείο αποφάσισε τη δια-
γραφή του ίδιου του πατέρα της και 
ιδρυτή του Εθνικού Μετώπου Ζαν-
Μαρί Λεπέν. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι αφορμή της διαγραφής ήταν μία 
δήλωση συμπάθειας του τελευταί-
ου στον Στρατάρχη Πεταίν, κυβερ-
νήτη της Γαλλίας κατά τη διάρκεια 
της γερμανικής κατοχής. 

Ταυτόχρονα, με πρωτεργάτη τον 
Φλοριάν Φιλιππό, που είναι πλέ-
ον αντιπρόεδρος του κόμματος, το 
Εθνικό Μέτωπο προχώρησε σε ένα 

εγκυρότερο και πιο κοινωνικό οι-
κονομικό πρόγραμμα με κύρια αι-
τήματα την έξοδο από το ευρώ, τον 
περιορισμό των κοινωνικών δαπα-
νών προς μη-Γάλλους υπηκόους 
και μία σειρά μέτρων για την υπο-
στήριξη της «εθνικής προτίμησης» 
στα προϊόντα που καταναλώνονται 
στη γαλλική αγορά. Στα εξωτερικά 
ζητήματα το Εθνικό Μέτωπο αντι-
τάσσεται στην παρεμβατική πολι-
τική σε Λιβύη και Συρία ενώ πά-
γιο αίτημά του είναι η απόσυρση 
των στρατευμάτων από το Αφγανι-
στάν και η έξοδος της Γαλλίας από 
την ενταγμένη διοίκηση του ΝΑΤΟ, 
με ταυτόχρονη προσέγγιση της Ρω-
σίας. Σημαντική στροφή έχει επί-
σης συντελεστεί σε άλλα κοινωνικά 
ζητήματα, όπως τα δικαιώματα των 
ομοφυλοφίλων (ο Φιλιππό έχει δη-
λώσει δημόσια ομοφυλόφιλος). Στο 
επίπεδο της αισθητικής, δεν είναι 
τυχαία η υιοθέτηση του ροζ και του 
σοσιαλιστικού ρόδου μεταξύ άλ-
λων, ως συμβόλων της προεδρικής 
καμπάνιας, ενώ το 2016 συζητήθη-
κε ακόμη και η αλλαγή ονόματος. 

Από τα παραπάνω, κατανοεί κα-
νείς γιατί χωλαίνει η προσπάθεια 
τρομοκράτησης των Γάλλων ψηφο-
φόρων. Ανεξάρτητα από το εαν το 
Εθνικό Μέτωπο προβαίνει σε ειλι-
κρινείς προγραμματικές εξαγγελίες 
και εάν είναι σε θέση να τις τηρήσει, 
το δόγμα που προβάλλεται σήμερα 
περισσότερη σχέση φαίνεται να δι-
ατηρεί με την γκωλική δεξιά παρά 
με κάποια φασιστική ιδεολογία (εξ 

ου και η συνεργασία στην καμπά-
νια του δεύτερου γύρου με τον γκω-
λικό ευρωσκεπτικιστή Νικολά Ντυ-
πόν-Αινιάν).

Φυσικά οι χλευασμοί της υπο-
ψηφιότητας Λεπέν από πλευράς μέ-
σων ενημέρωσης στόχο έχουν να 
αναδείξουν την υποψηφιότητα Μα-
κρόν ως την μόνη ηθικά αποδεκτή, 
αποφεύγοντας ταυτόχρονα τον ου-
σιαστικό σχολιασμό των προτάσε-
ών του. Ωστόσο, αυτό που πρεσβεύ-
ει ο υποψήφιος του κινήματος En 
Marche! είναι η πιο καθαρή μορ-
φή νεο-φιλελευθερισμού που έχει 
διεκδικήσει το χρίσμα της εξουσί-
ας κατά την πέμπτη γαλλική Δημο-
κρατία. Χωρίς ψευδείς υποσχέσεις, 
χρησιμοποιώντας πάντα την ψυχρή 
γλώσσα των τεχνοκρατών, ο τέως 
υπουργός οικονομίας του Ολλάντ, 
ως συνεπής συνεχιστής των προκα-
τόχων του δεν διστάζει να προαναγ-
γείλει μείωση 120 χιλιάδων θέσε-
ων εργασίας στο δημόσιο και ταυ-
τόχρονο περιορισμό της φορολο-
γίας των μεγάλων επιχειρήσεων, ή 
ακόμα την δημιουργία ενός κοινού 
υπουργείου οικονομικών για όλα 
τα κράτη-μέλη της ευρωζώνης. Στα 
ζητήματα εξωτερικής πολιτικής συ-
ντηρεί την σύγχυση των προηγού-
μενων κυβερνήσεων, θέτοντας την 
καταπολέμηση της ισλαμικής τρο-
μοκρατίας στην κορυφή της ατζέ-
ντας του, αρνούμενος όμως δια-
πραγματεύσεις με τον Άσαντ για το 
μέλλον της Συρίας, δηλώνοντας φυ-
σικά πιστός στον νατοϊκό προσανα-

τολισμό της Γαλλίας.
Υιοθετώντας την φρασεολογία 

του αστικού τύπου, θα μπορούσαμε 
να αναρωτηθούμε ειλικρινά ποιο 
από τα δύο προγράμματα είναι πιο 
«ακραίο». Δεν είναι άραγε ακραίες 
οι ιδέες που εκτόξευσαν τα ποσο-
στά ανεργίας από το 10% στο 25% 
και φτωχοποίησαν τεράστιες μερί-
δες λαϊκών στρωμάτων σε όλες τις 
χώρες της ευρωπαϊκής περιφέρει-
ας στο όνομα της «δημοσιονομικής 
προσαρμογής»; Ή μήπως δεν είναι 
ακραίες οι ιδέες που προκάλεσαν, 
με πρωτεργάτρια τη γαλλική δι-
πλωματία, την γιγάντωση του Ισλα-

μικού Κράτους, και οδήγησαν Συ-
ρία και Λιβύη σε ατελείωτους εμ-
φυλίους πολέμους, με μισό εκατομ-
μύριο νεκρούς και πάνω από πέντε 
εκατομμύρια εκτοπισμένους, στις 
τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρί-
σι και αλλού; 

Τελικά, η καινοτομία του προ-
γράμματος Μακρόν έγκειται, θα 
έλεγε κανείς, στην προσπάθεια σύν-
θεσης των πιο φιλελεύθερων πολι-
τικών που εφαρμόστηκαν στη Γαλ-
λία κατά τις δύο τελευταίες πενταετί-
ες, τόσο όσον αφορά τα στελέχη όσο 
και τις ιδέες. Από τον Νικολά Σαρ-
κοζί, τον Φρανσουά Ολλάντ, έως 
την πρώην πρόεδρο του πανίσχυ-
ρου συλλόγου Γάλλων επιχειρημα-
τιών Λοράνς Παριζό και τον ακραίο 
φιλελεύθερο οικονομολόγο Ζακ Ατ-
ταλί, τα στηρίγματά του μιλάνε από 
μόνα τους. Όπως είναι λογικό, στην 
παραπάνω λίστα ήρθε να προστεθεί 
στις 28 Απριλίου και η καγκελάριος 
της Γερμανίας. Υπό μία έννοια λοι-
πόν, το κίνημα του Εμμανουέλ Μα-
κρόν αποτελεί μία μορφή σύγχρο-
νου πεταινισμού: αυτός είναι ο υπο-
ψήφιος της γαλλικής υποταγής στη 
γερμανική Ευρώπη. 

Είναι λοιπόν κατανοητή η μαζι-
κή αντίδραση απόρριψης του Μα-
κρόν που στενεύει σημαντικά τα πε-
ριθώρια της διαφαινόμενης εκλο-
γικής του νίκης: για πρώτη φορά, 
ανατρέποντας τον συλλογισμό του 
«ρεπουμπλικανικού μετώπου», 
υπάρχει μία μερίδα ψηφοφόρων 
που, χωρίς να προσχωρεί στο πρό-
γραμμα και τις αρχές του Εθνικού 
Μετώπου, επιλέγει να απορρίψει 
τον νεο-φιλελευθερισμό του Μα-
κρόν ως την χείριστη επιλογή. Αυτή 
η μερίδα αποτελεί ήδη το 47% των 
ψηφοφόρων της Λε Πεν (LeFiga-
ro, 2/5/2017) και την Κυριακή των 
εκλογών ενδέχεται να είναι ακόμα 
πιο σημαντική. 

Όπως και να ιεραρχήσει κα-
νείς τους κινδύνους που διατρέχει 
η γαλλική κοινωνία, είναι σαφές 
ότι ο πολιτικός αγώνας δεν τελειώ-
νει στις 7 Μαΐου το βράδυ. Ανεξάρ-
τητα από τον νικητή των προεδρι-
κών εκλογών, ο αγώνας των λαϊκών 
στρωμάτων της Γαλλίας για δικαιο-
σύνη και αξιοπρέπεια οφείλει να εί-
ναι διαρκής. Το στοίχημα του γαλ-
λικού κινήματος παραμένει η συ-
γκρότηση ενός κοινού οράματος 
για τα κομμάτια αυτά της κοινωνίας 
που απορρίπτουν την φιλελεύθερη 
παγκοσμιοποίηση.     

       

          AΦΙΕΡΩΜΑ: ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Το «μη χείρον» στον δεύτερο γύρο
Η συγκρότηση ενός «ρεπουμπλικανικού μετώπου» ενάντια στην άκρα δεξιά δεν δείχνει να πείθει τους γάλλους
Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

“ 
Η καινοτομία του 

προγράμματος Μα-

κρόν έγκειται, θα 

έλεγε κανείς, στην 

προσπάθεια σύνθε-

σης των πιο φιλε-

λεύθερων πολιτι-

κών που εφαρμό-

στηκαν στη Γαλλία 

κατά τις δύο τελευ-

ταίες πενταετίες
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Οι γαλλικές εκλογές δεν έχουν μόνο 
μεγάλη σημασία για τη Γαλλία, αλλά 
και για την ίδια την Ευρώπη και το συ-
νολικό πολιτικό κλίμα που κυριαρχεί 
σ’ όλο τον δυτικό κόσμο. Κατ’ αρχάς, 
η πρώτη διαπίστωση είναι πως το 
παλιό πολιτικό σύστημα έχει εισέλ-
θει σε μια ανεπίστρεπτη κρίση, γε-
γονός που επιβεβαιώθηκε μετά τις 
εκλογές στις ΗΠΑ και την εκλογή του 
Τραμπ, το Brexit στη Μ. Βρετανία και 
τις μεγάλες ανατροπές το πολιτικού 
σκηνικού στην Ιταλία.  

Β 

ιώνουμε μπροστά στα μά-
τια μας τη σταδιακή ανατρο-
πή ενός πολιτικού συστή-
ματος που κυριαρχεί στην 

πραγματικότητα στην Ευρώπη μετά 
τον Β' Π.Π. και κατεξοχήν μετά τη δε-
καετία του 1970. Σε όλη αυτήν τη μα-
κρά διάρκεια ειρηνικής περιόδου 
στην Ευρώπη, ενίσχυσης  της συνερ-
γασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών κρα-
τών και συγκρότησης του κοινωνι-
κού κράτους, αναδείχθηκε ένα πο-
λιτικό σύστημα στηριγμένο σ’ ένα δί-
πολο: Από τη μια πλευρά οι δυνάμεις 
της κεντροδεξιάς (από τον Ντεγκόλ 
και τον Αντενάουερ μέχρι τη Μέρκελ) 
και από την άλλη η σοσιαλιστική πτέ-
ρυγα με πλέον προβεβλημένους εκ-
προσώπους τον Βίλι Μπραντ και τον 
Φρανσουά Μιτεράν – στην Ελλάδα, 
το δίπολο Κωνσταντίνου Καραμανλή 
και Ανδρέα Παπανδρέου.  

Αυτό το σύστημα στηριζόταν σε 
ορισμένους βασικούς άξονες: 

Πρώτον και κύριο, τη θέληση των 
ΗΠΑ να συγκροτήσουν στην Ευρώπη 
ένα πολιτικό, κοινωνικό και στρατι-
ωτικό αντίβαρο απέναντι στη Σ. Ένω-
ση και στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας, 
μέσω του ΝΑΤΟ και της δημιουργίας-
ενίσχυσης των δυτικοευρωπαϊκών 
μηχανισμών: ΕΟΚ, Ευρωπαϊκής Ένω-
σης κ.λπ.  

Δεύτερον, η ενίσχυση του δυτικο-
ευρωπαϊκού πόλου στηριζόταν στην 
κυριαρχία του δυτικού κεφαλαίου και 
των δυτικών πολυεθνικών επιχειρή-
σεων σε παγκόσμια κλίμακα και την 
αλληλοδιείσδυση αμερικανικών και 
ευρωπαϊκών συμφερόντων. 

Τρίτον, στο εσωτερικό των χω-
ρών, και της Ε.Ε. αυτό το οικοδόμη-
μα ακουμπούσε σε μια μορφή κοινω-
νικής ισορροπίας όπου κεφάλαιο και 
εργατική τάξη συγκρούονταν μέσα 
στα όρια του συστήματος, ενισχύοντας 
εν τέλει τη συνοχή του.

 

Η κρίση της παγκοσμιοποίησης
Όμως, από τη δεκαετία του ’90 και 
μετά, οι προϋποθέσεις της πολιτικής 
και κοινωνικής ισορροπίας στην Ευ-
ρώπη μπήκαν σε κρίση. 

Α. Πρώτα απ’ όλα, η επέκταση της λε-
γόμενης παγκοσμιοποίησης οδήγη-
σε στη σταδιακή μετατόπιση του οι-
κονομικού κέντρου βάρους από τη 
Δύση στην Ανατολή και από την Αμε-
ρική και τις ευρωπαϊκές χώρες στην 
Κίνα, και ακολουθούν η Ινδία κ.λπ. 
Πρόκειται για μετατόπιση πρωτοφα-
νή στην παγκόσμια ιστορία εδώ και 
οκτώ αιώνες.

Β. Για να μπορέσουν ν’ αντέξουν στο 
μπούμερανγκ της παγκοσμιοποίη-
σης που πλήττει την ίδια την παρα-
γωγή και τις κοινωνίες τους, οι ελίτ 
της Δύσης είναι υποχρεωμένες να 
διαρρήξουν την κοινωνική ισορρο-
πία των χωρών τους, περιθωριοποι-
ώντας την εργατική τάξη και ένα μέ-
ρος των μεσαίων στρωμάτων και να 
συντρίψουν το κοινωνικό κράτος 
μέσα από ιδιωτικοποιήσεις και την 
εισαγωγή φθηνού ανασφάλιστου ερ-
γατικού δυναμικού. 

Γ. Τέλος, η κατάρρευση του σοσια-
λιστικού στρατοπέδου δημιούργη-
σε συνθήκες ένταξης ενός μεγάλου 
μέρους των χωρών της Ανατολικής 
Ευρώπης στην Ε.Ε. ώστε να απομα-
κρυνθούν οριστικά από τη Ρωσία, γε-
γονός που έκανε ακόμα πιο χαώδη 
την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Έτσι, η παγκοσμιοποίηση που 
εγκαινιάστηκε από τον Ρέιγκαν και τη 
Θάτσερ  για να απαντήσουν στην αυξα-
νόμενη ισχύ του εργατικού κινήματος 
και των νέων κοινωνικών κινημάτων 
στη δεκαετία του 1980 (οικολογικό, 

νεολαιίστικο κ.λπ.) και η οποία απέ-
δωσε σημαντικούς καρπούς για τις 
ανώτερες τάξεις –έγιναν πιο φθηνά 
τα βιομηχανικά προϊόντα παραγόμενα 
σε χώρες με μηδαμινούς μισθούς– με-
ταβλήθηκε μετά το 2000 σε μπούμε-
ρανγκ. Οι περισσότερες δυτικές οικο-
νομίες αποβιομηχανοποιήθηκαν και 
το κέντρο βάρους της οικονομίας με-
τατέθηκε. 

Στο εσωτερικό των δυτικών κοι-
νωνικών ενισχύθηκαν οι κοινωνικές 
αντιθέσεις και ανισότητες και ένα με-
γάλο κομμάτι των λαϊκών στρωμά-
των, που στο παρελθόν ήταν ενταγμέ-
νο στο παλαιό σύστημα ισορροπίας, 
περιθωριοποιήθηκε βίαια και δραμα-
τικά. Κατά συνέπεια χάθηκε η οικονο-
μική και κοινωνική βάση της λεγόμε-
νης σοσιαλδημοκρατικής ισορροπίας 
των δυτικών κοινωνιών.

 Ένα νέο πολιτικό πεδίο
Τα αποτελέσματα δεν άρχισαν να κατα-
δειχθούν και στο πολιτικό πεδίο. Αντί 
της συναίνεσης προκλήθηκε η πόλω-
ση και τα παλαιά πολιτικά κόμματα, 
ιδίως τα σοσιαλδημοκρατικά, μπήκαν 
σε μια βαθύτατη κρίση. Από την άλλη 
πλευρά, οι συνέπειες της παγκοσμι-
οποίησης μέσα από την αποβιομηχα-
νοποίηση και την ενίσχυση των μετα-
ναστευτικών ροών, οδηγούν ένα αυ-
ξανόμενο τμήμα των κατώτερων και 
μεσαίων κοινωνικών στρωμάτων σε 
απόρριψη των πολιτικών εκφραστών 
της παγκοσμιοποίησης. Όλο και πε-
ρισσότερο θα τείνουν να εμφανίζονται 
πολιτικές δυνάμεις προερχόμενες είτε 
από την αριστερά είτε από την άκρα δε-
ξιά του πολιτικού φάσματος, που θα 
θέτουν στην προμετωπίδα τους την 
επιστροφή σε μηχανισμούς προστασί-

ας της εθνικής οικονομίας και των κοι-
νωνικών θεσμών. 

Στην Αμερική, δύο δυνάμεις εκτός 
του κεντρικού πολιτικού συστήματος, 
από τη μια πλευρά ο Σάντερς, που παρ’ 
ολίγον να υπερκεράσει την Κλίντον, 
και από την άλλη ο Τραμπ που εκβίασε 
την αποδοχή του από το Ρεπουμπλικα-
νικό Κόμμα, ήρθαν να αμφισβητήσουν 
τις σταθερές ενός δικομματικού συ-
στήματος, σχεδόν διακοσίων πενήντα 
χρόνων. Στη Βρετανία, δυνάμεις εκτός 
των δύο μεγάλων κομμάτων, κατεξο-
χήν εκείνες του Φάραντς, οδήγησαν 
στο απρόσμενο για το διεθνές σύστη-
μα Brexit. Στην Ιταλία, ο Μπέπε Γκρίλ-
λο, που έχει αναρτήσει ανοικτά στις 
σημαίες του τα συνθήματα υπέρβα-
σης της αριστεράς και της δεξιάς, προ-
ηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις, 
ενώ και η ακροδεξιά Λίγκα του Βορ-
ρά ενισχύεται. Εξάλλου και στην Ισπα-
νία οι Ποδέμος χρησιμοποιούν ανάλο-
γα συνθήματα.

Οι γαλλικές εκλογές, ένα ακόμα 
αποφασιστικό βήμα

Τέλος στη Γαλλία, για πρώτη φορά με-
ταπολεμικά, καμία από τις δύο κυρίαρ-
χες μέχρι σήμερα παρατάξεις των σο-
σιαλιστών και των κληρονόμων της 
γκολικής δεξιάς δεν κατόρθωσε να 
φθάσει στον τελικό γύρο των προεδρι-
κών εκλογών. Αντίθετα, είδαμε δύο 
υποψηφίους που διεκδίκησαν ανοι-
κτά το τέλος της παγκοσμιοποίησης, 
ακόμα και την έξοδο της Γαλλίας από 
την ζώνη του ευρώ, τον Ζαν-Λυκ Με-
λανσόν από τα αριστερά, και τη Μαρίν 
Λεπέν από την άκρα δεξιά, να συγκε-
ντρώνουν πάνω από το 40% στον πρώ-
το γύρο, και παρ’ ολίγον να βρεθούν 
αυτοί αντιμέτωποι στον δεύτερο γύρο 
των εκλογών. 

Και αν το σύστημα κατόρθωσε την 
τελευταία στιγμή να αναδείξει έναν 
υποψήφιο ικανό να αντιμετωπίσει 
αυτή την εξέλιξη, το έκανε πάλι μέσα 
από ένα τέχνασμα: Ο Μακρόν αναδεί-
χθηκε ως ο υποψήφιος της υπέρβασης 
της αριστεράς και της δεξιάς, έχοντας 
ως αντίπαλο επίσης μία υποψήφια που 
εμφανίζεται με τα ίδια συνθήματα. Δη-
λαδή στην κλασσική χώρα της αντιπα-
ράθεσης αριστερά–δεξιά, τη Γαλλία, οι 
δύο αντίπαλοι για το προεδρικό χρίσμα 
εμφανίζονται απογαλακτισμένοι από 
αυτή την ιστορική αντίθεση!

Βρισκόμαστε λοιπόν σε μια επο-
χή όπου διαμορφώνονται οι τάσεις 
και τα ρεύματα που θα κυριαρχή-
σουν στις επόμενες δεκαετίες. Οι ευ-
ρωπαϊκοί λαοί και η Δύση συνολικό-
τερα που εγκαινίασαν τις διαδικασίες 

της παγκοσμιοποίησης από τότε που 
οι σταυροφόροι εισήλθαν στην Κων-
σταντινούπολη το 1204, νοιώθουν, για 
πρώτη φορά στην ιστορία τους, την πα-
γκοσμιοποίηση ως απειλή τόσο στην 
οικονομία τους, όσο για την κοινωνική 
τους συνοχή, ενώ υπερασπιστές της 
παγκοσμιοποίησης, και μάλιστα οι πιο 
ακραίοι, γίνονται οι παλιές αποικίες 
και ημιαποικίες της Δύσης, με επικε-
φαλής την Κίνα. Έτσι, στο συνέδριο του 
Νταβός φέτος, ήταν ο πρόεδρος της Κί-
νας Ξι που εμφανίστηκε ως ο μεγάλος 
πρόμαχος της παγκοσμιοποίησης και 
των αγορών!

Γι' αυτό και οι γαλλικές εκλογές, 
άσχετα από το τελικό τους αποτέλεσμα 
και παρότι θα αναδείξουν πιθανότατα 
τον Μακρόν στην εξουσία, σηματοδο-
τούν ένα ακόμα βήμα σ’ αυτή την πο-
ρεία μιας μεγάλης ιστορικής ανατρο-
πής. Μόνον και μόνον το γεγονός ότι 
ένα κόμμα, όπως το Εθνικό Μέτωπο, 
που ξεκίνησε πρωτοεμφανιζόμενο με 
το 0,2% των ψήφων, τείνει να μεταβλη-
θεί σε ρυθμιστικό παράγοντα της πο-
λιτικής ζωής της χώρας, έχοντας συ-
σπειρώσει, εξαπατώντας τα, την πλειο-
ψηφία των λαϊκών στρωμάτων (πάνω 
από το 45% των εργατών και αγρο-
τών), καταδεικνύει το μέγεθος των αλ-
λαγών. 

Εξάλλου, και την άλλη όχθη του 
πολιτικού φάσματος, ο Μελανσόν κα-
τόρθωσε να συντρίψει το Σοσιαλιστικό 
Κόμμα και τον υποψήφιό του, τον Αμόν 
(που μόλις ξεπέρασε το 6% των ψή-
φων) με συνθήματα και αιτήματα επι-
στροφής της οικονομικής ανεξαρτη-
σίας της Γαλλίας και απόρριψης  της 
παγκοσμιοποίησης. Ο Μελανσόν προ-
βάλλοντας την εθνική τρίχρωμη ση-
μαία αντί της κλασσικής κόκκινης της 
αριστεράς, υπέδειξε και αυτός προς τα 
πού φυσάει ο άνεμος. 

Ακόμα και ο Μακρόν, που μέχρι 
χθες εμφανιζόταν ως ακραιφνής υπε-
ρασπιστής της Ε.Ε. και του ευρώ, υπο-
χρεώθηκε να θέσει, δειλά-δειλά, νέα 
στοιχεία στην  ατζέντα του, ώστε να 
μπορεί να αντιμετωπίζει τουλάχιστον 
εν μέρει τις κατηγορίες που εκτοξεύ-
ουν οι αντίπαλοί του, πως αποτελεί 
τον υποψήφιο των τραπεζών και του 
πολυεθνικού κεφαλαίου. Ακόμα και 
αυτός υποχρεώθηκε να υποστηρίξει 
πως εάν δεν υπάρξει μια βαθειά αλλα-
γή στην ευρωπαϊκή πολιτική, μέσα σε 
δύο τρία χρόνια, προς μία κατεύθυνση 
απόρριψης των πιο ακραίων παγοσμι-
οποιητικών πολιτικών και της γερμα-
νικής πολιτικής της λιτότητας, η Γαλ-
λία θα οδηγηθεί με τη σειρά της  στο 
Frexit. 

Του Γιώργου Καραμπελιά

Οι γαλλικές  εκλογές  και η προοπτική της Ευρώπης
Η Δύση για πρώτη φορά στην ιστορία νιώθει την παγκοσμιοποίηση ως απειλή 

Στην κλασσική χώρα της αντιπαράθεσης αριστερά–δεξιά, τη Γαλλία, οι 
δύο αντίπαλοι για το προεδρικό χρίσμα εμφανίζονται απογαλακτισμέ-
νοι από αυτή την ιστορική αντίθεση!
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Τα γεγονότα στην ΠΓΔΜ έδωσαν 
το έναυσμα για έναν νέο διχα-
σμό στην Σερβία, ως προς το ποια 
γραμμή πρέπει να ακολουθήσει 
στην εξωτερική της πολιτική. Σε 
μια περίοδο που έδειχνε αποφα-
σισμένη να αναθεωρήσει την έως 
τώρα στάση της έναντι της ΠΓΔΜ, 
τα αντανακλαστικά της σερβικής 
διπλωματίας στρέφονται εκ νέου 
προς την καταστροφική και πολ-
λάκις χρεοκοπημένη θέση της 
υπεράσπισης της νοτιοσλαβικής 
αλληλεγγύης έναντι του αλβανι-
κού μεγαλοϊδεατισμού. 

Γ 
ια τα σερβικά συμφέροντα, 
η πραγματικά καταστροφι-
κή απόφαση να αναγνωρί-
σει τη γειτονική χώρα με το 

συνταγματικό της όνομα, που ελήφθη 
το 1996, μπορεί να δικαιολογηθεί 
μόνο, και εν μέρει, από τον ρόλο που 
επρόκειτο να διαδραματίσει η κυβέρ-
νηση των Σκοπίων στην ανάσχεση του 
αναπτυσσόμενου αλβανικού σεπαρα-
τισμού αμέσως μετά το τέλος του αι-
ματηρού εμφυλίου και τη διάλυση της 
γιουγκοσλαβικής ομοσπονδίας. 

Έκτοτε, όμως, η συνεχής ευθυ-
γράμμιση των Σκοπίων με την Πρί-
στινα (αναγνώριση της μονομερούς 
ανακήρυξης της ανεξαρτησίας του 
Κοσόβου το 2009 –ταυτόχρονα με το 
Μαυροβούνιο– υποστήριξη της έντα-
ξης της λεγόμενης Δημοκρατίας του 
Κοσόβου στην Ουνέσκο, 2015) προ-
καλούσε τη δυσαρέσκεια της σερβι-
κής πλευράς. Οι πρόσφατες δηλώ-
σεις του υπουργού Εξωτερικών της 
Σερβίας, Ίβιτσα Ντάτσιτς, σύμφωνα με 
τις οποίες η Σερβία διέπραξε μεγάλο 
σφάλμα αναγνωρίζοντας την ΠΓΔΜ 
με το συνταγματικό της όνομα, θα 
μπορούσαν να εκληφθούν ως στρο-
φή της σερβικής πολιτικής στο συγκε-
κριμένο ζήτημα, κάτι που στην Αθήνα 
χαιρετίστηκε με ένα μείγμα ενθουσια-
σμού και χαιρεκακίας.

Στους επίσημους κύκλους του Βε-
λιγραδίου, κυρίως στα κοινοβουλευ-
τικά κόμματα και τα ΜΜΕ, υπάρχουν 
δύο αντίθετες μεταξύ τους αφηγή-
σεις για τις πρόσφατες εξελίξεις στην 
ΠΓΔΜ. Από τη μία είναι τα κόμματα της 
συγκυβέρνησης και οι φιλοκυβερνη-
τικοί αναλυτές που δίνουν μεγαλύτε-
ρη βαρύτητα στον γεωπολιτικό χαρα-
κτήρα της παρούσας κρίσης, και από 
την άλλη η πλειονότητα των κομμά-
των της αντιπολίτευσης και των ανε-
ξάρτητων αναλυτών, που τονίζουν 
περισσότερο την κατάσταση στο εσω-

τερικό της γειτονικής χώρας. 
Η πρώτη πλευρά διακρίνει πίσω 

από τις ταραχές στα Σκόπια τον ξένο 
παράγοντα (Ατλαντική Συμμαχία), ο 
οποίος υποκινεί την αποσταθεροποίη-
ση όχι μόνο του καθεστώτος των Σκο-
πίων, αλλά και της πολιτικής ηγεσί-
ας στη Σερβία. Η ερμηνεία αυτή πα-
ρουσιάζεται ως μέρος ενός ευρύτε-
ρου πλαισίου «πορτοκαλί επαναστά-
σεων» στα δυτικά Βαλκάνια, στόχος 
των οποίων είναι η καταπολέμηση 
οποιασδήποτε τάσης υπέρ της άσκη-
σης ανεξάρτητης εξωτερικής και πε-
ριφερειακής πολιτικής από τις βαλκα-
νικές κυβερνήσεις. Στην περίπτωση 
της ΠΓΔΜ πρόκειται, όπως λένε, για 
τη δράση του αμερικανικού «βαθέως 
κράτους», το οποίο, χρησιμοποιώντας 
τον αλβανικό παράγοντα, αποδομεί 
τον «ανυπάκουο» Γκρουέφσκι, γεγο-
νός που θα πρέπει να προκαλεί ανη-
συχίες και στη σερβική κυβέρνηση, 
η οποία δεν αποκλείει το ενδεχόμε-
νο μεταλαμπάδευσης της κρίσης στο 
εσωτερικό της. Το «μακεδονικό προ-
ηγούμενο», άλλωστε, αποτέλεσε ένα 
σημαντικό επιχείρημα του επικοινω-
νιακού επιτελείου του πρωθυπουρ-
γού Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις πρόσφα-
τες προεδρικές εκλογές ως δυνητική 
απειλή αποσταθεροποίησης της Σερ-
βίας σε περίπτωση επικράτησης κά-
ποιου άλλου υποψηφίου.

Υπό αυτό το πρίσμα ερμηνεύθη-
καν και οι διαμαρτυρίες φοιτητών και 
πολιτών που λαμβάνουν χώρα κα-
θημερινά εδώ και ένα μήνα, καταγ-
γέλλοντας άνιση προβολή των υπο-
ψηφίων κατά την προεκλογική περί-
οδο και πολλές παρατυπίες κατά την 
εκλογική διαδικασία των προεδρι-
κών εκλογών η οποία ανέδειξε νικη-
τή τον πρωθυπουργό Βούτσιτς. Οι δι-
αφωνούντες με την οπτική αυτή, οι 
οποίοι υφίστανται έναν συνεχή απο-
κλεισμό από τα ΜΜΕ πλην ελαχίστων 
εξαιρέσεων (εφημερίδα Danas), 
αποδίδουν την κρίση στο εσωτερικό 
της ΠΓΔΜ στο γεγονός ότι ο Γκρουέφ-
σκι έχασε στις εκλογές και στην απρο-
θυμία του να παραδώσει την εξουσία, 
μολονότι η αντιπολίτευση έχει κερ-
δίσει 67 από τις 120 έδρες του κοι-
νοβουλίου. Όπως προβλέπεται από 
τη συμφωνία της Αχρίδας, ένα μέρος 
της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
συγκροτείται από βουλευτές του αλ-
βανικού κόμματος DUI, το οποίο μέ-
χρι τώρα αποτελούσε κυβερνητικό 
εταίρο του Γκρουέφσκι. Το γεγονός 
ότι οι πρώην εταίροι έγιναν εν μια νυ-
κτί «τρομοκράτες» και «παράγοντες 
αποσταθεροποίησης» εκλαμβάνεται 

ως μια προσπάθεια του καθεστώτος 
να μετατρέψει μια πολιτική κρίση σε 
διεθνοτικό ζήτημα, ώστε η διεφθαρ-
μένη κυβέρνηση Γκρουέφσκι να πα-
ραμείνει στην εξουσία και να αποφύ-
γει τις διώξεις. Ο τελευταίος εμφανί-
ζεται στα σερβικά καθεστωτικά ΜΜΕ 
ως σύμμαχος της Σερβίας και ήρωας 
στον αγώνα για την εθνική ανεξαρτη-
σία των βαλκανικών χωρών κατά των 
ξένων δυνάμεων. 

Πέραν τούτου τα ελεγχόμενα σερ-
βικά μέσα δεν αναφέρονται καθόλου 
στη συμμαχία του Σερβικού Προοδευ-
τικού Κόμματος της ΠΓΔΜ (Srpska 
Napredna Stranka u Makedoniji, 
SNSM), με τον μέχρι πρότινος αρχηγό 
της αντιπολίτευσης, Ζόραν Ζάεβ,  ενώ 
αντιθέτως τονίζουν τη συμμαχία του 
Δημοκρατικού Κόμματος των Σέρβων 
στην ΠΓΔΜ (Demokratska Patrija Srba 
u Makedoniji, DPSM) με το κόμμα του 
Νίκολα Γκρουέφσκι, VMRO-DPMNE. 
Αντίθετα, οι ηγέτες της αντιπολίτευ-
σης παρουσιάζονται ως συνωμότες 
και μέλη εγκληματικών οργανώσε-
ων που στοχεύουν στη διάλυση νο-
μίμως αιρετών κυβερνήσεων. Δυστυ-
χώς, αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας 
των σημερινών σερβικών ΜΜΕ.

Στην πραγματικότητα, η σερβική 
εξωτερική πολιτική βρίσκεται μετα-
ξύ των συμπληγάδων του αλβανικού 
μεγαλοϊδεατισμού και του σλαβομα-
κεδονικού αντισερβικού αναθεωρητι-
σμού. Τον πρώτο ενσαρκώνουν τα αλ-
βανικά μειονοτικά κόμματα, τα οποία 
μέχρι τώρα ήταν κυβερνητικοί εταίροι 
του Γκρουέφσκι και τα οποία, επί σει-
ρά ετών, συνεργάζονται στενά με τους 
ηγέτες του «ανεξάρτητου» Κοσόβου, 
αλλά και με τον πρωθυπουργό της Αλ-
βανίας, Έντι Ράμα, υποστηρίζοντας τα 

αιτήματα για την ανακήρυξη της ΑΟΖ 
στο Ιόνιο ή θέτοντας ζήτημα γενοκτο-
νίας των Τσάμηδων κατά τη διάρκεια 
του ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. 

Η δεύτερη περίπτωση, που είναι 
επίσης γνωστή και στην Ελλάδα, όχι 
μόνο εξοβελίζει κάθε στοιχείο της 
ιστορικής παρουσίας των Σέρβων 
στην περιοχή, αλλά με τους ισχυρι-
σμούς της περί αρχαίας καταγωγής, 
αρνείται και αυτόν τον σλαβικό χαρα-
κτήρα του τοπικού πληθυσμού. Τα κα-
θεστωτικά ΜΜΕ στη Σερβία, τα οποία, 
σύμφωνα με νέες καταγγελίες του 
Ζάεβ, χρηματοδοτούνται και από τον 
Γκρουέφσκι, υποστηρίζουν με τέτοια 
θέρμη τα σενάρια αποσταθεροποίη-
σης στην ΠΓΔΜ σαν να αναφέρονται 
σε γεγονότα που θα μπορούσαν να 
λάβουν χώρα στη Σερβία, εάν ο Βού-
τσιτς χάσει την υποστήριξη του εκλο-
γικού σώματος.

Χαρακτηριστικό των ομοιοτήτων 
μεταξύ Βούτσιτς και Γκρουέφσκι είναι 
το γεγονός ότι οι διαδηλωτές στα Σκό-
πια κατηγορήθηκαν από το καθεστώς 
ως «Σέρβοι πράκτορες», που εξει-
δικεύονται σε «πολύχρωμες» επα-
ναστάσεις, ενώ από την πλευρά τους 
τα σερβικά μέσα διέδιδαν ψευδείς ει-
δήσεις περί παρείσφρησης Αλβανών 
και Σκοπιανών πρακτόρων που επι-
διώκουν την πτώση της νόμιμης κυ-
βέρνησης. Αξιοσημείωτο είναι επίσης 
ότι οι ταραχοποιοί που εισέβαλαν στο 
κοινοβουλίο των Σκοπίων πριν λί-
γες ημέρες έχουν το ίδιο προφίλ με 
τα άτομα που εμφανίζονται κατά και-
ρούς στα εκλογικά κέντρα στη Σερ-
βία, όπως και στην κατεδάφιση ενός 
ολόκληρου τετραγώνου στο κέντρο 
του Βελιγραδίου, όπου προβλέπεται 
η εφαρμογή του αμφιλεγόμενου προ-

γράμματος για την οικιστική ανάπλα-
ση της παρόχθιας ζώνης του ποταμού 
Σάβα στο Βελιγράδι, γνωστού και ως 
«Belgrade Waterfront».   

Τα παραπάνω δεν αναφέρονται σε 
καμία περίπτωση για να εξιλεωθεί το 
κόμμα του και ο ίδιος ο Ζάεβ, ο οποί-
ος, μετά τη χθεσινή επίσκεψη υψη-
λόβαθμων εκπροσώπων των ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ και ΕΕ, πολύ πιθανόν να είναι 
ο επόμενος πρωθυπουργός, αν και 
παραμένει ακόμα αμφίβολο ότι χαί-
ρει ευρείας λαϊκής υποστήριξης. Εξ 
αιτίας των περίπλοκων διεθνοτικών 
σχέσεων στο εσωτερικό της ΠΓΔΜ, η 
Σερβία θα έπρεπε να είναι έτοιμη για 
κάθε ενδεχόμενο καθώς, εκτός από 
το ζήτημα της αναγνώρισης του Κο-
σόβου και τα υπόλοιπα σημαντικά δι-
μερή ζητήματα, όπως οι διώξεις ιερέ-
ων της σερβικής Ορθόδοξης Εκκλη-
σίας στην επικράτεια της ΠΓΔΜ και οι 
απόπειρες αφομοίωσης της σερβικής 
μειονότητας θα παραμείνουν άλυτα. 
Την ίδια, εάν όχι χειρότερη, πολιτι-
κή, οι Σέρβοι μειονοτικοί βίωσαν όλα 
αυτά τα χρόνια και από τον Γκρουέφ-
σκι. Ο τελευταίος, ο οποίος αποτελού-
σε μέχρι χθες χρήσιμο συνεργάτη της 
Ευρωατλαντικής Συμμαχίας, φαίνε-
ται ότι θα τερματίσει την καριέρα του 
με την ταμπέλα του αυταρχικού ηγέτη 
που αποτελεί τροχοπέδη στον εκδη-
μοκρατισμό της χώρας του. Το σίγου-
ρο είναι ότι η ΠΓΔΜ μετατρέπεται σε 
ένα πεδίο όπου η Σερβία δεν θα έχει 
κανένα πλέον στήριγμα. 

Ως εκ τούτου, η σύσφιξη των σχέ-
σεων με την Ελλάδα για την αντιμε-
τώπιση νέων κινδύνων και απειλών 
καθίσταται επιτακτική και επείγου-
σα ανάγκη. Απομένει να δούμε και τη 
στάση που θα τηρήσει η Ελλάδα ένα-
ντι του αλβανικού παράγοντα καθώς 
είναι γνωστό ότι διάφοροι διπλωμα-
τικοί κύκλοι τίθενται υπέρ της προ-
σέγγισης με το αλβανικό στοιχείο, με 
την προοπτική μιας υποτιθέμενης δι-
ευθέτησης των διμερών ελληνοαλ-
βανικών ζητημάτων (όπως είναι το 
ζήτημα της ΑΟΖ στο Ιόνιο Πέλαγος). 
Η παράπλευρη απώλεια σε αυτή την 
περίπτωση θα ήταν η μεταβολή της 
ελληνικής διπλωματίας στο ζήτημα 
του Κοσόβου. Το ζήτημα της ελλη-
νοαλβανικής προσέγγισης δεν είναι 
ασφαλώς κάτι καινούριο, καθώς και 
στο παρελθόν υπήρξαν παρόμοιες 
τάσεις. Απομένει να δούμε εάν η ελ-
ληνική διπλωματία θα εισέλθει σε 
νέες ατραπούς ή θα επιλέξει τις πα-
ραδοσιακές συμμαχίες.  

*Πολιτικός Επιστήμονας

Σερβία και Σκόπια: Σεισμοί και μετακινήσεις 
οι σερβικές αντιδράσεις στις πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις στα σκόπια.

Του Μίλαν Κορισάνατς*

«Στην πραγματικότητα, η σερβική εξωτερική πολιτική βρίσκεται μεταξύ 
των συμπληγάδων του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού και του σλαβομα-
κεδονικού αντισερβικού αναθεωρητισμού. »
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Αρκετές αναφορές δείχνουν ότι 
μπορεί να υπάρξει συμμαχία μετα-
ξύ Αλ-Κάιντα και Ισλαμικού Κρά-
τους στο Ιράκ, μετά την απελευθέ-
ρωση της Μοσούλης. 

Ο 

Ιρακινός αντιπρόε-
δρος Aϊγιάντ Αλλάουι 
αποκάλυψε ότι η Αλ 
Κάιντα και το Ισλαμι-

κό Κράτος (ΙΚ) συζητούν για πιθα-
νή συμμαχία. Παρά τις διαφορές 
τους, είναι δυνατή η μεταξύ τους 
προσέγγιση, ειδικά αν υπάρξει 
αλλαγή ηγεσίας σε μία εξ αυτών. 
Ο Αλλάουι, σε συνέντευξη Τύπου 
(17/4/2107) είπε: «Οι διαπραγμα-
τεύσεις έχουν ήδη αρχίσει. Πραγ-
ματοποιούνται συζητήσεις και δι-
άλογοι μεταξύ εκπροσώπων του 
[Αμπού Μπακρ] αλ-Μπαγκντάτι 
και του [Αϊμάν] αλ-Ζαουάχρι», 
αναφερόμενος στους ηγέτες του 
IΚ και της Αλ Κάιντα. Επίσης πρό-
σθεσε: «Δεν βλέπω το IΚ να εξα-
τμίζεται στον αέρα, θα κρύβονται 
σε αδρανείς θύλακες, διαχέοντας 
το δηλητήριό τους σε όλο τον κό-
σμο».

Σε συμφωνία με τη δήλωση 
του Αλλάουι, οι υπηρεσίες πλη-
ροφοριών του Ιράκ ανέφεραν την 
27η Απριλίου ότι κορυφαία στελέ-
χη του ΙΚ επέστρεψαν στην επαρ-
χία Ντιγιάλα του Α. Ιράκ για έναρξη 
διαπραγματεύσεων με υπολείμμα-
τα της Αλ-Κάιντα, προς δημιουργία 
νέας συμμαχίας.

Υπάρχουν ενδείξεις ότι εξέ-
χουσες τζιχαντικές δυνάμεις στην 
περιοχή ετοιμάζουν σχέδια για 
όταν το ΙΚ χάσει εδάφη. Σε αυτό 
το πλαίσιο, ο Ζαουάχρι προέτρεψε 
τους τζιχαντιστές, με δημοσιευμέ-
νο ηχητικό μήνυμα (23/4/2017), 
να προβούν σε τζιχάντ και να προ-
ετοιμαστούν για πόλεμο διαρκείας 
κατά των «σταυροφόρων και των 
συμμάχων τους, σιιτών και αλε-
βιτών». Επίσης, να επιλέξουν τα-
κτικές αντάρτικου και να συνενω-
θούν, λέγοντας: «Πρέπει να ενω-
θείτε και να συνασπισθείτε με τους 
μουσουλμάνους και τους τζιχαντι-
στές αδελφούς στη Συρία και σε 
όλο τον κόσμο». Ακόμη, υπέδειξε 
αυτοκριτική και αναθεώρηση, συ-
μπεριλαμβάνοντας σε αυτά και τον 
ίδιο. Διότι, είναι «το πρώτο βήμα 

προς τη νίκη». Αυτό δείχνει ότι 
ανοίγει νέα σελίδα στην πολιτική 
των σχέσεών του με άλλες οργα-
νώσεις και ομάδες τζιχαντιστών, 
και τούτο αποδεικνύει όσα απο-
κάλυψε η Υπηρεσία πληροφοριών 
του Αλλάουι. 

Είναι σαφές ότι η αλ-Κάιντα 
βλέπει τις διαδοχικές απώλειες 
του ΙΚ ως ευκαιρία ανάκτησης του 
ηγετικού της ρόλου μεταξύ των 
ενόπλων τζιχαντικών ομάδων, 
στην επικείμενη φάση. Το ΙΚ υπε-
ξαίρεσε την επιρροή της Αλ-Κάιντα 
με τις στρατιωτικές του νίκες και 
την αναγγελλία ίδρυσης ισλαμι-
κού χαλιφάτου, αλλά οι πρόσφα-
τες αποτυχίες ενισχύουν και πάλι 
τον ρόλο που παίζει η Αλ-Κάιντα 

στις ομάδες τζιχαντιστών. Το Αμε-
ρικανικό Ινστιτούτο για τη Μελέ-
τη του Πολέμου προειδοποίησε 
τον Φεβρουάριο ότι η Αλ-Κάιντα θα 
δραστηριοποιηθεί πάλι στο Ιράκ, 
συγχρόνως προς τις απώλειες 
εδαφών από το ΙΚ.

Οι διαφορές μεταξύ των δύο 
οργανώσεων εμφανίστηκαν τον 
Μάιο του 2013, όταν ο Ζαουάχρι δι-
έταξε με ηχητικό του μήνυμα «να 
εξαλειφθεί το IΚ». Ο Αλ Μπαγκντά-
τι ανακοίνωσε τον Μάρτιο του 2013 
ότι θα ενοποιήσει το Ισλαμικό Κρά-
τος στο Ιράκ και την Τζαμχάτ αλ-
Νούσρα στη Συρία, για να ιδρύσει 
το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) του Ιράκ 
και της Συρίας, το οποίο στη συ-
νέχεια έγινε γνωστό ως IΚ. Οι δια-
φορές των δύο ομάδων οδήγησαν 
σε αλληλοκατηγορίες για προδο-
σία. Εξέχων ηγέτης του ΙΚ αποκά-
λεσε την Αλ-Κάιντα του Ζαουάχρι, 
«οι Εβραίοι του τζιχάντ». Από την 
πλευρά του, ο Ζαουάχρι επιτέθηκε 
με οξύτητα στον αρχηγό του ΙΚ και 
τον κατηγόρησε πως μαγειρεύ-
ει διαμάχες μεταξύ των τζιχαντι-
στών. Οι μεταξύ τους διαφορές δεν 
περιορίστηκαν μόνο σε δηλώσεις, 
οδήγησαν και σε στρατιωτικές συ-
γκρούσεις.

Ωστόσο, οι ανάγκες της επερ-
χόμενης φάσης επιτάσσουν οι 
ηγέτες αυτών των  οργανώσεων 
να εξετάσουν το ενδεχόμενο προ-
σέγγισης. Οι προσπάθειες ενοποί-
ησης των διάσπαρτων τζιχαντικών 

ομάδων δεν είναι καινούργιες. Η 
Αλ-Κάιντα κατάφερε να στοιχίσει 
τις διάφορες ομάδες υπό το λάβα-
ρό της. Ήταν πολύ ισχυρότερη απ’ 
ό,τι τώρα, επειδή είχε χρήματα και 
βάσεις εκπαίδευσης στο Πακιστάν 
και το Αφγανιστάν, με επικεφαλής 
τον Οσάμα Μπιν Λάντεν, που είχε 
χαρίσμα το οποίο δεν διαθέτει ο δι-
άδοχός του Ζαουάχρι.

Σήμερα η εικόνα είναι εντε-
λώς διαφορετική, καθώς το ΙΚ εί-
ναι ακόμα ισχυρότερο από την Αλ-
Κάιντα, και έχει μεγαλύτερη επιρ-
ροή, παρά τις πρόσφατες μεγά-
λες απώλειες. Ωστόσο, κανείς δεν 
μπορεί να αρνηθεί τη μεγάλη ιδε-
ολογική ομοιότητα των δύο οργα-
νώσεων, που θα μπορούσε να χρη-
σιμεύσει ως εφαλτήριο για επι-
στροφή σε συνεργασία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, ο Χισάμ αλ-Χασέμι, Ιρακι-
νός ειδικός για τις ομάδες τζιχαντι-
στών, δήλωσε στο Al-Monitor ότι 
«οι ηγέτες και τα μέλη του IΚ και 
της αλ-Κάιντα πιστεύουν στο ίδιο 
δόγμα, καθώς έχουν τις ίδιες πη-
γές νομολογίας». Και οι δύο ομά-
δες είναι αφοσιωμένες στις αρχές 
του παγκόσμιου τζιχάντ που ίδρυ-
σε ο Αμπντουλάχ Αζάμ.

Αυτή η ιδεολογική ομοιότητα 
δεν θα εμποδίσει τους δύο επικε-
φαλής να ανταγωνίζονται για την 
ηγεσία του Ισλαμικού Κράτους. Ο 
καθένας τους θεωρεί πως αξίζει 
περισσότερο. Ο Ζαουάχρι είναι ο 
διάδοχος του Μπιν Λάντεν, αλλά 

ο Μπαγκντάτι ταιριάζει καλύτε-
ρα στις ανάγκες δημιουργίας ενός 
«βιλαέτιου». 

Αυτές οι διαφορές χρονολο-
γούνται από την εποχή που ηγέτης 
της Αλ-Κάιντα στο Ιράκ ήταν ο αλ-
Ζαρκάουι, και πίστευαν ότι η νο-
μιμότητα έρχεται από το πεδίο της 
μάχης, όχι από πάνω. Οι ίδιοι ηγέ-
τες διαφωνούν και στις προτεραιό-
τητες του τζιχάντ σε αυτό το στάδιο. 
Παρότι συμμερίζονται και οι δυο 
τον τελικό στόχο για ίδρυση Ισλα-
μικού Χαλιφάτου σε όλο τον κό-
σμο, οι ηγέτες της Αλ-Κάιντα θεω-
ρούν ότι σε αυτό το στάδιο απαιτεί-
ται να χτυπηθεί ο μακρινός εχθρός, 
δηλαδή η Δύση, ιδίως οι Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, ενώ το ΙΚ παραμένει 
προσηλωμένο στον τοπικό εχθρό.

Υπάρχουν διαφορετικά σενά-
ρια για την πιθανή συμμαχία της 
Αλ-Κάιντα – ΙΚ, αλλά αναμφιβό-
λως ο αλ-Μπαγκντάτι και άλλοι 
αξιωματούχοι του ΙΚ δεν θα λει-
τουργήσουν υπό την ομπρέλα της 
Αλ-Κάιντα, όπως συνέβαινε πριν 
από τη εξαγγελία του Ισλαμικού 
Κράτους.

Ο Χασέμι πιστεύει ότι οι βαθιές 
διαφορές καθιστούν δύσκολη την 
προσέγγιση και τη συμμαχία των 
δύο οργανώσεων στην παρού-
σα φάση. «Δεν νομίζω να υπάρ-
χει προσέγγιση σε επίπεδο αλλη-
λοκατανόησης ή συντονισμού σε 
θέμα στρατιωτικό και ασφάλειας.  
...  Όταν σβήσει η μια από τις δύο 
ηγεσίες, τότε θα μπορούν να ενω-
θούν οι δύο ομάδες». Ωστόσο, 
αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι 
θα πάρει καιρό για να σβήσει μία 
εξ αυτών, καθώς το ΙΚ μάχεται σε 
πολλά μέτωπα συγχρόνως, έχει δε 
χάσει τα περισσότερα ηγετικά του 
στελέχη. Επιπλέον, οι ΗΠΑ έχουν 
υποσχεθεί 25 εκατομμύρια δολά-
ρια για πληροφορίες σχετικές με 
τον Μπαγκντάτι, ενώ ταυτόχρο-
να καταδιώκουν τον Ζαουάχρι και 
άλλους ηγέτες της Αλ-Κάιντα. Εάν 
σκοτωθεί ένας εξ αυτών, η προ-
σέγγιση των δύο ομάδων θα είναι 
ευκολότερη.

Μετάφραση: 
Νίκος Κελέρμενος

Θα ενωθεί η Αλ Κάιντα με το Ισλαμικό Κράτος; 
Η αλ κάιντα βλέπει την αναδίπλωση του ικ ως ευκαιρία για να αποκτήσει και πάλι την πρωτοκαθεδρία 

Του Hamdi Malik*

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του αλ-Μπαγκντάτι σε τζαμί στο κέντρο της Μοσούλης (5/7/2014).

“ 
Είναι σαφές ότι η 

Αλ-Κάιντα βλέ-

πει τις διαδοχικές 

απώλειες του ΙΚ 

ως ευκαιρία ανά-

κτησης του ηγε-

τικού της ρόλου 

μεταξύ των ενό-

πλων τζιχαντικών 

ομάδων

http://www.al-monitor.com/pulse/authors/hamdi-malik.html
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Τα δημοσκοπικά ευρήματα, λίγες ημέρες 
πριν από τις εκλογές στα κρατίδια Σλέσβιγκ-
Χολστάιν και Βόρεια Ρηνανία Βεστφαλία, 
προκαλούν έντονη ανησυχία επιβίωσης στο 
κόμμα των Πρασίνων. Η σταθερά καθοδι-
κή τάση, εδώ και αρκετούς μήνες, δεν προ-
μηνύει τίποτα το αισιόδοξο και για τις επερ-
χόμενες ομοσπονδιακές εκλογές του Σε-
πτεμβρίου, πολύ περισσότερο που η μεγά-
λη πλειοψηφία των Γερμανών επιθυμούν τη 
συνέχιση του Μεγάλου Συνασπισμού Χρι-
στιανοδημοκρατών – Σοσιαλδημοκρατών, με 
καγκελάριο, για τέταρτη συνεχόμενη φορά, 
τη Μέρκελ. 

Ό 
μως, αυτό που εντυπωσιάζει δεν εί-
ναι τόσο η αδιαμφισβήτητη «πράσι-
νη παρακμή», που υποχρέωσε ακό-
μα και φιλική προς τους Πράσινους 

εφημερίδα να αναρωτηθεί αν πλέον «χρειαζό-
μαστε τους Πράσινους» (die taz, 3-3-2017), αλλά 
η πανθομολογούμενη διαπίστωση ότι οι Πρά-
σινοι «είναι εδώ και καιρό το πραγματικό κόμ-
μα του κατεστημένου» (die Welt, 29-4-2017), 
ένα κόμμα «πολυτελείας» (Cicero, 29-4-2017) 
και «αντι-ελευθερίας» (der Tagesspiegel, 27-4-
2017) και μάλιστα μ’ έναν ιδιότυπο «ρατσισμό 
του σαλονιού».

Εν τούτοις, άπαντες ομολογούν ότι οι άλλοτε 
«αντισυστημικοί» Πράσινοι «αποχωρούν από το 
πολιτικό προσκήνιο» ως «νικητές». Αφού για δε-
καετίες τα θέματά τους κυριάρχησαν στον δημό-
σιο διάλογο, τώρα πλέον η κοινωνική «πράσινη 
ατζέντα» και πολλά από τα κεντρικά οικολογικά 
προτάγματα έγιναν τμήμα των κομματικών προ-
γραμμάτων των δύο μεγάλων λαϊκών κομμάτων 
(CDU, SPD), με τη «πράσινη» καγκελάριο Μέρ-
κελ να απολαμβάνει συχνά την αμέριστη στήρι-
ξη της πράσινης νομενκλατούρας. Παρότι χωρίς 
δεσπόζουσα ηγετική φυσιογνωμία, οι Πράσινοι 
εξακολουθούν να είναι ο συνδετικός κρίκος και 
ο επιθυμητός πολιτικός σύμμαχος για χριστια-
νοδημοκράτες και για σοσιαλδημοκράτες, και 
να θεωρούνται σταθερά οι αγαπημένοι της Εκ-
κλησίας, των «έγκυρων» ΜΜΕ, των μυριάδων 
ΜΚΟ, των δημοσίων υπαλλήλων, των μοντέρ-
νων παιδαγωγών-κοινωνιολόγων και εν γένει 
των υψηλόμισθων κοσμοπολιτών. 

Μπορεί οι Πράσινοι να έχουν όντως απολέ-
σει τις πρωτοτυπίες σε πολιτικές θέσεις, όπως 
και το μονοπώλιο στα οικολογικά ζητήματα, 
όμως, αντ’ αυτού, έχουν μετεξελιχθεί σε θιασώτες 
της χαμηλής φορολογίας και της «επιβολής της 
ειρήνης» με στρατιωτικά μέσα, σε αυτόκλητους 
υπερασπιστές της, αλά Σόρος, «ανοιχτής κοινω-
νίας» και της ακραίας πολιτικής ορθότητας, του 
άκριτου δικαιωματισμού και της cool πολυπολι-
τισμικότητας. 

Μπορεί να έχουν υποβαθμιστεί σε παρηκμα-
σμένους εραστές της εξουσίας χωρίς προοπτική 
ανάληψής της, όμως αναγνωρίζονται πλέον ως οι 
κύριοι προαγωγοί της εθνικής απονεύρωσης και 

του ακροαριστερού αντιγερμανισμού, ως οι εν-
θουσιώδεις ντελάληδες της απροσδιόριστης «ευ-
ρωπαϊκής ταυτότητας» και ορκισμένοι εχθροί της 
εθνικής Leitkultur, αρνούμενοι να αποδεχτούν 
ότι η μη αποδοχή της κυρίαρχης ταυτότητας σε 
μια χώρα όπως η Γερμανία είναι προφανώς το 
μεγαλύτερο εμπόδιο στην κοινωνική ενσωμάτω-
ση των εκατομμυρίων, με αλλότρια πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά, «νέων Γερμανών», δηλαδή τους 
νέους μετανάστες. 

Μπορεί το «επαναστατικό» προφίλ του πα-
ρελθόντος και ο «προοδευτικός» τρόπος ζωής 
που πρέσβευαν να εξανεμίστηκαν, όμως αντ’ αυ-
τού μετατράπηκαν σε δημόσιους χλευαστές της 
παραδοσιακής μορφής της οικογένειας και σε 
αλαζονικές περσόνες, κατόχους μιας υποτιθέμε-
νης ηθικής ανωτερότητας, που επικεντρώνουν 
την περιλάλητη ανεκτικότητά τους αποκλειστι-
κά στους ομοίους τους και στους προστατευόμε-
νούς τους. Γι’ αυτό και αντιμετωπίζουν τον  μετα-
νάστη ως «δώρο» - και κατ’  επέκταση ως «υπο-
κατάστατο του προλεταριάτου» – και επιχαίρουν 
που το μεταναστευτικό θα  «αλλάξει τη χώρα και 
μάλιστα δραστικά» (Katrin Goering-Eckardt). 

Μπορεί, όντως, το μέγα δίλημμα που τους 
απασχολεί να μην είναι πλέον το «καπιταλισμός 
ή σοσιαλισμός», αλλά το «δημοκρατία (όπως αυ-
τοί την αντιλαμβάνονται) ή αυταρχική εξουσία», 
εξακολουθούν όμως να διατηρούν μια ισχυρή 
δόση προτεσταντισμού, αλλά και υπολειμμά-
των της παλαιοκομμουνιστικής τους επαναστα-
τικότητας –κληρονομιά από τη γενιά του ’68– 
και τις παραδοσιακές κομματικές μηχανορραφί-
ες. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν προ καιρού μετατρα-
πεί σε ιμάντες του «πράσινου καπιταλισμού» και 
σε εκ πεποιθήσεως «αντιρώσοι», ενώ τα τελευ-
ταία χρόνια και σ’ ένα «αντι-AfD-κόμμα», που 
εστιάζει ακόμα και τα περίπλοκα θέματα δημό-
σιας ασφαλείας στις «δεξιές και εθνολαϊκιστι-
κές δυνάμεις», που για τους Πράσινους αποτε-
λούν «συνέχεια του ναζισμού» και ως εκ τούτου 

«απειλή για τη δημοκρατία». Παράλληλα, δεν 
έχουν κανένα πρόβλημα να αναγορεύουν κάθε 
κριτική στο ισλάμ σε «ισλαμοφοβία», την κοινω-
νική κριτική σε «δεξιό λαϊκισμό», να αποδέχο-
νται όχι μόνο τη μαντήλα, αλλά και την μπούρ-
κα ως «γυναικείο δικαίωμα» (Claudia Roth) και 
ν’ αντιμετωπίζουν τη «δεξιά διαμαρτυρία» με 
ανέξοδες ρητορείες για ανεκτικότητα και δημο-
κρατία, χωρίς όμως να δίνουν ιδιαίτερη σημα-
σία στην εφαρμογή τέτοιων αξιών. Αντίθετα, σι-
ωπούν επιδεκτικά για θέματα όπως το ευρώ και 
τις επιπτώσεις του, την αποτυχία της Ευρώπης 
στο προσφυγικό, την εγκληματικότητα και την 
ισλαμική τρομοκρατία, με την αφοπλιστική λογι-
κή: «Συνεχίζουμε απτόητοι την ευρωπαϊκή μας 
πορεία, όπως είμαστε».

Ως εκ τούτου, είναι σαφές ότι για τους χαμέ-
νους της παγκοσμιοποίησης, για τα λαϊκά κοι-
νωνικά στρώματα που υπεραμύνονται της εθνι-
κής τους ταυτότητας και αντιδρούν στον «ισλαμι-
κό κίνδυνο», οι Πράσινοι αποτελούν το πιο μι-
σητό κόμμα της Γερμανίας. Άλλωστε, σε εποχές 
παγκόσμιας αστάθειας, οι κοινωνίες θέτουν άλ-
λες προτεραιότητες από τις πράσινες προτάσεις 
για νέα, μακροπρόθεσμα και πανάκριβα οικολο-
γικά επιτεύγματα, συχνά εκτός πραγματικότητας, 
και για εξωτικούς «δικαιωματισμούς» που συν-
θλίβουν τον κοινωνικό ιστό και τις ταυτότητες. 

Όπως και να είναι όμως και παρότι η προε-
λαύνουσα παρακμή των Πρασίνων είναι σχεδόν 
προδιαγεγραμμένη, το πράσινο Zeitgeist κυρι-
αρχεί στους διαδρόμους των χρηματιστηρίων, 
στα εκκλησιαστικά κονκλάβια, στα γραφεία των 
δημόσιων υπηρεσιών, στις αρχισυνταξίες των 
ΜΜΕ και στα πιο «δημιουργικά» στρώματα της 
κοινωνίας. Εκεί όπου βρίσκεται και αναπαράγε-
ται το σταθερό πράσινο εκλογικό σώμα του κατε-
στημένου, που πιθανόν θα «σώσει την παρτίδα» 
και στις ομοσπονδιακές εκλογές του ερχόμενου 
Σεπτεμβρίου.

Παρότι η προελαύνουσα παρακμή των Πρασίνων είναι σχεδόν προδιαγεγραμμένη, το πράσινο 
Zeitgeist κυριαρχεί στους διαδρόμους των χρηματιστηρίων, στα εκκλησιαστικά κονκλάβια, στα 
γραφεία των δημόσιων υπηρεσιών, στις αρχισυνταξίες των ΜΜΕ και στα πιο «δημιουργικά» 
στρώματα της κοινωνίας

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ευρωπαίοι Πράσινοι
Το «πολυτελές» κόμμα του κατεστημένου

H Eutel-Sat θέλει 
να κλείσει τα 
κουρδικά κανάλια

Η 

Eutel-Sat, με βάση 
την απόφαση του 
Ανώτατου Συμβου-
λίου της Τουρκικής 

Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης, 
θέλει να διακόψει την προβο-
λή του κουρδικού καναλιού της 
Ροζάβα RONAHI TV, διακόπτο-
ντας τη μετάδοσή του από τους 
δορυφόρους. Στην Τουρκία, τον 
τελευταίο χρόνο, έχουν κλείσει 
150 τηλεοπτικοί και ραδιοφωνι-
κοί σταθμοί και ημερήσιες εφη-
μερίδες, ενώ εκατοντάδες δημο-
σιογράφων έχουν φυλακιστεί. 
Σύμφωνα με τους Δημοσιογρά-
φους Χωρίς Σύνορα, η Τουρκία 
είναι μεταξύ των χωρών όπου η 
ελευθερία του τύπου παραβιά-
ζεται περισσότερο και κατατάσ-
σεται στην 155η θέση σε σύνολο 
180 χωρών.

Το AKP, υπό την καθοδήγη-
ση του Ερντογάν, εξάγει αυτή 
την καταπίεση και στο εξωτερι-
κό. Η τουρκική κυβέρνηση χρη-
σιμοποιεί όλους τους διαθέσι-
μους μηχανισμούς πίεσης ενα-
ντίον όλων των οργανώσεων 
των αντιπολιτευόμενων Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, και με βάση την από-
φαση του Ανώτατου Συμβουλί-
ου της Τουρκικής Ραδιοφωνίας 
και Τηλεόρασης, το αίτημα για το 
κλείσιμο των κουρδικών κανα-
λιών που μεταδίδονται στην Ευ-
ρώπη κοινοποιήθηκε σε όλους 
τους οργανισμούς. Οι διαδικα-
σίες κλεισίματος έχουν ήδη ξε-
κινήσει, χωρίς τη συγκατάθεση 
των χωρών στις οποίες ανήκουν 
οι κουρδικοί σταθμοί.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 
2016, η Eutel-Sat, η ιδιοκτήτρια 
εταιρεία του δορυφόρου, βασι-
σμένη στην απόφαση του Ανώ-
τατου Συμβουλίου της Τουρκι-
κής Ραδιοφωνίας και Τηλεό-
ρασης, μπλόκαρε τη μετάδο-
ση των καναλιών Med Nuçe TV 
και Newroz TV από το δορυφό-
ρο Hotbird. Παρά το ότι έχασε τη 
δίκη στη Γαλλία, η Eutel-Sat εξα-
κολουθεί να εμποδίζει τη μετά-
δοση. Παρά την ετυμηγορία, δό-
θηκε απαλλαγή.

Η τουρκική κυβέρνηση, με 
τον ίδιο τρόπο, έστειλε τώρα νέα 
μηνύματα στην  Eutel-Sat, αιτού-
μενη τη διακοπή της μετάδοσης 
και του καναλιού Ronahi TV από 
το δορυφόρο Hotbird.

Η Eutel-Sat δεν πρέπει να 
υπακούσει τις εντολές του δικτά-
τορα Ερντογάν. 
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Ένα ευχάριστο νέο: Οι εμπορικοί ζωγρά-
φοι, που από απληστία διέλυσαν το σύμπαν 
μπουκώνοντας το σύστημα με μια τεράστια 
παραγωγή μετριοτήτων και ταυτίζοντας πο-
νηρά την αισθητική αξία των έργων με την 
οικονομική, δεν πουλάνε πια. Κι ένα δυσά-
ρεστο: Ούτε κι οι άλλοι πουλάνε. Κι αυτό εί-
ναι άδικο. Γιατί εξακολουθεί να παράγεται 
υψηλή τέχνη στην πατρίδα μας και μάλιστα 
σε πολύ χαμηλές τιμές. 

Κ 

άποτε πάντως πρέπει να κάνουμε μια 
κουβέντα για την τεράστια φούσκα της 
τέχνης όλα αυτά τα χρόνια ... Είναι εθνι-
κή υπόθεση και σχετίζεται με την παι-

δεία και την αυτογνωσία μας. Αλλά και το απί-
στευτο μαύρο χρήμα που κρουνηδόν διακινήθη-
κε τότε. Όταν οι τιμές των πινάκων ανέβαιναν τρε-
λά, σαν τις μετοχές της Τράπεζας Αττικής.

Αλλά και για όσους γελοίους ή πονηρούς 
πλειοδότησαν στο άκρως κατασκευασμένο χρη-
ματιστήριό της. Εξαπατώντας. Αισχροκερδώντας. 
Και δημιουργώντας, τέλος, την ψευδαίσθηση, σε 
εκατοντάδες μεγαλογιατρούς ή μεγαλοδικηγό-
ρους ότι, αγοράζοντας σωρηδόν πίνακες και ξε-
πλένοντας αδήλωτα κέρδη ή φακελάκια, γίνο-
νταν αυτόματα συλλέκτες ή αποκτούσαν ευαι-
σθησία και γνώση. Και ότι η τέχνη σχετίζεται άμε-
σα με την ιδιοκτησία και την κατοχή. (Και όχι με 
την ανασφάλεια )! Όμως η ευαισθησία δεν αγορά-
ζεται αδέλφια. Ούτε πουλιέται. Η μικρή μας εκδί-
κηση! Όλων όσοι αγαπήσαμε την τέχνη χωρίς να 
την ταυτίζουμε με το εύκολο ή το πρόστυχο χρή-
μα. Σήμερα, εκείνοι οι πίνακες διατίθενται σε δη-
μοπρασίες ή σε ιδιωτικές συναλλαγές λιγότερο 
και από το ένα δέκατο της αρχικής αξίας τους. Κι 
όμως, δεν πουλιούνται! Δικαιοσύνη; Απαντήστε 
εσείς.

Πρόκειται λοιπόν για ένα τεράστιο σκάνδαλο 
που όμως δεν το παραδέχεται επισήμως κανείς. 
Ούτε συλλέκτες, ούτε καλλιτέχνες, ούτε έμποροι, 
ούτε δημοσιογράφοι. Κυρίως αυτοί. Που έγλει-
φαν κόπρανα για να εξασφαλίσουν δωράκια και 
μικροεξουσία στον χώρο με τις μαργαρίτες (που 
τώρα όμως βγάζει μόνο πουρνάρια). Και που εξα-
σφάλιζαν σταθερή δημοσιότητα σε τύπους που 
δήλωναν μεν συλλέκτες και μουσειάρχες, αλλά 
στην ουσία ήταν δικηγόροι - μπράβοι τραπεζών. 
Άνθρωποι δηλαδή τόσο αδίστακτοι ώστε έστελναν 
φουσκωτούς σε όσους είχαν ακάλυπτες επιταγές! 
Δικηγόροι που δεν εμφανίστηκαν ποτέ σε δικα-
στήριο, αλλά, παρ’ όλα αυτά, απέκτησαν περιου-
σίες λειτουργώντας ως μαφία με γραβάτα και πα-
ράλληλα εκμεταλλεύτηκαν δεκάδες νεοεμφανι-
ζόμενους καλλιτέχνες, αγοράζοντας εκατοντάδες 
έργα για ένα κομμάτι ψωμί. Με εξασφαλισμένο 
τον λιβανωτό των δημοσιογράφων. Δημοσιογρά-
φοι και συλλέκτες και μουσεία της πλάκας! 

Ιδού η τεράστια χυδαιότητα: Να συνδέεται η 
τέχνη με την ιδιοκτησία και επιπλέον με την πιο 
ανεγκέφαλη επίδειξή της... Το χρήμα ως κύριος 
μοχλός της έκφρασης και ως δημιουργός αισθητι-

κής. Αυτή η λογική μπορεί να ακυρώσει και έργα 
και δημιουργούς. Και πρόκειται για μια παράμε-
τρο που μου επιτρέπει –ακόμη– να αισθάνομαι 
αριστερός. (Τι αστείο! Ό,τι μου απαγορεύει ο Αλέ-
ξης με την ανεπάρκειά του, μου το επιτρέπουν οι 
νεόπλουτοι «ιδιοκτήτες τέχνης».)

Έχει τέλος πολύ ενδιαφέρον πως, χωρίς να 
λέω ονόματα, όπως συστηματικά κάνω σε άλ-
λες περιπτώσεις, εντούτοις οι πάντες κατανοούν 
σε ποιους αναφέρομαι. Κι αυτό είναι ενδεικτικό. 
Όλοι δηλαδή ξέρουμε, αλλά κάνουμε την πάπια. 
Αισθητική του πτηνού! 

Από κοντά στο αισθητικό αλισβερίσι τα δύο 
κόμματα εξουσίας, η ΝΔ και το Πασόκ, με τους 
εκατοντάδες τυχοδιώκτες που ανέδειξαν σε «πα-
ράγοντες» πολιτικής και πολιτισμού. Το κράτος 

του ωραίου! Όχι, σε αυτό το σκάνδαλο δεν έχει ευ-
θύνη ούτε ο Αλέξης, ούτε ο Μπαλαούρας. Αντί-
θετα, χρεώνεται απόλυτα σε αυτήν τη μικροαστι-
κή λίγδα που υποδύθηκε, όλα αυτά τα χρόνια, την 
αστική τάξη και την ηγεσία της χώρας. 

Ένα άλλο, παράλληλο σκάνδαλο τέχνης, οικο-
νομικό, αλλά και ευρύτερα κοινωνικό - πολιτιστι-
κό, αποτελούν τα άπειρα πλαστά που κυκλοφόρη-
σαν και πλημμύρισαν την αγορά, χωρίς ποτέ να 
υπάρξει ένας θεσμικός μηχανισμός που θα προ-
στατεύσει τους αφελείς (ή όσους υποκρίνονταν 
τους αφελείς).

Εδώ η ευθύνη της Εθνικής Πινακοθήκης είναι 
τεράστια. Επειδή πολλοί μεγαλόσχημοί της παρά-
γοντες ενεπλάκησαν εκτεταμένα στο παραεμπό-
ριο των πλαστών. Επ’ αυτού η πολιτιστική δημο-
σιογραφία πάλι δεν αντιλήφθηκε τίποτα. Γατού-
λες! Μια ολόκληρη κοινωνία εθισμένη στο ψέμα 
και την ψευδαίσθηση βολευόταν, βλέπετε, με την 
απάτη, αποθεώνοντας το πλαστό και αδυνατώντας 
να διεκδικήσει το αυθεντικό. Να ονειρευτούμε την 
αυθεντικότητα, με άλλα λόγια. 

Εκατοντάδες πλαστοί Γύζηδες, Ιακωβίδη-
δες, Παρθένηδες, Θεόφιλοι, Μπουζιάνηδες Πα-
παλουκάδες, Ακριθάκηδες, Γαΐτηδες, Τσαρούχη-
δες, Βασιλείου κ.λπ. αγοράστηκαν με πακτωλούς 
χρημάτων –πάντα μαύρων– και κόσμησαν τα νεό-
πλουτα σαλόνια ή τα γραφεία που τους άξιζαν. Το 
πρωί πειρατής καυσίμων ή έμπορος κόκας και 
το βράδυ εστέτ! Και γύρω γύρω καλλιτέχνες - χα-
νουμάκια και ποικίλοι ειδικοί, που λειτούργησαν 
σαν πλυντήρια ηθικής, αλλά και αισθητικής. Βλέ-
πετε η τέχνη έχει ένα απόλυτο πλεονέκτημα, που 
είναι συγχρόνως και η αχίλλειος πτέρνα της: Δεν 
γνωρίζει όρια. Στο μέτρο όμως που η ίδια αποτε-
λεί το έσχατο όριο. (Αυτό το τελευταίο συνήθως το 
προσπερνούν όσοι γνωρίζουν τις τιμές της τέχνης, 
αλλά όχι την αξία της.) Όσο μεγαλώνω, τόσο πεί-
θομαι ότι η υπέρογκη τιμή του έργου τέχνης προ-
σβάλλει την αληθινή αξία του. Πάντα είναι καιρός 
πάντως, αν όχι να αλλάξουμε τον κόσμο μας, του-
λάχιστον να ξαναγράψουμε την ιστορία του.

Άποψη από την έκθεση ζωγραφικής και κοστουμιών του Νίκου Κούνδουρου, που διοργάνωσα το 
2012 στον ΑΚΤΟ. Τον θυμήθηκα και γιατί πλησιάζουν τα σαράντα του, αλλά και γιατί δεν πουλού-
σε, από άποψη, τα έργα του. Τα χάριζε.

Του Μάνου Στεφανίδη

Η φούσκα της τέχνης
...ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.

Μάνος Στεφανίδης,

Ο μοιραίος Αλέξης: 
δοκιμή ενός 
πορτραίτου
(Εναλλακτικές Εκδόσεις, 2017)

Ζήσαμε και ζούμε με κόστος 
βαρύ μια μεταμοντέρνα Αριστε-
ρά των αμετροεπών λόγων, της 
επικοινωνιακής σπέκουλας και 
των ηθελημένων ψευδαισθήσε-
ων. Τί απομένει όμως από όλη 
αυτή την περίτεχνη κατασκευή 
μιας μετα-πολιτικής; Αποξένω-
ση και οργή. Ή, μάλλον, οργή 
και πικρία. Ή, όχι. Πικρία και βα-
θιά απογοήτευση. Και επιπλέ-
ον ένα αίσθημα ντροπής για όσα 
ονειρεύτηκε ή διεκδίκησε η γε-
νιά μου, όλα αυτά τα χρόνια, και 
κατέληξαν σε αυτή την οικτρήν 
αποτυχία. Αποτυχία και διάψευ-
ση τόσο λόγων όσο και έργων. 
Μια τεράστια φούσκα ιδεοληψι-
ών, ψευδαισθήσεων και αφόρη-
του λαϊκισμού που εξερράγη με 
πάταγο, αποκαλύπτοντας αυτό 
που αρνούμασταν να παραδε-
χτούμε. Ότι δηλαδή ο βασιλιάς 
ήταν αξιοθρήνητα γυμνός και 
θλιβερά απαράσκευος.  

* * *
Στο βιβλίο αυτό συγκεντρώνω 
μια σειρά πολιτικών κειμένων 
που έγραψα εν είδει ημερολογί-
ου τα τρία τελευταία χρόνια. Από 
την εποχή που διατηρούσα έμ-
μεσο και άμεσο διάλογο με τον 
πρωθυπουργό έως τις μετέπειτα 
δριμείες κριτικές μου στις οποί-
ες τον κατηγορώ ευθέως για ιδι-
οτέλεια και ανικανότητα. Η κα-
τάθεση της αλήθειας χωρίς συ-
γκαλύψεις ή συμψηφισμούς 
αλλά και η απροκατάληπτη, δη-
λαδή χωρίς κομματικές παρω-
πίδες, ερμηνεία των γεγονότων 
που μας οδήγησαν ως εδώ, εί-
ναι υποχρέωση ημών των πολι-
τών προς τη χειμαζόμενη δημο-
κρατία μας. Είναι συγχρόνως κι ο 
μόνος δρόμος για την υπέρβαση 
όλων των αδιεξόδων. Για το ξε-
πέρασμα και της κρίσης και της 
παρακμής.

“ 
Εκατοντάδες πλαστοί Γύ-

ζηδες, Ιακωβίδηδες, Παρ-

θένηδες, Θεόφιλοι, Μπου-

ζιάνηδες Παπαλουκάδες, 

Ακριθάκηδες, Γαΐτηδες, 

Τσαρούχηδες, Βασιλείου 

κ.λπ. αγοράστηκαν με πα-

κτωλούς χρημάτων –πά-

ντα μαύρων– και κόσμησαν 

τα νεόπλουτα σαλόνια ή τα 

γραφεία που τους άξιζαν. 

Το πρωί πειρατής καυσί-

μων ή έμπορος κόκας και 

το βράδυ εστέτ! 

                                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Από την εποχή του Πελοποννη-
σιακού Πολέμου, των εμφυλί-
ων της Επανάστασης του 1821 
και του τελευταίου εμφύλιου, 
1946-1949, δεν υπήρξε ωμότη-
τα που να μην είχε διαπράξει η 
μια πλευρά εναντίον της άλλης. 
Οι εμφύλιοι της αρχαίας Ελ-
λάδας κατέλυσαν πολιτικά και 
ηθικά το πρώτο πείραμα, ιστο-
ρικά, δημοκρατίας και έστειλαν 
πολλούς χαρισματικούς Έλλη-
νες στην αγκαλιά των Περσών. 
Οι εμφύλιοι της Επανάστασης 
του 1821 παραλίγο να οδηγή-
σουν στην ήττα της, αν δεν είχε 
μεσολαβήσει το Ναυαρίνο. 

Ο 

τελευταίος εμφύλιος 
άφησε πίσω του ερεί-
πια, αποδυνάμωσε τη 
θέση της Ελλάδας, μας 

άφησε ως κληρονομιά ένα καθε-
στώς έκτακτης ανάγκης, που θα τερ-
ματιστεί μόνο το 1974, με την εθνι-
κή τραγωδία της Κύπρου, χιλιάδες 
Έλληνες μετανάστευσαν σε όλα τα 
μήκη και πλάτη της γης ως πολιτι-
κοί ή οικονομικοί μετανάστες. Δί-
πλα σε κάθε νεκρό αντάρτη υπήρ-
χε ένας νεκρός φαντάρος ή χωρο-
φύλακας, οι οποίοι όλοι μπορεί να 
κατάγονταν από το ίδιο χωριό και 
να ήταν παιδιά που μοιράζονταν τις 
ίδιες εμπειρίες. Κάτω από τα ηρωι-
κά εμβατήρια ή αντάρτικα υπήρχε η 
μιζέρια και η χαμένη ζωή τουλάχι-
στον δύο γενεών. Εκτός από τη Μα-
κρόνησο, όποιος διαβάσει τα απο-
μνημονεύματα των καπετάνιων του 
ΕΛΑΣ, Περικλή -Γιώργου Χουλιά-
ρα, Βρασίδα-Χρήστου Καινούργιου 
και Αλέκου Κουτσούκαλη, θα δια-
πιστώσει ότι υπήρχε το στρατόπε-
δο Μπούλκες, όπου ο ίδιος ο κομ-
ματικός μηχανισμός βασάνιζε, συ-
χνά μέχρι θανάτου,  τους παλαι-
ούς αντάρτες και καπετάνιους του 
ΕΛΑΣ, με τέτοια σκληρότητα που 
στο τέλος το ίδιο αναγκάστηκε να ξε-
φορτωθεί τον επικεφαλής (Μ. Πετα-
χτσίδη), πνίγοντάς τον στον Δούνα-
βη.

Κάθε παράταξη είχε τους μάρ-
τυρές της, τους ήρωές της, καθε-
μιά προσπαθεί να εξιδανικεύσει τον 
ρόλο της, αλλά η αλήθεια είναι ότι 
ο πόνος που σκόρπισαν είναι ανεί-
πωτος. Όποιος ήταν νικητής φρόντι-
ζε να ταπεινώσει και να εξευτελίσει 

τον αντίπαλο, όχι απλώς να τον σκο-
τώσει. Να κόψει κεφάλια, να τα πε-
ριφέρει από χωριό σε χωριό ή να 
συλλαμβάνει όμηρους και να τους 
βασανίζει με ειδεχθή τρόπο. Οι νι-
κητές γύρισαν στα κατεστραμμένα 
χωριά τους και προσπαθούσαν να 
συμμαζεύψουν τη ριμαγμένη τους 
ζωή. Και όμως, αντί να πενθούμε ως 
κοινωνία, πολλοί ακόμα εξαπολύ-
ουν υπερήφανα κηρύγματα εμφύ-
λιου μίσους. Από τα έργα που γρά-
φτηκαν μετά τον εμφύλιο ξεχωρίζω 
το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου και 
το Πυραμίδα 67 του Ρένου Αποστο-
λίδη, από το οποίο παραθέτω ένα 
χαρακτηριστικό κομμάτι:

«Στους νυχτερινούς δρόμους των 
πόλεων, μεθυσμένοι στις ταβέρ-

νες και στα καφενεία, στις παρά-
γκες και στα βουνά, στ’ αμπριά των 
υψωμάτων και στα φυλάκια των γε-
φυρών, μια τριετία ολάκερη τούτη 
η σπαραγμένη χώρα, η ματωμένη, 
σε φριχτό βυθό πεσμένη, στην από-
γνωση φτασμένη, δίχως ένα φέγγος 
από πουθενά, μητ’ ελπίδα – παντού 
όπου υπήρχε στρατός, παντού όπου 
υπήρχε αντάρτικο, παντού όπου κα-
πνός, χαλασμός κ’ ερείπια! – η χώρα 
τούτη ολάκερη, μια ολάκερη τριετία, 
τραγούδησε ένα τραγούδι, το ίδιο 
και πάλι το ίδιο, μ’ επιμονή, με άφα-
το πόνο, με σπαραγμό και δάκρυα 
σ’όλα τα μάτια: Κάποιο απλό, λαϊκό, 
σερέτικο. 

Στα σκοτεινά μπουντρούμια των 
απομονωτηρίων, τα δάκρυα έστα-

ζαν, στις ξύλινες παράγκες και στ’ 
αντίσκηνα των εξοριών, τα δά-
κρυα έσταζαν, στους καταυλισμούς 
των λόχων, τα δάκρυα έσταζαν, στα 
υψώματα πάνω, τα δάκρυα έστα-
ζαν, στις ταβέρνες των κωμοπόλε-
ων και στα καπηλειά των χωριών 
τα δάκρυα έσταζαν, στους θαλάμους 
των νοσοκομείων τα δάκρυα έστα-
ζαν. Στρατιώτες κλαίγαν, κλαίγαν 
αντάρτες, εξόριστοι, άμαχοι, άνθρω-
ποι των πόλεων! Κλαίγαν χωριάτες, 
κλαίγαν γυναίκες, κλαίγαν παιδιά – 
όλοι έκλαιγαν !.. 

Κι όταν στις ταβέρνες σηκωνό-
ταν άξαφνα κάποιος να το χορέψη, 
δέος τους κάτεχε όλους – εξομολό-
γηση ομαδική !.. Το απαγόρεψαν, το 
κυνήγησαν – διατάξαν πια να μην 
παίζεται, να μην ακούεται πια, στό-
μα που φοράει χακί να μην το τρα-
γουδήση, στόμα κανένα να μην το 
ξαναπή!.. Μα εκείνο ανίκητο! Σ’ όλα 
τα στόματα είχε κολλήσει, σ’ όλα τ’ 
αφτιά είχε βιδωθή, μ’ όλους τους 
ήχους είχε δεθή – μ’όλους τους χτύ-
πους, μ’ όλες τις καρδιές! Το κλάμα 
του είχε ριζώσει – σαν κισσός είχε 
απλώσει κ’είχε όλους τους πόνους 
σφιχταγκαλιάσει! 

Μια ολάκερη χώρα, με δαύτο 
τάλεγε όλα: την κούρασή της, την 
οδύνη, την απόγνωσή της! Τ’ «όχι» 
της ήταν - το ανέκδοτο!...Δεν υπο-

στήριζε ιδέες, δεν αμφισβητούσε πί-
στεις, δεν έκανε θεωρία. Μόνο έλεγε 
πως μ’ όλ’ αυτά που κάνετε, που κά-
νετε όλοι σας, τόσο άσπλαχνα όλοι 
σας... Στα όσα πράξατε, ο λαός αυτός, 
σοφώτερός σας, πολύ ανθρωπινώ-
τερός σας, δε σας αντέτασσε τα όπλα, 
που όλοι του βάζατε στα χέρια, παρά 
ένα τραγούδι, έναν πόνο- τον πιο 
βαθύ του ανθρώπου! Δεν σας έλε-
γε να πάτε να πεθάνετε- καθώς τον 
στέλνετε σεις. Σας θύμιζε μόνο τη 
μάνα σας, τη δική σας τη μάνα, που 
όμοια και για σας θα πονούσε, όσο 
ένοχοι κι αν είσαστε!..

Πάνω στα υψώματα, απ’ τα με-
γάφωνα των μονάδων, που ήταν 
στημένα για την προπαγάνδα, κι απ’ 
τα χωνιά τ’ αντάρτικα, που ήταν για 
τη διαφώτιση, τρία ολάκερα χρόνια, 
σαν τελειώναν τα διαταγμένα λόγια 
τους, οι επίτροποι και οι Α2 τραγου-
δούσαν όλοι το ίδιο τραγούδι :
Κάποια μάνα αναστενάζει, μέρα νύ-
χτα ανησυχεί. 

Κάθε νύχτα το ίδιο πονεμένο, 
αληθινό, κλαμένο... Χείλια που δε 
λέγαν ψέματα, που δεν κάναν προ-
παγάνδα, μήτε διαφώτιση, σαν το 
εμπιστεύονταν στους αντικρινούς 
«εχθρούς»!.. Και κάθε μέρα, το αίμα 
πάλι, εξαιτίας σας... Το τραγούδι 
αυτό, που σας το σιγοτραγουδού-
σαν όλοι μες στ’ αυτιά κι σεις δεν το 
θέλατε να τ’ ακούτε, κ’ είπατε να μην 
τραγουδιέται!... 

Αλλά εγώ σας λέω: των μητέρων 
ο πόνος θα νικήσει τα όπλα σας!... 
Αυτό το απλό κι ασήμαντο τραγού-
δι, είν’ η ντροπή σας!.. Τι σας κά-
ναν οι μάνες και τους δώσατε τόσον 
πόνο; Πήρατε τα παιδιά τους και δεν 
τα φέρατε πίσω, ή τους τα φέρατε 
στα χέρια,  με κομμένα πόδια απ’ τα 
χιόνια, ή απ’ τις νάρκες, με διάτρη-
τα τα σώματα απ’ τις ριπές, με παρα-
μορφωμένα πρόσωπα απ’ τις φλό-
γες, με κρανία σπασμένα, με μυαλά 
χυμένα, μ’ ένα χαμόγελο νεκρού... 
Σας πείραζ’ ένα τραγούδι εσάς... Μα 
εμείς το λέγαμε γιατί σκεφτόμαστε 
τη μάνα του αδερφού μας, που μας 
κατρακύλαγε νεκρός, μες στις χαρά-
δρες.. -σκεφτόμαστε τη μάνα του, και 
κλαίγαμε!.. Τι σας έφταιγε η μάνα 
του κι αφήσατε ’κει πάνω το παιδί 
της να τρέφη τα όρνια;..» 

(εκδόσεις Εστία, Αθήνα 2006, 
σελ.48-51)

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

Η ανοησία των ελληνικών εμφυλίων...
... και η «Πυραμίδα 67» του ρένου αποστολίδη.

“ 
Κάθε παράταξη είχε 

τους μάρτυρές της, 

τους ήρωές της, κα-

θεμιά προσπαθεί να 

εξιδανικεύσει τον 

ρόλο της, αλλά η 

αλήθεια είναι ότι ο 

πόνος που σκόρπι-

σαν είναι ανείπω-

τος. Όποιος ήταν 

νικητής φρόντιζε 

να ταπεινώσει και 

να εξευτελίσει τον 

αντίπαλο...

Από τα έργα που γράφτηκαν μετά τον εμφύλιο ξεχωρίζω το «Κιβώτιο» 
του Άρη Αλεξάνδρου και την «Πυραμίδα 67» του Ρένου Αποστολίδη.
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Α 

ντί επετείου για την Έξο-
δο του Μεσολογγίου, 
που ύμνησε το ελεύθε-
ρο διαχρονικό πνεύμα 

των λαών, το παρακάτω κείμενο 
συνδέει την ποίηση του Διονυσίου 
Σολωμού με τη «συστημική σκέ-
ψη», πολύ πριν εισαχθεί εκ νέου 
στη θεραπευτική «επιστήμη» του 
τόπου μας, ντυμένη με δυτικά κο-
στουμάκια!  Το κείμενο δεν λοιδο-
ρεί τις ανακαλύψεις μιας παγκό-
σμιας επιστημολογίας, αλλά καυ-
τηριάζει τη φτήνια της αποικιο-
ποίησης της σκέψης μας, απότοκο 
ενός αρχοντοχωριάτικου νεοραγι-
αδισμού πνευματικής υποτέλειας.

Από το τοπικό στο παγκόσμιο, 
από το προσωπικό στο συλλογικό, 
από την επιβίωση στις μεγάλες αξί-
ες.
 «Κάμε ώστε ο μικρός Κύκλος, 
μέσα εις τον οποίον κινιέται η πο-
λιορκημένη πόλη, να ξεσκεπάζει 
εις την ατμόσφαιρά του τα μεγαλύ-
τερα συμφέροντα της Ελλάδας, για 
την υλική θέση, οπού αξίζει τόσο 
για εκείνους οπού θέλουν να τη βα-
στάξουν, όσο για εκείνους οπού θέ-
λουν να την αρπάξουν – και για την 
ηθική θέση, τα μεγαλύτερα συμ-
φέροντα της Ανθρωπότητας. Τοι-
ουτοτρόπως η υπόθεση δένεται με 
το παγκόσμιο σύστημα. – Ιδές τον 
Προμηθέα και εν γένει τα συγγράμ-
ματα του Αισχύλου. – Ας φανεί κα-
θαρά η μικρότης του τόπου και ο σι-
δερένιος και ασύντριφτος κύκλος 
οπού την έχει κλεισμένη. Τοιουτο-
τρόπως από τη μικρότητα του τό-
που, ο οποίος παλεύει με μεγάλες 
ενάντιες δύναμες, θέλει έβγουν 
οι Μεγάλες Ουσίες»( «Eλεύθεροι 
Πολιορκημένοι» – Διονύσιος Σο-
λωμός (Στοχασμοί του ποιητή)

Είναι αυτή η μικρή «πόλη», ο 
«μικρός Κύκλος», μέσα στο οποίο 
κινείται ο εαυτός μας, αλλά και το 
κοινωνικό μας περιβάλλον – η Ελ-
λάδα, εμείς, η οικογένεια, οι σχέ-
σεις, οι γύρω μας. Από την «κα-
τάσταση πολιορκίας», που ζούμε 
στην εποχή της μετανεωτερικότη-
τας, ξεκινά η προσπάθεια για ελευ-
θερία και απελευθέρωση από την 
προσωπική ή συλλογική μας δυ-
σκολία.

Η διατήρηση της ελευθερίας, 
της αξιοπρέπειας, του συνεχούς 
αγώνα μέσα στο σύμπτωμα (τον μι-

κρό κύκλο), κάμε να «κινιέται» με 
τέτοιον τρόπο,  έτσι ώστε να απε-
λευθερωθεί, η «υλική θέση» (δη-
λαδή, η βιολογική και  σωματι-
κή μας υγεία) και να αποδεικνύει 
πόσο σημαντική είναι αυτή για μας, 
αλλά και γι’ αυτούς που μας πολι-
ορκούν, αυτούς, δηλαδή, που συμ-
βάλλουν στη δημιουργία της «πο-
λιορκίας» (δηλαδή του συμπτώμα-
τος).

«Κάμε», όμως, κι  αυτή η προ-

σπάθεια (ο αγώνας, η απελευθέ-
ρωση, η αλλαγή), να αποκτά την 
«ηθική θέση» που τη συνδέει με τα 
μεγαλύτερα συμφέροντα της «Αν-
θρωπότητας». Με αξίες οικουμε-
νικές και παγκόσμιες της κοινότη-
τας των ανθρώπων. Συνδέοντας το 
προσωπικό μας γενεόγραμμα, με 
το γενεόγραμμα της πατρίδας μας, 
από τον Προμηθέα και τον Αισχύλο, 
μέχρι τον Παπαδιαμάντη. 

Μιλώντας ειδικά για τους 
«Ελεύθερους Πολιορκημένους», 
ο Ιάκωβος Πολυλάς λέει ότι η ηθι-
κή ελευθερία είναι το πιο οχυρό 
καταφύγιο της ανθρώπινης ψυ-
χής που πολιορκείται από τη φυσι-
κή βία. Ο άνθρωπος που συνειδη-
τοποιεί την αυτονομία του απέναντι 
στις φυσικές δυνάμεις (το τραύμα, 
το σύμπτωμα, κ.α) οδηγείται στη 
δράση και από τη σύγκρουση αυτή 
γεννιούνται οι υψηλές πράξεις.

Στο ποίημα φαίνεται  ακέραι-
ος ο άνθρωπος· το ύψος της ψυχής 
του και συνάμα τα φυσικά αισθήμα-
τα (έρωτας, μητρική αγάπη, ενθου-
σιασμός της δόξας, φιλοζωία, έρω-
τας προς τα κάλλη της φύσης) σε 
όλη τους τη σφοδρότητα, την ώρα 
που τα σκεπάζει η σκιά του θανά-
του (του συμπτώματος). Και, συγ-
χρόνως, αυτή η υπεροχή του πνεύ-
ματος μπροστά στη βία (την αλλα-
γή έναντι της ψυχικής ή σωματικής 

κακοποίησης), φαίνεται και στον 
ανδρικό και στο γυναικείο χαρα-
κτήρα, γιατί είναι χαρακτηριστικό 
της ανθρώπινης ύπαρξης.

Χρόνια αργότερα, ο Σεφέρης 

αναφέρει για τον Σολωμό:
«Ο γενάρχης της λογοτεχνίας 

αυτής δεν ήξερε ελληνικά, αλλά τα 
έμαθε και τα μάθαινε ως το τέλος 
της ζωής του. […] Αλλά την πορεία 
της ελληνικής γλώσσας την εχά-
ραξε μια για πάντα η διάνοια του 
Σολωμού. Και ίσως επειδή ερχότα-
νε κάθε τόσο από μακριά, να κοίτα-
ξε τα πράγματα με το φρέσκο και το 
σίγουρο μάτι που τα κοίταξε.» (Σε-
φέρης [1937] 1984: 71, 74)

Ας το παραλλάξω, μέσα στη 
«θεραπευτική μου διαστροφή»:

«Ο γενάρχης της αλλαγής (ο 
άνθρωπος μέσα στον αγώνα για 
αλλαγή και απελευθέρωση) δεν 
ήξερε τη γλώσσα της, αλλά την 
έμαθε και συνέχιζε να μαθαίνει ως 
το τέλος της ζωής του […]. Αλλά 
την πορεία αυτή την εχάραξε μια 
για πάντα η δική του μοναδική δι-
άνοια. Και, ίσως, επειδή ερχόταν 
κάθε τόσο από μακριά (ξέροντας 
πως γεννήθηκε και πως ήρθε στη 
ζωή, παιδί μιας μακραίωνης οικο-
γενειακής και πολιτισμικής ιστορί-
ας), να κοίταξε  – παίρνοντας από-
σταση, όποτε χρειαζόταν – τα πράγ-
ματα με το φρέσκο και το σίγουρο 
μάτι που τα κοίταξε».

Στο ποίημα, φαίνεται  ακέραιος ο άνθρωπος· το ύψος της ψυχής του και συνάμα τα φυσικά αισθήματα (έρω-
τας, μητρική αγάπη, ενθουσιασμός της δόξας, φιλοζωία, έρωτας προς τα κάλλη της φύσης) σε όλη τους τη σφο-
δρότητα, την ώρα που τα σκεπάζει η σκιά του θανάτου (του συμπτώματος). 

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

για την «Έξοδο» από την πολιορκία …του δυτικού φαντασιακού!

“ 
Μιλώντας ειδικά 

για τους «Ελεύ-

θερους Πολι-

ορκημένους», 

ο Ιάκωβος Πο-

λυλάς λέει ότι η 

ηθική ελευθερία 

είναι το πιο οχυ-

ρό καταφύγιο της 

ανθρώπινης ψυ-

χής που πολιορ-

κείται από τη φυ-

σική βία. 

Η συστημική-ολιστική σκέψη του Σολωμού
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Η αναρρίχηση σε κάθετες ορ-
θοπλαγιές είναι ένα ιδιαίτερο 
άθλημα. Παλιότερα ήταν ιδιαί-
τερα επικίνδυνο και οι θάνατοι 
ήταν πολλοί. Πρόκειται για μια 
αναμέτρηση με τον εαυτό σου 
και τη φύση. Σήμερα όμως, με 
την ανάπτυξη της τεχνικής, με 
τα καρφιά που τοποθετούνται 
στον βράχο για να στηρίζουν 
με σχοινιά τους αθλητές, οι θά-
νατοι έχουν περιοριστεί κατά 
πολύ.

Η 

αναρρίχηση στα Μετέω-
ρα έχει μεγάλη ιστορία. 
Παλιότερα, οι κάτοικοι 
του χωριού Καστράκι, 

ανέβαιναν την άνοιξη έχοντας στους 
ώμους τους κατσικάκια, που τα άφη-
ναν σε ορισμένες κορυφές των βρά-
χων για να τραφούν. Αυτή η ελεύθε-
ρη αναρρίχηση  δεν έχει καταγρα-
φεί και οι διαδρομές δεν φέρουν τα 
ονόματα των πρώτων που τις ανέ-
βηκαν. Οι μοναχοί επίσης ανέβαι-
ναν στα μοναστήρια με χειροκίνητο 
βαρούλκο, ή με αναρρίχηση σε ξύ-
λινη κλίμακα, διασφαλίζοντας ένα 
απρόσιτο καταφύγιο την εποχή της 
τουρκοκρατίας. Όταν έγινε ο δρό-
μος, κατασκευάστηκαν στενές πέτρι-
νες σκάλες που οδηγούν στις μονές. 

Το έθιμο του Αγίου Γεωργί-
ου του Μαντηλά δείχνει τη σύνδε-
ση των κατοίκων με τις αναβάσεις 
στους βράχους. Κάθε χρόνο του Αγί-
ου Γεωργίου οι νέοι ανεβαίνουν μια 
αρκετά επικίνδυνη ανάβαση, αλ-
λάζοντας τα παλιά μαντήλια με νέα 
που προσφέρονται ως τάματα. Πα-
ρόμοια, την ημέρα του Αγίου Πνεύ-
ματος οι νέοι αλλάζουν το μαντήλι 
που υπάρχει στην κορυφή του βρά-
χου του Αγίου Πνεύματος μετά από 
αναρρίχηση ΙV βαθμού.

Τις τελευταίες δεκαετίες, τα Με-
τέωρα αποτελούν ένα από τα πιο 
δημοφιλή πεδία αναρρίχησης πα-
γκοσμίως. Αυτό ξεκίνησε τη δεκα-
ετία του ’70, από κάποιους Γερμα-
νούς αναρριχητές, και στη συνέχεια 
ανοίχτηκαν οκτακόσιες διαφορετι-
κού βαθμού δυσκολίας διαδρομές 
στους βράχους, εκτός από αυτούς 
που έχουν μοναστήρια στην κορυ-
φή τους. Αυτή η δραστηριότητα φέρ-
νει κάθε χρόνο πολλά εκατομμύρια 
εισόδημα στις τοπικές τουριστικές 
επιχειρήσεις.  

Τα Μετέωρα, εκτός από την ιε-
ρότητα του χώρου, προστατεύονται 
για το τοπίο, αλλά και για τη φύση. 
Στους βράχους φύονται σπάνια είδη 

φυτών και φωλιάζουν απειλούμενα 
είδη πουλιών. Για τους λόγους αυ-
τούς έχουν ενταχθεί στις περιοχές 
του δικτύου NATURA και στα μνη-
μεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της  
UNESCO. 

Τα πουλιά φωλιάζουν στα πιο 
απρόσιτα σημεία. Βρίσκουν εκεί κα-
ταφύγιο από θηρευτές και τον άν-
θρωπο. Στα Μετέωρα παλιότερα 
φωλιάζανε και τα όρνια, αλλά εξα-
φανίστηκαν το 1971 από δηλητη-
ριασμένα δολώματα με στρυχνί-
νη. Εξακολουθεί όμως να φωλιάζει 
σήμερα ο παγκοσμίως απειλούμε-
νος μεταναστευτικός γύπας Ασπρο-
πάρης και ο Μαυροπελαργός. Και 
τα δύο είδη φωλιάζουν σε βράχους 
που πάνω τους έχουν μοναστήρια, 
όπου δεν επιτρέπεται η αναρρίχη-
ση, καθώς αντιλαμβάνονται σαν κίν-
δυνο την κίνηση δίπλα στη φωλιά. Η 
κίνηση κοντά στη φωλιά μπορεί να 
οδηγήσει σε εγκατάλειψη και ανα-
παραγωγική αποτυχία.

Η αναρρίχηση, όπως και κάθε 
ανθρώπινη δραστηριότητα, πρέ-
πει να σέβεται τη φύση και τα άλλα 
είδη. Για τον λόγο αυτό η Ελληνική 
Ορνιθολογική Εταιρεία έχει προτεί-
νει χωρικούς και χρονικούς περιο-
ρισμούς στις περιοχές που φωλιά-
ζουν αρπακτικά πουλιά1. Η κίνηση 
σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων 
πρέπει να απαγορεύεται κατά την 
περίοδο αναπαραγωγής. Σε πολλές 
χώρες υπάρχουν ειδικές θεσμοθε-
τήσεις με ανάλογους περιορισμούς. 
Οι περισσότεροι αναρριχητές το σέ-
βονται. Τα προβλήματα υπάρχουν 
κυρίως με τις νέες διανοίξεις. Θυ-

μάμαι πριν είκοσι χρόνια τις αντι-
θέσεις για τις νέες αναρριχητικές 
πίστες στον Ταΰγετο. Ενώ ανοίγο-
νταν δεκάδες διαδρομές κάθε βαθ-
μού δυσκολίας δίπλα στον δρόμο 
Σπάρτης – Καλαμάτας, οι επικεφα-
λείς ήθελαν να ανοίξουν διαδρομές 
σε βράχους που φώλιαζε ο χρυσα-
ετός. Ευτυχώς στο τέλος επικράτη-
σαν οι νηφάλιοι και αποτράπηκε η 
επέμβαση στις κρίσιμες ζώνες. Αλλά 
σε πολλά μέρη της Ελλάδας έβλεπε 
κανείς αναρρίχηση σε πεδία όπου 
φωλιάζει ο Πετρίτης2, όπως στο φα-

ράγγι του Ενιπέα, και μάλιστα με τη 
συνοδεία μουσικής στη διαπασών, 
ακριβώς την περίοδο που τα πουλιά 
κλωσάνε.   

Η αναρρίχηση στα Μετέωρα 
απαγορεύεται μόνο στους βράχους 
που έχουν μονές. Είναι όμως και 
κάπως οξύμωρο από τον περίβολο 
μιας μονής να βλέπεις στον απέναντι 
βράχο ανθρώπους με φωσφορίζο-
ντα κολάν να αιωρούνται και να ανε-
βαίνουν γαζωμένοι στον βράχο. Το 
άθλημα του μοναχικού βίου και της 
ταπεινότητας απέναντι σε ένα άθλη-
μα που έχει από τη φύση του έναν 
χαρακτήρα κατακτητικό και επιδει-
κτικό. 

Σήμερα τα Μετέωρα αντιμετω-
πίζονται από πολλούς σαν μια τουρι-
στική ατραξιόν. Η Καλαμπάκα και το 
Καστράκι έχουν αναπτυχθεί τουρι-
στικά, καθώς τα Μετέωρα είναι από 
τους κύριους προορισμούς στην Ελ-
λάδα και περιλαμβάνεται σε πολλά 
τουριστικά πακέτα. Παρά την αυτα-
ξία και τη διεθνή προβολή του χώ-
ρου, οι ασχολούμενοι με τον τουρι-
σμό και την τοπική αυτοδιοίκηση 
θέλουν να τα «αναδείξουν» με κάθε 
μέσο. Πριν από είκοσι  δύο χρόνια, 
ο Δήμος Καλαμπάκας τοποθέτησε 
προβολείς για να φωτίζονται τα βρά-
χια, παρά την αντίδραση των μονα-
χών, της  Εκκλησίας της Ελλάδος 
και της Ελληνικής Ορνιθολογικής 
Εταιρείας. Ο φωτισμός αυτός περι-
ορίστηκε στη συνέχεια, κυρίως για-
τί ο λογαριασμός του ρεύματος ήταν 
πολύ μεγάλος. Η περίοδος αυτή συ-
νέπεσε με τη θεσμοθέτηση των Με-
τεώρων ως ιερού χώρου και τη θέ-

σπιση κάποιων κανόνων για την 
προστασία του χώρου3. 

Τα μοναστήρια δέχονται πολ-
λούς επισκέπτες. Απέξω υπάρχουν 
παράγκες που πουλάνε εικόνες και 
άλλα είδη στους τουρίστες που φτά-
νουν καθημερινά με δεκάδες πούλ-
μαν.  Οι μοναχοί σχεδόν δεν βρίσκο-
νται σε ησυχία. Ευτυχώς κλείνουν τις 
μονές το μεσημέρι και νωρίς το από-
γευμα. 

Πρόσφατα ξεκίνησε μια διαδι-
κασία βάσει του  προαναφερθέντος 
νόμου για τον καθορισμό των χρή-
σεων και δραστηριοτήτων με Προ-
εδρικό Διάταγμα. Σ’ αυτό επιβεβαι-
ώνεται η παλιά, μάλλον άτυπη, απα-
γόρευση της αναρρίχησης στους 
βράχους με μονές εν λειτουργία και 
επεκτείνεται σε συγκεκριμένους 
βράχους με σημαντικά κατάλοιπα 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, πα-
λιές μονές και ασκηταριά, και η δι-
άνοιξη με κρουστικά μηχανήματα 
για την τοποθέτηση βυσμάτων που 
προκαλεί μη αντιστρέψιμη ζημιά 
στους κροκαλοπαγείς βράχους. Η 
αναγγελία για την έκδοση του Προ-
εδρικού Διατάγματος ξεσήκωσε τις 
διαμαρτυρίες μερικών θερμοκέφα-
λων αναρριχητών, που θέλουν ελεύ-
θερη πρόσβαση παντού, μιλώντας 
για Άβατο που τους στερεί χώρο.  

Από το σύνθημα του Μάη του 
’68 και την εξέγερση απέναντι στο 
παλιό κόσμο φαίνεται να έχει μεί-
νει το σύνθημα «Il est interdit d’ 
interdire – απαγορεύεται το απαγο-
ρεύειν» μόνο ως προς την πλευρά 
της κατανάλωσης και της χρησιμο-
ποίησης της φύσης και της έλλειψης 
σεβασμού σε κάθε ιερό. Επιθυμού-
με την απαγόρευση κάθε εμποδίου 
που στερεί το δικαίωμα στην κατα-
νάλωση και στην πρόσβαση οπου-
δήποτε. Σαν όλος ο κόσμος να έχει 
φτιαχτεί για τη δικιά μας προσωπική 
ευχαρίστηση και κάθε εμπόδιο πρέ-
πει να αίρεται. Με το κυρίαρχο πα-
ράδειγμα, δεν πρέπει να υπάρχει τί-
ποτα ιερό και άβατο. 

Ελπίζουμε ότι το Προεδρικό Δι-
άταγμα θα προχωρήσει. Όπως λένε 
οι σώφρονες αναρριχητές, όλοι χω-
ράμε στα Μετέωρα. Αρκεί όμως να 
σεβόμαστε τη φύση και την ιερότη-
τα του χώρου. 

Σημειώσεις
1. «Αναρρίχηση και πουλιά: μια ευ-
αίσθητη ισορροπία». Πηγή: http://
www.ornithologiki .gr/page_n.
php?tID=79703&aID=918
2. Είδος γερακιού.  
3. Νόμος 2351/1995

     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Μετέωρα και αναρρίχηση
ο αθλητισμός, ο τουρισμός και τα αναπόφευκτα όριά τους

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

Η αναρρίχηση όπως και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα πρέπει να σέβεται την φύση και τα άλλα είδη. Για τον 
λόγο αυτό η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει προτείνει χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς στις περι-
οχές που φωλιάζουν αρπακτικά πουλιά

“ 
Είναι όμως και 
κάπως οξύμω-
ρο από τον πε-
ρίβολο μιας μο-
νής να βλέπεις 
στον απέναντι 
βράχο ανθρώ-
πους με φω-
σφορίζοντα κο-
λάν να αιω-
ρούνται και να 
ανεβαίνουν γα-
τζωμένοι στον 
βράχο.

http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79703&aID=918
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79703&aID=918
http://www.ornithologiki.gr/page_cn.php?tID=79703&aID=918
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Στις 3 Νοεμβρίου του 2012 το 
Ίδρυμα της Ιερουσαλήμ προ-
έβη μετά τυμπανοκρουσιών 
στα αποκαλυπτήρια του αγάλ-
ματος του Ουίνστον Τσόρτσιλ 
στην πόλη. Στο δελτίο Τύπου 
που ακολούθησε την τελετή, 
ο εκπρόσωπος του ιδρύματος 
απολογήθηκε για την ιστορική 
καθυστέρηση της κατασκευ-
ής του αγάλματος του «πλέον 
εξέχοντος, αφοσιωμένου και 
ακλόνητου υποστηρικτή του 
εβραϊκού ζητήματος και του 
κράτους του Ισραήλ», προσθέ-
τοντας πως «ο ρόλος του Τσόρ-
τσιλ ως παθιασμένου σιωνιστή 
και φιλοσημίτη δεν έχει ανα-
γνωριστεί επαρκώς». Η τραγι-
κή ειρωνεία της υπόθεσης εί-
ναι ότι το άγαλμα του «φλογε-
ρού» αυτού σιωνιστή στήθηκε 
απέναντι ακριβώς από το ξενο-
δοχείο «Κινγκ Ντέιβιντ», στο 
οποίο στεγαζόταν το Βρετανικό 
Στρατιωτικό Αρχηγείο της Πα-
λαιστίνης όταν ανατινάχτηκε 
από την εβραϊκή τρομοκρατική 
οργάνωση Ιργκούν το ’46.

Ε 

ίναι σίγουρο ότι ο ρόλος 
του ως σιωνιστή έχει πα-
ραγνωριστεί, διότι ο ίδιος 
ο Τσόρτσιλ προσπάθησε 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του 
να αποκρύψει τη συγκεκριμένη ιδι-
ότητα. Για του λόγου το αληθές, στο 
πλέον δημοφιλές βιβλίο του Τσόρ-
τσιλ, με τίτλο Ο Β΄ Παγκόσμιος Πό-
λεμος, δεν υπάρχει ούτε μία αναφο-
ρά στον σιωνισμό, στην Παλαιστίνη 
ή στις μακροχρόνιες σχέσεις του με 
τους σιωνιστές, κάνοντας φανερό το 
γεγονός ότι η συγκεκριμένη παρά-
λειψη έγινε κάθε άλλο παρά τυχαία.

Ο Τσόρτσιλ είχε πολλά να απο-
κρύψει για τις κινήσεις και ενέργειές 
του σε σχέση με το θέμα, όταν ήταν 
ακόμη πολιτικά ενεργός, αλλά τα 
ιστορικά στοιχεία από έγγραφα που 
αποχαρακτηρίζονται συνεχώς κα-
θώς περνούν τα χρόνια, ξεκαθαρί-
ζουν την εικόνα που έχουμε γι’ αυ-
τόν και τον σκοτεινό του ρόλο στη 
διχοτόμηση της Παλαιστίνης και τη 
δημιουργία του κράτους του Ισρα-
ήλ.

Κατ’ αρχάς, πρέπει να τονιστεί 
ότι ο Τσόρτσιλ δεν ήταν τυχαίος πα-
ρατηρητής των τεκταινομένων στην 

περιοχή της Παλαιστίνης. Το 1918, 
που η περιοχή τέθηκε υπό τον έλεγ-
χο των Βρετανών μετά τη διάλυ-
ση της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας, ο Τσόρτσιλ κατείχε τη θέση του 
υπουργού Αποικιών και έλαχε σ’ 
αυτόν η αποστολή να συντάξει τους 
όρους της «προστασίας» της περιο-
χής.

Επίσης είχε προσυπογράψει 
τη διαβόητη «Διακήρυξη Μπάλ-
φουρ» της 1ης Νοεμβρίου 1917 με 
την οποία η Βρετανία εξέφρασε την 
προθυμία να δημιουργήσει, εν και-
ρώ, μία «πατρίδα» για τους Εβραί-
ους στην Παλαιστίνη. Παρά ταύτα, η 
στάση του τότε μπορεί να θεωρηθεί 
σχετικά ουδέτερη ή ακόμη και αδι-
άφορη σε ό,τι αφορά το εβραϊκό ζή-
τημα, αλλά η προσωπική του πο-
ρεία όσο και η σύγκριση των δηλώ-
σεων και θέσεών του με την πάροδο 
των ετών αποκαλύπτει πως η μετα-
στροφή του και η πρόσδεσή του στο 
σιωνιστικό άρμα έγινε τόσο για πο-
λιτικούς όσο και για οικονομικούς 
λόγους.

Το παράδοξο με τον Τσόρτσιλ 
είναι ότι, για μία δεκαετία περίπου, 
από τη στιγμή που παραιτήθηκε 
από υπουργός της κυβέρνησης του 
Στάνλεϋ Μπόλντουιν (1929) και 
μέχρι το διορισμό του το Σεπτέμ-
βρη του ’39 ως υπουργός της κυ-
βέρνησης του Νέβιλ Τσάμπερ-
λεν (ουσιαστικά 8 μήνες πριν τον 
Μάιο του ’40 που ορκίστηκε πρω-
θυπουργός), ήταν απλό μέλος του 
κοινοβουλίου με ελάχιστη δημοφι-
λία στους συντηρητικούς κύκλους. 
Η συγκεκριμένη δεκαετία έχει ονο-
μαστεί «τα χρόνια της εξορίας» για 
τον Τσόρτσιλ, χρόνια στα οποία, με 
μόνο εισόδημα τον μισθό του βου-
λευτή και τα συγγραφικά δικαιώ-

ματα από άρθρα και βιβλία, φαίνε-
ται πως συνδέθηκε με τους σιωνι-
στικούς κύκλους της Μ. Βρετανίας 
και έγινε μέλος της μυστικής οργά-
νωσης «Φόκους». Μέλη της σκιώ-
δους αυτής οργάνωσης, με προσβά-
σεις στην πολιτική και οικονομι-
κή ελίτ της χώρας, ήταν η Μπλανς 
Ντάγκντεϊλ (ανιψιά του Άρθουρ 
Μπάλφουρ, μέλος της βρετανικής 
αντιπροσωπείας στην Κοινωνία των 
Εθνών και μέλος του Παγκόσμι-
ου Σιωνιστικού Συμβουλίου), ο Λίο 
Έϊμερυ (πρώην υπουργός Αποι-
κιών), οι πολιτικοί των Φιλελευθέ-
ρων, λόρδος Στραμπόλγκι, Τζέιμς 
ντε Ρόθτσιλντ (γόνος της γνωστής 
δυναστείας τραπεζιτών) και Άρτσι-
μπαλντ Σινκλέρ (μετέπειτα υπουρ-
γός Αεροπορίας στην κυβέρνηση 
Τσόρτσιλ), ο Τζοσάια Γουέτζγουντ 
(πολιτικός των Εργατικών), οι πολιτι-
κοί των Συντηρητικών Βίκτορ Κα-
ζαλέτ και Ουόλτερ Έλιοτ, ο Κλέμεντ 
Άτλυ (ηγέτης του Εργατικού κόμμα-
τος και πρωθυπουργός της Βρετανί-
ας 1945-51), βιομήχανοι, τραπεζί-
τες και στρατιωτικοί.

Η στιγμή ήταν κάτι παραπά-
νω από σωστή, διότι ο Τσόρτσιλ 
ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπί-
ας μετά την απώλεια τεραστίων πο-
σών στο χρηματιστήριο και την αδυ-
ναμία του να συντηρήσει την τερά-
στια έπαυλή του με το τριακονταμε-
λές προσωπικό στο Τσάρτγουελ 
του Κεντ. Τα στοιχεία συνηγορούν 
στο ότι ο Τσόρτσιλ προσεγγίστηκε 
από την οργάνωση Φόκους κάπου 

στα 1935 και έχει διασωθεί μια επι-
ταγή εκδοθείσα τον Ιούλιο του ’36, 
με την οποία ο εβραϊκής καταγωγής 
πρόεδρος της πετρελαιοβιομηχανί-
ας Σελ χρηματοδότησε τον πτωχεύ-
σαντα πολιτικό με 40 χιλιάδες λίρες 
εποχής (σημερινά 700 χιλιάδες δο-
λάρια).

Η συγκεκριμένη ήταν μία μόνο 
από τις πολλές πληρωμές-δώρα 
με αποδέκτη τον Τσόρτσιλ. Έκτο-
τε, η Φόκους θα είναι δίπλα του σε 
κάθε δύσκολη οικονομική και πο-
λιτική του στιγμή και, πλέον, οι κλει-
στές πόρτες προς την εξουσία φαί-
νεται πως ανοίγουν αναλόγως με το 
ξεκάθαρο της στάσης του υπέρ των 
εβραϊκών συμφερόντων.

Συγκεκριμένα, στην κατάθεσή 
του στην επιτροπή Πιλ (3/1937) για 
το μέλλον της Παλαιστίνης, θα αφή-
σει εμβρόντητους τους πάντες υπο-
στηρίζοντας την παράδοση ολόκλη-
ρης της Παλαιστίνης στους Εβραί-
ους, κάνοντας λόγο για «δίκαιη 
εισβολή» που θα «εκδιώξει τους με-
τέπειτα αφιχθέντες Άραβες», που εί-
χαν αφήσει την εβραϊκή γη να ερη-
μώσει, διότι «όπου πάει ο Άραβας, 
είναι συνήθως έρημος». Ο Τσόρ-
τσιλ θα αποδειχθεί βασιλικότερος 
των ίδιων των σιωνιστών, οι οποί-
οι τάσσονταν υπέρ της διχοτόμη-
σης της Παλαιστίνης και της αύξη-
σης του αριθμού των Εβραίων με-
ταναστών ετησίως, γνωρίζοντας ότι 
η όποια πιθανότητα δημιουργίας 
εβραϊκού στρατού και κράτους είχε 
σαν προϋπόθεση τον πλήρη απο-

κλεισμό των Αράβων από αυτό.
Τα προσωπικά έγγραφα του 

Χάιμ Βάιτσμαν, προέδρου της Πα-
γκοσμίου Σιωνιστικής Οργάνωσης 
και μετέπειτα πρώτου προέδρου 
του Ισραήλ, περιγράφουν μια απί-
στευτη μάζωξη στο σπίτι του Άρτσι-
μπαλντ Σινκλέρ στις 8/6/37, στην 
οποία οι Τσόρτσιλ και Έιμερυ (και οι 
δύο πρώην υπουργοί επί των Αποι-
κιών) κατσαδιάστηκαν ως νήπια 
λόγω της αποτυχίας τους να επηρε-
άσουν τις κυβερνήσεις τους υπέρ 
της εβραϊκής υπόθεσης. Η απάντη-
ση του Τσόρτσιλ στον Βάιτσμαν εί-
ναι εκπληκτική λόγω της δουλικό-
τητάς της: «Ναι, είμαστε ένοχοι. Το 
γνωρίζεις. Είσαι το αφεντικό», και 
γυρίζοντας προς τους υπόλοιπους 
παρευρισκόμενους πολιτικούς, 
Άτλυ και Σία, συνέχισε, «και το δικό 
σας αφεντικό». «Ό,τι πεις. Αν μας 
πεις να παλέψουμε, θα παλέψουμε 
σαν τίγρεις». Παρ’ όλα αυτά, «τώρα 
οι Εβραίοι φίλοι πρέπει να κάνουν 
τρία πράγματα: να υπομένουν, να 
υπομένουν και να υπομένουν», 
αλλά «η κατάσταση αυτή δεν θα 
κρατήσει για πολύ. Η Βρετανία θα 
ξυπνήσει και θα νικήσει τον Χίτλερ 
και τότε θα έχει έρθει η ώρα σας».

Προφανώς, πρόκειται για αυτο-
εκπληρούμενη προφητεία. Ο Βάι-
τσμαν θα είναι η σκιά του Τσόρτσιλ 
σε ολόκληρη τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ 
και θα πραγματοποιήσουν δεκάδες 
συναντήσεις τόσο στη Μ. Βρετανία 
όσο και στις ΗΠΑ, προωθώντας τη 
δημιουργία ενός κράτους για τους 
απανταχού Εβραίους. Για τους βι-
ογράφους του Τσόρτσιλ, αυτές οι 
συναντήσεις δεν υπάρχουν. Η σχέ-
ση με τον Βάιτσμαν δεν υφίσταται. 
Τα λεπτομερή αρχεία του Βάιτσμαν 
όμως, στην πόλη Ραχοβότ του Ισρα-
ήλ, διηγούνται μια τελείως διαφορε-
τική ιστορία, αυτή της ωμής καθο-
δήγησης και του χωρίς αναστολές 
χρηματισμού..

Στο τελευταίο του γράμμα 
προς τον Βάιτσμαν, το 1951, το 
οποίο έχει διασωθεί, ο Τσόρτσιλ 
θα γράψει τα χαρακτηριστικά ενο-
χοποιητικά λόγια: «Οι υπέροχοι 
αγώνες που δίνει το Ισραήλ σε 
αυτήν τη δύσκολη εποχή δίνουν 
μόνο χαρά σε έναν παλιό σιωνιστή 
σαν εμένα».

Ο σιωνιστής Ουίνστον Τσόρτσιλ
ο Τσόρτσιλ, η ομάδα φόκους και η δημιουργία του κράτους του ισραήλ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
«Οι υπέροχοι αγώ-

νες που δίνει το 

Ισραήλ σε αυτήν τη 

δύσκολη εποχή δί-

νουν μόνο χαρά σε 

έναν παλιό σιωνι-

στή σαν εμένα».
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Στις 12 Μαρτίου, η 8η Στρατιά 
της Βέρμαχτ πέρασε τα σύνορα 
της Αυστρίας (επιχείρηση OTTO), 
όπου την ανέμενε μια μεγάλη έκ-
πληξη: Αντί να αντιμετωπίσει 
την αντίσταση του αυστριακού 
στρατού, έγινε δεκτή με ναζιστι-
κές σημαίες, χιτλερικούς χαιρε-
τισμούς και λουλούδια, επονο-
μάζοντας, έτσι, την εκστρατεία 
Blumenkrieg («Πόλεμο των λου-
λουδιών»). Το ίδιο απόγευμα ο 
Χίτλερ μπήκε στην Αυστρία, περ-
νώντας από το Μπράουναου, τη 
γενέτειρά του, και κατέφθασε το 
βράδυ στο Λιντς, όπου έγινε δε-
κτός με ενθουσιασμό. Η περιο-
δεία του κατέληξε σε πορεία θρι-
άμβου, ο οποίος κλιμακώθηκε 
με την άφιξή του στη Βιέννη στις 
2 Απριλίου: Εκεί ο Χίτλερ, στην 
πλατεία Ηρώων (Heldenplatz), 
διακήρυξε την προσάρτηση της 
Αυστρίας στο Ράιχ μπροστά σε 
πλήθος 200.000 περίπου εν-
θουσιωδών Αυστριακών. Ανάμε-
σα στα άλλα ανέφερε: «Μερικές 
ξένες εφημερίδες έκαναν λόγο 
για επίδρομή μας στην Αυστρία 
με βάρβαρες μεθόδους. Μπο-
ρώ μόνο να πω ότι ακόμη και νε-
κροί θα ψεύδονται. Αγωνίστη-
κα για να κερδίσω την αγάπη του 
λαού μου, αλλά, όταν διέσχισα τα 
μέχρι προχτές σύνορα, συνάντη-
σα ένα ρεύμα αγάπης που όμοιό 
του δεν είχα δοκιμάσει ποτέ». Η 
προσάρτηση της Αυστρίας, γνω-
στή ως Άνσλους (Anschluss), είχε 
ολοκληρωθεί…

Α 
ν έχει υπάρξει ένας συγ-
γραφέας που έχει λει-
τουργήσει, σε απόλυ-
το βαθμό, ως συνείδηση 

της χώρας του, αυτός προφανώς εί-
ναι ο Τόμας Μπέρνχαρντ. Γεννημέ-
νος το 1931 και ορφανός από πατέ-
ρα, ο οποίος ποτέ δεν τον αναγνώ-
ρισε, ανατράφηκε ουσιαστικά από 
τον παππού του,  τον ευρυμαθή 
συγγραφέα Γιοχάνες Φροϊμπί-
χλερ, αναρχικών αντιλήψεων και 
βραβευμένο με το αυστριακό κρα-
τικό βραβείο λογοτεχνίας το 1937. 
Σε όλη τη διάρκεια του συγγραφι-
κού του βίου θα υπάρξει αυστη-
ρά επικριτικός απέναντι στη χώρα 
του και τους συμπατριώτες του, πι-
στεύοντας ότι κατ’ ουσίαν κουβα-
λούσαν ακόμα το φιλοναζιστικό 

τους παρελθόν. Έτσι, ως συγγρα-
φέας λειτουργούσε ταυτόχρονα με 
μια διπλή ιδιότητα, ως δημιουρ-
γός, αλλά και ως κριτικός διανοού-
μενος πάνω στο κοινωνικό σώμα. 
Γράφει χαρακτηριστικά στην Πλα-
τεία Ηρώων: «Στην Οξφόρδη δεν 
υπάρχει Πλατεία Ηρώων / στην 
Οξφόρδη δεν υπήρξε Χίτλερ / στην 
Οξφόρδη δεν υπάρχουν Βιεννέ-
ζοι / στην Οξφόρδη δεν ουρλιάζει 
ο όχλος»… 

Το 1988 γράφει αυτό που 
έμελλε να είναι το κύκνειο άσμα 
του, την Πλατεία Ηρώων –ύστερα 
από μερικούς μήνες θα πεθάνει 
στην ηλικία των 58 ετών. Η πρεμιέ-
ρα δόθηκε στις 4 Νοεμβρίου στο 
Κρατικό Θέατρο (Burgtheater) με 
τις αντιδράσεις να είναι έντονες αν 
και το κείμενο σκοπίμως είχε κρα-
τηθεί ως επτασφράγιστο μυστικό. 
Σε αυτό υπήρξε σφόδρα επικριτι-
κός και αφοριστικός, όσο ποτέ άλ-
λοτε θα λέγαμε. Καθόλου τυχαία 
όμως. Ήδη από το 1986 πρόεδρος 
στην Αυστρία έχει εκλεγεί ο Κουρτ 
Βαλχάιμ, με το γνωστό παρελθόν 
της συμμετοχής στη Βέρμαχτ κατά 
τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Και εί-
ναι αυτός, ο ανώτατος πολιτειακός 
παράγων, που βγήκε, σε μια πρω-
τοφανή κίνηση και σε θέμα εκτός 
της αρμοδιότητός του, να δηλώσει: 
«Θεωρώ το εν λόγω έργο βαρύτα-
τη προσβολή κατά του αυστριακού 
λαού και το καταδικάζω».

Το τελευταίο αυτό έργο του εί-
ναι σαφώς καθορισμένο από τη συ-
γκεκριμένη πολιτική αυτή εκλογή 
όσο και από τον προβληματισμό 
γύρω από τον θάνατο, μιας και εί-
ναι ήδη καταβεβλημένος από τον 
καρκίνο που πλέον τον ταλαιπω-
ρεί. Στην υπόθεση, μια οικογένεια 
Εβραίων έχει επιστρέψει, μετά τους 
διωγμούς που έχει υποστεί πριν 
από 50 χρόνια, προς εγκατάστα-
ση στη Βιέννη, σε ένα διαμέρισμα 

με θέα στη γνωστή Πλατεία Ηρώ-
ων. Η κεντρική φιγούρα, ο Ρόμπερτ 
(Χρήστος Στέργιογλου), έχει χά-
σει τον αδελφό του, καθηγητή Σού-
στερ, ο οποίος αυτοκτόνησε. Μέσα 
από τις σχέσεις των οικείων του ξε-
διπλώνονται τόσο το γεγονός του 
θανάτου, ως επικαθορισμός και δε-
δομένο, όσο και η παρουσία του 
ναζιστικού παρελθόντος της χώρας 
ως μια κατάθεση ιστορικής μνήμης 
και αγωνίας, έμπλεη θυμού και ορ-
γής. Από την κριτική δεν ξεφεύγει 
κανείς. Με το βλέμμα καρφωμέ-
νο στο παρόν, στρέφει τα βέλη του 
κατά πάντων: τόσο κατά των συ-
μπολιτών του και της χώρας του, 
όσο και κατά του πολιτικού συστή-
ματος στο σύνολό του. Γι’ αυτόν η 
διάκριση ανάμεσα στην Αριστε-
ρά και τη Δεξιά δεν υφίσταται 

πλέον, όπως καταγράφεται στον 
προφητικό μονόλογο του καθηγη-
τή Σούστερ: «Αυτό είναι το φοβερό 
και εμετικό μαζί, την σήμερον ημέ-
ραν οι σοσιαλιστές κρατούν το ρόλο 
του εκμεταλλευτή! Οι σοσιαλιστές 
έχουν πάρει στο λαιμό τους την Αυ-
στρία. Είναι οι νεκροθάφτες αυτής 
της χώρας… οι σοσιαλιστές που δεν 
έχουν την παραμικρή σχέση με τον 
σοσιαλισμό έχουν διαπράξει τα με-
γαλύτερα εγκλήματα κατά της Αυ-
στρίας, συγκρινόμενοι μαζί τους οι 
παπικοί είναι αθώες περιστερές…»

Μη γελαστείτε όμως: Μπορεί 
ο Μπέρνχαρντ να μισεί τους Βιεν-
νέζους και την Αυστρία ολόκλη-
ρη, όμως ανάμεσα στις γραμμές 
του έργου του διακρίνεται η αγάπη 
του γι’ αυτούς, μια αγάπη ενός πα-
τέρα προς το παιδί που ξεστράτισε. 
Κατά βάθος αγαπούσε τη χώρα του 
και ήταν ένας πατριώτης από τους 
λίγους. Έτσι, στο τελευταίο γράμμα 
του, προς την τοπική εφημερίδα 
της πόλης που ζούσε, γράφει: «Αξι-
ότιμε κύριε διευθυντά, κάθε φορά 
που επιστρέφω από το εξωτερικό 
λέω μέσα μου πως η πατρίδα μας 
είναι από τα ομορφότερα μέρη του 
κόσμου και το Γκμούντεν του Ζαλτς 
Κάμεργκουντ, δεν χωρεί αμφιβο-
λία, το ωραιότερο πετράδι σε αυτό 

το στέμμα…» 
Ο Δημήτρης Καρατζάς ανή-

κει στη νεότερη γενιά των σκηνο-
θετών του θεάτρου έχοντας αποδεί-
ξει κατά το παρελθόν το ταλέντο το 
οποίο διαθέτει. Στη συγκεκριμένη 
παράσταση παραλαμβάνει στα χέ-
ρια του ένα κείμενο γεμάτο συγκι-
νησιακό φόρτο που εκ των πραγ-
μάτων το γεγονός του θανάτου κου-
βαλά, αλλά επίσης, και καθόλου 
υποδεέστερα, το χρέος της ιστορι-
κής μνήμης και κριτικής που χα-
ρακτηρίζει το έργο. Στη πρότασή 
του οφείλει να εξυπηρετεί και τους 
δύο αυτούς άξονες, αλλά ακόμα πε-
ρισσότερο να συνομιλήσει, όσον 
αφορά την αναγκαιότητα της ιστο-
ρικής μνήμης, με το σήμερα. Επι-
προσθέτως, έχει να αναμετρηθεί 
με έναν θεατρικό συγγραφέα το 
έργο του οποίου μόνο συμβατικό 
δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί, τόσο 
σαν τρόπος γραφής όσο και σαν πε-
ριεχόμενο. Αν και ο Τόμας Μπέρ-
νχαρντ δεν είναι άγνωστος στο θεα-
τρικό κοινό της χώρας μας (το αντί-
θετο θα λέγαμε ότι ισχύει), εν τού-
τοις αποφασίζει να προσεγγίσει το 
χαρακτηριστικότερο, σε προσωπι-
κό επίπεδο, έργο του Αυστριακού 
συγγραφέα με μια συμβατικότητα 
η οποία το απονευρώνει, το αδικεί 
και εν τέλει το παρερμηνεύει. Τα 
όποια σκηνοθετικά και σκηνογρα-
φικά ευρήματα αδυνατούν να απο-
δώσουν το αιρετικό και εν τέλει βι-
τριολικό πνεύμα του Μπέρνχαρντ. 
Ίσως από τις πιο άνευρες και ανού-
σιες παρουσιάσεις των έργων του. 

Όσο και αν ο Χρήστος Στέργιο-
γλου αποδίδει τον ήρωά του με την 
ειρωνεία και την παγίδευση που 
τον χαρακτηρίζει, η επιλογή της 
Καραμπέτη να αποδώσει εξπρε-
σιονιστικά τον ρόλο της υπηρέτρι-
ας Τσίτελ ως νευρωσική δεν επι-
τυγχάνει να βγάλει στην επιφάνεια 
τους εσωτερικούς δαίμονες που 
ο συγκεκριμένος ρόλος κουβαλά. 
Απεναντίας η Σύρμω Κεκέ στον 
ρόλο της υπηρέτριας Χέρτα τα κα-
ταφέρνει πολύ καλύτερα.  Το έργο 
τελειώνει με τη σκηνή κατά την 
οποία η κυρία πνίγεται αιφνιδίως 
μέσα στο πιάτο της κρύας σούπας 
που έχει μπροστά της. Όσο αιφνι-
διαστικός είναι ο θάνατός της, άλλο 
τόσο αιφνιδιασμένοι μένουν και οι 
θεατές. Και κάπως μετέωροι.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Το καθοριστικό της ιστορικής μνήμης
Πλατεία Ηρώων του Τόμας Μπέρνχαρντ

Πλατεία Ηρώων
του Τόμας Μπέρνχαρντ
Μετάφραση: Έρι Κύργια
Σκηνοθεσία: Δημήτρης Καρα-
ντζάς
Βοηθός σκηνοθέτη: Θεοδώρα 
Καπράλου
Σκηνικά: Κλειώ Μπομπότη
Κοστούμια: Ιωάννα Τσάμη
Κίνηση: Ζωή Χατζηαντωνίου

Μουσική: Γιώργος Πούλιος
Φωτογραφίες-βίντεο: Γκέλυ Κα-
λαμπάκα
Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου
Ερμηνεύουν οι: Καρυοφυλ-
λιά Καραμπέτη, Χρήστος Στέργι-
ογλου, Μαρία Σκουλά, Υβόννη 
Μαλτέζου, Γιώργος Μπινιάρης, 
Άννα Καλαϊτζίδου, Σύρμω Κεκέ, 
Παναγιώτης Εξαρχέας
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Γιάννης Καλπούζος, Σέρρα: η ψυχή του Πόντου

Δεν υπήρχε περίπτωση να μην ανταπο-
κριθούμε θετικά στην είδηση ότι ο Διο-
νύσης Σαββόπουλος θα εμφανιζόταν στα 
μέρη μας και συγκεκριμένα στο «Αέρι-
νο» της Καλαμπάκας, παρουσιάζοντας 
ένα πρόγραμμα από ολόκληρη τη μουσι-
κή του πορεία από το 1964 μέχρι σήμερα.
Βρεθήκαμε, χαρήκαμε και απολαύσαμε 
τον Νιόνιο που, παρά τα εβδομήντα τρία 
του χρόνια δεν λέει να… γεράσει, καθώς 
κάθε φορά που ανεβαίνει στη σκηνή θαρ-
ρείς ότι δεν πέρασε ούτε μέρα από τότε 
που πρωτοκυκλοφόρησε το «Φορτηγό», ή 
ακόμη προγενέστερα.

Μ 

αζί του συμπρωταγωνίστησαν 
στη σκηνή ο κορυφαίος ηλεκτρι-
κός μπασίστας Γιώτης Κιουρ-
τσόγλου και ο νέος σολίστ του 

πιάνου Στάθης Άννινος, οι οποίοι ανταποκρί-
θηκαν απολύτως και επένδυσαν μουσικά με 
τον καλύτερο τρόπο τα διαχρονικά τραγούδια 
του συνθέτη.

Δεν ήταν και λίγα τα τραγούδια που ερ-
μήνευσε ο Σαββόπουλος: Είκοσι τέσσερα (24) 
συνολικά από τα πιο παλιά μέχρι τα σχετικώς 
πρόσφατα. Σιγοτραγουδώντας τα, τα καταγρά-
ψαμε με τη σειρά που παρουσιάστηκαν, έτσι 
για να έχουμε μια εικόνα από το πλούσιο πρό-
γραμμα που είχε ετοιμάσει για τη φετινή πε-

ριοδεία του ανά την Ελλάδα με τίτλο «Μικρή 
Ανοιξιάτικη Τουρνέ»:

Τι έπαιξα στο Λαύριο, Άγγελος εξάγγε-
λος, Παράγκα, Στη συγκέντρωση της Ε.Φ.Ε.Ε., 
Και τι ζητάω, Μπάλλος, Έρχεται βροχή έρχε-
ται μπόρα, Ας ερχόσουν για λίγο (διασκευή 
του παλιού τραγουδιού του Σογιούλ), Ζεϊμπέ-
κικο, Το χειμώνα ετούτο, Συννεφούλα, Ντιρ-
λαντά (σε «εκσυγχρονισμένη» διασκευή), Θα-
λασσογραφία, Μαύρη θάλασσα, Σαν τον Κα-
ραγκιόζη, Δημοσθένους λέξις, Μη μιλάς άλλο 
για αγάπη, Να με προσέχεις, Τι να τα κάνω 
τα τραγούδια σας, Σου μιλώ και κοκκινίζεις, 
Το σώσε! (διασκευή του “Gimme some lovin’ 
των Steve Winwood, Spencer Davis, Muff 
Winwood), Ας κρατήσουν οι χοροί, Μια θά-
λασσα μικρή και τελευταίο το Ωδή στο Γεώρ-
γιο Καραϊσκάκη.

Εκεί βεβαίως που τον Νιόνιο τον απολαύ-
σαμε ακόμη περισσότερο ήταν σε αρκετούς 
μονολόγους του, που ανάμεσα στα τραγούδια 
έβρισκε την ευκαιρία να ξετυλίγει και να με-
ταφέρει το ακροατήριο εν είδει «παραμυθιού» 
σε άλλες εποχές, ή να περιγράφει τη στάση 
ζωής του σήμερα. Ο Σαββόπουλος απέδειξε 
ακόμη μια φορά ότι εκτός από μεγάλος τρα-
γουδοποιός, είναι μέγιστος «παραμυθατζής» 
με την καλύτερη δυνατή έννοια της λέξης.

Σε περσινή συνέντευξή του (στον Δημή-
τρη Θεοδωρόπουλο για το ΒΗΜΑgazino της 
22/08/2016) εξάλλου είχε αποκαλύψει ότι «…
εκεί που του έδωσα και κατάλαβε ήταν όταν 

απέκτησα εγγόνια. Είπα ένα παραμύθι, είπα 
δύο και ύστερα πήρα φόρα και σκάρωνα ιστο-
ρίες. Με μεγάλη επιτυχία. Άφηναν τα νιντέντο 
και άκουγαν εμένα»!

Κάτι «ξέχασε» όμως να μας πει…
Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μια αί-
σθηση κενού σε όσους παρακολουθούν κατά 
βήμα την πορεία του μεγάλου βάρδου: Δεν 
ερμήνευσε ούτε ένα κομμάτι από τον συγκλο-
νιστικό τότε (1989) δίσκο του «Το κούρεμα».

Εάν επρόκειτο για μερικά ακόμη τραγου-
δάκια, δεν υπήρχε και λόγος αναφοράς. Όμως, 
όταν στο ρεπερτόριό του συγκαταλέγονται τρα-

γούδια τόσο ευστόχως παρεμβατικά στη νεο-
ελληνική κοινωνική και πολιτική πραγματι-
κότητα, που ακόμη και σήμερα αγγίζουν τον 
παλμό της επικαιρότητας, είναι αμαρτία για 
τον Θεό να μην τα συμπεριλαμβάνει στις εμ-
φανίσεις του.

Δεν περιμέναμε να ακούσουμε το… ακραίο 
«Κωλοέλληνες» ή το σκανδαλιστικά… επίκαι-
ρο «Το Μητσοτάκ», άντε και το «Η αποτυχία 
της αριστεράς» (μην τυχόν δυσαρεστήσει κά-
ποιους από το ακροατήριο), αλλά το θαυμάσιο 
«Εμείς του ’60» γιατί να μην έχουμε την ευκαι-
ρία να το απολαύσουμε ζωντανά από τον ίδιον;

Ίσως να είναι επιλογή του σημερινού Σαβ-
βόπουλου να μην παρουσιάζει τραγούδια 
«αιχμηρά», γιατί όπως ο ίδιος έλεγε πάλι στην 
ίδια περσινή συνέντευξη: «Όσες φορές δυσα-
ρεστήθηκε το ακροατήριο, έλεγα στον εαυτό 
μου: Την επόμενη φορά πρέπει να το προσέ-
ξεις, να τα πεις πιο μαλακά…»

Τελικά όμως αυτό είναι και ένα από τα καί-
ρια διλήμματα του κάθε καλλιτέχνη: Να απο-
φασίζει με «ποιους θα πάει και ποιους θα 
αφήσει», για να χρησιμοποιήσουμε στίχο του 
ίδιου του Σαββόπουλου.

Ελπίζουμε οι επιλογές του να είναι πρό-
σκαιρες και στο μέλλον να έχουμε την ευκαι-
ρία (αν συνδυαστεί μάλιστα και με καινούρ-
γιο δίσκο θα ήταν υπέροχο) να τον ακούσουμε 
αιρετικό, καυστικό ή και αιχμηρό, έτσι όπως 
εμείς έχουμε γνωρίσει τον Σαββόπουλο.

«Υπόγειες διαδρομές» οι πόθοι μας για τον Σαββόπουλο
εντυπωσίασε με την εμφάνισή του στο «αέρινο» καλαμπάκας

Του Σωτήρη Κύρμπα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

του Νίκου Κόμπλα

Σ 

την εποχή μας, όλο και πε-
ρισσότεροι, για να ξεφύ-
γουμε από την κατάθλιψη 
που μας προκαλεί η αμεί-

λικτη πραγματικότητα που ζούμε, βυ-
θιζόμαστε σε δρόμους διαφυγής, που 
στη χειρότερη περίπτωση προσφέρο-
νται από τηλεοπτική και διαδικτυακή 
αποβλάκωση, όπως και άλλα ναρκω-
τικά. Ευτυχώς, έναν πιο ευεργετικό 
δρόμο φυγής προσφέρει η ανάγνω-
ση λογοτεχνικών πονημάτων. Κι ευ-
τυχέστερα, ανάμεσα στην πλειοψηφία 
των ανόητα συναισθηματικών, εγω-
κεντρικών και μηδενιστικών λογοτε-
χνικών πονημάτων που κυριαρχούν, 
υπάρχουν μνημειώδη επικά έργα, 
όπως το μυθιστόρημα Σέρρα: Η ψυχή 
του Πόντου (Εκδ. Ψυχογιός, 2016) του 
πολυτάλαντου λογοτέχνη, ποιητή και 
στιχουργού Γιάννη Καλπούζου (εν-
δεικτικά αναφέρουμε το τραγούδι της 
Γλυκερίας, αλλά και το μυθιστόρημα 
Ότι αγαπώ είναι δικό σου) που αποτε-
λούν βάλσαμο ψυχικής ανάτασης και 
ζωντανέματος της πονεμένης νεοελ-
ληνικής ιστορίας των διωκομένων 
και πολλαπλώς προσφυγοποιημέ-
νων Ελλήνων.  

Για το επίπεδο της γραφής, θα 
τολμήσω να πω πως αποτελεί ένα 
από τα καλύτερα επικά μυθιστορή-
ματα που έχω διαβάσει ανεξαρτήτως 
εθνικότητας συγγραφέων, και δεν εί-
ναι και λίγα, μιας και είναι το αγαπη-
μένο μου είδος.

Ο Καλπούζος σίγουρα έχει 
εμπνευστεί από μεγάλους λογοτέ-
χνες, Έλληνες και ξένους. Από τα 
ιερά τέρατα της λογοτεχνίας, όπως 
τον Καζαντζάκη, τον Ντοστογιέφ-
σκι, και τον Γκαρσία Μάρκες. Από τον 
πρώτο, λόγου χάριν, βλέπουμε την 
επιρροή στην παρουσίαση της ζωής 
ενός απλού ανθρώπου, που γίνεται 
υπεράνθρωπος μέσα από το ήθος 
που επιτρέπει να ξεπερνά τις δοκιμα-
σίες, από τον δεύτερο την επιδίωξη 
της νέμεσης για τους διωκόμενους 
και αδικημένους κατά των διωκτών, 
από τον τρίτο την καθαρτήρια λειτουρ-
γία της αγάπης, της αλληλεγγύης και 
του έρωτα.

Πέραν, όμως, των πιθανολογού-
μενων εμπνεύσεων, είναι σίγουρο 
πως το έργο «Σέρρα» είναι αποτέ-
λεσμα κοπιαστικής έρευνας για τις 
πραγματικές συνθήκες των γενοκτο-
νιών Ελλήνων και Αρμενίων που ξε-
κίνησαν οι Τούρκοι ως οθωμανοί-

ισλαμιστές και ολοκλήρωσαν ως κο-
σμικοί φασίστες-κεμαλιστές. Ενδελε-
χής έρευνα, είναι εμφανές, έγινε επί-
σης για τις συνθήκες της εθνοκάθαρ-
σης που τελέστηκε από το σοβιετικό 
καθεστώς του Μπέρια και του Στάλιν 
εναντίον των Ελλήνων των σοβιετι-
κών ακτών του Πόντου, όπου κατέ-
φυγε στον μεσοπόλεμο μεγάλο μέ-
ρος των Ποντίων, μετά την τουρκική 
γενοκτονία, αφού μεγάλο ποσοστό 
δεν κατάφερε να τύχει του ευεργετή-
ματος της ανταλλαγής πληθυσμών 
και να έρθουν στο ελλαδικό κράτος. 
Εθνοκάθαρση που είχε ως αποτέλε-
σμα χιλιάδες Πόντιοι να αφήσουν τα 
κόκαλά τους στα τάγματα εργασίας 
της Σιβηρίας και δεκάδες, αν όχι και 
εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι να εκτο-
πιστούν στην περιοχή πέριξ της απο-
ξηραμένης, πλέον, λίμνης Αράλης, 
στο Καζακστάν και στην Τασκένδη 
του Ουζμπεκιστάν, όπου κι εκεί πέθα-
ναν πολλοί λόγω των αντίξοων συν-
θηκών. 

Η δε γλαφυρότητα της περιγρα-
φής των τοπίων όπου εκτυλίσσεται η 
ιστορία ενός ήρωα-προμηθέα του πο-
ντιακού δράματος, αποκαλύπτει ότι 
ο Καλπούζος όχι μόνο έχει διαβάσει 
σχετικά με τους τόπους όπου εκτυλίσ-

σεται το δράμα του ερωτικού τριγώ-
νου του πρωταγωνιστή Γαληνού Φι-
λονίδη, της Ελληνίδας συζύγου του 
Φιλάνθης και της Αρμένισσας συντρό-
φου και μεταγενέστερης συζύγου του 
Ταλίν, εν μέσω της γενοκτονίας που 
τέλεσαν οι Τούρκοι και της εθνοκά-
θαρσης που επιδίωξαν οι Σοβιετικοί, 
αλλά και πως σίγουρα θα έχει περπα-
τήσει τα μέρη που περιγράφει στα πα-
ράλια του Πόντου και στα παρακείμε-
να άγρια βουνά, στις ακτές και τις πε-
διάδες της Αμπχαζίας και του Καζακ-
στάν.

Εβδομήντα χρόνια μετά την πρώ-
τη περιβόητη λογοτεχνική αναφο-
ρά της Ποντιακής Γενοκτονίας στον 
Ζορμπά του Καζαντζάκη, διαδίδεται 
το βίωμα μέσω της Σέρρρας του Καλ-
πούζου. Στο ενδιάμεσο διάστημα, όχι 
μόνο οι θιασώτες της «ελληνοτουρ-
κικής προσέγγισης» μέσω της λή-
θης και της ιστορικής αναθεώρησης, 
αλλά και το σύνολο της ταυτισμένης 
με τη σοβιετική εμπειρία αριστερής 
διανόησης, εξαφάνισε το δράμα τόσο 
μεγάλου ποσοστού του ελληνισμού, 
για να μείνουν κρυμμένες οι ευθύνες 
όχι μόνο των τουρκικών, αλλά και 
των σοβιετικών καθεστώτων.

Δεν αξίζει να υπεισέλθουμε στην 

πλοκή μίας ιστορίας που εκτυλίσσε-
ται από το 1915 στην Τραπεζούντα 
ως το 1957 που αναχωρεί ο πρωτα-
γωνιστής Γαληνός από τη Σοβιετική 
Ένωση. Οτιδήποτε κι αν γράψουμε 
θα είναι λίγο, και θα προδώσει τα συ-
νεχώς αναπάντεχα στιγμιότυπα της 
ιστορίας, η οποία σε κρατάει σε αγω-
νία και στις 630 σελίδες της, μία αγω-
νία, όμως, που θέλεις να απολαύσεις 
χωρίς βιασύνη, για να απορροφήσεις 
και να ερευνήσεις επιπροσθέτως τα 
ιστορικά στοιχεία που παρατίθενται..
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Έ 
να μεταμοντέρνο διαζύγιο είναι το 
θέμα της ταινίας του Βέλγου Χοακίμ 
Λαφός. Και το ερώτημα είναι: Tελει-
ώνει ο έρωτας; Ή μήπως το ζευγάρι 

–ο πρωτότυπος τίτλος είναι... Τα οικονομικά του 
ζευγαριού (!)– είναι επιταγή του καπιταλισμού 
και του φιλελευθερισμού, όπως λέει ο Λαφός: 
«Για τους περισσότερους της γενιάς μου, ή για 
τους νεότερους, η ιδέα του ζεύγους είναι κάτι 
που τους καθησυχάζει. Ο καπιταλισμός και ο 
νεοφιλελευθερισμός μας έχουν κάνει να βρί-
σκουμε καταφύγιο στο ζευγάρι». Ίσα ίσα, που 
ο μοναχικός/ή, άφιλος/η, άφυλλος/η, ανέρα-
στος/η και άπατρις είναι ο αγαπητός τύπος του 
φιλελευθερισμού και του καπιταλισμού. Και 
εκτός από τον καπιταλισμό υπάρχει και η μονα-
ξιά, σύντροφε Λαφός, για να γίνω και εγώ λιγά-
κι μπανάλ. 

Αλλά εάν παίρναμε πάντα τοις μετρητοίς 
όσα λέει ένας σκηνοθέτης για το έργο του, δεν 
θα βγάζαμε άκρη. Γιατί ο Λαφός είναι ανελέ-
ητος στις κοτσάνες του: «Το ζευγάρι θεωρεί-
ται ο τόπος όπου αισθάνεσαι ασφαλής (μπερ-
δεύει το ζευγάρι με το τέλεια συγυρισμένο σπί-
τι). Και αυτό είναι το εντελώς αντίθετο από τον 
έρωτα και την επιθυμία (και... μπουρδουκλώ-
νει τον έρωτα με την επιθυμία). Γιατί ο έρωτας 
και η επιθυμία είναι περίπλοκα συναισθήμα-
τα, δεν υπάρχει ασφάλεια, τίποτα δεν είναι δε-
δομένο, δεν υπάρχουν εγγυήσεις (Τώρα μιλάς 
σωστά. Αλλά αυτό με άλλα λόγια είναι η ελευ-
θερία. Όχι;). Επίσης, στον έρωτα πρέπει να είσαι 
σε εγρήγορση και πάντα χάνεις (ή μήπως τα 
δίνεις όλα;) κάτι. Και φυσικά, όταν μία ιστορία 
αγάπης τελειώσει, θέλουμε να πάρουμε πίσω 
αυτό που χάσαμε, αλλά αυτό δεν είναι εφικτό 
(κάτι σαν τραπεζικό πάρε δώσε, ας πούμε... Κά-

πως έτσι οι έμποροι καπηλεύονται στο ναό)».
Η Μαρί, στην ταινία, είναι ένα πλουσιοκό-

ριτσο, αλλά δεν είναι αυτό το μόνο αγκάθι της, 
όπως ευτυχώς η ταινία του Λαφός μας αφήνει 
να υποθέσουμε. Ένας αδιάφορος και χωρίς 
αγάπη πατέρας και μια υποταγμένη στη μοίρα 
της –ή μήπως στην αγάπη;– μάνα δεν είναι η 
καλύτερη μαθητεία στην αγάπη. Από την άλλη 
ο Μπορίς, φτωχός που παντρεύτηκε πλούσια, 
αδυνατεί να γίνει σεβαστός ως πατέρας και σύ-
ζυγος: Η μητέρα τρέφει το σπίτι. Έχει σφετερι-
στεί τον ρόλο του πατέρα (η ινδοευρωπαϊκή 
ρίζα πατ- σημαίνει τροφή, νομίζω). Άρα, καλύ-
τερα να ζει ο καθένας μόνος του. Ιδού το δόγμα 
του σύγχρονου φιλελευθερισμού, μεσιέ Λαφός. 

Το γιατί χωρίζουν ο Μπορίς και η Μαρί ούτε 
οι ίδιοι καλά-καλά καταλαβαίνουν, όπως άλ-
λωστε και οι περισσότεροι από όσους χωρί-
ζουν. Ίσως είναι τόσο απλό –και κυνικό– όπως 
το λέει ο Λαφός: έχει αποσώσει η επιθυμία. Εί-
ναι φυσικό της να στερεύει. Με ένα σούπερ σπί-
τι, με τα δάνεια να τρέχουν, με δυο παιδιά και τις 
ευθύνες τους όλη μέρα και τον πατέρα άφρα-
γκο, το πράγμα γίνεται ακόμα πιο βαρύ. Αλλά 
ο έρωτας, η αγάπη, η ελευθερία δηλαδή του να 
δίνεις, να χάνεις τα πάντα, είναι άλλης τάξεως 
πράγμα από την επιθυμία. Έτσι δεν είναι;

Τελικά ο πρωτότυπος τίτλος είναι πιο καί-
ριος: Τα οικονομικά του ζευγαριού. Τόσο εσύ, 
τόσο εγώ. Φίφτι-φίφτι. Ο έρωτας, του ελληνικού 
τίτλου, μας πάει αλλού. Ή μήπως και η ταινία 
θέλει να μας πάει κάπου αλλού, αλλά την τε-
λευταία στιγμή δεν το αποφασίζει και το ξανα-
φέρνει στα οικονομικά; Γιατί τελικά ούτε η επι-
θυμία του ενός για τον άλλο –ό,τι δείχνει η ται-
νία σας λέω– έχει ξεθυμάνει. Άρα; Μη με ρωτά-
τε, έχω και εγώ μπερδευτεί. 

Γιατί αλήθεια είναι ότι η ταινία του Λαφός 
είναι ενδιαφέρουσα, ακριβώς για την αλήθεια 
που δεν μπορεί –ευτυχώς– να κρύψει. Θεατρι-
κή στη δομή της, με μεγάλης διάρκειας πλά-
να-σκηνές, που αφήνουν τους ηθοποιούς και 
τη δράση να ξετυλίγονται χωρίς κοψίματα και 
μέσα το σπίτι, εκεί όπου όλο το έργο έχει γυρι-
στεί, η ταινία αφήνει τελικά και την αυθεντικό-
τητα των προσώπων να αχνοφανεί, έστω κι αν ο 
σκηνοθέτης είναι πιθανόν αλλού ξεχασμένος. 
Γίνονται αυτά. «Τι μπορεί να διαπεράσει το τζά-
μι χωρίς να το σπάσει;» Είναι ένα αίνιγμα που 
βάζει ο πατέρας στις μικρές του κόρες. «Η ηλι-
αχτίδα», είναι η απάντηση. Αυτό τελικά το ρημά-
δι το φως μπαίνει (από) παντού. Αν και η ηλια-
χτίδα δεν μοιάζει να διαπερνά στο τέλος τη σχέ-
ση του ζευγαριού. Αλλά δεν είμαι και σίγουρος. 
Γιατί το τελευταίο πλάνο βάζει όλα όσα ο σκη-
νοθέτης πιο πάνω σε αμφισβήτηση. Δεν είναι ο 
κομφορμισμός τελικά αυτό που συγκρατεί ένα 
ζευγάρι, μα το ξεβόλεμα της ματιάς, στην αμη-

χανία της να αναζητήσει τη ματιά του άλλου.
Στο σενάριο και στους λεπτοδουλεμένους 

διαλόγους της ταινίας έχει δουλέψει μια ολό-
κληρη ομάδα υπό τον Χοακίμ Λαφός. Είναι οι 
Φανί Μπουρντινό, Τομά Βαν Ζιούλεν και Μαν-
ζαρίν Πινζό. Το ζευγάρι παίζουν στην οθόνη 
ο Γάλλος Σεντρίκ Καν (Μπορίς) και η Αργεντί-
να Μπερενίς Μπεζό. Ομολογουμένως η Μπε-
ζό, που μάλλον έχει και τον πρώτο ρόλο –της 
αναλογεί τελικά κάτι περισσότερο από το μισό–
, κλέβει την παράσταση, παρά το ότι οι δυο μι-
κρές Τζέιντ και Μαργκό Σέντζενς είναι συνεχώς 
δίπλα της, και ως παιδιά κάνουν δυσκολότερο 
τον ανταγωνισμό. Αληθινοί στην ερμηνεία τους 
και οι τέσσερις. Σε μικρότερο ρόλο εμφανίζεται, 
ως (καλή) πεθερά, η Μάρθα Κέλερ. Και ο Λα-
φός μοιάζει να έχει πάρει πολλά μαθήματα από 
τις παλιές, επίσης θεατρικές, αμερικανικές ται-
νίες, όπως η ταινία του 1940, Ξαναπαντρεύομαι 
τη γυναίκα μου, του Χάουαρντ Χοκς, που ξανα-
βγήκε σε θερινή διανομή.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Όταν τελειώσει ο έρωτας

Η ταινία ξεχειλίζει από 

καταιγιστικούς διαλόγους, από 

τους πιο αληθινούς διαλόγους 

μεταξύ άντρα και γυναίκας 

που έχουμε δει στο σινεμά. 

 (www.psorokostena.gr)

Ο 
Γουόλτερ και η Χίλ-
ντι είναι ένα επίσης χω-
ρισμένο ζευγάρι, λίγο 
πριν τον πόλεμο. Ο αμε-

ρικανικός κινηματογράφος στα χρό-
νια εκείνα έχει έναν ανθρωπισμό 
και μια σατιρική ματιά που μας φαί-
νονται τόσο μακρινά σήμερα. Δεν 
έχουν γίνει ακόμα οι εκκαθαρίσεις 
του Μακάρθυ και το Χόλιγουντ στε-
γάζει τότε όλους τους διωγμένους 
από τον φασισμό στην Ευρώπη. Η 
ταινία προέρχεται από το θεατρικό 
έργο των Μπεν Χεχτ και Τσαρλς 
Μακ Άρθουρ, πρώην δημοσιογρά-
φων, με τίτλο Πρώτη σελίδα. Μια σά-
τιρα του κόσμου των εφημερίδων, 
όπου το κυνήγι της πρώτης είδησης 
γίνεται χωρίς κανόνες και με όλα τα 
μέσα, κυρίως, αθέμιτα. Το έργο πα-
ρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο 
Μπρόντγουεϊ το 1928 με μεγάλη 

επιτυχία και είχε ξαναγυριστεί σε 
ταινία το 1931.

Μέσα σε αυτό τον τρελό κόσμο 
της σύνταξης μιας εφημερίδας, ο 
Γουόλτερ είναι διευθυντής της Μόρ-
νινγκ Σταρ και η Χίλντι είναι η πρώ-
ην γυναίκα του και πρώην ταλα-
ντούχος συντάκτρια. Μοιράζονταν 
τον μεταξύ τους έρωτα με εκείνον 
για τη δημοσιογραφία. Αλλά η Χίλ-
ντι έχει αποφασίσει να ξεφύγει και 
από την περιπέτεια της δημοσιογρα-

φίας και από αυτήν του έρωτα. Εμ-
φανίζεται λοιπόν στην εφημερίδα, 
συνοδεία του μνηστήρα της, για να 
ζητήσει από τον πρώην σύζυγό της 
να σταματήσει να την ενοχλεί δεκά-
δες φορές την ημέρα, γιατί την επό-
μενη παντρεύεται και αποσύρεται –
έτσι μας λέει– σε μια ήσυχη ζωή. Ο 
Γουόλτερ όμως δεν είναι ο τύπος 
που το βάζει κάτω. Προσπαθεί να 
εκμεταλλευτεί την τρέλλα της Χίλντι 
με τη δημοσιογραφία, αλλά και τον 
άσβεστο ακόμα έρωτά της.

Η ταινία ξεχειλίζει από καται-
γιστικούς διαλόγους, από τους πιο 
αληθινούς διαλόγους μεταξύ άντρα 
και γυναίκας που έχουμε δει στο σι-
νεμά. Αν και στο θεατρικό έργο και 
οι δύο πρωταγωνιστές είναι άντρες, 
ο Χοκς είχε την έμπνευση να κάνει 
τον Χίλντι Τζόνσον γυναίκα. Και σί-
γουρα είχε δίκιο, όταν είπε για τους 

διαλόγους του θεατρικού έργου ότι 
είναι «οι καλύτερες ατάκες (οι πιο 
ντελικάτες σίγουρα) που ειπώθη-
καν ποτέ σε κωμωδία». Όλες οι σκη-
νές της ταινίας, που ξετυλίγεται ολό-
κληρη σε μια μέρα –ο αγγλικός της 
τίτλος είναι His Girl Friday– είναι 
εσωτερικές. Στα γραφεία της εφη-
μερίδας, σε ένα κοντινό εστιατόριο, 
στο γραφείο Τύπου του κακουργο-
δικείου της πόλης, σε ένα αστυνομι-
κό τμήμα. Ακόμα η σκηνή καταδί-
ωξης δρόμου, γυρισμένη στο στού-
ντιο φυσικά, μοιάζει σαν εσωτερική! 
Ένας θεατρικός κινηματογράφος στα 
καλύτερά του.

Ο Κάρι Γκραντ στον ρόλο του 
πολυλογά και φαντασμένου Γουόλ-
τερ Μπερνς και η Ρόζαλιντ Ράσελ 
στον ρόλο της γοητευτικής και ολί-
γον μοιραίας γυναίκας Χίλντι Τζόν-
σον δίνουν ένα αχτύπητο ζευγά-

ρι. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κι-
νηματογράφου κατέταξε την ται-
νία, το 2000, στη δέκατη ένατη θέ-
σης της λίστας με τις εκατό καλύτε-
ρες (αμερικανικές;) κωμωδίες όλων 
των εποχών.

Ωστόσο η ταινία, όπως και η και-
νούργια ταινία του Λαφός, δεν είναι 
μια μεγάλη ταινία. Ούτε ένας μεγά-
λος έρωτας. Κρύβει όμως και αυτή 
στους διαλόγους της, όπως και η 
βελγική ταινία, κάτι από την αλή-
θεια της αποσάθρωσης των σχέσε-
ων ενός ζευγαριού. Κι αν ο Λαφός 
σε αφήνει στο τέλος μελαγχολικό, ο 
Χοκς έχει το χάρισμα να σε βγάζει 
από το σινεμά με ένα μεγάλο χαμό-
γελο. Και με χάπι εντ. Άλλες εποχές, 
άλλη και η διάθεση, φυσικά. Αλλά 
κοινή η των ανθρώπων τρέλλα...

Κωνσταντίνος Μπλάθρας

Ξαναπαντρεύομαι τη γυναίκα μου
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Εκδηλώσεις Μαΐου

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

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

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Αθήνα

7/5/2017 |  Θεατρική Παράσταση 
«Το αμάρτημα της μητρός μου»

Η παράσταση του πολυβραβευμένου Δή-
μου Αβδελιώδη,  ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ θα παιχτεί στον χώρο 
πολιτικής και πολιτισμού, «Ρήγας Βελε-
στινλής», Ξενοφώντος 4, την Κυριακή 7 
Μαΐου στις 20.00. Δραματουργία – Σκη-
νοθεσία: Δήμος Αβδελιώδης. Μουσική: 
Βαγγέλης Γιαννάκης. Ερμηνεύουν: Θεμι-
στοκλής Καρποδίνης, Αγάπη Μανουρά.

Λευκωσία

12/5/2017 |  Κύκλος διαλέξεων 

Το νέο βιβλιοπωλείο Έρμα στη Λευ-
κωσία διοργανώνει κύκλο διαλέξεων 
με τίτλο «Επαναπροσδιορισμός» και 
θέμα την ελληνικότητα ως ταυτότητα 
και ως κοσμοαντίληψη στον 21ο αιώνα. 
Την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και 
ώρα 19:00 θα δοθεί η πρώτη διάλεξη 
από τον Γιώργο Καραμπελιά, με θέμα: 
«Ταυτότητα και ελληνισμός στον 21ο 

αιώνα – Πραγματικότητες και προ-
οπτικές». Στο βιβλιοπωλείο «Έρμα» 
(Έκτορος 42, Λευκωσία).

Αθήνα

25/4 έως 21/6/2017 |  Έκθεση

Η Πρεσβεία της Μπολιβαριανής Δημοκρατίας της Βε-
νεζουέλας στην Ελλάδα, έχει την τιμή να σας προσκα-
λέσει στα εγκαίνια της έκθεσης εικαστικών τεχνών 
Κριτική στα Μέσα Ενημέρωσης «MUDIA» από την 
ομάδα Καρατρανσαβαγκάρντια στον πολιτιστικό 
χώρο «Φρανσίσκο Ντε Μιράντα», στη Χάρητος 6, 
Κολωνάκι. Η έκθεση θα διαρκέσει από τις 27 Απριλί-
ου μέχρι τις 21 Ιουνίου. Ώρες λειτουργίας: 09:00 - 17:00 (Δευτέρα με Παρασκευή).

Γιώργος Καραμπελιάς
Πέραν της Αριστεράς και της 

Δεξιάς: Η υπέρβαση

Αθήνα

9/5/2017 |  Συναντήσεις 
                       Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί, 
την Τρίτη 9 Μαΐου, στις 20.30, με τον 
καθηγητή Πληροφορικής και πρώ-
ην Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Τεχνολογίας, Ιωσήφ Ση-
φάκη, με θέμα συζήτησης «Η συμβο-
λή της εκπαίδευσης και των νέων 
τεχνολογιών στην παραγωγική ανα-
συγκρότηση. Ένα νέο μοντέλο για 
την Ελλάδα». Στο καφέ του Ιανού (Στα-
δίου 24 – Αθήνα). Είσοδος ελεύθερη.

Παρουσιάσεις:
Θεσσαλονίκη  | 
Δευτέρα 22/5/2017, 19:30
Ομιλητές: Γιώργος Σκαμπαρδώνης, 
συγγραφέας, Παντελής Σαββίδης, δη-
μοσιογράφος, Άγγελος Γουνόπουλος 
πολιτικός επιστήμονας, και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου. Στο βιβλιοπωλείο 
Ιανός, Αριστοτέλους 7.

Γιάννενα  | Τρίτη 30/5/17, 19:30
Ομιλητές: Γιώργος Γκόντζος, δημοσι-
ογράφος, Θανάσης Γκότοβος, καθη-
γητής Πανεπιστημίου, Χάρης Ναξά-
κης, καθηγητής ΤΕΙ και ο συγγραφέ-
ας του βιβλίου. Στην Αίθουσα της Εται-
ρείας Ηπειρωτικών Μελετών (Πα-
ρασκευοπούλου 4).

Αγρίνιο | Τετάρτη 31/5/2017 
19:30
Ομιλητές: Ηλ. Γεωργαλής δημ. σύμ-
βουλος Ξηρομερίου,  Θ.Γκότοβος, κα-
θηγητής Πανεπιστημίου, Θύμιος Σώ-
κος, πρώην δήμαρχος και ο συγγρα-
φέας του βιβλίου. Χαιρετίζει ο δήμαρ-
χος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστα-
σίου. Στο κτήριο της πρώην Τράπεζας 
της Ελλάδος (Αναστασιάδη 1). 

Ομιλίες Γ. Καραμπελιά 

Αθήνα 15/5/2017
Την Δευτέρα 15 Μαΐου στις 19.00 
διάλεξη με θέμα: «Το Δημοτικό 
τραγούδι ως συμπύκνωση της 
ιδιοπροσωπίας του Ελληνισμού». 
Στο Ανοιχτό Ψυχοθεραπευτικό 
Κέντρο Αθηνών (Μαυρομιχάλη και 
Σ. Χαραλάμπη, Εξάρχεια, Αθήνα).

Κατερίνη 21/5/2017
Την Κυριακή 21 Μαΐου στις 19.00 ο 
Γ. Καραμπελιάς θα είναι ο κεντρικός 
ομιλητής της εκδήλωσης μνήμης 
που διοργανώνουν οι ποντιακοί 
σύλλογοι Ημαθίας για την Ποντιακή 
Γενοκτονία. Στην Κεντρική Πλατεία 
Κατερίνης.

Πρέβεζα 29/5/2017
Την Δευτέρα 29 Μαΐου στις 19.00 ο 
Γ. Καραμπελιάς θα είναι ο ομιλητής 
σε εκδήλωση μνήμης για την 
Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
που διοργανώνει η Ιερά Μητρόπολη 
Πρεβέζης. Στο Πνευματικό Κέντρο 
της Μητροπόλεως. 

Θεσσαλονίκη

17/5/2017 |  Διάλεξη
«Οι σύγχρονες εξελίξεις στα 
Βαλκάνια»

Το Άρδην διοργανώνει Τετάρ-
τη 17 Μαΐου  στις 7 μ.μ διάλε-
ξη με τίτλο «Οι σύγχρονες εξελί-
ξεις στα Βαλκάνια». Ομιλητής θα εί-
ναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής Νε-
ώτερης και Σύγχρονης Βαλκανικής 
Ιστορίας του ΑΠΘ, Σπυρίδωνας 
Σφέτας. Στον εναλλακτικό πολυ-
χώρο πολιτικής και πολιτισμού του 
Άρδην (Βαλαωρίτου 1 στον όγδοο 
όροφο). Τηλ. 2310 543-751 
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