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Ο 

ι εκλογές στην Αγ-
γλία εξέπληξαν για 
μία ακόμη φορά όλο 
το δημοσιογραφικό 

κατεστημένο και τις ελίτ των δυ-
τικών χωρών, αλλά και της Ελλά-
δας. Ιδιαίτερα ο Γιάννης Πρετε-
ντέρης, αναρίθμητες φορές, τους 
τελευταίους μήνες, είχε μεταβάλει 
τον Τζέρεμι Κόρμπιν σε προνο-
μιακό σάκο του μποξ, στοιχημα-
τίζοντας, με τη συνήθη του ευστο-
χία στα στοιχήματά του, πως στις 
εκλογές της 8ης Ιουνίου 2017 
δεν θα βρει ούτε την ψήφο του. 
Και τελικώς, παρ’ ολίγον (με ελά-
χιστη διαφορά δύο ποσοστιαίων 
μονάδων) να εκλεγεί αυτός αντί 
της «αχτύπητης» κας Μέι, που 
απεδείχθη μάλλον φτιαγμένη από 
ψευδάργυρο και πάντως όχι από 
ατσάλι! 

Όλος ο Τύπος και το κατεστημένο 
της Αγγλίας λοιδορούσε τον Κόρ-
μπιν –ανάμεσά τους η συντριπτι-
κή πλειοψηφία των βουλευτών 
του Εργατικού Κόμματος και όλη 
σχεδόν η ελίτ του Εργατικού Κόμ-
ματος– ως έναν λαϊκιστή πολιτικό, 
καταδικασμένο σε αποτυχία. Ανά-
λογες εξελίξεις είχαν συμβεί στις 
ΗΠΑ, όπου ο Σάντερς, χωρίς κα-
μιά υποστήριξη από το κατεστημέ-
νο των ΗΠΑ, παρ’ ολίγον να κερδί-
σει την αγαπημένη του συστήμα-
τος Χίλαρι Κλίντον, και σ’ αυτή 
την περίπτωση πιθανότατα θα είχε 
αποτραπεί η εκλογή του Τραμπ, 
ο οποίος επίσης εμφανίστηκε ως 
αντισυστημικός υποψήφιος. 

Ένα «κύμα λαϊκισμού» σαρώνει 
ολόκληρη τη Δύση. Στη Γαλλία 
ο Μακρόν εξελέγη με μόλις 24% 
στον πρώτο γύρο, παρά τη σκαν-

δαλώδη υποστήριξη όλου του συ-
στήματος και του ίδιου του Ολάντ, 
μόνο και μόνο γιατί το 41%  των 
αντισυστημικών ψήφων μοιρά-
στηκε μεταξύ του «λαϊκιστή της 
αριστεράς» Μελανσόν και της 
«δεξιάς λαϊκίστριας» Λεπέν. Και 
αν εν τέλει κατόρθωσαν στην Αγ-
γλία ή τη Γαλλία να εκλέξουν in 
extremis τους συστημικούς υπο-
ψήφιους, είναι φανερό πως αυτό 
έγινε για τελευταία φορά, εάν δεν 
αλλάξουν ρότα οι ενθουσιώδεις 
οπαδοί της παγκοσμιοποίησης. 

Πώς και γιατί ο Κόρμπιν ανέτρε-
ψε τα προγνωστικά; Γιατί υπόσχε-
ται την ανακρατικοποίηση των 
δημόσιων συγκοινωνιών και την 
ενίσχυση των κοινωνικών δομών, 
τη δωρεάν πρόσβαση στα πανά-
κριβα πανεπιστήμια της Αγγλί-
ας κ.α., κερδίζοντας την ενθουσι-

ώδη υποστήριξη των νέων και  
υποχρεώνοντας ακόμα και την 
Τερέζα Μέι να υπόσχεται ενί-
σχυση του δημόσιου τομέα, τον 
οποίο έχει διαλύσει σαράντα χρό-
νια θατσερισμός και μπλερισμός, 
με τραγικές επιπτώσεις για το με-
γαλύτερο μέρος των πολιτών της 
Μ. Βρετανίας. Έτσι, οι διαφορές μι-
σθών μεταξύ διευθυντών και ερ-
γαζόμενων, που ήταν 1 προς 25 
το 1980, έφτασαν το 1 προς 130 
το 2015 (!), ενώ ο μέσος πραγματι-
κός μισθός των εργαζόμενων έπε-
σε κατά 10% από το 2008 μέχρι 
το 2016 (σύμφωνα με τον Εκόνο-
μιστ της 3ης Ιουνίου). 

Να γιατί, αρχικώς, οι Εγγλέζοι συ-
ντάχθηκαν με τον «δεξιό λαϊκι-
στή» Φάραντζ και το κόμμα του, 
υπερψηφίζοντας το Brexit, ενώ 
ένα χρόνο μετά, στην εντελώς αντί-

θετη κατεύθυνση, συντάχθηκαν 
με έναν «λαϊκιστή της αριστε-
ράς» στις εθνικές εκλογές, απα-
γορεύοντας στους συντηρητικούς 
να σχηματίσουν αυτοδύναμη κυ-
βέρνηση. Και στη μια και στην 
άλλη περίπτωση, ο μπαμπούλας 
του «λαϊκισμού», δηλαδή η αντί-
θεση της λαϊκής πλειοψηφίας με 
τις ελίτ, αναδείχθηκε και πάλι στο 
προσκήνιο. Και αν ο Κόρμπιν δεν 
διατηρούσε τις τροτσκιστικές εμ-
μονές του πάνω στο μεταναστευτι-
κό και την ασφάλεια καθώς και τις 
πολυπολιτισμικές αυταπάτες του, 
ιδιαίτερα μετά το τελευταίο τρομο-
κρατικό κτύπημα, που φόβισε ένα 
μεγάλο κομμάτι των πολιτών, θα 
ήταν ήδη ο αδιαμφισβήτητος νι-
κητής των εκλογών. 

So long,  mr. Pretenderis. Άλλο 
ένα χαμένο στοίχημα...
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Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

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

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

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ρΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 ιουλίου 2017

Στο παρά πέντε

Ά 

κρως ενδιαφέροντα 
τα στοιχεία που κα-
ταγράφει πρόσφα-

τη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυ-
μα Οικονομικών και Βιομη-
χανικών Ερευνών) για τη 
μεταποίηση στη χώρα μας. 
Καταγράφουν, κατ' αρχάς, 
το αποτύπωμα που διατη-
ρεί στο πλαίσιο της ελληνι-
κής οικονομίας, ακόμα και 
αν τα τελευταία χρόνια συρ-
ρικνώνεται αισθητά εξαιτίας 
της κρίσης. Έτσι, σύμφωνα 
με την έκθεση:  
– Το 31% του ΑΕΠ οφείλεται 
άμεσα ή έμμεσα στη μετα-
ποίηση. 
– Για κάθε 1 € προστιθέμε-
νης αξίας στον δευτερογενή 
τομέα, προστίθενται συνολι-
κά 3,1€ στο ΑΕΠ. 
– Το 31,3% της συνολικής 
απασχόλησης εξαρτάται 
από το προϊόν της μεταποί-
ησης. Για κάθε 1 εκατομμύ-
ριο του κύκλου εργασιών 
της, προστίθενται στην ελ-
ληνική οικονομία 22 θέσεις 
εργασίας. 
– Το συνολικό κοινωνικό 
προϊόν της μεταποίησης (μι-
σθοί, φόροι, εισφορές, σχη-
ματισμός παγίου κεφαλαί-
ου) υπερβαίνει τα €31,6 δι-
σεκατομμύρια.
– Τέλος, πάνω από 250 χι-
λιάδες θέσεις εργασίας στο 
χονδρικό και λιανικό εμπό-
ριο και 150 χιλιάδες στον 
πρωτογενή τομέα χρηματο-
δοτούνται ουσιαστικά από το 
προϊόν της μεταποίησης.
Ακόμα πιο ενδιαφέρουσες 
παρουσιάζονται οι εκτιμή-
σεις για την ουσιαστική με-
ταβολή των συνολικών επι-
δόσεων και της εικόνας 
της ελληνικής οικονομίας, 
στο σενάριο που αυτή κατα-
φέρει να δώσει ξανά ώθη-
ση στον δευτερογενή το-
μέα. Ο ΙΟΒΕ υπολόγισε ότι, 

έστω και με την επαναφο-
ρά της μεταποίησης στα επί-
πεδα του 1995, πράγμα που 
σήμερα θα σήμαινε αύξη-
ση της δραστηριότητάς της 
κατά 5,7 δισ. €: 
– Το ΑΕΠ της ελληνικής οι-
κονομίας θα αυξανόταν συ-
νολικά κατά €7,2 δισεκα-
τομμύρια (4,1% του ΑΕΠ του 
2014)
–   Η απασχόληση θα αυ-
ξανόταν συνολικά κατά 
163.000 θέσεις εργασί-
ας (4,1% της απασχόλησης 
το 2014), εκ των οποίων 
34.000 θέσεις άμεσα στη 
μεταποίηση
– Τα έσοδα του δημοσίου θα 
αυξάνονταν συνολικά κατά 
€1,5 δισεκατομμύριο (0,8% 
του ΑΕΠ)
– Θα δημιουργούσαμε επι-
πλέον κοινωνικό προϊόν 
στην οικονομία ύψους €4,2 
δισεκατομμυρίων συνολικά 
(2,4% του ΑΕΠ), εκ των οποί-
ων το €1 δισεκατομμύριο 
άμεσα από τη μεταποίηση.
Όπως αναφέρουν και τα 
σχετικά δημοσιεύματα στον 
Τύπο, όντως, σε ένα τέτοιο 
ενδεχόμενο η οικονομία 
μας θα αντιμετώπιζε ένα θε-
τικό σοκ. Είναι, όμως, εφι-
κτό κάτι τέτοιο; Μεμονωμέ-
να, στο εξωτερικό, το ελλη-
νικό στοιχείο διαπρέπει σε 
πολύ συγκεκριμένα σημεία 
της παγκόσμιας αλυσίδας 
αξίας. Θα μπορέσει άραγε 
η ελληνική πολιτεία να συ-
στηματοποιήσει επιτέλους 
αυτές τις αρετές και, αντί να 
φυλλορροούν στο εξωτερι-
κό, να συγκροτήσουν ένα 
νέο ελληνικό παραγωγικό 
μοντέλο; Αυτό είναι το μεγά-
λο στοίχημα που θα παιχτεί 
τα επόμενα χρόνια και θα 
καθορίσει τις τύχες της ελ-
ληνικής οικονομίας.

Αιδώς Αργείοι!
Η ελληνική κυβέρνηση, κατ’ εξακολούθηση, παραδίδει 
Τούρκους ικέτες στο ολοκληρωτικό καθεστώς του Ερντο-
γάν! Οι καταγγελίες έρχονται από την Ελληνική Ένωση για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, πως μια ομάδα Τούρκων 
πολιτών, μεταξύ των οποίων ο καταζητούμενος δημοσιο-

γράφος Μουράτ Τσαπάν, επεστράφησαν με τρόπο παράνομο και παρακρατι-
κό στην Τουρκία, παρ' όλο που κατάφεραν να φτάσουν μέχρι το Διδυμότειχο. 
Οι Τούρκοι αιτούντες άσυλο, παρότι τους διαβεβαίωσαν οι ελληνικές αρχές 
ότι θα οδηγηθούν στην Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για να ζητήσουν άσυλο, με-
ταφέρθηκαν σε ένα χωράφι, όπου τους παρέλαβαν πέντε μασκοφόροι και, 
μέσω του Έβρου, τους οδήγησαν στην Τουρκία.

Ακόμα, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ντογκάν, μετέδωσε πως 10 
Τούρκοι πολίτες, ανάμεσά τους και 4 παιδιά, πέρασαν με βάρκα στην ελλη-
νική επικράτεια και στη συνέχεια επεστράφησαν με την ίδια ακριβώς βάρκα 
από τις ελληνικές αρχές.  Τρεις από αυτούς συνελήφθησαν ήδη με την κα-
τηγορία της συμμετοχής στη φερόμενη ως τρομοκρατική οργάνωση του ιμά-
μη Γκιουλέν.

Σε μια εποχή που στην υπόλοιπη Ευρώπη οι Τούρκοι αντικαθεστωτι-
κοί αναγνωρίζονται ως πολιτικά διωκόμενοι, παρότι αυτό δεν αρέσει καθό-
λου στον «σουλτάνο» Ερντογάν, η ελληνική κυβέρνηση, ευθυγραμμιζόμε-
νη πλήρως με τις απαιτήσεις Ερντογάν, παράνομα, παραδίδει τους αιτούντες 
άσυλο. Και επειδή δεν βρίσκει τρόπο να πείσει τους Έλληνες δικαστές να μην 
εγκρίνουν τις αιτήσεις ασύλων, τους επιστρέφει με μαφιόζικο τρόπο στην 
Τουρκία. 

Κατά τα άλλα, ο Τσίπρας βγήκε να δηλώσει στο lgbt δωρεάν περιοδικό, 
Antivirus, με αφορμή το gaypride, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των στην πατρίδα του. Αρκεί αυτά να μην ενοχλούν τον Ερντογάν, παρέλειψε 
να συμπληρώσει!

Γ.Ξ.

Στο παρά πέντε

!

Ελληνική παραγωγή: Ακόμα 
ζωντανή, ακόμα βαρύνουσα

Μήνυμα και από τους 
δημοσιογράφους

Ά 
λλη μια συντριπτική ήττα για τον Σύριζα σε κοινωνικό-εργασι-
ακό επίπεδο αποτελεί η απογοητευτική καταγραφή της «Συ-
σπείρωσης Δημοσιογράφων» στις εκλογές για την ανάδειξη 

του νέου ΔΣ της ΕΣΗΕΑ. Η ανεξάρτητη και πλουραλιστική παράτα-
ξη «Ενωμένοι Δημοσιογράφοι» (την οποία στηρίζουν και οι δυνάμεις 
του Άρδην) αναδείχθηκε πρώτη δύναμη στην ΕΣΗΕΑ με 1345 ψήφους 
και 5 έδρες (είχε 4 στο προηγούμενο ΔΣ) στο 11μελές ΔΣ. Η παράτα-
ξη του Σύριζα, με μείωση 42% (!!!) ήταν δεύτερη με 305 ψήφους και 
μια έδρα, όταν τη προηγούμενη διετία είχε δύο έδρες και 529 ψήφους. 
Πτώση κατά 18% παρουσίασε και το ψηφοδέλτιο της Ανταρσύας, κα-
θώς πήρε 287 ψήφους (1) έδρα, όταν το 2015 είχε πάρει 353 ψήφους. 
Αντίθετα, σημαντική άνοδο κατέγραψε η «Δημοσιογραφική Συνεργα-
σία» που υποστηρίζει το ΚΚΕ, η οποία πήρε 259 ψήφους και διατήρη-
σε την έδρα της. Το 2015 η «Δ.Σ.» είχε πάρει 197 ψήφους. Με πτώση 
διατήρησαν τις έδρες τους η ΚΕΔ-Τσαλαπάτης («παλαιό»Πασόκ) 255 
(300 το ’15), Μαχόμενοι-Νταουντάκη 222 (231) και Αδέσμευτοι (Δεξι-
οί-Συντηρητικοί) 178 (281).

Μ.Δ.
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Ένα φαινόμενο που έχει εκπλή-
ξει ακόμα και τους πιο ακραί-
ους αντιπάλους του ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι η αξιοθαύμαστη συνοχή 
την οποία επιδεικνύουν απέ-
ναντι σε όλες τις υποχωρήσεις, 
τις παλινωδίες, τις προδοσί-
ες, τα καραγκιοζιλίκια τα οποία 
διαπράττει η ηγεσία τους. Αυ-
τοί εκεί, «μπετόν αρμέ». Όπως 
βέβαια και οι συγκυβερνήτες 
τους, των ΑΝΕΛ. 

Β 

εβαίως, έχουν επανειλημ-
μένα τονιστεί αρκετές από 
τις αιτίες αυτής της συμπε-
ριφοράς: Πρόκειται για τυ-

χάρπαστους οι οποίοι, αφού ανέβη-
καν στην εξουσία ως εκ θαύματος –
εξαιτίας της κρίσης–, γνωρίζουν πως 
αυτή η ευνοϊκή συγκυρία δεν πρό-
κειται να ξαναέλθει και γι’ αυτό μέ-
νουν γαντζωμένοι στις καρέκλες 
τους μέχρι τελικής πτώσεως. οποια-
δήποτε «προδοσία» και αν διαπρά-
ξουν απέναντι στις υποσχέσεις και 
τις ιδεολογίες τους. Και προφανώς 
δεν είναι αμελητέα τα χιλιάρικα και 
οι απολαβές του βουλευτικού θώ-
κου και οι χιλιάδες διορισμοί στο 
κράτος και τις ΜΚΟ. Ωστόσο, ούτε 
και στο εσωτερικό του κόμματος, 
ακόμα και σε όσους δεν είναι διορι-
σμένοι –ελάχιστοι έχουν απομείνει–, 
φαίνεται να υπάρχει κάποιος ιδιαί-
τερος αναβρασμός. 

Ακόμα παραπέρα, ούτε καν το 
ΚΚΕ, ούτε η εξωκοινοβουλευτική 
αριστερά δείχνουν κινητικότητα και 
αντιπολιτευτική διάθεση ανάλογη 
με εκείνη που έδειχναν πριν ανέ-
βει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι, 
βέβαια, σε ό,τι αφορά στη διάλυση 
της εκπαίδευσης, τον εθνομηδενι-
σμό στα βιβλία της ιστορίας, τον «πο-
λυπολιτισμό», το μεταναστευτικό και 
τα σύμφωνα συμβίωσης, βρίσκονται 
στην ίδια γραμμή με την κυβερνητι-
κή πολιτική. 

Όμως, αυτό το φαινόμενο της 
χωρίς προηγούμενο εκχώρησης 
της εθνικής περιουσίας από την αρι-
στερά στους ξένους δανειστές δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να εξηγηθεί 
απλώς και μόνο με την ιδιοτέλεια 
της εξουσίας και των αριστερών ιδε-
ολογημάτων. Θα πρέπει να σκά-
ψουμε βαθύτερα για να το ερμηνεύ-
σουμε. Το γεγονός, π.χ., ότι αδιαφο-
ρούν για την πλήρη αποεθνικοποί-
ηση την ελληνικών τραπεζών, την 
εκχώρηση των λιμανιών και των αε-

ροδρομίων κ.λπ. έχει, δυστυχώς, μια 
βαθύτερη ιδεολογική καταγωγική 
μήτρα: τον θεμελιώδη εθνομηδε-
νισμό του κυρίαρχου ρεύματος της 
ελληνικής αριστεράς, ήδη από τα 
γεννοφάσκια του.

Από την περίοδο των Βαλκανι-
κών Πολέμων και μετά, δύο παρα-
τάξεις στην Ελλάδα θα ταχθούν ενά-
ντια στη «Μεγάλη Ιδέα» της εθνι-
κής ολοκλήρωσης: η βασιλική-
λαϊκή δεξιά και η κομμουνιστική 
αριστερά. Αυτές οι δυνάμεις θα αντι-
ταχθούν και θα υπονομεύσουν με 
κάθε τρόπο την εθνική ολοκλήρωση 
του ελληνισμού – στην πρώτη περί-
οδο κατ’ εξοχήν η δεξιά. Και η μεν 
δεξιά, μέχρι το 1960, θα εμμένει στη 
φιλοτουρκική πολιτική της, η δε 
αριστερά στη φιλοσλαβική. Εξ ου 
και το «οίκαδε» των βασιλικών και 
του κομμουνιστικού κόμματος, από 
τη Σμύρνη, η υποστήριξη της «ανε-
ξάρτητης Μακεδονίας και Θράκης» 
από το ΚΚΕ, ο δοσιλογισμός μεγά-
λου μέρους της δεξιάς, στη διάρκεια 
της γερμανικής κατοχής. 

Η αριστερά, στη διάρκεια της 
Κατοχής, θα συμπλεύσει με το λαϊ-
κό αντιστασιακό αίσθημα και θα το 
εκφράσει οργανωτικά, δεδομένου 
εξάλλου ότι και ο μεγάλος της πά-
τρωνας, η Σοβιετική Ένωση, πολε-
μούσε ενάντια στους Γερμανούς. 
Παρ’ όλα ταύτα, στη συνέχεια θα 
εμπλακεί ασύγγνωστα στον Εμφύ-
λιο, με μια δεξιά που θα περάσει από 

τους Γερμανούς στους Εγγλέζους, 
ενώ το 1949 θα θυμηθεί και πάλι το 
«Μακεδονικό». Πάντως, μέσα από 
την Αντίσταση και στα άμεσα μετα-
πολιτευτικά χρόνια, η αριστερά θα 
συνδεθεί, και κάποτε θα ταυτιστεί, με 
τους λαϊκούς αγώνες και, δεδομένου 
ότι η Ελλάδα βρισκόταν υπό δυτική 
ηγεμονία, θα μπορεί να λειτουργεί 
και ως αντιιμπεριαλιστική δύναμη. 
Ωστόσο, την ίδια στιγμή, στην Κύ-
προ, ο ομογάλακτος αδελφός της, το 
ΑΚΕΛ, θα απέχει από τον εθνικοα-
πελευθερωτικό αγώνα, τον οποίο θα 
στηρίζει η ελληνική αριστερά! Όταν, 
εντούτοις, μετά το 1964, η πολιτική 
της Σοβιετικής Ένωσης θα αντιτα-
χθεί στην ένωση της Κύπρου με την 
Ελλάδα, η ηγεσία της ελληνικής αρι-
στεράς θα αρχίσει να απομακρύνε-
ται από το αίτημα της Ένωσης και θα 
αρχίσει σταδιακώς να μετακινείται 
προς εκείνο της «ανεξαρτησίας». Το 
ΑΚΕΛ και η ελληνική αριστερά, αίφ-
νης, θα επιμένουν όλο και πιο πολύ 
στα δικαιώματα των «αδελφών μας 
Τουρκοκυπρίων». Παράλληλα, η 
δεξιά αποδείχτηκε ανίκανη να ακο-
λουθήσει μια εθνικοαπελευθερωτι-
κή γραμμή, δεδομένης της εξάρτη-
σής της από τις ΗΠΑ, εξάρτηση που 
θα οδηγήσει αρχικώς στην αποχώ-
ρηση της ελληνικής μεραρχίας από 
την Κύπρο και, τελικά, στο πραξικό-
πημα και την προδοσία του Ιωαννί-
δη. Τι έκανε όμως την ίδια περίοδο 
η ηγεσία της αριστεράς; Έφτασε ακό-

μα και να επιχαίρει για την εισβολή 
των τουρκικών στρατευμάτων, για-
τί έτσι αποτύγχανε το πραξικόπημα 
στην Κύπρο και κατέρρεε η δικτατο-
ρία στην Ελλάδα!

Δηλαδή, σε όλη την ιστορική δι-
αδρομή, από τους Βαλκανικούς Πο-
λέμους και μετά, οι ηγεσίες της αρι-
στεράς και της δεξιάς παρεμπιπτό-
ντως μόνο βρέθηκαν να συμβαδί-
ζουν με το λαϊκό αίσθημα (ο Μεταξάς 
το 1940 και η ηγεσία της αριστε-
ράς στη διάρκεια της αντίστασης) και 
μόνο κάποιες «αιρετικές» δυνάμεις 
της αριστεράς που εξέφραζαν έναν 
δρόμο που ξεκινάει από τους Ριζο-
σπάστες των Επτανήσων (ο Σταύρος 
Καλλέργης, ο Μαρίνος Αντύπας, ο 
Γιαννιός, ο Σκληρός), ή της κεντρο-
αριστεράς, ο Παπαναστασίου κ.λπ. –
μέχρι το ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρό-
νων– θα εκφράζουν, λιγότερο ή πε-
ρισσότερο, μια γραμμή σύνθεσης 
κοινωνικών και εθνικών προταγμά-
των. Η ηγεσία της κυρίαρχης αριστε-
ράς και η ηγεσία της δεξιάς υπήρξαν 
πάντοτε στην Ελλάδα, καθεμιά με τον 
τρόπο της, ενάντιες σε μια εθνική πα-
τριωτική αντίληψη. Χαρακτηριστικά, 
στη διάρκεια της μεταπολίτευσης, η 
αριστερά θα επικρίνει διαρκώς τις 
«υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες», 
θα κηρύττει την ελληνοτουρκική φι-
λία και η ανανεωτική της πτέρυγα –
που συγκροτεί και τον πυρήνα του 
σημερινού ΣΥΡΙΖΑ– θα καλλιεργεί 
έναν άκριτο ευρωπαϊσμό και «αντι-
εθνικισμό». 

Κατά συνέπεια, ο εθνομηδενι-
σμός είναι οργανικό στοιχείο της 
ιδεολογίας της ελληνικής αριστεράς, 
στην πλειοψηφία της, όπως η υπο-
ταγή στους δυτικούς πάτρωνες εί-

ναι επίσης οργανικό στοιχείο της δε-
ξιάς. Ό,τι θετικό έχει γίνει στη χώρα 
έγινε παρά και ενάντια σε αυτές τις 
κυρίαρχες ιδεολογίες, ακόμα και εάν 
τα σχετικά κινήματα ηγεμονεύονταν 
από τους μεν ή από τους δε. Το ΕΑΜ, 
δημιούργημα του αγωνιζόμενου ελ-
ληνικού λαού, ηγεμονεύτηκε από 
ένα κομμουνιστικό κόμμα που χει-
ραγώγησε την αυτοθυσία των μελών 
του με τον χειρότερο τρόπο και κατα-
δίκασε ακόμα και τον ίδιο τον ηγέτη 
του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, 
τον Άρη Βελουχιώτη. Η δεξιά ηγή-
θηκε του αγώνα της ΕΟΚΑ στην Κύ-
προ αλλά, ακριβώς λόγω των εξαρ-
τήσεών της, τον άφησε ημιτελή και 
στη συνέχεια οδήγησε σε τεράστιες 
συμφορές με το πραξικόπημα.

Άνθρωποι λοιπόν που έχουν γα-
λουχηθεί, σε όλη τη μεταπολιτευτική 
περίοδο, με το μίσος για την πατρί-
δα τους, που αρνούνται την ιστορι-
κή συνέχεια του ελληνισμού, που 
θεωρούν πως θα πρέπει να απο-
συνδεθεί κάθε ιστορική σύνδεση 
της Ελλάδας με την ορθοδοξία, που 
πιστεύουν πως είναι «εθνικιστική 
ιδέα» η άποψη που υποστηρίζει ότι 
οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρή-
σεις της χώρας πρέπει να ανήκουν 
σε Έλληνες ιδιοκτήτες και καλλιερ-
γεί αντίθετα έναν «ψευτοδιεθνισμό», 
του τύπου, «ίδια είναι τα αφεντικά 
ελληνικά-γερμανικά», με ελαφρά 
συνείδηση μπορούν να προχωρή-
σουν στα μεγαλύτερα ξεπουλήματα 
χωρίς να ιδρώνει τ’ αυτί τους. Αυτό 
και κάνουν οι συριζαίοι, ανεπίγνω-
στα, ασύγγνωστα και ανενδοίαστα. 

Είναι καιρός, λοιπόν, μετά από 
δεκαετίες «λάθη» και «προδοσί-
ες», που έχουν πληρώσει πριν από 
όλους οι ίδιοι οι οπαδοί και τα μέλη 
της αριστεράς, ιδιαίτερα από τα λα-
ϊκά στρώματα, να αντιμετωπίσουν 
κατάματα την πραγματικότητα: 
Ακριβώς επειδή η ηγεμονική άπο-
ψη της ελληνικής αριστεράς αρνιό-
ταν, και συνεχίζει να αρνιέται, πως η 
πατρίδα μας διεξάγει πριν από όλα 
έναν αγώνα με εθνικοαπελευθερω-
τικά χαρακτηριστικά, γι ’αυτό και εκ-
χωρούν εν τέλει με τόση ευκολία και 
αναισχυντία και τα κοινωνικά δικαι-
ώματα. Έτσι, λοιπόν, εάν θέλουν οι 
ίδιοι να συνεχίσουν σε μια κατεύ-
θυνση πατριωτική, θα πρέπει να 
αποκοπούν οριστικά από αυτή την 
αριστερά, τον Τσίπρα και τις παρα-
φυάδες του. Και, προφανώς, το ίδιο 
ισχύει για τους πατριώτες της δεξιάς. 
Άραγε τους εκφράζει ο Καμμένος ή 
οι ναζί «γερμανοτσολιάδες»;

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Σε όλη την ιστορική διαδρομή, από τους Βαλκανικούς Πολέμους και μετά, 
οι ηγεσίες της αριστεράς και της δεξιάς παρεμπιπτόντως μόνο βρέθηκαν να 
συμβαδίζουν με το λαϊκό αίσθημα

Οι βαθιές ρίζες του ενδοτισμού
αριστερά και δεξιά έχουν βλάψει εξίσου την ελλάδα 

“ Ο εθνομηδενι-

σμός είναι οργα-

νικό στοιχείο της 

ιδεολογίας της 

ελληνικής αριστε-

ράς, στην πλειο-

ψηφία της, όπως 

η υποταγή στους 

δυτικούς πάτρω-

νες είναι επίσης 

οργανικό στοιχείο 

της δεξιάς. 
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Δ 

εν θα ήθελα να το πιστέψω, 
αλλά φοβάμαι πως είναι η 
θλιβερή αλήθεια. Η Κου-
μουνδούρου, που στα γρα-

φεία της έχω χρόνια δουλέψει και προ-
σφέρει, έχει καταντήσει γιάφκα που τρο-
λάρει τα δυσάρεστα ή τα επικριτικά κεί-
μενά μου. Τέτοια θηριώδη ανθρωπάκια, 
τόσο ασήμαντα μεγαθήρια διαστροφής, 
θλιβεροί υπάλληλοι του θηρίου που λέ-
γεται Αλέξης. Του ανθρώπου που κατά-
φερε, μόλις σε δύο χρόνια, να γίνει η 
συμφορά της γενιάς του και η ντροπή 
της δικής μου γενιάς. 

Είναι απίστευτες οι ύβρεις που εκ-
στόμισαν στο φ.μπ. –αλλά και αλλα-
χού– πολλοί «ενοχλημένοι αυθορμή-
τως» και για την Επιστολή προς Περιστέ-
ρα αλλά και για το βιβλίο το σχετικό με 
τον Μοιραίο Αλέξη. Ρε παιδιά, έλεος. Ας 
ειπωθεί και κάποια αλήθεια εκτός από 
τις επ’ αμοιβή αθλιότητές σας.

Επιπλέον, η καθεστωτική κουλτού-
ρα, ακόμα και οι φίλοι μου από τον πο-
λιτισμό, πήραν εύγλωττες αποστάσεις. 
Βλέπετε, δεν παίζουμε με τη δουλειά 
μας!

Έτσι, στο Εθνικό, παρά τις δεσμεύ-
σεις και τις υποσχέσεις εξ υψηλών χει-
λέων και μετά από κωλυσιεργίες, υπα-
ναχωρήσεις κ.λπ., ματαιώνεται τελικά 
το ανέβασμα του τρίπρακτου δράματός 
μου Τετραήμερος.

Ε, δεν είμαι κι ο Βέλτσος! Ούτε καν 
ο Κουφοντίνας, για να αξιωθώ της τιμής 
μιας κρατικής σκηνής. Τι σύμπτωση πά-
ντως! Το πάγωμα του ανεβάσματος επι-
σημοποιήθηκε μετά την κυκλοφορία 
και την εντυπωσιακή επιτυχία του βιβλί-
ου μου για τον πρωθυπουργό. 

Δεύτερο σύμπτωμα: Εδώ και τρεις 
μήνες έχω δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ 
με θέμα το σώμα στην τέχνη και τον 
αθλητισμό. Ούτε αυτή η εκπομπή έχει 
παιχτεί. Τυχαίο ή μία ακόμη μουλωχτή 
λογοκρισία; Αφήνω την απόλυτη σιω-
πή εκ μέρους κριτικών, διανοουμένων 
κ.λπ. για τα τελευταία μου βιβλία, όπως 
και την απόλυτη αποσιώπηση από τον 
έντυπο λόγο, τις εφημερίδες κ.λπ. Ευ-
τυχώς που υπάρχουν τα μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης, που παραμένουν ακόμα 
ακηδεμόνευτα. Πάντως είναι προφανές 
πως κάποιοι με προτιμούν κωφάλαλο ή 
ανύπαρκτο και εγώ, τι θράσος, επιμένω 

να υπάρχω.

Μάνος Στεφανίδης

Τρολ-λέει 
στην Κου-
μουνδούρου;

Στο μπάσκετ λένε ότι, στα τελευταία κρί-
σιμα παιχνίδια της αγωνιστικής σεζόν η 
κάθε ομάδα παίζει με τον τρόπο που γνω-
ρίζει καλύτερα και ό,τι βρέξει ας κατεβά-
σει. Το ίδιο μοντέλο ακολουθεί και ο Σύ-
ριζα, στα 5-6 χρόνια που μας ταλαιπωρεί 
ως κεντρική πολιτική δύναμη. Ο σταθε-
ρός τρόπος του να πολιτεύεται είναι μέσω 
της απάτης. Και τώρα, στους τελευταίους 
κρίσιμους μήνες, ο Τσίπρας και το κόμμα 
του την πεπατημένη θα ακολουθήσουν σε 
βαθμό παροξυσμού.

Τ 

ο ζήτημα της αξιολόγησης σέρνεται 
εδώ και μήνες, τουλάχιστον από τον 
Δεκέμβριο του 2016, που ενώ ο Τσα-
καλώτος ήταν έτοιμος να την κλείσει, ο 

Τσίπρας τον σταμάτησε και προχώρησε στον 
μποναμά προς τους συνταξιούχους. Το ένστι-
κτο του τζογαδόρου τον έσπρωξε στη δελεαστι-
κή, για τη λογική τζογαδόρου, αλλά εκτός πραγ-
ματικότητας, σκέψη, να σύρει τη διαπραγμά-
τευση μέχρι λίγους μήνες πριν τις γερμανικές 
εκλογές για να εκβιάσει τους Γερμανούς! Φυσι-
κά, για άλλη μια φορά, όπως και τον Ιανουάριο 
του 2015, έπεσε στα δόντια του Σόιμπλε με 
τραγικά αποτελέσματα για τη χώρα. Την πρώ-
τη φορά ο Τσίπρας μάς φόρτωσε ένα αχρείαστο 
μνημόνιο, το τρίτο, τώρα θα μας φορτώσει με 
μνημόνια για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμα! 

Ο Τσίπρας και το στενό του επιτελείο (Τζα-
νακόπουλος, Παππάς κ.λπ.) εξυφαίνουν από 
τον περασμένο Δεκέμβριο μια τεράστια απά-
τη για το πώς να οδηγήσουν τη χώρα σε τέταρ-
το μνημόνιο, αλλά να το φέρουν με τέτοιο τρό-
πο στο κόμμα τους, που να έχει το περιθώριο 
να χρησιμοποιήσει και πάλι τον ισχυρισμό 
περί αυταπάτης. Έτσι, τον Δεκέμβριο έδωσαν 
τον μποναμά στους συνταξιούχους, προκειμέ-
νου τα κομματικά στελέχη να κάνουν τις χρι-
στουγεννιάτικες διακοπές τους με σχετική ηρε-
μία, αλλά στο Γιούρογκρουπ της 5ης Δεκεμβρί-
ου δέχτηκαν να παραμείνουν τα υψηλά πρωτο-
γενή πλεονάσματα για πολλά χρόνια. 

Από την αρχή του έτους ξεκίνησε και πάλι 
το μαρτύριο της διαπραγμάτευσης, για να φτά-
σουν να φέρουν το νέο σκληρό πακέτο μέτρων, 
που ουσιαστικά αποτελούν τα πρώτα μέτρα του 
τέταρτου μνημονίου, αμέσως μετά το Πάσχα 
και πάλι για να μην κακοκαρδίσουν τα στελέ-
χη που ήθελαν να κάνουν Πάσχα με ηρεμία. Η 
ψήφιση των μέτρων συνοδεύτηκε με απάτες, 
ότι τα μέτρα θα εφαρμοστούν μόνο αν πρώτα 
γίνει η ελάφρυνση του χρέους και άλλες αστει-
ότητες. Το αφήγημα που σέρβιραν στα ΜΜΕ 
και τα πολυπληθή παπαγαλάκια αναμασούσαν 
ήταν ότι στο Γιούρογκρουπ της 22ης Μαΐου η 
κυβέρνηση θα έπαιρνε ελάφρυνση του χρέους 
και ένταξη της χώρας στην ποσοτική χαλάρω-
ση και μετά από όλα αυτά η έξοδος στις αγο-
ρές μέσα στο καλοκαίρι θα ήταν παιχνιδάκι. Ο 
Τσίπρας, ως άψογος θεατρίνος, έφτασε να προ-

βάρει γραβάτες και να δηλώνει ότι η διαίσθησή 
του λέει ότι έρχεται κάτι πολύ καλό!

Το πολύ καλό ήταν ότι ο Σόιμπλε αποκάλυ-
ψε το σχέδιο που ετοιμάζεται εδώ και μήνες: τέ-
ταρτο μνημόνιο. Ούτε φυσικά ελάφρυνση του 
χρέους τρεις μήνες πριν τις γερμανικές εκλο-
γές, ούτε ποσοτική χαλάρωση, αλλά μόνο η 
δόση για να μη χρεοκοπήσει η Ελλάδα τον Ιού-
λιο, αλλά με τον όρο το ΔΝΤ να βάλει χρήμα-
τα στο ελληνικό πρόγραμμα μετά το καλοκαίρι 
του 2018, δηλαδή τέταρτο μνημόνιο. Η κυβέρ-
νηση αρνήθηκε την πρόταση Σόιμπλε, αλλά 
χωρίς να πάρει ούτε τη δόση για να βγάλει το 
καλοκαίρι, η αναδίπλωση του Τσίπρα την επό-
μενη μέρα ήταν αναμενόμενη, στο επόμενο Γι-
ούρογκρουπ, είπε, θα πάρουμε την πρόταση 
του Σόιμπλε ή κάτι καλύτερο και μπήκε στην 
τελική φάση για το δεύτερο δικό του μνημόνιο.

Τώρα το νέο αφήγημα της κυβέρνησης εί-
ναι να βγούμε στις αγορές το καλοκαίρι του 
2018, όπως θέλει ο μεγαλοεπενδυτής Πρεμ 
Γουάτσα, που έριξε τη γραμμή στην πρόσφα-
τη συνέλευση του ΣΕΒ και να μπει η χώρα σε 

αναπτυξιακή τροχιά με σειρά μέτρων που θα 
ληφθούν στο Γιούρογκρουπ της 15ης Ιουνίου! 
Κατά τα λοιπά, το καλό σενάριο θα είναι να πά-
ρουμε μια ενισχυμένη δόση 9-10 δισ., για να 
πληρωθεί και ένα μικρό μέρος των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς ιδιώτες, αν δεν ζητήσουν 
και γι’ αυτά νέα προαπαιτούμενα οι δανειστές. 
Πάντως, η κυβέρνηση στο παραπέντε τρέχει να 
κλείσει και τα τελευταία προαπαιτούμενα, με το 
νέο πακέτο μέτρων που κατατέθηκε χθες και 
μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το πάγωμα των 
συντάξεων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα ως 
και το 2022, ώστε να επιτευχθεί πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% και το 2022. 

Τέλος, όσον αφορά το χρέος, ο Σόιμπλε 
τραβά νέα ακόμα σκληρότερη γραμμή, που συ-
μπυκνώνεται στη θέση ότι η Γερμανία δεν επι-
θυμεί ελάφρυνση του χρέους ούτε μετά τις γερ-
μανικές εκλογές, ούτε πιθανότατα και μετά το 
τέλος του ελληνικού προγράμματος! Για τον 
Σόιμπλε. η Ελλάδα θα βγει από την κρίση μέσω 
παρατεταμένης λιτότητας, ανάπτυξης και επεν-
δύσεων, δηλαδή ξεπουλήματος της δημόσιας 
περιουσίας και, αν είναι δυνατόν, σε γερμανι-
κών συμφερόντων επιχειρήσεις. Επιχειρήμα-
τα σε αυτό του δίνει και η ελληνική κυβέρνηση, 
που το 2016 πέτυχε πρωτογενές πλεόνασμα 
ύψους 4,2% του ΑΕΠ, όταν είχε υποχρέωση για 
πλεόνασμα μόλις 0,5% και το ότι η ελληνική 
κυβέρνηση δέχτηκε πρωτογενή πλεονάσματα 
ύψους 3,5% μέχρι το 2022 και μετά, για μια πε-
ρίοδο σχεδόν σαράντα χρόνων, τα πλεονάσμα-
τα να κυμαίνονται στο 2,2%. Με τέτοια πλεονά-
σματα είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα θα αποπληρώ-
σει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της, αλλά μάλ-
λον στο τέλος δεν θα υπάρχουν Έλληνες. 

Ο Τσίπρας, με όλες αυτές τις απάτες, κατορ-
θώνει να παραμένει στην εξουσία και θα μείνει 
για κάποιο διάστημα ακόμα, και το κόμμα του, 
με την απάτη περί αυταπάτης, θα τον στηρίζει 
με το αζημίωτο: βουλευτικοί μισθοί, αποσπά-
σεις, θέσεις σε ΔΣ, διορισμοί στο δημόσιο, μέ-
χρι όπου μπορεί να φτάσει ο καθένας. Η χώρα 
όμως…

Του Γιάννη Ξένου

Απάτες και αυταπάτες
Οι αυταπάτες για τους βολεμένους του κόμματος και οι απάτες για τους υπόλοιπους Έλληνες.
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Α 

πό το διαδίκτυο, από επί-
σημες ανακοινώσεις πο-
λίτικων σχηματισμών μι-
κρής ή και μικρότερης ση-

μασίας, από μεμονωμένες ομάδες, 
από «σωτήρες» με λίγους ή ελαχί-
στους οπαδούς, ακούγονται τον τε-
λευταίο καιρό κραυγές περί «προδο-
σίας» και για τον «λαό που δεν ξεση-
κώνεται». Πάντα βέβαια οι  κραυγές 
δεν έχουν καμία δόση αυτοκριτικής 
–κατανοητά τα ανθρώπινα– αλλά 
κυρίως δεν έχουν ούτε πρόγραμμα 
ούτε ανάλυση της συγκυρίας. Πρό-
κειται για ένα  γκροτέσκο αμάλγαμα 
χυδαίου οικονομισμού, χωρίς  ανά-
λυση των τεκτονικών γεωπολιτικών 
σεισμών που γίνονται στη γειτονιά 
μας (Βαλκάνια - Μ. Ανατολή) και που 
έχουν καθοριστική σημασία στην επι-
βίωσή μας ως κοινωνίας, ως λαού κι 
ως έθνους. Και βέβαια ο χυδαίος οι-
κονομισμός όλων αυτών –που φορά 
την μάσκα του «ταξικισμού» ούτε και 
μια λύση της προκοπής δεν έχει να 
προτείνει, πέρα από τη μαγική λύση 
της δραχμής είτε εντός είτε εκτός  Ευ-
ρωπαϊκής  Ένωσης. Το μόνο που υπο-
κρύπτεται πίσω από τις κραυγές για 
«ενότητα και κοινή δράση» είναι 
πως τα μικρομάγαζά τους θα βρουν 

μια κουρελού να σκεπάσουν την πα-
ντελή έλλειψή τους σε κοινωνική 
ανάλυση, γεωπολιτική πραγματικό-
τητα  και ιδεολογική αφασία.

Διότι η αναζητούμενη κουρε-
λού μόνο ένα στόχο έχει, μπας και 
αθροιστούν τα ψηφαλάκια και πά-
ρουμε κάνα 3% plus στον πόθο του 
«στης Βουλής τα έδρανα, αχ κι εγώ 
να εκλ@ν@», που λέει κι ο Τζιμά-
κος στο διαχρονικό του άσμα. Για πα-
ράδειγμα, τη στιγμή αυτή ο επικίνδυ-
νος θίασος των συριζανέλ διεξάγει 
δυο μεγάλες ιδεολογικές επιθέσεις 
στην ελληνική κοινωνία. Η μια αφο-
ρά τα σχολικά βιβλία της Ιστορίας, 
όπου στόχος διακηρυγμένος είναι η 
τελευταία να ξαναγράψει διαγράφο-
ντας  και στρεβλώνοντας όλα εκείνα 
τα στοιχεία που κατά τον μεγάλο ιστο-

ρικό της αριστεράς  Ν. Σβορώνο «συ-
γκροτούν το αντιστασιακό ήθος του 
νεώτερου Ελληνισμού». Η δεύτερη, 
που αφορά τις λεγόμενες «έμφυλες 
ταυτότητες» και που εντάσσεται αργά 
και σταθερά στο σχολικό πρόγραμ-
μα, έχει σαν στόχο, μέσω ενός χαζο-
χαρούμενου δικαιωματισμού, να απο-
δομήσει αυτό που μετά το έθνος-κρά-
τος αποτελεί ένα από τα μεγάλα εμπό-
δια του καπιταλισμού στην ξέφρενη 
πορεία του προς την ισοπέδωση του 
πλανήτη και τον μετάνθρωπο.

Την οικογένεια, όπως αυτή συ-
γκροτείται από τους βιολογικούς δε-
σμούς και την κοινωνική της εξέλιξη. 
Ακούσατε κανέναν από όλους αυτούς 
να αρθρώνουν έστω μια λέξη για όλα 
τούτα; Ακόμα κι από  κάποιους της 
λεγόμενης πατριωτικής αριστεράς, 

ακόμα κι από κάποιους συμμετέχο-
ντες στις πλατείες των Αγανακτισμέ-
νων, που κάτι θα περίμενε κανείς να 
ψελλίσουν, η σιωπή είναι εκκωφαντι-
κή. Θα πει κανείς, πώς περιμένεις να 
ψελλίσουν κάτι. Όλοι αυτοί μαζί δεν 
είναι εκείνοι που, αντί να προωθή-
σουν, να μετασχηματίσουν το κίνημα 
των Αγανακτισμένων, το  εξαΰλωσαν 
στη λογική εσωπαραταξιακών συ-
σχετισμών και κομματικών σκοπιμο-
τήτων; Αυτοί δεν είναι που λύσσαξαν 
να το μετασχηματίσουν σε μια μεγάλη 
εκλογική κοίτη των συριζανέλ από 
το 2012 και μετά. Αυτοί δεν είναι που, 
μετά την επαίσχυντη παράδοση διά 
χειρός Βαρουφάκη στις 20/2/2015, 
συνέχιζαν να αποτελούν συμπολι-
τευόμενη αντιπολίτευση, ή αντιπολι-
τευόμενη συμπολίτευση (για να θυ-
μηθούμε και τον Χαρίλαο). Με απο-
τέλεσμα, παραμονές του χυδαιότερου 
και καταστροφικότερου δημοψηφί-
σματος Τσίπρα-Καμμένου στην ελλη-
νική ιστορία, να κουνάνε τις σημαίες 
τους αγκαλιά με τις σημαίες των συρι-
ζαίων στο Σύνταγμα, την ώρα της ομι-
λίας του πρωθυπουργού. Ακόμα και 
σήμερα, πολλοί εξ αυτών, πέρα από 
τις υποκριτικές κραυγές τους, εξακο-
λουθούν να στελεχώνουν πολιτικές 
θέσεις της δημοσίας διοίκησης. Δη-
λαδή και το χιλιάρικο να τσεπώνου-

με κι από την άλλη να καταγγέλλου-
με «προδοσία της υπόθεσης της ανα-
τροπής». Διότι, στη μεγάλη κουρελού 
που αποτέλεσε τον Σύριζα πριν το κα-
ταστροφικό δημοψήφισμα, όλοι δοκι-
μάστηκαν και απέτυχαν. Και οι δραχ-
μιστές που έκλειναν προς την που-
τινική Ρωσία, και οι  πατριώτες που 
ήταν οι καλύτεροι εκλογικοί νερο-
κουβαλητές, και οι του πατριωτικού 
Πασόκ, και οι κινηματικοί και γενικά 
όλος ο συρφετός. Μπορεί κανείς για 
πολλά να κατηγορήσει την ελληνι-
κή κοινωνία. Στις κουρελούδες όμως 
των ορφανών της αριστεράς αντιδρά 
και σωστά με περιφρόνηση και σιω-
πή. Ιστορικά ο χώρος που εξέφρασε 
κι εκφράζει το Άρδην από τα τέλη της 
δεκαετίας του ’80  ποτέ δεν έγινε πα-
ραπλήρωμα των τεχνικών της εξου-
σίας. Και πάντα προσπαθούσε να κα-
τανοήσει την ελληνική ιδιαιτερότη-
τα στην βάση των παγκόσμιων ιδεο-
λογικών και γεωπολιτικών σεισμών. 
Και πάντα με γνήσιο αντιεξουσιαστικό 
ήθος. Το Άρδην δεν ήρθε να ανταγω-
νιστεί ούτε τον Μπαρούφα, ούτε τον 
Σώρρα ούτε τη Ραχήλ, ούτε τη Ζωή 
ούτε και τα οργανωμένα ράκη της 
αριστεράς. Αυτό όμως δεν σημαίνει 
ότι θα αφήνει και στο απυρόβλητο Κα-
ματερούς και Δελαπατρίδηδες.

Τ 

ο ΑΚΕΛ δεν είναι τυχαίο κόμμα. Ούτε 
νεοφώτιστο. Κουβαλά μια μακρά ιστο-
ρία 91 ετών μαζί με το Κομμουνιστικό 
Κόμμα Κύπρου. Είναι, δικαίως, το μο-

ναδικό κόμμα που τοποθετείται πλάι στη σύγ-
χρονη κυπριακή πολιτική ιστορία. Και όμως, 
εκείνο που το χαρακτηρίζει δεν είναι τόσο οι 
μαχητικές απεργίες των μεταλλωρύχων του 
Αμιάντου το 1948, όσο η εκκωφαντική απου-
σία από τον αγώνα της ΕΟΚΑ το 1955. Δεν εί-
ναι τόσο η όποια αντίσταση στο πραξικόπημα 
του 1974 (επίσημα ούτε εκεί ήταν παρών το 
ΑΚΕΛ), όσο η στήριξη στην τουρκικής έμπνευ-
σης Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και 
στο παιχνίδι του 2004, με το ΟΧΙ τρεις μέρες 
πριν το δημοψήφισμα. Δεν είναι τόσο η συμμε-
τοχή στον αντιμνημονιακό αγώνα (αν υπήρξε 
στην Κύπρο), όσο η καταστροφική διακυβέρ-
νηση Χριστόφια, που άνοιξε τις πόρτες στην 
Τρόικα και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Σήμερα, λοιπόν, το ΑΚΕΛ (άλλοτε πρώτο 
κόμμα) βιώνει μια εντελώς πρωτόγνωρη ήττα 
και εξαιτίας της πενταετίας 2008-2013 και 
εξαιτίας της τυφλής υποστήριξης στον Πρόε-

δρο Αναστασιάδη από το 2013 μέχρι πριν λί-
γους μήνες, με σκοπό την όποια επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Κατόρθωσε δε το 
ΑΚΕΛ, όχι να πείσει πως θέλει λύση του Κυ-
πριακού και πως τάχα αφήνει στην άκρη τις 
κομματικές διαφορές, αλλά να καταστήσει σα-
φές πως πρόκειται για ένα κόμμα που ραδι-
ουργώντας προσπαθεί να ανεβεί ξανά τον λόφο 
του Προεδρικού Μεγάρου της Λευκωσίας.

Το κόμμα της κυπριακής αριστεράς, από τα 
λίγα που επιβίωσαν νικηφόρα μετά την πτώση 
της ΕΣΣΔ, επειδή ακριβώς πάντα η καρδιά του 
χτυπούσε προς δυσμάς και βρήκε μια διέξο-
δο, βρίσκεται σε μια από τις χειρότερες στιγμές 
της ιστορίας του. Και αυτό, όχι τόσο γιατί από το 
32,67% των βουλευτικών εκλογών του 2011 
(εν μέσω διακυβέρνησής του) έπεσε τον Μάιο 
του 2016 στο 25,67%, με απώλεια 40.000 ψή-
φων, αλλά γιατί ακροβατεί σε ένα σχοινί ανά-
μεσα στις κολώνες της συμπολίτευσης και της 
αντιπολίτευσης, χωρίς να μπορεί να κρατά την 
όποια ισορροπία. 

Αλλ’ επειδή οι ερχόμενες προεδρικές εκλο-
γές (Φεβρουάριος 2018) είναι εξαιρετικά ση-
μαντικές για την Κύπρο και το Κυπριακό, το 
ΑΚΕΛ θα προσπαθήσει να επανέλθει, μάλλον, 

κατά την ταπεινή μας άποψη, αναγνωρίζοντας 
τις δυσκολίες μιας μάχης απέναντι στον Νίκο 
Αναστασιάδη και στον Νικόλα Παπαδόπου-
λο, του οποίου η υποψηφιότητα αποκτά σιγά 
σιγά μια δυναμική. Ως εκ τούτου, το κόμμα της 
αριστεράς, που πλήττεται από τα ίδια τα στελέ-
χη του και την αδυναμία τους να αντιπολιτευ-
τούν τον Αναστασιάδη, ετοιμάζεται για μια νέα 
και «αξιοπρεπή» ήττα, μήπως και μπορέσει να 
ανακάμψει στα επόμενα πέντε χρόνια ή μήπως 
και λυθεί το Κυπριακό και παίξει τον ρόλο του 
στη «νέα Κύπρο».

Το Πολιτικό Γραφείο, λοιπόν, του ΑΚΕΛ, 
έστειλε το όνομα Μάικ Σπανός στην Κεντρι-
κή Επιτροπή του κόμματος, για να πάει ακο-
λούθως στη βάση και να ξεκινήσει η προεκλο-
γική εκστρατεία. Η επιλογή Μάικ Σπανού δεν 
είναι τυχαία. Ο οικονομολόγος κύριος Σπα-
νός, του οποίου η υπερκομματική ιδιότητα θε-
ωρείται θετικό για την Εζεκία Παπαϊωάννου, 
σπούδασε στις ΗΠΑ. Διετέλεσε μέλος διοικητι-
κών συμβουλίων μεγάλων εταιρειών στην Κύ-
προ, καθώς και CEO της τουρκικής Κόκα Κό-
λας! Σήμερα, εκτός από διευθύνων σύμβουλος 
μεγάλης εταιρείας, διατηρεί και θέση ανώτε-
ρου ανεξάρτητου διευθυντή στην Τράπεζα Κύ-

πρου. Γίνεται αντιληπτό έτσι το τι εκπροσωπεί 
ο Μάικ Σπανός, φαεινή ιδέα των στελεχών του 
ΑΚΕΛ για τις εκλογές του 2018.

Και όμως, είναι απόλυτα ειλικρινής η επι-
λογή του ΑΚΕΛ. Ούτως ή άλλως, πάει καιρός 
που δεν διεκδικούν κομμουνιστικά παράση-
μα, πάει καιρός που δεν αρθρώνουν αντιπολι-
τευτικό λόγο (το έκαναν μόνο μετά το αδιέξοδο 
των συνομιλιών). Το ερώτημα που τίθεται εί-
ναι κατά πόσον ο Μάικ Σπανός, ένας άλλος ή 
χειρότερος Αναστασιάδης, θα πείσει την πλει-
οψηφία των ΑΚΕΛικών να τον ψηφίσουν. Ή αν 
στο κόμμα στοχεύουν να αλιεύσουν μιαν άλλη 
μάζα, που απογοητεύτηκε με τον Αναστασιάδη 
επειδή δεν έλυσε το Κυπριακό όπως τους υπο-
σχέθηκε και αν αυτή είναι αρκετή για να υπερ-
καλύψουν τις απώλειες. Το άλλο ερώτημα είναι 
αν, σε αυτή την παρακμή που βιώνει το ΑΚΕΛ, 
θα υπάρξει ο τρίτος και εναλλακτικός δρόμος 
που θα αναποδογυρίσει το μίζερο κατεστη-
μένο των δύο μεγάλων κομμάτων. Πάντως, ο 
Μάικ Σπανός, εφόσον κουβαλά την πείρα της 
τουρκικής Κόκα Κόλας, μπορεί να εγγυηθεί 
τα τουρκικά κεφάλαια στην Κύπρο της κατο-
χής και της προσφυγιάς. Πάει και με το ΑΚΕΛ 
η Κόκα Κόλα;

Η ειλικρινής επιλογή του ΑΚΕΛ

Τα ορφανά του ΣΥΡΙΖΑ
Ο επικίνδυνος θίασος των συριζανέλ διεξάγει δυο μεγάλες ιδεολογικές επιθέσεις στην ελληνική κοινωνία

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου

Του Αλέκου Μιχαηλίδη
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Ποια (και από ποιους) αλήθεια είναι η 
πραγματική κατοχή των Εξαρχείων και 
γιατί τελικά η διαχρονική σιωπή για την 
εγκληματική δράση του ψευτοαναρχι-
σμού διαμόρφωσε κτηνωδία, τέρατα και 
ασχήμια…

(με αφορμή την ανακοίνωση του Ελευθερι-
ακού Κοινωνικού Χώρου Nosotros https://
athens.indymedia.org/post/1574257/)...

H 

διαχρονική απουσία διαχωριστι-
κής θέσης και πολιτικής απάντη-
σης στην ασχήμια, που στο όνο-
μα του αναρχισμού συνεχίζει την 

αντικοινωνική και εγκληματική της δράση, 
θα συναντήσει ξανά το παρελθόν (π.χ. τράπε-
ζα Μαρφίν 2010) κυοφορώντας μεγαλύτε-
ρες τραγωδίες στο μέλλον. Κινήματα και πο-
λιτικοί χώροι που βηματίζ ουν με το χθες δεν 
έχουν καμία ελπίδα να παρακινήσουν και να 
εμπνεύσουν για την κοινωνική απελευθέρω-
ση από τις αλυσίδες του καπιταλιστικού σφα-
γείου.

Αγαπητοί συντρόφισσες/φοι του Νosotros,
Εδώ και αρκετά χρόνια (ειδικά μετά τις  

συλλήψεις της 17Ν και την τυφλή και άκριτη 
ηρωοποίησή της από ένα μεγάλο ρεύμα του 
χώρου) είχα επισημάνει  τον κίνδυνο από την 
εμφάνιση, με δήθεν πολιτικά χαρακτηριστικά 
ενός ιδιότυπου  εσωτερικού εχθρού του αναρ-
χισμού (με επαναστατικό φερετζέ) που έχει 
θεότητα την απόλυτη βία, την γενίκευση και 
ως πρόταγμα τη ΜΗ  αλλαγή της κοινωνίας, 
απλά και μόνο  τη «χαρά της καταστροφής»...

Είχα (έχετε μνήμη, θέλω να πιστεύω και 
όχι επιλεκτική...) εισπράξει απομόνωση, κα-
ταδίκες, εκφοβισμό και μάλιστα και ξυλοδαρ-
μό μέχρι αναισθησίας από τη γνωστή εκείνη 
επίθεση σε όλους σας εναντίον μου στα Προ-
πύλαια, τον Νοέμβρη του 2003, στη διάρκεια 
μιας συγκέντρωσης και πορείας. Η εν λόγω 
πολυμελής ομάδα που απέδιδαν τιμωρία 
και εκδίκηση στον «πασιφιστή» με χτυπούσε 
αποκλειστικά στο κεφάλι, κανείς τους δεν με 
χτύπησε από τον λαιμό και κάτω! Τους έχω 
συγχωρέσει πράγματι, αν και δεν έχω ξεχάσει 
(αφήσανε πάνω μου ψυχοτραύματα και φοβί-
ες) και είναι ένας βασικός λόγος «μη εμπιστο-
σύνης» πλέον στην «πολυμορφία του χώρου», 
λόγος που με οδήγησε ανάμεσα στα άλλα να 
μην περνώ από τα Εξάρχεια ή να μην συμ-
μετέχω (όπου συμφωνώ) σε εκδηλώσεις και 
δρώμενα. Διαβάζοντας τα συνεχή περιστατι-
κά με θύματα συντρόφους από τη δράση των 
βαρβάρων - δήμιων του «αναρχοδικείου» 
(που άλλαξε σε πρόσωπα όλα αυτά τα χρόνια, 
αλλά όχι στον χρυσαυγιτισμό...), αναπόφευκτα 
θυμάμαι τα «δικά μου». Οι ομοιότητες με κι-
νούν ώστε να κάνω αναφορά στο προσωπικό 
μου τότε θλιβερό συμβάν και τίποτα άλλο!

Συγχωρώ... και εσάς με την ευκαιρία, γιατί 
η «Αντιεξουσιαστική Κίνηση» ήταν τότε μπρο-

στά στα Προπύλαια και αφέθηκε ως παρατη-
ρητής στον τραμπουκισμό- «καθεστώς εξαίρε-
σης» εναντίον μου και κανένας δεν πήρε θέση 
παρέμβασης, κανείς δεν ήρθε να δώσει ένα 
χέρι να σηκωθεί από το πεζοδρόμιο ο «λαθε-
μένος, ανορθόδοξος, προδότης, αποστάτης και 
αιρετικός σύντροφός τους»!

Στο προκείμενο τώρα, στο πνεύμα της 
ανακοίνωσής σας που σε γενικές γραμμές με 
βρίσκει σύμφωνο...

Όταν δεν παίρνεις θέση χρόνια για φασι-
σμούς, τρομοκρατία και αντικοινωνισμούς 
που έγιναν «στο όνομα» του πολύπαθου 
αναρχισμού στην χώρα μας, όταν οι «πολιτι-
κές» συμμορίες ισοπέδωναν το περιοδικό Ρε-
σάλτο στην Σολωμού, όταν κάνανε επιθέσεις 
στον Γ. Καραμπελιά και στο Εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο στη Θεμιστοκλέους (λίγα μέτρα 
μακριά σας....), όταν σπάσανε το καφέ Φλο-
ράλ (επίσης λίγα μέτρα μακριά σας....), όταν ξυ-
λοκοπήθηκε ο βουλευτής Β. Οικονόμου και 
«πολιορκήθηκε» σε εστιατόριο στη Βαλτετσί-
ου ο Γ. Βαρουφάκης, όταν σε δεκάδες άλλα γε-
γονότα με «σήμα» το τσεκούρι, τον ξυλοδαρ-
μό και το μαχαίρι, προσβολής και διασυρμού 

της ιστορίας των Εξαρχείων και του Κινήματος 
Αμφισβήτησης ΑΠΟΥΣΙΑΖΑΤΕ από κάθε εί-
δους κριτική, διαχωρισμό και παρέμβαση (όχι 
μόνο εσείς, αλλά όλες οι σοβαρές αναρχικές 
συλλογικότητες), τα τωρινά γεγονότα (δυστυ-
χώς) έρχονται να με δικαιώσουν...

Γκρουπούσκουλα του πολιτικού χουλι-
γκανισμού, πολιτικές μαφίες αγκαλιά με ποι-
νικές μαφίες και εμπόρους ουσιών ΚΑΤΕ-
ΧΟΥΝ τα Εξάρχεια και για τα προσχήματα 
και για την «παράδοση» της εκτόνωσης ...μιλά-
νε για «αστυνομική κατοχή» των Εξαρχείων!

Αυτή είναι η πραγματική Κατασταλτι-
κή Κατοχή των Εξαρχείων και όχι αυτή με τη 
«στολή»!!!

Η «αστυνομική κατοχή» (φαντασιακό συ-
μπέρασμα του αυτισμού και της ιδεοληψίας 
του όποιου ψευτοπολιτικού υποκειμένου....) 
δεν κατέβηκε ξαφνικά από τον ουρανό, αυτοί 
που την προκαλούν συνέχεια, καταναλώνο-
ντας την αφασία τους απέναντι στις διμοιρίες 
και στο σπίτι του Φλαμπουράρη, έχουν φέρει 
έναν πολιτικό χώρο σε αδιέξοδο και σε κοινω-
νική απαξίωση!

Η αποχή (σιωπή) θέσης από συνεχή συμ-
βάντα που και την κοινωνία των Εξαρχείων 
στέλνουν στην άλλη όχθη της συντηρητικής 
αγανάκτησης, αλλά και τον Αναρχισμό συκο-
φαντούν ως «εγκληματική δράση», θα φέρει 
πραγματικά σε τραγική θέση ό,τι έχει απομεί-
νει και προσπαθεί φιλότιμα από τον «χώρο», 
αλλά θα θεσμοθετήσει επίσημα την αστυνομι-
κή κατοχή και καταστολή, αυτνή τη φορά με 
υπαρκτό πρόσωπο, που με κοινωνική συναί-
νεση θα έχει μόνιμη παρουσία στην περιοχή.

Και όταν δεν απαντάς στη διασπορά του 
φόβου και στον κυνισμό που αντιπροσωπεύ-
ει τον πολιτικό φασισμό με «μαυροκόκκινο 
προφίλ», να είσαι έτοιμος να «θερίσεις θύελ-
λες», να βρεις μπροστά σου χειρότερες εξου-
σίες από τις «νόμιμες» του δήθεν «δημοκρα-
τικού τόξου»!.....

Συντροφικά και καλή δύναμη σε όσους 
εργάζονται ώστε να προστεθεί ένα λιθαράκι 
στον πολιτικό πολιτισμό που είναι ο «προθά-
λαμος» του Ανθρώπινου τοπίου.....

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ      

Τ 

ον κώδωνα του κινδύνου από 
την εφαρμογή της νέας κλίμα-
κας φορολόγησης των ενοικί-
ων ακινήτων, που φέρνει αυξη-

μένες επιβαρύνσεις για όσους έχουν ει-

σοδήματα από την ενοικίαση αγροτικής 

γης, κρούει η Πανελλήνια Ένωση Νέων 

Αγροτών.

Πολλοί ιδιοκτήτες γης, που μέχρι πρό-

τινος ενοικίαζαν τα χωράφια τους, αρνού-

νται πλέον να το κάνουν λόγω της αυξη-

μένης φορολόγησης, με αποτέλεσμα να 

μένουν ακαλλιέργητα και αναξιοποίητα, 

ενώ στερείται, στους νέους κυρίως αγρό-

τες, η δυνατότητα επέκτασης των γεωργι-

κών και κτηνοτροφικών τους δραστηριο-

τήτων, αλλά και η εν γένει εμπλοκή τους 

στο αγροτικό επάγγελμα. 

Άλλωστε, να τονίσουμε ότι ένα από τα 

μεγαλύτερα προβλήματα των νέων αγρο-

τών είναι η έλλειψη αγροτικής γης, με 

αποτέλεσμα να μην μπορούν να αξιοποι-

ήσουν τη δυνατότητά τους να δραστηριο-

ποιηθούν στην ύπαιθρο και να επενδύ-

σουν στον πρωτογενή τομέα. Το γεγονός 

αυτό αποτελεί ουσιαστικό αντικίνητρο για 

τους νέους να ασχοληθούν με τη γεωρ-

γία και έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους 

στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολι-

τικής για ηλιακή ανανέωση της υπαίθρου.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ενεργο-

ποίηση δικαιωμάτων ενιαίας κοινοτικής 

ενίσχυσης γίνεται με μοναδικό κριτήριο 

τη χρησιμοποιούμενη αγροτική γη, άρα 

η αγροτική-παραγωγική γη αποτελεί το 

μοναδικό κριτήριο για την είσπραξη από 

τους αγρότες των κοινοτικών επιδοτήσε-

ων. 

Η φορολόγηση της ενοικίασης αγρο-

τικής γης θα οδηγήσει στη μείωση των 

καλλιεργούμενων εκτάσεων στη χώρα 

μας, στη μείωση του αγροτικού εισοδήμα-

τος και κατ’ επέκταση τη μείωση φορολο-

γικών εσόδων από το αγροτικό εισόδημα 

και τους έμμεσους φόρους (ΦΠΑ).

Με δεδομένο ότι η αγροτική γη αποτε-

λεί τη βασικότερη προϋπόθεση για τη δι-

ατροφική επάρκεια μιας χώρας –και για 

τον λόγο αυτό, άλλωστε, πουθενά στον 

κόσμο δεν φορολογείται, παρά μόνο το ει-

σόδημα που προκύπτει από την εκμετάλ-

λευσή της–, ζητάμε την άμεση απόσυρση 

της φορολογικής διάταξης, γιατί, σε δια-

φορετική περίπτωση, οι συνέπειες θα εί-

ναι καταστροφικές για όλους μας.

Π.Ε.Ν.Α:
«Αφήστε τη γη 
ελεύθερη να την 
καλλιεργήσουμε…»

Η θανάσιμη μοναξιά του αναρχισμού
ανάμεσα στην «Άγρια Νεολαία» και στη «Μαύρη αναρχία» του Δεκέμβρη του 2008

Του Παναγιώτη Παπαδόπουλου (Κάιν)

“ 
Όταν δεν απαντάς 

στην διασπορά 

του φόβου και 

στον κυνισμό που 

αντιπροσωπεύει τον 

πολιτικό φασισμό 

με «μαυροκόκκινο 

προφίλ», να 

είσαι έτοιμος να 

“θερίσεις θύελλες”, 

να βρεις μπροστά 

σου χειρότερες 

εξουσίες...

https://athens.indymedia.org/post/1574257/
https://athens.indymedia.org/post/1574257/
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Η παραγωγική ανασυγκρότηση, η οποία 
θα επιτρέψει τη σταδιακή απελευθέρω-
ση της χώρας από τα δεσμά του μνημο-
νίου και της υποτέλειας, δεν αποτελεί 
ουτοπία ούτε άπιαστο όνειρο. Η απελπι-
σία και η μαζικής κλίμακας κατάθλιψη 
του μέσου Έλληνα εμποδίζουν την ορ-
θολογική αντίδραση μέσα σε ένα υγιές 
πλαίσιο δράσης. Σε αυτό πρέπει να απα-
ντήσουμε με θετικές ενέργειες, ορθά 
συγκροτημένες και δομημένες με απτό 
χρονικό ορίζοντα θέσπισης μέτρων και 
μέτρησης των αποτελεσμάτων τους.

Σ 

το παρόν άρθρο θα αναφερθώ 
επιγραμματικά σε έναν παλαιό 
θεσμό –πρακτική του εμπορίου 
ο οποίος κάποτε, πριν την «εκ-

συγχρονιστική» περίοδο ήταν λειτουργικός, 
αλλά μετά έπεσε σχεδόν σε αχρησία. Ανα-
φέρομαι στο αντισταθμιστικό – ανταλλακτι-
κό εμπόριο (burter), το οποίο αποτελεί και 
την αρχαιότερη μορφή εμπορίου στην ιστορία 
της ανθρωπότητας. Πολλές φορές βασιζόμα-
στε σε ιστορικά γεγονότα για να προβλέψου-
με μελλοντικά, εντός κάποιων πλαισίων. Θε-
ωρώ πως υπάρχουν παλαιοί θεσμοί, που αν 
επανεξεταστούν με κριτικό πνεύμα και προ-
σαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες, μπο-
ρούν να προσφέρουν ένα λιθαράκι στον αγώ-
να της συλλογικής μας ανάκαμψης.

Στο πρόσφατο παρελθόν, το ανταλλακτι-
κό εμπόριο αν και θεωρούνταν κάπως πρω-
τόγονη συναλλαγή, λειτουργούσε αποδοτι-
κά. Ένας σχετικά μικρός παραγωγός – εξα-
γωγέας ενός προϊόντος πρόσφερε στη διε-
θνή αγορά την παραγωγή του αναφερόμενος 
σε διεθνείς τιμές, με το αμερικανικό δολάριο 
(USD) να αποτελεί νόμισμα αναφοράς (π.χ. 
εξαγωγή σε αγροτικά προϊόντα και πληρωμή 
τους με ξυλεία). Οι χώρες που απευθυνόταν 
αφορούσαν για την ελληνική πραγματικότη-
τα τις γειτονικές βαλκανικές χώρες και γενι-
κά το πρώην ανατολικό πάλαι ποτέ μπλοκ. 
Στις χώρες αυτές υπήρχε έλλειψη ρευστό-
τητας και συναλλάγματος, με συνέπεια μια 
συμφωνία ανταλλαγής να αποτελεί μονό-
δρομο για την ολοκλήρωση της συναλλαγής. 
Αυτό είχε πολλαπλά οφέλη και στα δύο μέρη, 
όπως και στις οικονομίες και των δύο χωρών:
1. Μείωση συναλλαγματικού κινδύνου.

2. Περιορισμός εκροής συναλλάγματος.

3. Εξασφάλιση φερεγγυότητας και ολοκλή-
ρωσης της συναλλαγής χωρίς κίνδυνο.

4. Συνήθως τα προϊόντα που ανταλλάσσονταν 
είχαν το καθένα υψηλή ζήτηση στην άλλη 
χώρα – αγορά, οπότε δεν υπήρχε κίνδυνος 

αποθεματοποίησης

5. Η συναλλαγή γενικά δεν ήταν σύνθετη και 
κοστοβόρα για μια μικρομεσαία επιχείρηση. 
6. Το μείγμα των ανταλλασσόμενων αγαθών 
μπορούσε να προσαρμοστεί εξυπηρετώντας 
και άλλες ανάγκες

7. Μπορούσε να διευρυνθεί σημαντικά ο αριθ-
μός των συναλλασσόμενων, με συνέπεια 
πολλές μαζί επιχειρήσεις να δημιουργούν 
ένα δίκτυο με όλα τα οφέλη του σε ποικιλία, 
ποσότητες και καλή τιμολόγηση των αγαθών.

Νομίζω αποτελεί, με βάση την εικόνα της ελ-
ληνικής οικονομίας, μια εφικτή και παραγω-
γική λύση η υιοθέτηση του παραπάνω μοντέ-
λου από τις μικρομεσαίες μας επιχειρήσεις. 
Αυτό θα ενδυναμώσει απίστευτα τις εξαγω-
γές μας σε αγαθά στα οποία λόγω του μικρού 
μεγέθους των επιχειρήσεων που δραστηρι-
οποιούνται, μένουν πίσω στο διεθνές εμπό-
ριο. Αυτό όμως από μόνο του δεν αρκεί, χρει-
άζεται η δημιουργία νομοθετικού πλαισίου το 

οποίο θα ενισχύει με κάθε τρόπο την αύξηση 
του παραπάνω εμπορίου. Θα μπορούσαν, για 
παράδειγμα, υπηρεσίες του υπουργείου Ανά-
πτυξης και Εμπορίου να παρέχουν συμβου-
λευτική υποστήριξη και, γιατί όχι, να παίξουν 
και ρόλο ενδιάμεσου μεταξύ του εξαγωγέα 
και του εισαγωγέα.

Τον τελευταίο καιρό είμαστε στα πρό-
θυρα ενός εμπορικού πολέμου μεταξύ των 
ΗΠΑ και του υπόλοιπου κόσμου. Η διοίκη-
ση Τραμπ θεωρεί πως πρέπει να αυξήσει την 
προστασία της παραγωγής σε αμερικανικό 
έδαφος με κάθε κόστος, διότι προβλέπει την 
κατίσχυση της Κίνας, η οποία έχει προσαρμο-
στεί και εκμεταλλεύεται με ευχέρεια το ελεύ-
θερο διεθνές εμπόριο. Ο θεσμός του ανταλ-
λακτικού εμπορίου αποτελεί απάντηση και 
εξουδετέρωση εμποδίων σε χώρες οι οποί-
ες θα παρακολουθούν στενά το ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών τους, δίνοντας πλεο-
νεκτήματα και στα δύο μέρη, ουσιαστικά θα 
υπάρχει ισορροπία στις διμερείς εμπορικές 
σχέσεις. Νομίζω, πέρα από τις ΗΠΑ θα υπάρ-
ξουν αρκετές χώρες που θα υψώσουν παρό-
μοια εμπόδια. Το ανταλλακτικό εμπόριο θα 
μετατρέψει τα παραπάνω από απειλές σε ευ-
καιρίες, δίνοντας μάλιστα και σημαντικές δυ-
νατότητες για τα ελληνικά προϊόντα να μπού-
νε σε νέες αγορές.

Θα μπορούσε κανείς να απαριθμήσει αρ-
κετά, όμως ο σκοπός αυτού του άρθρου εί-
ναι να γίνει κατανοητό πως τίποτε δεν πρέπει 
να μας κάνει να σταματήσουμε να σκεφτόμα-
στε δημιουργικά. Πρέπει η επιστροφή στην 
παράδοση να γίνει με σύγχρονο, δημιουργι-
κό και ευέλικτο τρόπο, ώστε να επανεκκινή-
σουμε τη χώρα. Το κίνημα του ΑΡΔΗΝ αποτε-
λεί ένα υγιές και λογικά σκεπτόμενο κομμά-
τι της κοινωνίας και χρέος μας είναι όχι μόνο 
η διάδοση των θέσεών μας, αλλά και η κατά-
δειξη του γεγονότος ότι είναι ταυτόχρονα εφι-
κτές και υλοποιήσιμες.

Ο 

νομάζεται Δημήτρης Πατούνης 
και κατάγεται από τη Γέρα της Λέ-
σβου. Είναι η ψυχή της εταιρείας 
Δρόμον, σχεδιαστής και κατασκευ-

αστής του μοναδικού Ημίονου: ενός ηλεκτρονι-
κού ποδηλάτου το οποίο είναι χειροποίητο και 
παράγεται εξ ολοκλήρου στη Μυτιλήνη.

Ο Ημίονος διακρίνεται τόσο για την τεχνολο-
γική του καινοτομία, όσο και την εργονομία που 
φέρει. Διαθέτει μακρύ σκελετό, μεγάλο αποθη-
κευτικό χώρο και χοντρά λάστιχα, ώστε να συν-
δυάζει την κίνηση σε κάθε έδαφος, μεγάλη δυ-
νατότητα μεταφοράς φορτίου, αλλά και ευκολία 
χρήσης για κάθε αναβάτη ή αναβάτρια σε μια 
ευρεία γκάμα ηλικιών και σωματικών χαρακτη-
ριστικών (από 1,5 έως 2 μέτρα). Σχεδιάστηκε ου-
σιαστικά για ποδήλατο «πάσης χρήσεως και πα-
ντός εδάφους» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
τόσο για επαγγελματικές δραστηριότητες, όσο 
και για οικοτουριστικές περιηγήσεις – γεγονός 
που το καθιστά εξαιρετικά ανταγωνιστικό για τα 
εγχώρια δεδομένα, καθώς αυτός ο κλάδος ανα-
πτύσσεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας. 

Το ποδήλατο διαθέτει ηλεκτρικό σύστημα 
υποβοήθησης, το οποίο λειτουργεί σε πολλαπλή 
ισχύ μέχρι 1200 βατ, λαμβάνοντας ισχύ από μια 
μπαταρία 52V 11,6 Ah, βάρους έξι κιλών. Η αυ-
τονομία της κάθε μπαταρίας κυμαίνεται από τα 
30 στα 60 χλμ. (ανάλογα με τη μορφολογία του 
εδάφους), ενώ το μέγεθος και το βάρος της επι-
τρέπει στον αναβάτη να κουβαλάει μαζί του αρ-
κετές, καταφέρνοντας έτσι να πολλαπλασιάσει 
την αυτονομία του.   

Όλα τα εξαρτήματα του Ημίονου κατασκευά-
ζονται στην… Λέσβο, είναι δηλαδή τοπικό προϊ-
όν, ενώ ακόμα και οι μπαταρίες, που ενσωματώ-
νουν την τελευταία τεχνολογία κυψελών, συναρ-
μολογούνται και αυτές στο χέρι. 

Ο Δημήτρης Πατούνης, σπούδασε πληροφο-
ρική στα Ιωάννινα και μηχανικός σχεδιασμού αυ-
τοκίνητων στο Κόβεντρι της Αγγλίας. Μετά το πέ-
ρας των σπουδών εργάστηκε για πέντε χρόνια 
στην αυτοκινητοβιομηχανία Λότους στην Βρετα-
νία, ως μηχανικός συστημάτων για υβριδικά και 
ηλεκτρικά οχήματα. Παρ' όλα αυτά, και τις λα-
μπρές προοπτικές που είχε στο εξωτερικό επέλε-
ξε να επιστρέψει στην ιδιαίτερή του πατρίδα, και 
να πρωτοτυπήσει κατασκευάζοντας ένα όχημα το 
οποίο έχει προσελκύσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. 

Τόσο ο Ημίονος, όσο και ο δημιουργός του 
αποτελούν μια πρώτης τάξεως, έμπρακτη και 
ουσιαστική απάντηση στον πρόσφατο νέο εμ-
φύλιο που ξέσπασε στην Ελλάδα μεταξύ αυτών 
που θεωρούν προδότες όσους εγκαταλείπουν 
τη χώρα, και εκείνους που καταγγέλλουν τους 
πρώτους για λαϊκισμό, φτάνοντας να… προπα-
γανδίζουν τη «μεγάλη φυγή». 

Του «Χαγκέα» 

Προτάσεις για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση

Η επικαιρότητα του παραγκωνισμένου, διεθνούς ανταλλακτικού εμπορίου

“ 
Ο θεσμός του ανταλ-

λακτικού εμπορίου 

αποτελεί απάντηση 

και εξουδετέρωση 

εμποδίων σε χώρες 

οι οποίες θα παρα-

κολουθούν στενά το 

ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών τους 

δίνοντας πλεονε-

κτήματα και στα δύο 

μέρη.

Ημίονος: Ένα καινοτόμο 
ποδήλατο από τη Λέσβο
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Το Σχέδιο Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων για τη σχολική 
Ιστορία στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση, που έχει εκπονη-
θεί από την αρμόδια επιτροπή 
του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής 
Πολιτικής, θα πρέπει να απορ-
ριφθεί στο σύνολό του, για τους 
λόγους που θα επιχειρήσω να 
αναπτύξω παρακάτω. Καταρ-
χήν, η πρόταση που έχει κατα-
τεθεί, αφενός δεν επιλύει κα-
νένα από τα υπαρκτά προβλή-
ματα της διδασκαλίας της Ιστο-
ρίας στο σχολείο, αφετέρου 
καταργεί στην πράξη την ίδια 
την Ιστορία ως γνώση και κατα-
νόηση του παρελθόντος. 

Η 

επιτροπή παρεμβαίνει 
«αναμορφωτικά», ανα-
δεικνύοντας ως μεί-
ζονα δύο ανύπαρκτα 

προβλήματα, επιδεινώνοντας έτσι 
τα ήδη κακώς κείμενα. Αφενός επι-
διώκει εμφανώς την απεθνικοποί-
ηση της σχολικής Ιστορίας, σαν να 
είναι ο εθνικισμός το μεγάλο πρό-
βλημα του μαθήματος! Το άγχος 
της απάλειψης της ιδέας του ελλη-
νικού έθνους και της διαχρονίας 
του, αλλά και της αποτροπής των 
μαθητών από το να υιοθετήσουν 
πρότυπα και αξίες μέσα από τη μα-
κραίωνη αντιστασιακή παράδοση 
του ελληνικού λαού είναι διάχυτο 
σε ολόκληρο το κείμενο των 50 σε-
λίδων. Το αποτέλεσμα όμως είναι 
ότι, από υπερβολική «εθνοφοβία», 
εξοβελίζεται τελικά η ίδια η ιστορι-
κή γνώση.

Ο δεύτερος εχθρός της επιτρο-
πής είναι η αποστήθιση! Οι συντά-
κτες εκκινούν από την κοινή δι-
απίστωση ότι οι μαθητές δεν μα-
θαίνουν ιστορία, δεν αγαπούν το 
μάθημα και δεν αποκτούν ιστορι-
κή συνείδηση. Αυτό που ισχύει εί-
ναι ότι, σήμερα, μαθητές μηδενικής 
προσπάθειας, αποφοιτούν από το 
λύκειο αμόρφωτοι και μάλιστα με 
μεγάλους βαθμούς. Σκιαμαχεί επο-
μένως και βρίσκεται εκτός τόπου 
και χρόνου όποιος υποστηρίζει ότι 
το μεγάλο πρόβλημα με το μάθη-
μα της Ιστορίας είναι η αποστήθι-
ση. Δεν υπάρχει ούτε στείρα ούτε 
γόνιμη αποστήθιση, παρά σε ένα 
μικρό ποσοστό «καλών μαθητών». 

Επιπλέον, το νέο πρόγραμμα, με τις 
φλύαρες αοριστίες περί «αξιολό-
γησης» του μαθήματος, ουσιαστι-
κά προκρίνει τη «μη αξιολόγηση». 
Αντί να διορθώσουμε το σημερινό 
καθεστώς της χαριστικής προαγω-
γής, ερχόμαστε να καταργήσουμε 

κάθε έννοια ουσιαστικού ελέγχου 
της εμπέδωσης της γνώσης. Επι-
πλέον, η ανάδειξη του «υποκειμε-
νισμού» και του δήθεν «πλουρα-
λισμού» των ερμηνειών αντί της 
εκμάθησης και κατανόησης της 
ιστορικής εξέλιξης θα επιτείνει το 
πρόβλημα της παραγωγής ανιστό-
ρητων μαθητών.  

Σε ό,τι αφορά τη διδακτική με-
θοδολογία, προτείνεται, στο όνο-
μα της καλλιέργειας «κριτικής σκέ-
ψης», ο περιορισμός του σχολικού 
εγχειριδίου προς όφελος «θεματι-
κών φακέλων». Από ένα σύνολο 
10-14 φακέλων, ανάλογα με την 
ενότητα, ο εκπαιδευτικός θα επι-
λέγει ορισμένους με υποκειμενικά 
κριτήρια. Η αφήγηση γεγονότων 
που αφορούν το όλον εγκαταλείπε-
ται και αντικαθίσταται από την πιο 
«ευχάριστη»(;) και «δημιουργική» 
απασχόληση, με επιμέρους θέματα 
που και αυτά έχουν επιλεγεί άνω-
θεν. Πληροφοριακά μόνο, αναφέ-
ρω ότι στην Α΄ λυκείου, όπου εξε-
τάζεται ο μεταπολεμικός και σύγ-
χρονος κόσμος, ζέοντα και επίκαι-
ρα θέματα, όπως το Κυπριακό, ο 

αλβανικός παράγοντας στη Βαλκα-
νική, το Μακεδονικό Ζήτημα, οι ελ-
ληνοτουρκικές σχέσεις, το Κουρδι-
κό, η Λατινική Αμερική, η άνοδος 
της Κίνας, δεν αναφέρονται σε κα-
νέναν φάκελο. Κατά τα άλλα προε-
τοιμάζονται πολίτες με άποψη και 
«κριτική σκέψη». 

Η εμμονή στον περιορισμό 
της εκμάθησης γεγονότων και 
της αφήγησής τους είναι επίσης 
εσφαλμένη. Χωρίς τη γνώση του 
τι έγινε, πώς θα προαχθεί η κριτι-
κή σκέψη και ικανότητα; Επιχει-
ρείται να δοθεί η εντύπωση πως 
στην Ιστορία δεν υφίσταται μία και 
μόνη ιστορική αλήθεια. Αυτό είναι 
λάθος. Η διαφορά εντοπίζεται στην 
έμφαση που δίνεται σε ένα γεγο-
νός, στις ερμηνευτικές προσεγγί-
σεις για τα αίτια, τα κίνητρα και τις 
συνέπειες. 

Εξίσου εσφαλμένη και εντε-
λώς εκτός τόπου και χρόνου εί-
ναι η άποψη ότι το εκπαιδευτικό 
σύστημα μπορεί να παράγει «μι-
κρούς ιστορικούς», «μικρούς αρ-
χαιολόγους» και γενικότερα «μι-
κρούς επιστήμονες». Αυτό αφενός 

υποβιβάζει το κύρος των επιστη-
μών σε απλές δεξιότητες, που μπο-
ρεί κανείς να τις αποκτήσει παίζο-
ντας, αφετέρου επιτείνει την σύγχυ-
ση και υπονομεύει την ουσιαστική 
μάθηση. Αφήνουμε το γεγονός ότι 
οι δεξιότητες αυτές δεν ανταποκρί-
νονται στο επίπεδο των παιδιών, ει-
δικά όταν μιλάμε για το δημοτικό.

Το ίδιο ισχύει και για την έμφα-
ση που δίνεται στις ιστορικές πη-
γές, στις οποίες υποτίθεται ότι πρέ-
πει να στηρίζεται κυρίως το μάθη-
μα αντί της αφήγησης. Με τη μετα-
τόπιση του βάρους της διδασκαλίας 
στις πηγές, το ίδιο το γεγονός υπο-
βαθμίζεται και το βάρος πέφτει στην 
«ερμηνεία». Είναι όμως σε θέση οι 
μαθητές και γενικότερα οι μη ειδι-
κοί ιστορικοί, να αξιολογούν πηγές; 
Με ποια εφόδια; Με ποια μεθοδο-
λογικά εργαλεία και γνώσεις; Κα-
νείς δεν αμφισβητεί τη χρησιμότη-
τα και τη γοητεία των πηγών ως πα-
ραθεμάτων, αλλά ως υποστηρικτι-
κού υλικού, όχι ως του κατεξοχήν 
ιστορικού κειμένου. Η πηγή είναι 
το τεκμήριο, όχι το γεγονός. 

Με το εγχειρίδιο περιορισμέ-
νο σε χρονολογικούς πίνακες, με 
απλή καταγραφή «σημαντικών» 
σημείων με τη μορφή τίτλων και 
τους δοτούς φακέλους της επιλο-
γής του διδάσκοντα, λύνεται επίσης 
και το πρόβλημα του ποιος μπορεί 
να διδάξει το μάθημα: Ο οποιοσ-
δήποτε γνωρίζει ανάγνωση! Έως 
τώρα, ένας ευσυνείδητος καθηγη-
τής έπρεπε, προκειμένου να διδά-
ξει μία μικρή ενότητα, π.χ. τη μεταρ-
ρύθμιση του Κλεισθένη, να γνωρί-
ζει σε βάθος το αθηναϊκό πολίτευ-
μα και να έχει μελετήσει τη σχετική 
βιβλιογραφία, πολλή μελέτη για 
μία μόνο διδακτική ενότητα. Τώρα, 
όλα έτοιμα, εύκολα, γρήγορα και… 
φτηνά, κατά τα πρότυπα του σύγ-
χρονου καπιταλισμού.

Κοντολογίς, κατά το πρότυ-
πο της «μη Κοινωνιολογίας» που 
εισήγαγε ο καθηγητής Βέλτσος, 
έχουμε τώρα τη «μη Ιστορία»: την 
Ιστορία κατά το δυνατόν χωρίς 
πρόσωπα, χωρίς γεγονότα, χωρίς 
γραμμική χρονική συνέχεια, χω-
ρίς αίμα, σάρκα και οστά, που πλέ-
ον δεν θα απαιτεί διάβασμα! Χαράς 
Ευαγγέλια!

*δρ Ιστορίας-εκπαιδευτικός

Από την προβληματική σχολική Ιστορία 
στη μη Ιστορία

Για το Σχέδιο αναλυτικών Προγραμμάτων για την σχολική ιστορία στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

“ 
Η εμμονή στον πε-

ριορισμό της εκμά-

θησης γεγονότων 

και της αφήγησής 

τους είναι επίσης 

εσφαλμένη. Χω-

ρίς την γνώση του τι 

έγινε, πώς θα προ-

αχθεί η κριτική σκέ-

ψη και ικανότητα; 

Εσφαλμένη και εντελώς εκτός τόπου και χρόνου είναι η άποψη ότι το εκπαιδευτικό σύστημα μπορεί να πα-
ράγει «μικρούς ιστορικούς», «μικρούς αρχαιολόγους» και γενικότερα «μικρούς επιστήμονες». Αυτό αφενός 
υποβιβάζει το κύρος των επιστημών σε απλές δεξιότητες που μπορεί κανείς να τις αποκτήσει «παίζοντας», 
αφετέρου επιτείνει την σύγχυση και υπονομεύει την ουσιαστική μάθηση. 
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Τ 

η Δευτέρα, 29 Μαΐου 2017, 
στις 19.30, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Βιοτεχνικού 
Επιμ. Πειραιά (ΒΕΠ), πραγμα-

τοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα: Γενο-
κτονία και νεοθωμανισμός, μια διαχρο-
νική πολιτική ερήμην μας

 Η διοργάνωση της εκδήλωσης έγι-
νε  από το Άρδην Πειραιά, την Ένωση 
Μαγνησίας Μικράς Ασίας, την Ένωση 
Ποντίων Νικαίας-Κορυδαλλού και την 
Πανελλήνια Ένωση Ασσυρίων. Ομιλη-
τές ήταν οι: Α. Παπαδοπούλου, ιστορι-
κός-φιλόλογος, πρόεδρος της Ένωσης 
Μαγνησίας Μικράς Ασίας, Γ. Χατζηε-
λευθερίου, ερευνητής-λαογράφος, Ένω-
ση Ποντίων Νικαίας Κορυδαλλού, Χα-
ρουτιούν Σπαρταλιάν, μέλος Αρμενικής 
Εθνικής Επιτροπής, Κυριάκος Μπατσά-
ρας, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης 
Ασσυρίων και ο συντονισμός έγινε από 
τον Μανώλης Εγγλέζο, δικηγόρο, Άρ-
δην Πειραιά

 Στην εκδήλωση προβλήθηκε ντο-
κιμαντέρ για την ποντιακή γενοκτονία 
της ΕΠΟΝΑ, ενώ ανάμεσα στις ομιλί-
ες προβλήθηκε και ντοκουμέντο όπου 
ο εμπνευστής του όρου «γενοκτονία» Ρ. 
Λέμκιν, μιλάει συγκεκριμένα για τους 
Αρμένιους σαν παράδειγμα γενοκτονη-
θέντος λαού.

Μετά τον χαιρετισμό του Στέλιου 
Γιαννίκου από το Άρδην Πειραιά, οι 
εισηγητές μίλησαν για τα  καυτά προ-
βλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική 
κοινωνία σε σχέση με την πολιτική της 
Τουρκίας και με αφορμή  τη Γενοκτονία 
των χριστιανικών λαών της Ανατολής 
από τους Τούρκους. Αναφέρθηκαν στις 
επιμέρους συνιστώσες της Γενοκτονί-
ας [αρμένικη, ασσυριακή, ρωμέικη (ιω-
νική-ποντιακή)] και τη συνέχεια της γε-
νοκτονικής πολιτικής σε διεθνές επίπε-
δο ως τις μέρες μας, ενώ τόνισαν και τη 
φοβική στάση του ελλαδικού κράτους 
απέναντι στην Τουρκία, που εκφράζεται 
και μέσα από τη διστακτικότητα να γίνει 
λόγος για Γενοκτονία. Στο τέλος της εκ-
δήλωσης το κοινό είχε την ευκαιρία να 
μιλήσει απευθείας με τους ομιλητές, να 
εκφράσουν τις απόψεις τους αλλά και να 
απαντηθούν τα ερωτήματά τους.

Άρδην Πειραιά

«Γενοκτονία και 
Νεοθωμανισμός: 
Μια διαχρονική 
πολιτική ερήμην 
μας»

Μ 

εγάλη έξαρση παρουσιάζει το φαι-
νόμενο μαθητών που χρήζουν ει-
δικής υποστήριξης κάθε χρόνο. Η 
προϋπολογισθείσα δαπάνη ειδικής 

αγωγής  του ΕΟΠΥ για το 2017 φτάνει τα 80εκατ 
€.  Πρώτη και βασική αιτία το ζήτημα του αυτι-
σμού, όπου περίπου 150.000 άτομα αντιμετωπί-
ζουν ένα μεγάλο φάσμα διαταραχών με τις προ-
βλέψεις να είναι άκρως ανησυχητικές, αφού μέ-
χρι το 2025 το 50% των παιδιών μπορεί να γεν-
νιούνται με ανάλογα προβλήματα! Άτομα με 
αυτισμό μπορεί να διαφέρουν πολύ στη νοημο-
σύνη και στην ικανότητα ομιλίας, αλλά όλα σχε-
δόν έχουν μια ιδιαίτερη αντίληψη για τον κόσμο 
και περιορισμένα ενδιαφέροντα, ενώ αδυνατούν 
να έχουν τις κατάλληλες συναισθηματικές αντι-
δράσεις. Πολλά παιδιά έχουν ειδικές δεξιότητες, 
όπως πολύ ισχυρή μνήμη αριθμών, ενώ λίγα 
έχουν πολύ υψηλή νοημοσύνη ή «ιδιοφυία» για 
ορισμένα γνωστικά αντικείμενα, όπως τα μαθη-
ματικά. Στον αυτισμό θα πρέπει να προστεθεί ένα 
σύνολο προβλημάτων ειδικών αναγκών, συν-
δρόμων (ντάουν, άσπεργκερ, Γουίλιαμς κ.λπ.), 
κινητικών προβλημάτων, δυσκολιών όρασης 
και ακοής , μαθησιακών δυσλειτουργιών. 

Η χρηματοδότηση μέσω κοινοτικών κονδυ-
λίων εκπαιδευτικών δομών στήριξης της ειδι-
κής αγωγής και προσλήψεων προσωπικού συ-
νέδραμε αναμφίβολα στην ανάδειξη του φαινο-
μένου, που όμως σταδιακά φαίνεται να ξεπερνά 
τις τρέχουσες χρηματοδοτικές αντοχές της χώ-
ρας. Τμήματα ένταξης, παράλληλη στήριξη μα-
θητών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες και 
ειδικά σχολεία αποτελούν ένα σύνολο δομών 
που πλαισιώνουν την πρωτοβάθμια και δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση απασχολώντας ετησίως περί 
τους 13 χιλ. αναπληρωτές εκπαιδευτικούς ειδι-
κής αγωγής –καθώς και ειδικό εκπαιδευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό που υποστηρίζει εξα-
τομικευμένα τις άμεσες ανάγκες των μαθητών- 
με ετήσια δαπάνη που πλησιάζει τα 200 εκατ 
€. Με την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1239/2017 
επέρχεται μια σημαντική ανατροπή στο σύστη-
μα προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευ-
τικών, αφού στους Πίνακες Ειδικής Αγωγής δύ-
νανται πλέον να συμπεριληφθούν δάσκαλοι Γε-
νικής Αγωγής που έχουν παρακολουθήσει απλά 
σεμινάρια 400ων  ωρών ανταγωνιζόμενοι αυ-
τούς που έως τώρα είχαν τελειώσει σχολές Παι-
δαγωγικής Ειδικής Αγωγής ή είχαν αντίστοιχα 
μεταπτυχιακά και διδακτορικά. Ο  σταδιακός πε-
ριορισμός των κονδυλίων της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020 θα οδηγήσει σε περιορι-
σμό των προσλήψεων αναπληρωτών γενικής 
παιδείας τις επόμενες σχολικές χρονιές, γεγο-
νός που αυξάνει τον ανταγωνισμό στο πεδίο της 
Ειδικής Αγωγής, όπου υπάρχουν περισσότερα 
περιθώρια προσλήψεων λόγω των προτεραιο-
τήτων του Κοινωνικού Ταμείου.

 Παρά τα υψηλά ποσά που απαιτούνται για 
την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Ειδικής 
Αγωγής, αυτό που χαρακτηρίζει τη λειτουργία 

του συστήματος είναι η ανασφάλεια στο ξεκίνη-
μα της κάθε σχολικής χρονιάς. Ανασφάλεια για 
τους χιλιάδες αναπληρωτές, που δεν γνωρίζουν 
αν και πού θα προσληφθούν, ανασφάλεια για 
τις οικογένειες και τους μαθητές, που δεν γνω-
ρίζουν, παρά τις γνωματεύσεις των  Κέντρων Δι-
αφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης 
Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), αν 
θα τύχουν της υποστήριξης. Δεδομένης της απο-
σπασματικότητας και της τμηματικής καταβολής 
των πιστώσεων ανά Δ/νση, η επιλογή των μαθη-
τών που λαμβάνουν υποστήριξη αποτελεί αγω-
νιώδη εκκρεμότητα, με τους γονείς να αιωρού-
νται μεταξύ προϊσταμένου Δ/νσης, αιρετών συν-
δικαλιστών και αντίστοιχης Δ/νσης του υπουρ-
γείου. Παράλληλα, ο μαθητής που θα έχει την 
τύχη της υποστήριξης δεν γνωρίζει τον δάσκαλο 
που θα είναι δίπλα του, αφού αυτός αλλάζει κάθε 
χρονιά, ανατρέποντας τα οφέλη της προσωπικής 
σχέσης και της εμπιστοσύνης που έχουν ιδιαίτε-
ρη σημασία σ' αυτή την κατηγορία των μαθητών. 

Η υλικοτεχνική υποδομή και τα ειδικά εγ-
χειρίδια που έχουν πληρωθεί από προγενέστε-
ρα προγράμματα σπάνια φτάνουν στα χέρια των 
εκπαιδευτικών, ενώ εναπόκειται στο προσωπι-
κό τους φιλότιμο η προετοιμασία του σχετικού 
υλικού προσαρμοσμένου στις ανάγκες των μα-
θητών που παρακολουθούν κάθε χρονιά. Δεδο-
μένης της αποσπασματικότητας και των ετήσι-
ων μεταβολών, σπάνια υπάρχει ουσιαστική πα-
ρακολούθηση της κατάστασης του κάθε μαθητή 
τόσο στο γνωστικό όσο και στο συναισθηματι-
κό-ψυχικό επίπεδο, με τις εκθέσεις αξιολόγη-
σης απλά να στοιβάζονται στους ατομικούς φα-
κέλους τους. Λόγω δε των περικοπών στη δαπά-
νη των μετακινήσεων των  Συμβούλων Ειδικής 
Αγωγής, σπάνια αυτοί επισκέπτονται τις απομα-
κρυσμένες  σχολικές μονάδες της περιφέρει-
ας,  με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν απολογι-
στικά ποιοτικά στοιχεία ανά περιοχή. Ούτε λόγος 
βέβαια για τη διαμόρφωση στρατηγικών κοινω-
νικής ένταξης και υποστήριξης στη μετασχολική 
περίοδο για τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών 
που αδυνατούν να συνεχίσουν στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση. 

Το πρόβλημα της σχολικής στέγης, η οποία 
υπόκειται στην αιγίδα της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης αποτελεί ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα, 

δεδομένης της αυξητικής τάσης των αναγκών. 
Η έλλειψη χώρων αντανακλάται στην καθημερι-
νή δυσκολία των εκπαιδευτικών να διαθέτουν το 
προσωπικό τους γραφείο με το απαιτούμενο υλι-
κό, ενώ πολλοί είναι οι μαθητές που χρειάζεται 
με διανύσουν πολλά χιλιόμετρα καθημερινά –
παρά τα κινητικά ή άλλα προβλήματά τους – με 
αντίστοιχη επιβάρυνση του κρατικού προϋπολο-
γισμού για την κάλυψη των καθημερινών ανα-
γκών μετακίνησης (σχολικοί οδηγοί, ταξί). 

Αναμφίβολα, το ζήτημα  χρήζει ιδιαίτερης 
και πολυεπίπεδης αντιμετώπισης, που υπερβαί-
νει ένα συνοπτικό άρθρο, αφού θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη κοινωνικοί, οικολογικοί και πολι-
τιστικοί παράγοντες.  Αν δε  συνδυαστεί με το με-
γάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας και της 
διάλυσης των οικογενειακών δομών, που πα-
ρουσιάζει έξαρση σε τουριστικές και αστικές πε-
ριοχές, αντανακλά το κεντρικό πρόβλημα ανα-
παραγωγής του εθνικού πληθυσμού τα αμέσως 
επόμενα χρόνια.

Παράμετροι μιας τέτοιας προσέγγισης θα 
ήταν μια εθνική καμπάνια για την πρόληψη των 
κινδύνων  εγκυμοσύνης,  σε συνδυασμό με τη 
στήριξη των νέων ζευγαριών προκειμένου να 
μειωθεί ο ηλικιακός μέσος όρος τεκνοποίησης. 
Η υποστήριξη των παιδιών θα πρέπει να αποκτή-
σει περισσότερο ολιστικά χαρακτηριστικά, εκκι-
νώντας από την οργάνωση των  υποδομών των 
πόλεων και των σχολείων, που θα επέτρεπαν 
την εξυπηρέτηση των καθημερινών αναγκών 
τους μέχρι τη δημιουργία κοινοτικών δικτύων 
κάλυψης αναγκών πέραν του στενού οικογενει-
ακού πλαισίου, που στις περισσότερες των περι-
πτώσεων αδυνατεί ν' ανταποκριθεί. Στο πλαίσιο 
τοπικών εκδηλώσεων θα έπρεπε  να προβάλλο-
νται και να επικροτούνται δημόσια οι ειδικές δε-
ξιότητες και ικανότητες μαθητών, το σημαντικό 
έργο που επιτελούν λίγοι δάσκαλοι που τιμούν 
το λειτούργημά τους, αλλά και να εμψυχώνονται 
οικογένειες που σηκώνουν τον καθημερινό τους 
σταυρό. Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διοίκηση, αποτε-
λεί απαίτηση η ριζική διαφοροποίηση του ελέγ-
χου και της παρακολούθησης των προγραμμά-
των υποστήριξης, υπερβαίνοντας το υπάρχον σύ-
στημα που εστιάζεται αποκλειστικά σε δαπάνες 
και απρόσωπους ποσοτικούς δείκτες. 

Του Νίκου Ντάσιου

Για την Ειδική Αγωγή στα σχολεία
Τα τεράστια κενά της κυβερνητικής πολιτικής
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νησυχητικά είναι τα πορίσματα 
έρευνας που διεξήγε το Ινστιτούτο 
Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλω-
τικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) για την κατά-

χρηση πλαστικής σακούλας από τους κατανα-
λωτές στην χώρα μας. 

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 
παγκόσμιας ευαισθητοποίησης για ένα φαινό-
μενο το οποίο τείνει να εξελιχθεί σε οικολογι-
κή επιδημία, καθώς οι διεθνείς έρευνες επι-
σημαίνουν τεράστια ποσοστά αυξήσεων σε συ-
γκεντρώσεις μικροπλαστικών, ιδίως στα θα-
λάσσια ύδατα. Μια στατιστική σύνοψη από τις 
παγκόσμιες έρευνες, είναι αρκετή για να κατα-
δείξει το μέγεθος του προβλήματος:  
• 1 στα 4 ψάρια ανοιχτής θαλάσσης μπορεί να πε-
ριέχει μικροπλαστικά
•  Έως το 2050 θα υπάρχουν πιο πολλά πλαστικά 
στη θάλασσα παρά ψάρια
• Μόλις το 1% από τις πλαστικές σακούλες ανακυ-
κλώνεται (Life Debag)
• 1 στα 2 απορρίμματα στον βυθό της θάλασσας 

στην Ελλάδα είναι πλαστικές σακούλες (Life 
Debag)
• 90% είναι το ποσοστό που πρέπει να μειωθούν 
οι πλαστικές σακούλες έως το 2020 σύμφωνα με 
την ΕΕ (ΕΕ)
• Το κόστος για να συλλεχθεί από τον βυθό μια 
πλαστική σακούλα είναι 10 φορές μεγαλύτερο 
από το να παραχθεί.
Τα πορίσματα που εξήχθησαν από την εγχώρια 
έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ, αποτυπώ-
νουν το πρόβλημα, και δεικνύουν ότι στην Ελλά-
δα έχει λάβει ιδιαίτερες διαστάσεις. Έτσι σύμφω-
να με την έρευνα: 
• Ο Έλληνας καταναλωτής παίρνει κατά μ.ο. 3,9 
σακούλες σε κάθε επίσκεψή του στο σούπερ μάρ-
κετ, αριθμός που αντιστοιχεί σε… 270 πλαστικές 
σακούλες κατά κεφαλήν ανά έτος, ή σε ετήσιο συ-
νολικό όγκο… 2,9 δισ. σακουλών (!).
• Ο συνολικός όγκος των πλαστικών σακουλών 
που κυκλοφορεί στο λιανεμπόριο προσεγγίζει τα 
4,5 δισ./χρόνο, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου 
σε 400 σακούλες/κάτοικο. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της σχε-
τικής ευρωπαϊκής κατηγορίας, ενώ ο ευρωπαϊ-
κός μέσος όρος μόλις που προσεγγίζει τις 175. 
• Το 21% του κοινού, δηλώνει ότι παίρνει περισσό-
τερες σακούλες από όσες χρειάζεται για να κου-
βαλήσει τα προϊόντα που αγόρασε, ενώ για το 81% 
του κοινού βασική χρήση της σακούλας είναι για 
να καταλήξει στον κάδο απορριμμάτων.
• Το ποσοστό επαναχρησιμοποιούμενης σακού-
λας, είναι ελάχιστο, μόλις που φτάνει στις 0,05 
σακούλες/κάτοικο, ενώ την ίδια στιγμή ο μ.ο. της 
Ε.Ε. είναι 23, και στην Δανία έχουν αγγίξει τις 75.
• 2 στους 3 καταναλωτές δηλώνουν ότι παρ όλο 
που συνήθως κατέχουν κάποιου είδους επανα-
χρησιμοποιούμενη τσάντα, την χρησιμοποιούν 
σπάνια ή καθόλου. 
• Παράλληλα το 91% του κοινού συμφωνεί ότι οι 
σακούλες πρέπει να μειωθούν, ενώ μάλιστα το 
64% θεωρεί ότι πρέπει να απαγορευτεί η διάθε-
σή τους. 

Παρ' όλο, ωστόσο, την θετική ανταπόκρι-
ση του κοινού στην έκκληση της έρευνας για 

αλλαγή, ελάχιστα στην χώρα μας έχουν πραγ-
ματοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Λεί-
πουν οι εστιασμένες πολιτικές, ιδίως σε επίπε-
δο τοπικής αυτοδιοίκησης (π.χ. εκπτώσεις στα 
δημοτικά τέλη στα καταστήματα λιανεμπορί-
ου που εγκαταλείπουν την διανομή σακούλας 
μιας χρήσης), οι εκστρατείες πληροφόρησης 
για τον κίνδυνο στο περιβάλλον και την υγεία 
μας που αντιπροσωπεύει η κατάχρηση της 
πλαστικής σακούλας, ιδίως στα σχολεία, κα-
θώς και η γενικότερη ευαισθητοποίηση γύρω 
από το ζήτημα. Το οποίο είναι σοβαρό, διότι πέ-
ραν της γενικής κατάστασης του περιβάλλο-
ντος έρχεται να απειλήσει και την ελληνική 
ιχθυοπαραγωγή, η οποία αν και μικρή σε όγκο, 
διακρίνεται για τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά. 

Αξίζει, λοιπόν, να τα θυμηθούμε όλα αυτά 
την επόμενη φορά που η αδράνεια μας φορτώ-
σει στα χέρια πλαστικές σακούλες, και να πού-
με όχι σε μια συνήθεια που απειλεί να μετατρέ-
ψει το μέλλον μας σε ένα απέραντο… νεκροτα-
φείο μικροπλαστικών.

        ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η φύση στην Ελλάδα μοιάζει να 
είναι ανεξάντλητη. Όσο περισ-
σότερο ερευνούμε τόσο περισ-
σότερα είδη και σημαντικές ζώ-
νες ανακαλύπτονται. Καθώς πε-
ρισσότεροι άνθρωποι βγαίνουν 
έξω με άλλο μάτι, κυάλια ή κά-
μερες, πολλές εκπλήξεις εμφα-
νίζονται. 

Η 

Σαμοθράκη είναι γνω-
στή για την θάλασσα, 
το απρόσιτο βουνό και 
τις βάθρες. Λίγα όμως 

ήταν γνωστά για τους υγροτόπους. 
Σε πρόσφατη έρευνα του WWF1 
καταγράφηκαν 11 μικροί υγρότο-
ποι. Δυστυχώς, μόνο 8 από αυτούς 
περιλήφθηκαν στο Προεδρικό Δι-
άταγμα για τους μικρούς νησιωτι-
κούς υγροτόπους2. Οι δύο θεωρού-
νται μεγάλοι σε έκταση και υπάγο-
νται στην αυτονόητη προστασία 
που παρέχουν οι νόμοι και οι δι-
εθνείς συνθήκες όπως η Ramsar. 
Ο τελευταίος είναι μικρός, αλλά 
σε ευαίσθητη θέση και για άγνω-
στους λόγους δεν συμπεριλήφθη-
κε. Ίσως τον λόγο τον ανακαλύψαμε 
στην πρόσφατη έρευνά μας, όπως 
θα δούμε στην συνέχεια. 

Στην έρευνα στην περιοχή 
γύρω από το λιμάνι και τις ακτές 
εκατέρωθεν ανακαλύψαμε ακό-

μη έναν υγρότοπο. Πρόκειται για 
έναν καλαμιώνα από όπου διέρ-
χεται ένα ρέμα που διατηρεί γλυ-
κό νερό όλον τον χρόνο, όπως μαρ-
τυρά η ύπαρξη νεροχελωνών και η 
παρουσία πολλών υδροβίων που-
λιών κατά την εαρινή μετανάστευ-
ση. Ένα φίλος από το Εναλλακτικό 
Ραδιόφωνο με ρώτησε τι όνομα θα 
του έδινα. Δεν μπορεί όμως παρά 
να πάρει το όνομα της περιοχής και 
το βασικό χαρακτηριστικό της βλά-
στησης: είναι ο Καλαμιώνας Λιβα-
δίου. 

Για να φτάσεις εκεί περνάς από 
τρεις υγροτόπους. Τη μικρή Ανώ-
νυμη Λιμνοθάλασσα που δεν πε-
ριλήφθηκε στο ΠΔ, και τους δύο 
μεγαλύτερους υγροτόπους του νη-
σιού, την Λιμνοθάλασσα του Αγί-
ου Ανδρέα και την Λιμνοθάλασσα 
Κουφκή. Όλες αυτές οι λιμνοθά-

λασσες δεν έχουν άμεση επικοινω-
νία με την θάλασσα, αλλά προφα-
νώς δέχονται γλυκό νερό από πη-
γές και υπόγεια από την θάλασσα. 
Τα καλοκαίρια συρρικνώνονται 
και δεν προκαλούν εντύπωση 
στους επισκέπτες. Μέχρι όμως τον 
Ιούνιο, εκτός της τουριστικής περι-
όδου, σφύζουν από ζωή. Το εντυ-
πωσιακό είναι ότι ανακαλύψαμε ότι 
φέτος φωλιάσανε καλαμοκανάδες, 
ποταμοσφυριχτές,  αμμοσφυριχτές 
και πιθανότατα η βαρβάρα και η 
καστανόπαπια (αυτό θα το επιβε-
βαιώσουμε στην επόμενη επίσκε-
ψη, στα μέσα του Ιουνίου).  Στην με-
τανάστευση σταματάνε πολλά είδη 
και μπορεί να δει κανείς πολλά από 
τα υδρόβια πουλιά που θα δει στο 
καταπληκτικό Δέλτα του Έβρου. Σε 
μικρούς βέβαια πληθυσμούς, αλλά 
σε ένα πολύ ωραίο αγροτικό τοπίο, 

που θυμίζει τον κάμπο της Θεσσα-
λίας, μόνο που έχει δίπλα θάλασ-
σα με δελφίνια και τα άλμπατρος 
της Μεσογείου (τον Αρτέμη και τον 
Μύχο). 

Παντού όμως υπάρχουν και οι 
απογοητεύσεις. Η ακτή πίσω από 
την Λιμνοθάλασσα Κουφκή εί-
ναι πεδίο βολής. Ευτυχώς τα που-
λιά έχουν να καταφύγουν στους 
άλλους υγροτόπους, αλλά θα ήταν 
καλό αν λάμβανε κάποια μέτρα ο 
στρατός, ο οποίος έχει δείξει ευαι-
σθησία σε ανάλογες περιπτώσεις, 
όπως στο Δάσος της Δαδιάς, όπου 
αναθεώρησε τον σχεδιασμό. 

Η μεγάλη απογοήτευση όμως 
ήταν στην  λιμνοθάλασσα Ανώνυ-
μη. Είναι γεμάτη σκουπίδια. Μου 
έκανε πολλή εντύπωση ότι και στις 
πέντε επισκέψεις είδα ότι ο κόσμος 
από την Καμαριώτισσα περνάει δί-
πλα για να κάνει το καθημερινό του 
περπάτημα. Αγνοούν ότι υπάρχουν 
πουλιά, όπως και δεν δίνουν σημα-
σία στα σκουπίδια και στα μπάζα 
που καταστρέφουν τον υγρότοπο. 
Μετά οι ίδιοι παραπονιούνται για 
τον τουρισμό. 

Ο κεραυνός έπεσε όταν έφτα-
σε στα χέρια μου η Ειδική Οικο-
λογική Αξιολόγηση (ο θεός να την 
κάνει) που συνοδεύει την Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την Εγκατάσταση Επεξεργασίας 
Λυμάτων της Σαμοθράκης. Χωρο-

θετείται ακριβώς πάνω σ’ αυτόν τον 
υγρότοπο. Στο σχέδιο μάλιστα που 
παρατίθεται, αυτός ο υγρότοπος εμ-
φανίζεται. Ο μηχανικός όμως που 
συνέταξε την μελέτη, παράνομα, 
γιατί αυτές τις μελέτες πρέπει να τις 
συντάσσουν ειδικοί στο φυσικό πε-
ριβάλλον, δεν είδε τίποτα! Το έργο 
έχει πάρει αναβολή για χρηματο-
δοτικούς μάλλον λόγους. Ελπίζου-
με το παρόν άρθρο και η έκθεση 
που θα συντάξουμε μετά το πέρας 
της έρευνας να οδηγήσουν σε ανα-
σχεδιασμό. 

Επισκεφτείτε, λοιπόν, το νησί 
το καλοκαίρι. Περπατήστε προς το 
Ακρωτήρι νωρίς το πρωί ή το σού-
ρουπο και δείτε αυτό το θαυμάσιο 
τοπίο. Οι χώροι διακοπών μπορεί 
να είναι μια αφετηρία για μια άλλη 
ματιά για τον τόπο και όχι μόνο 
«Sea, Sex αnd Sun», όπως τραγου-
δούσε ο Σερζ Γκενσμπούργκ την 
δεκαετία του 70. 

Σημειώσεις
1.http://www.oikoskopio.gr/
ygrotopio/
2. Προεδρικό Διάταγμα. Έγκρι-
ση καταλόγου μικρών νησιωτικών 
υγροτόπων και καθορισμός όρων 
και περιορισμών για την  προστα-
σία και ανάδειξη των μικρών παρά-
κτιων υγροτόπων που περιλαμβά-
νονται σε αυτόν. ΦΕΚ 229. 19 Ιου-
νίου 2012

Ο νεοέλληνας και οι σακούλες του

Οι υγρότοποι της Σαμοθράκης
εκπλήξεις και απογοητεύσεις

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα
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Ο 

υπουργός άνευ αντι-
κειμένου Κώστας 
Ζουράρις φαίνεται ότι 
έχει επηρεαστεί από 

την ταινία των αδελφών Κοέν, Κα-
μιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνα-
τους και όλες οι τελευταίες δηλώ-
σεις του είναι στο ίδιο κλίμα.  

Προχθές στο ραδιόφωνο του 
Real δήλωσε: «Έχω την εντύπωση 
ότι το 2060 δεν θα ζουν ούτε αυτοί 
(οι δανειστές). Επομένως, δεν εί-
ναι δυνατόν να γίνεται επιστημονι-
κή συζήτηση στη βάση ορισμένων 
επιστημονικών δομών, που ισχύ-
ουν στη συνύπαρξη μεταξύ συ-
στημάτων ισχύος, με το τι θα γίνει 
το 2060. Μπορεί να πέσει ένα κο-
μήτης του Χάλεϊ στο κεφάλι του Δι-
εθνές Νομισματικού Ταμείου και 
να μην υπάρχει Νέα Υόρκη. Τι να 
πω;» ήταν η απάντηση του υφυ-
πουργού Παιδείας στην επισήμαν-
ση ότι οι πιστωτές μας ωθούν να μι-
λάμε για το 2060.

Και συνέχισε: «Οι δανειστές 
επιμένουν να μιλούν επί αβεβαίων 
πραγμάτων για το μέλλον, το οποίο 
δεν ισχύει ακόμα. Δηλαδή, η καφε-
τζού είναι επιστημονικά ισχυρότε-
ρη από αυτήν τη συζήτηση. Ανακυ-
κλώνουμε ακριβώς τις υποθέσεις 
αυτές, οι οποίες λένε, παραδείγ-
ματος χάρη, θα νικήσουν στο Στά-
λινγκραντ οι Ρώσοι ή οι Γερμανοί; 
Τρέχα γύρευε». Και κατέληξε η δι-
απραγμάτευση να είναι ένα κουρε-
λόχαρτο, «δεν έχει σημασία, δεν 
έχει καμία σημασία η ψήφιση των 
μέτρων, εφόσον οι δανειστές δεν 
τηρούν τις δεσμεύσεις τους για το 
ελληνικό χρέος».

Κάποτε το αυτάρεσκο ύφος 
του, σε μικρές δόσεις, ήταν ακό-
μα και ανατρεπτικό, αλλά από τη 
στιγμή που αποφάσισε να ταυτι-
στεί μέχρι το μεδούλι με τους Συ-
ριζανέλ είναι πια αποκρουστικό. 
Συναγωνίζεται σε μηδενισμό τους 
πιο ακραίους συριζαίους που μέ-
χρι πριν λίγα χρόνια και αυτός ανα-
γνώριζε ως αντιπάλους του.

Γ.Ξ.  

Ζουράρις: Καμιά 
Πατρίδα για τους 
Μελλοθάνατους

“ 
ανεξάρτητα από 

τις πολιτικές 

σκοπιμότητες 

που υποκρύπτο-

νται και τα όποια 

μικροσυμφέρο-

ντα, η πόλη εί-

ναι υποχρεωμέ-

νη να συζητήσει 

και να αποφασί-

σει τι θέλει τε-

λικά. 

Ο ι σχέσεις της Πάτρας 
και γενικότερα της 
Δυτικής Ελλάδας με 
τον σιδηρόδρομο εί-

ναι ιδιαίτερα στενές. Από τα τέλη του 
19ου αιώνα μέχρι και το 2011, που 
σταμάτησαν οριστικά και τα τελευ-
ταία δρομολόγια του ΟΣΕ προς την 
πρωτεύουσα της Αχαΐας, αποτελού-
σε το κύριο μέσο μετακίνησης των 
πολιτών από και προς την Αθήνα. 
Αλλά και στην ανάπτυξη και εκβιο-
μηχάνιση της περιοχής έπαιξε τερά-
στιο ρόλο, μεταφέροντας αγροτικά 
και βιομηχανικά προϊόντα από και 
προς το κέντρο, καθ’ όλη την διάρ-
κεια του 20ου αιώνα.

Η λειτουργία του προαστιακού 
σιδηροδρόμου στην Πάτρα, από το 
2011, έδειξε πόσο ανάγκη έχει η 
πόλη το τρένο. Μέσα σε λίγα χρόνια 
έχει γίνει η πλέον κερδοφόρα γραμ-
μή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, εξυπηρετώντας 
εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο, 
σε μια πόλη 200.000 κατοίκων! Και, 
μάλιστα, καλύπτοντας μόνο ένα μέ-
ρος της πόλης.

Η αναγκαιότητα ύπαρξης σιδη-
ροδρομικής σύνδεσης της τρίτης με-
γαλύτερης πόλης της χώρας, με λι-
μάνι – πύλη προς τη Δύση, είναι δε-
δομένη και μάλιστα τώρα περισσό-
τερο από ποτέ, συνυπολογίζοντας 
την παραγωγική καταστροφή που 
έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια. 
Η ύπαρξη ενός γρήγορου και οικο-
νομικού μέσου μεταφοράς αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη για την παραγω-
γική αναγέννηση της περιοχής, που 
εδώ και χρόνια βρίσκεται σε συνεχή 
παρακμή. Αλλά, και για την πρωτο-
γενή παραγωγή, η ύπαρξη του σι-
δηροδρόμου μπορεί να δώσει νέες 
προοπτικές και νέες αγορές προώ-
θησης των προϊόντων της περιοχής. 
Ιδιαίτερα η σύνδεση με το αεροδρό-
μιο του Αράξου, μπορεί να δώσει τε-
ράστια ώθηση στην αγροτική παρα-
γωγή της περιοχής. Όσο για το λιμά-
νι, είναι ζήτημα επιβίωσης η αύξη-
ση της εμπορευματικής κίνησης, δε-
δομένου του ανταγωνισμού από το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας.

Πριν τέσσερις περίπου μήνες 
κατατέθηκαν στον Δήμο Πατρέων, 
από το υπουργείο Υποδομών, τρεις 
εναλλακτικές προτάσεις για τον τρό-
πο διέλευσης. Η προχειρότητα που 
γενικά χαρακτηρίζει το ελληνικό 
κράτος είναι κάτι παραπάνω από 
εμφανής στις προτάσεις αυτές. Με 
πολύ γενικές και ελλιπείς περιγρα-
φές, ελάχιστα έως καθόλου τεχνικά 

στοιχεία και κοστολογήσεις της πλά-
κας. Καμιά από τις προτάσεις δεν 
απαντάει πλήρως και πειστικά στα 
θέματα που απασχολούν την πόλη 
και τους κατοίκους της. Η μία μάλι-
στα από αυτές (περιμετρική διέλευ-
ση σιδηροδρομικής γραμμής) είναι 
εμφανές ότι έγινε για να απορριφθεί, 
δεδομένου του χρόνου και του κό-
στους υλοποίησής της. Οι άλλες δύο 
προβλέπουν κατά κύριο λόγο επί-
γεια χάραξη, μέσα από πυκνοκατοι-
κημένες περιοχές, με μερική υπο-
γειοποίηση στο κέντρο της πόλης.

Τα προβλήματα πολλά, με κυρι-
ότερο την άρνηση του ΟΣΕ και της 
ΕΡΓΟΣΕ στο να δημοσιοποιήσει τις 
υπάρχουσες προμελέτες και τα τε-
χνικά χαρακτηριστικά του έργου, 
ώστε να ενημερωθεί ο λαός και οι 
φορείς της πόλης για να υπάρξει η 
αναγκαία συζήτηση και διαβούλευ-
ση. Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντι-
κοί όροι που υπάρχουν μέχρι την 
Κανελλοπούλου, τις παρυφές της 
πόλης δηλαδή, δεν προβλέπουν τη 
λειτουργία του προαστιακού, καθώς 
είναι από το 2008, όταν ακόμα δεν 
λειτουργούσε προαστιακός! Η πε-

ριοχή διέλευσης πλέον είναι ιδιαί-
τερα πυκνοκατοικημένη, παρ’ όλα 
αυτά θα γεμίσει ορύγματα ανόδου 
και καθόδου της γραμμής, ενώ σε 
ορισμένα σημεία θα υπερυψωθεί 
αισθητά με επιχωματώσεις, εγκλω-
βίζοντας περιοχές και καταστρέφο-
ντας το μικροκλίμα, καθώς κόβεται 
η επαφή με τη θάλασσα. Ακόμη, δεν 
έχει απαντηθεί εάν θα υπάρξει περί-
φραξη των γραμμών, τοιχία με ηχο-
πετάσματα, ενδιάμεσες στάσεις του 
προαστιακού και πολλά άλλα. Επι-
πλέον, στα περισσότερα σημεία που 
υπάρχει υπογειοποίηση, οι κλίσεις 
που προβλέπονται από τις μελέτες 
φτάνουν το 2% όταν ο οδοντωτός σι-
δηρόδρομος, που ενώνει το Διακο-
πτό με τα Καλάβρυτα, έχει μέγιστο 
1,75%!

Ακόμα και μετά από οχλήσεις 
του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, που εκ 
του θεσμικού του ρόλου οφείλει 
να γνωρίζει και να παίρνει θέση σε 
τόσο σημαντικά έργα, η απάντηση 
ήταν αρνητική. Όλο αυτό το σκηνικό 
συνοδεύεται και από δηλώσεις κρα-
τικών παραγόντων, οι οποίοι μιλά-
νε συνεχώς για τρένο μέχρι τον Άγιο 
Διονύσιο, τις παρυφές του κέντρου 
της πόλης δηλαδή! 

Η προοπτική να σταματήσει το 
έργο αμέσως πριν το βασικό κομ-
μάτι της υπογειοποίησης και κυρί-
ως χωρίς να φτάσει στο νέο λιμά-
νι, φανερώνει και τις προθέσεις των 
εμπλεκομένων φορέων να ξεπετά-
ξουν ένα έργο απαραίτητο για την 
πόλη, όπως όπως, αδιαφορώντας 
για τις ανάγκες που αυτό επιβάλλε-
ται να καλύψει. 

Ανεξάρτητα από τις προθέσεις, 
φανερές και μη, της κυβέρνησης και 
των εμπλεκόμενων φορέων, ανε-
ξάρτητα από τις πολιτικές σκοπι-
μότητες που υποκρύπτονται και τα 
όποια μικροσυμφέροντα, η πόλη εί-
ναι υποχρεωμένη να συζητήσει και 
να αποφασίσει τι θέλει τελικά.

Ο ΟΣΕ από τη μεριά του, και κατ’ 
επέκταση η κυβέρνηση, είναι υπο-
χρεωμένοι να δώσουν όλα τα απα-

ραίτητα στοιχεία ώστε να υπάρξει 
μια ολοκληρωμένη συζήτηση και 
να διαμορφωθεί μια πρόταση με 
τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις, η 
οποία παράλληλα να είναι και υλο-
ποιήσιμη. 

Τα στοιχεία μια τέτοιας πρότα-
σης δεν μπορεί παρά να είναι:

•	 Υπογειοποίηση στο μεγα-
λύτερο μέρος της διέλευσης εντός 
του πυκνοκατοικημένου αστικού 
ιστού, και οπωσδήποτε τουλάχιστον 
από την Κανελλοπούλου μέχρι το 
νέο λιμάνι.

•	 Υποχρεωτικά παράλλη-
λη λειτουργία του προαστιακού, δι-
ατήρηση των υπαρχουσών στάσεων 
και επέκτασή του προς τις νότιες συ-
νοικίες της πόλης.

•	 Στις περιοχές που προβλέ-
πεται επίγεια διέλευση, αυτή να εί-
ναι κατά το δυνατόν ηπιότερη, με χα-
μηλές ταχύτητες και όσο το δυνατόν 
περισσότερες ισόπεδες και ανισόπε-
δες διαβάσεις, ώστε οι περιοχές αυ-
τές να μην κόβονται στα δύο. Παράλ-
ληλα, να γίνουν έργα ανάπλασης σε 
αυτές τις περιοχές, για ελαχιστοποί-
ηση των επιπτώσεων.

Το τρένο δεν είναι εχθρός της 
πόλης και των κατοίκων της, είναι 
το ηπιότερο, οικολογικότερο και φι-
λικότερο μέσο μαζικής μεταφοράς. 
Είναι υποχρέωση όλων, πολιτεί-
ας, τοπικών φορέων και κατοίκων, 
να έρθει το συντομότερο στην πόλη. 
Οι αναπτυξιακές προοπτικές και τα 
οφέλη είναι τεράστια, κρίσιμα για 
την επιβίωση της ευρύτερης περιο-
χής. Είναι αστείο να μιλάει η κυβέρ-
νηση για παραγωγική ανασυγκρό-
τηση, αλλά στο όνομα της εξωφρε-
νικής σπατάλης, σε προηγούμενα 
τμήματα του έργου, να κοιτάει πο-
νηρά να το κλείσει όπως όπως. Το 
κόστος δεν μπορεί να είναι το κρι-
τήριο υλοποίησης του έργου, μιλά-
με για την Τρίτη μεγαλύτερη πόλη 
της Ελλάδας, την πύλη της χώρας 
προς τη Δύση. Παράλληλα, θα πρέ-
πει να γίνουν σεβαστές οι αιτιολογη-
μένες ενστάσεις των κατοίκων, αλλά 
και η σημερινή μορφή της πόλης, 
που έχει αλλάξει αισθητά σε σχέση 
με την εποχή που το τρένο κυκλο-
φορούσε ακόμη στη Δυτική Ελλάδα. 
Όμως το τρένο πρέπει να έρθει στην 
περιοχή και αυτό να γίνει άμεσα. Σε 
καμιά περίπτωση δεν πρέπει να χα-
θεί άλλη μια ευκαιρία.

* Μηχανολόγος Μηχ., 
μέλος της Δ.Ε. του ΤΕΕ ΤΔΕ

Δημ. Κίνηση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ», 
Κίνημα Άρδην

 

Τραίνο στην Πάτρα
Προχειρότητες και παλινωδίες για ένα έργο που είναι πάλι στον αέρα

Του Σταύρου Πνευματικάκη *
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Η πετρελαϊκή κρίση των αρχών 
της δεκαετίας του ’70 και η συ-
νεπακόλουθη πίεση που ασκή-
θηκε στα δημόσια οικονομικά 
των ευρωπαϊκών συστημάτων 
οδήγησε σε αμφισβήτηση του 
νοσοκομειοκεντρικού χαρα-
κτήρα τους.

Α 

ποτέλεσμα της νέας αντί-
ληψης που δημιουργή-
θηκε πλέον αποτέλεσε 
η Διακήρυξη της Άλμα - 

Άτα (1978) για την ΠΦΥ, η οποία υι-
οθετήθηκε από το σύνολο των κρα-
τών-μελών του Παγκόσμιου Ορ-
γανισμού Υγείας (ΠΟΥ) και της 
Γιούνισεφ. Η παγκόσμια στρατηγι-
κή, «Υγεία για όλους μέχρι το έτος 
2000», στόχευε στην καταπολέμη-
ση των ανισοτήτων στην υγεία, την 
ικανοποίηση των αναγκών μέσω 
της πρόληψης, της θεραπείας και 
της αποκατάστασης, την οριζόντια 
και ολοκληρωμένη οργάνωση των 
υπηρεσιών υγείας, καθώς και τη 
συμμετοχή της κοινότητας στη λήψη 
αποφάσεων. Βασικός πυλώνας των 
συστημάτων υγείας καθίσταται, πλέ-
ον, η ΠΦΥ και η προσέγγιση της 
υγείας ως κοινωνικού δικαιώματος, 
με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη 
και την αγωγή υγείας.

Η καθυστερημένη θεσμοθέτη-
ση, στη χώρα μας, του δημόσιου συ-
στήματος υγείας, μόλις το 1983, με 
τον ιδρυτικό νόμο 1397 του ΕΣΥ, 
δεν στάθηκε ικανή να ενσωματώ-
σει τις νέες αντιλήψεις και εμπειρί-
ες, όπως αυτές πλέον είχαν ήδη δι-
αμορφωθεί στις χώρες της Δ. Ευρώ-
πης, και ως εκ τούτου διαμορφώθη-
κε ένα σύστημα υγείας κατεξοχήν 
νοσοκομειοκεντρικό, χωρίς διακρι-
τή και οργανωμένη ΠΦΥ, η οποία 
ανέκαθεν χαρακτηριζόταν από πο-
λυδιάσπαση και κατακερματισμό. 

Ο θεσμικός ρόλος του γενικού 
ή οικογενειακού ιατρού, ως «καθο-
δηγητή» του ασθενούς εντός του συ-
στήματος υγείας μέσω ενός συστή-
ματος παραπομπών, ποτέ δεν ολο-
κληρώθηκε, τα κέντρα υγείας αστι-
κού τύπου ποτέ δεν λειτούργησαν, 
η αυτονομία των κέντρων υγείας 
αγροτικού τύπου ποτέ δεν πραγμα-
τοποιήθηκε, καθώς αυτά ήταν σχε-
δόν μονίμως συνδεδεμένα και εξαρ-
τώμενα διοικητικά, χρηματοδοτικά 
και επιστημονικά από τα περιφερει-
ακά νοσοκομεία, η έλλειψη δημόσι-

ων υποδομών σε διαγνωστικά κέ-
ντρα οδήγησε σε κάλυψη του κενού 
από τον ιδιωτικό τομέα, τους ιδιώτες 
ιατρούς (σε συνθήκες πλεονάζου-
σας προσφοράς σε πολλές ειδικότη-
τες) και η ανισοκατανομή τους ανά 
γεωγραφική περιφέρεια. Ο πολυ-
κερματισμός των δημόσιων υποδο-
μών είτε κρατικών είτε κοινωνικών, 
αποτελεί μόνιμο πρόβλημα του ελ-
ληνικού συστήματος υγείας σε όλη 
τη διαχρονική λειτουργία του, από 
συστάσεώς του έως σήμερα. Απο-
τέλεσμα αυτής της κατάστασης ήταν 
η αδυναμία επαρκούς ικανοποίη-

σης των υγειονομικών αναγκών του 
πληθυσμού, με βασικό χαρακτηρι-
στικό το μεγάλο ποσοστό ασθενών 
που ταξιδεύουν ως την πρωτεύου-
σα προκειμένου να λάβουν υπηρε-
σίες υγείας.  

Η ΠΦΥ υποτίθεται πως αποτέ-
λεσε μεταρρυθμιστικό πεδίο όλων 
των κυβερνήσεων, περισσότερο, 
όμως, στα πλαίσια μίας εργαλειακής 
ρητορικής. Χαρακτηριστικό αποτε-
λεί το ότι όλα τα βασικά νομοσχέδια 
σχετικά με το σύστημα υγείας άγγι-
ζαν το πρόβλημα σε επιμέρους ζη-
τήματα και κανένα δεν την αντιμε-
τώπισε ολιστικά, ως έναν διακριτό 
τομέα του συστήματος με δική του 
διάρθρωση, οργάνωση, χρηματοδό-
τηση κ.λπ. 

Ως τις αρχές Μαΐου, ήταν ανηρ-
τημένο στο opengov το σχέδιο νό-
μου της κυβέρνησης για την ΠΦΥ, 
με τίτλο, «Μεταρρύθμιση της Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», ενώ ο 
Αλ. Τσίπρας, στις αρχές Μαΐου, από 
τον Εύοσμο, προανήγγειλε την ίδρυ-
ση 239 κέντρων υγείας αστικού τύ-
που.  

Τριάντα τέσσερα χρόνια, λοιπόν, 
μετά τη δημιουργία του Εθνικού Συ-
στήματος Υγείας, έρχεται ένα σχέδιο 
νόμου αποκλειστικά για την ΠΦΥ, 
το οποίο ορίζει το περιεχόμενό της, 
τη δομή της, τη στελέχωσή της, τους 
φορείς μέσω των οποίων θα παρέ-
χονται οι υπηρεσίες, τη διαδικασία 
παραπομπών, τον ατομικό ηλεκτρο-

νικό φάκελο υγείας, τη δημιουργία 
κεντρικών διαγνωστικών εργαστη-
ρίων. 

Κάποιες πρώτες σκέψεις σχετι-
κά με το νομοσχέδιο: Δεν αναφέρε-
ται πουθενά κάποια προϋπολογιστι-
κή εκτίμηση σχετικά με το ύψος της 
δαπάνης που θα απαιτηθεί για την 
πραγματοποίησή της, καθώς και το 
χρονοδιάγραμμα υλοποίησής της.

• Ζητούμενο αποτελεί η εύρεση των 
πόρων για την υλοποίηση της με-
ταρρύθμισης, ειδικά σε ό, τι αφορά 
τη δημιουργία των κέντρων υγεί-
ας και των κεντρικών διαγνωστι-
κών εργαστηρίων, καθώς επίσης για 
την υλοποίηση των προγραμμάτων 
πρόληψης και ενημέρωσης, σε κα-
θεστώς περιορισμένων πόρων και 
μνημονιακής διακυβέρνησης.

• Ένα άλλο κεντρικό ζήτημα του ελ-
ληνικού συστήματος εν γένει είναι 
πως αυτό δεν έχει διακριτό χαρα-
κτήρα, δηλαδή δεν μπορούμε μετά 
βεβαιότητας να το χαρακτηρίσουμε: 
α) εθνικό, β) κοινωνικής ασφάλισης, 
ή γ) ιδιωτικό (ιδίως αν συνυπολογί-
σουμε και την παραοικονομία του 
συστήματος. Στο ίδιο μοτίβο κινείται 
και η εν λόγω μεταρρύθμιση, καθώς 
εμπλέκονται σε αυτή τόσο εθνικές 
δομές σε επίπεδο προσφοράς, όσο 
και η κοινωνική ασφάλιση σε επί-
πεδο ζήτησης. 

• Η εκτίμηση της αποτελεσματικό-
τητας και της αποδοτικότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών εξαρτά-
ται από τον εκάστοτε υπουργό, αφού 
αυτός είναι υπεύθυνος για τον καθο-
ρισμό των προϋποθέσεων αξιολό-
γησης, τον προσδιορισμό των κριτη-
ρίων και της επιλογής των κατάλλη-
λων δεικτών, με ό, τι αυτό μπορεί να 
συνεπάγεται.

• Συνεχίζεται το καθεστώς άντλησης 
επιστημονικού προσωπικού από τα 
νοσοκομεία εις βάρος των κέντρων 
υγείας, αφού επί της ουσίας δεν 
υπάρχει πρόβλεψη για ανεξαρτητο-
ποίηση των δεύτερων, παρά μόνο 
σε χρηματοδοτικό επίπεδο. Το συ-
γκεκριμένο πρόβλημα οξύνεται στις 
περιπτώσεις όπου κέντρα υγείας και 
νοσοκομεία μοιράζονται κοινές χω-
ροταξικές δομές.

• Δεν γίνεται καμία αναφορά στα 
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομεί-
ων και στο αν αυτά θα συνεχίσουν 
να παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθ-
μιας φροντίδας.

• Η σύσταση των τοπικών μονάδων 
υγείας, ως αποκεντρωμένων μονά-
δων των κέντρων υγείας, πιθανότατα 
να δημιουργήσει τα ίδια προβλήμα-
τα, όπως παλιότερα η οργανική σύν-
δεση των κέντρων υγείας με τα νο-
σοκομεία, τόσο σε επίπεδο χρημα-
τοδότησης όσο και στελέχωσης. 

• Η ΠΦΥ στη χώρα μας θα αποτε-
λέσει αντικείμενο αναλυτικότερης 
μελέτης για επόμενη δημοσίευση 
σε κάποιο από τα έντυπά μας, επι-
χειρώντας να την προσεγγίσουμε 
περισσότερο με βάση την ιδέα της 
αποκέντρωσης και του κοινοτισμού.
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Η ανολοκλήρωτη μεταρρύθμιση
Για την Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας 

Του Κώστα Γερούκαλη

“ 
Δεν αναφέρε-

ται πουθενά κάποια 

προϋπολογιστική 

εκτίμηση σχετική με 

το ύψος της δαπάνης 

που θα απαιτηθεί για 

την πραγματοποί-

ησή της καθώς και 

το χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησής της.

Ο θεσμικός ρόλος του γενικού ή οικογενειακού ιατρού ως «καθοδηγητή» του ασθενούς εντός του συστήμα-
τος υγείας μέσω ενός συστήματος παραπομπών ποτέ δεν ολοκληρώθηκε, τα κέντρα υγείας αστικού τύπου ποτέ 
δεν λειτούργησαν, η αυτονομία των κέντρων υγείας αγροτικού τύπου ποτέ δεν πραγματοποιήθηκε, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              ΥΓΕΙΑ          
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O 

δήμαρχος; Φαίνεται ότι το τελευ-
ταίο διάστημα χάνει με γεωμετρική 
πρόοδο τα στηρίγματα με τα οποία 
μπόρεσε να αναλάβει τη διοίκη-

ση του δήμου δύο φορές. Αποτέλεσμα; Αφε-
νός έχει χάσει τον γνώριμο τσαμπουκά του, δεν 
εμπνέει, και αφετέρου απολογείται σε κάθε ευ-
καιρία για σειρά επιλογών του, δηλώσεών του 
ή πολιτικών του, οι οποίες όλο το προηγούμε-
νο διάστημα δεν βελτίωσαν ούτε άλλαξαν την 
πόλη.

Οι συσχετισμοί; Κομμάτι της νέας πραγ-
ματικότητας για τον Δήμο Θεσσαλονίκης απο-
τελεί το γεγονός πως η διοικούσα παράταξη 
έχει διαρραγεί σε πολλά κομμάτια. Αρκετοί ξε-
πηδούν από μία διοικητική παράταξη που βου-
λιάζει. Άλλοι προκαλούν μία έντονη θεαματι-
κή και αρνητική αξιολόγηση για τα έργα και τις 
ημέρες της διοίκησης. Προσπαθώντας να καθα-
ριστούν πολιτικά ενόψει νέων συσχετισμών και 
των επικείμενων εκλογών. Κάποιοι προσδένο-
νται τυφλά και υπάκουα σε υπερεθνικά κέντρα 
εξουσίας και κυκλώματα, ώστε να διασφαλί-
σουν την πολιτική τους μακροημέρευση σε το-
πικό ή εθνικό επίπεδο.

Η αντιπολίτευση; Εντύπωση μας προκα-
λεί η στάση της αντιπολίτευσης το τελευταίο δι-
άστημα. Ο μέχρι πρότινος απών Μάκης Στερ-
γίου αποτελεί πλέον τον πολιορκητικό κριό 
της Πρωτοβουλίας και με κάθε τρόπο εκθειά-
ζει τις επιλογές του δημάρχου. Η παράταξη του 
Συ.Ριζ.Α., απολαμβάνοντας τις προνομιακές της 
επαφές με την κεντρική εξουσία, ασκεί συμπο-
λίτευση στον δήμαρχο σε όλα τα κομβικά ζητή-
ματα. Η παράταξη «Εντάξει», πότε με την δια-
κριτική παρουσία της και κυρίως με τη μερική 
απουσία της, επιτρέπει στον δήμαρχο να εγκρί-
νει με λειψή πλειοψηφία επιζήμιες για τους δη-
μότες συμφωνίες, τη μία (δάνειο Ε.Τ.Επ.) μετά 
την άλλη (μνημόνιο συνεργασίας με την Παγκό-
σμια Τράπεζα). Ενώ ο εκπρόσωπος της Χρυσής 
Αυγής κοντεύει να μείνει… από απουσίες.

Τα ευαγή ιδρύματα και τα συμφέρο-
ντα; Το διοικητικό κενό φαίνεται να καλύπτεται 
από ένα δαιδαλώδες πλέγμα συμφερόντων, ορ-
γανισμών και ιδρυμάτων. Το ίδρυμα Ροκφέλερ, 
η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, με το άλλοθι της αστικής αν-
θεκτικότητας, προετοιμάζουν τον μετασχηματι-
σμό της Θεσσαλονίκης προς μια αγοραία, αντι-
οικολογική και αντικοινωνική κατεύθυνση. Ο 
Ο.Η.Ε. και οι Μ.Κ.Ο. όλων των ειδών συντονί-
ζουν τα κανάλια της κοινωνικής και προσφυγι-
κής οικονομίας. Τα προξενεία και άλλοι οργανι-
σμοί συνδιαμορφώνουν την πολιτιστική ατζέντα 
της πόλης. Τα εργολαβικά κέντρα προετοιμάζο-
νται εν όψει των προεκλογικών έργων μακέτας 
και το τουριστικό λόμπι απολαμβάνει δωρεάν 
τα οφέλη της μονοκαλλιέργειας του τουρισμού.

Οι πολίτες; Στο τελευταίο δημοτικό συμ-

βούλιο, το θέμα του ΟΑΣΘ, που πάγωσε τις 
δραστηριότητες της πόλης τους, μόλις που σχο-
λιάστηκε. Με τη διοίκηση να πετά λευκή πετσέ-
τα, ξανά, μπροστά στις ορέξεις της κυβέρνησης.

Η διοίκηση ενέκρινε ένα σχέδιο για τη Θεσ-
σαλονίκη μέχρι το… 2030 χωρίς να ρωτήσει κα-
νέναν! Τι κι αν έως τότε μεσολαβούν κάμποσες 
εκλογικές διαδικασίες και, κυρίως, οι απρόβλε-
πτες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής 
ύφεσης και δυσπραγίας; Τι κι αν η διοικούσα 
παράταξη εκλέχτηκε υποκριτικά υποσχόμενη 
πως θα θεσπίσει  συμμετοχικές διαδικασίες και 
την ενίσχυση των κινημάτων και των αιτημάτων 
τους; Αντίθετα ενέκρινε ένα νέο επιχειρησιακό 
σχέδιο και παρέδωσε τον σχεδιασμό της  παρα-
λίας στην Παγκόσμια Τράπεζα, για να τη μετα-
τρέψει γοργά σε εμπορικό πάρκο αναψυχής. Τι 
κι αν όλες κι όλοι μας απολαμβάνουμε την πα-
ραλία μας, το μεγάλο μας αστικό και παράκτιο 
πάρκο, ελεύθερα και ανεμπόδιστα έως και σή-
μερα; Τι κι αν το επιχειρησιακό σχέδιο αποτε-
λείται από 400 σελίδες και μόνο ο συντάκτης 
του πιθανόν να το είχε διαβάσει! Η διοίκηση 
υποστηρίζει πως υπέγραψε μνημόνιο συνεργα-
σίας με την Παγκόσμια Τράπεζα για να εκπο-
νήσει σχέδιο συντονισμού, για μια κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης. Τι κι αν ο θεσμός της τοπικής 
αυτοδιοίκησης έχει ως ελάχιστη υποχρέωση να 
διασφαλίσει την προστασία των δημοτών σε μια 
απευκταία κατάσταση έκτακτης ανάγκης; Η δι-
οίκηση υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με 
την «Πλατφόρμα Δημιουργίας». Τι κι αν ουδείς 
γνωρίζει τι έργο παράγει η «Πλατφόρμα Δημι-
ουργίας», τι έργο για τους δημότες θα κάνει και 
κυρίως από πού θα λάβει χρηματοδότηση…

Συμπέρασμα: Οι προτεραιότητες του 5% εξα-
σφαλίζονται μέσα από ένα σύμπλεγμα εξουσί-
ας, οργανισμών και συμφερόντων. Δρουν πέρα 
από τα πρόσωπα, τα αναλώνουν και ενίοτε 
ενεργούν αυτόνομα. Το 5% διοικεί την πόλη. Κι 
αυτό είναι άδικο. Μένει στη Θεσσαλονίκη ένα 
σιωπηρό 95%. Μέχρι να κινητοποιηθεί και να 
ακουστεί.

Δημοτική Κίνηση
«Μένουμε Θεσσαλονίκη» 

Θεσσαλονίκη: 
Ποιος κυβερνά τον τελευταίο καιρό 
αυτή την πόλη;

Η πρόσφατη ανάληψη από τον Δήμο 
της Αθήνας μιας πρωτοβουλίας για 
τη δημιουργία χώρων «εποπτευόμε-
νης χρήσης» ναρκωτικών, που εγκαι-
νιάστηκε με μια ημερίδα όπου κοι-
νωνικοί φορείς κλήθηκαν να καταθέ-
σουν τις απόψεις τους και συνεχίζε-
ται μια ανάληψη πρωτοβουλίας προς 
το υπουργείο Υγείας, επαναφέρει στο 
προσκήνιο τη συζήτηση για την εξάρ-
τηση και την στάση της κοινωνίας 
απέναντι στο φαινόμενο.

Π 

ροηγήθηκε η άσκηση πιέσε-
ων από μια ομάδα ΜΚΟ, μεταξύ 
των οποίων το PRAKSIS, η Θετική 
Φωνή, ο Διογένης (γνωστός από 

την καμπάνια για τη φαρμακευτική χρήση 
της κάνναβης) και, βέβαια, οι Ομότιμοι Χρή-
στες Ναρκωτικών Ουσιών(!). Ο κύριος δή-
μαρχος το σκέφτηκε πολύ σοβαρά και απο-
δέχτηκε την προοπτική δημιουργίας χώρων 
όπου οι εξαρτημένοι θα ασκούν το «δικαίω-
μα στην εξάρτηση» χωρίς να φρικάρουν οι 
πελάτες της τουριστικής βιομηχανίας.

Για το λόμπι των ΜΚΟ είναι γνωστές οι 
σχέσεις του με το ίδρυμα Ανοιχτή Κοινωνία 
του Σόρος. Το όραμα της «ανοιχτής κοινωνί-
ας» του δισεκατομμυριούχου, που βάλθηκε 
να αλλάξει την παγκόσμια ιστορία, δεν πε-
ριορίζεται μόνο στις «έγχρωμες επαναστά-
σεις», ή στη συμβολή στη δημιουργία του 
προσφυγικού – μεταναστευτικού ρεύματος 
(που θα τροφοδοτήσει με εργατικά χέρια την 
καταρρέουσα δημογραφικά Δύση). Ένα ολι-
στικό όραμα δεν μπορεί παρά να έχει κεφά-
λαιο και για την κοινωνική συμπεριφορά 
και τις αξίες των κοινωνιών. Και στα πλαί-
σια αυτά, τόσο σε διεθνές (Επιτροπή Κοινω-
νικών Υποθέσεων του ΟΗΕ), όσο και εθνικό 
επίπεδο, επιστρατεύονται οι πρόθυμες ΜΚΟ.

Στη βάση της ρητορικής τους, η εξάρτη-
ση αναγορεύεται σε δικαίωμα. Προσέξτε: Όχι 
ατομική επιλογή, που αδιαμφισβήτητα είναι, 
καθώς εμπεριέχει και την ατομική ευθύ-
νη, αλλά κοινωνικό δικαίωμα, σαν να μιλά-
με για το δικαίωμα στην παιδεία, την υγεία, 
την ασφάλεια, ή το καθαρό περιβάλλον. Με 
την παραδοχή αυτή, η κοινωνία και η πολι-

τεία έχει λίγο ως πολύ την υποχρέωση να δι-
ασφαλίσει την άσκηση του δικαιώματος! Η 
εποπτεία της  περιορίζεται στην «ασφαλή 
χρήση», λες και οι κίνδυνοι από τα ναρκω-
τικά είναι μόνο οι μολυσμένες σύριγγες ή η 
νοθεία της ουσίας.

Ο «δικαιωματισμός» της μετανεωτερι-
κής παγκοσμιοποίησης επαναλαμβάνει τον 
εαυτό του: Όλα είναι ατομικό δικαίωμα. Η πιο 
ανελεύθερη ανθρώπινη συνθήκη, η εξάρτη-
ση, μεταλλάσσεται σε ελευθερία. Δεν πρόκει-
ται παρά για την ελευθερία του μέσου: ανάμε-
σα στον εαυτό και το συναίσθημα πρέπει να 
παρεμβληθεί μια ουσία με τον ίδιο τρόπο που 
ανάμεσα στο πρόσωπο και την ανάγκη πρέ-
πει να παρεμβληθεί ένα αντικείμενο. Το βα-
σίλειο του εμπορεύματος ως τρόπου πραγμά-
τωσης της ανάγκης.

 Η κοινωνική φροντίδα γίνεται συνώνυ-
μο της εξυπηρέτησης και, εν τέλει, της συ-
ντήρησης της εξάρτησης κάποιων μελών 
της κι όχι της ενθάρρυνσης και της βοήθειας 
ώστε να αποβάλουν την ταυτότητα του εξαρ-
τημένου. Κι αν σήμερα αυτό εστιάζεται στη 
δημιουργία χώρων «εποπτευόμενης χρή-
σης», αύριο, όταν έξω από τους χώρους αυ-
τούς θα έχει στηθεί η πιάτσα που θα τροφο-
δοτεί τη ζήτηση για την εποπτευόμενη χρή-
ση, θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου για το 
αίτημα χορήγησης του ναρκωτικού από την 
ίδια την πολιτεία, όπως οραματίστηκαν οι 
προφήτες της νέας αυτής εποχής Γρίβας, Οι-
κονομόπουλος και, εν τέλει, ο κύριος Σόρος.

Σε κάθε περίπτωση,ένας βασικός στόχος 
θα έχει επιτευχθεί, σε συνέργεια με την πα-
ράλληλη καμπάνια για τη νομιμοποίηση της 
χρήσης των λεγόμενων «μαλακών», της 
κάνναβης, για φαρμακευτική ή «ψυχαγωγι-
κή» (!!!) χρήση. Και αυτός ο στόχος δεν είναι 
άλλος από τη νομιμοποίηση στη συνείδηση 
της κοινωνίας της χρήσης ψυχοτρόπων ου-
σιών και η αποδοχή της εξάρτησης ως δι-
καιώματος. Και αν προσθέσετε και τις συνέ-
πειες της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτι-
σμικής και ηθικής κρίσης της εποχής μας, η 
εξάρτηση γίνεται μια «ενδιαφέρουσα προο-
πτική», τόσο για το άτομο όσο και για το σύ-
στημα, ο πόνος και τα αδιέξοδα να μετουσι-
ωθούν σε μια στάση βολικά παράλυτου κοι-
νωνικού όντος.

Ο Σόρος, οι ΜΚΟ και το... 
δικαίωμα στην εξάρτηση
Ο Δήμος αθηναίων και οι «χώροι εποπτευόμενης χρήσης»

Του Θανάση Τζιούμπα
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Τ’ αηδόνια της Ανατολής και 
τα πουλιά της Δύσης

Τ 
α τραγούδια τα σχετικά 
με την Άλωση της Πό-
λης, και οι παραλλαγές 
τους, είναι κυριολεκτι-

κά αναρίθμητα και προέρχονται από 
όλες τις περιοχές του ελληνικού χώ-
ρου. Από τον Πόντο έως την Κρή-
τη και την Κύπρο, οι Έλληνες θρη-
νούν γοερά για το πάρσιμο της Πό-
λης και της Αγιά-Σοφιάς και κάποτε 
ονειρεύονται την ανάκτησή της. Δυ-
στυχώς, δεν γνωρίζουμε αν υπήρχαν 
αντίστοιχα άσματα μετά την πρώτη 
Άλωση –εκείνη του 1204–, μια και 
εκείνο το στρώμα της λαϊκής παρά-
δοσης σκεπάστηκε από τα καταιγι-
στικά ιστορικά γεγονότα που ακο-
λούθησαν – παρότι ορισμένα άσματα 
αναφέρονται στον «διμέτωπο» αγώ-
να, ενάντια σε Φράγκους και Οθω-
μανούς («ὄξω μὲ δέρν’ ὁ Τοῦρκος /
κι ἀπ' τὴ δεξιά μου τὴ μεριὰ Φράγκος 
μὲ πολεμάει»). 

Τα τραγούδια της άλωσης τρα-
γουδιόνταν και χορεύονταν στις με-
γάλες εορτές, κατ’ εξοχήν στην Ανά-
σταση, ή του Αγίου Γεωργίου, που 
συχνά συνέπιπτε με την επομένη 
ημέρα του Πάσχα – φαινόμενο που 
προσομοιάζει με τη χρήση ακριτικών 
τραγουδιών στα Αναστενάρια. 

Στα ποντιακά τραγούδια, κατ’ 
εξοχήν, διακρίνουμε μια κυριολεκτι-
κή λατρεία για τον Κωνσταντίνο Πα-
λαιολόγο, ως ταυτοτική μορφή του 
ελληνισμού, που προσλαμβάνει τις 
διαστάσεις ενός Διγενή με σάρκα και 
οστά: 
…ὁ Βασιλεὰς ὁ Βασιλεάς, παργοριάν 

'κι παῖρνε. 
Ἐπαῖρεν τ' ἐλαφρὸν σπαθίν, τ' Ἑλλε-

νικὸν κοντάριν
Τσοὶ Τούρκους κροῦγνε'ς σὸ σπαθίν, 

Τσοὶ Τούρκους 'ς σὸ κοντάριν,
τριακόσιους Τούρκους ἔκοψεν καὶ δε-

κατρεῖς πασᾶδες,… 
Εντυπωσιακός για την επισήμανση 
του διμέτωπου αγώνα απέναντι σε 
Τούρκους και Φράγκους, όσο και για 
την εσωτερική παρακμή, που ταυτί-
ζεται με τον θάνατο, είναι ο θρήνος 
από την Καππά της Καρδίτσας: 

Ν’ ἀνέβαινα νὰ βίγλιζα τὴν Πόλη 
πῶς τουρκεύει. 

Πόλη μου, γιὰ δὲ χαίρεσαι; γιὰ δὲ 
βαρᾶς παιγνίδια; 

τὸ πῶς μπορῶ νὰ χαίρομαι καὶ νὰ 
βαρῶ παιγνίδια. 

Μέσα μὲ δέρνει ὁ θάνατος, ν’ ὄξω μὲ 

δέρν’ ὁ Τοῦρκος 
κι ἀπ' τὴ δεξιά μου τὴ μεριὰ Φράγκος 

μὲ πολεμάει. 
Εμφανέστερη όμως είναι η αγανά-
κτηση στο ριζίτικο της Κρήτης, που 
βρισκόταν εξάλλου κάτω από την 
φράγκικη κατοχή, και μετά το 1208 
πάλευε ενάντιά της με αλλεπάλλη-
λες επαναστάσεις και εξεγέρσεις:  

Πόλη καὶ ποῦ' ν' οἱ πύργοι σου, καὶ 
τὰ καμπαναριά σου 

καὶ ποῦ' ν' οἱ γι-ἀντρειωμένοι σου, 
ν-ὄμορφα παλληκάρια; 

Ἡ μαύρη γῆς τὰ χαίρεται, στὸ μαυρι-
σμένον Ἅδη. 

Δὲν ἔχω ἀμάχι τσῆ Τουρκιᾶς, μηδὲ 
κακιὰ τοῦ Χάρου, 

μόν' ἔχω ἀμάχι τσῆ Φραγκιᾶς, ἀμάχι 
ἔχω τοῦ Φράγκου.

Στην περιοχή που πιθανότατα έχουν 
διασωθεί τα περισσότερα τραγού-
δια για την Άλωση είναι στον Πόντο. 
Κι αυτό αφενός διότι η Τραπεζούντα 
δεν είχε καταληφθεί ακόμα από τους 

Τούρκους, αφετέρου διότι διατηρού-
νταν ακέραιη η αρχέγονη διαχρονική 
συνείδηση του ελληνισμού, εξ αιτίας 
και της γεωγραφικής απομόνωσης 
της περιοχής. Και πάντως τα ποντια-
κά τραγούδια είναι από τα ωραιότε-
ρα, όπως θα παραδεχτεί και ο Κων-
σταντίνος Καβάφης. Διαβάζουμε: 

Ἕναν πουλίν, καλὸν πουλὶν ἔβγαιν' 
ἀπό τὴν Πόλιν

οὐδὲ στ' ἀμπέλια κόνεψεν οὐδὲ στὰ 
περιβόλια,

ἐπῆγεν καί-ν ἐκόνεψεν καὶ ς’ σοῦ 
Ήλί' τὸν κάστρον.

Εσεῖξεν τ' ἕναν τὸ φτερὸν σ’ σὸ αἷμαν 
βουτεμένον,

ἐσεῖξεν τ' ἄλλο τὸ φτερόν, χαρτὶν ἔχει 
γραμμένον,

Ἀτὸ κανεὶς ’κ’ ἀνέγνωσεν, οὐδ' ὁ μη-
τροπολίτης·

ἕναν παιδίν, καλὸν παιδίν, ἔρχεται κι 

αναγνώθει. 
Σίτ᾿ ἀναγνῶθ᾿ σίτε κλαίγει, σίτε 

κρούει τὴν καρδίαν. 
«Ἀλὶ ἐμᾶς καὶ βάι ἐμᾶς, πάρθεν ἡ 

Ῥωμανία!»
Μοιρολογοῦν τὰ εκκλησιάς, κλαῖγνε 

τὰ μοναστήρια
κι ὁ Γιάννες ὁ Χρυσόστομον κλαίει, 

δερνοκοπιέται, 
–Μὴ κλαῖς, μὴ κλαῖς Ἅϊ-Γιάννε μου, 

καὶ δερνοκοπισκᾶσαι
–Ἡ Ῥωμανία πέρασε, η Ῥωμανία 

'πάρθεν.
–Ἡ Ῥωμανία κι αν πέρασεν, ανθεῖ και 

φέρει κι άλλο».
Ο ελληνικός λαός βίωσε την κατάλη-
ψη της βασιλεύουσας από τους Οθω-
μανούς ως τη διάρρηξη της κρατικής 
εθνικής συνέχειας του «εθνοκεντρι-
κού» ύστερου βυζαντιακού ελληνι-
σμού: Η Άλωση της Πόλης δεν απο-
τελούσε την «έναρξη» μιας εθνογέ-
νεσης, όπως πίστεψαν πολλοί στο 
παρελθόν, αλλά ένα βαθύ, ανεπα-
νόρθωτο πλήγμα σε μια ήδη εδραιω-
μένη εθνική συνείδηση. Εξάλλου, σε 
ένα γνωστό τραγούδι από τη Σινα-
σό της Καπαδοκίας, αναπαρίσταται, 
μέσα από τις περιπέτειές του, αυτό 
το άλλοτε ενιαίο εθνικό σώμα:

Τ' ἀπάνω βῆμα πάρθηκεν, τὸ κάτω 
'ποκοιμᾶται, 

τὸ μεσακὸ ἐστράγγισε, παιδιά, πάρ-
θην ἡ Πόλι. 

Κλαμμός, θραμμὸς ποὺ γένηκε ἐκεί-
νην τὴν ἡμέρα, 

'χάσεν ἡ μάνα τὸ παιδὶ καὶ τὸ παιδὶ 
τὴν μάνα.

Σύμφωνα με την ευρύτερα αποδε-
κτή, και πλέον εύλογη, ερμηνεία, 
στο τραγούδι γίνεται λόγος για τα 
τρία «βήματα» του ελληνισμού, δη-
λαδή τις τρεις πτέρυγές του, τους 
τρεις αναβαθμούς της παρακμής του: 
Τ' «ἀπάνω βῆμα» είναι η Πόλη που 
πάρθηκε, το «κάτω βῆμα» ο Μοριάς 
και το δεσποτάτο, ο οποίος «ἀπο-
κοιμᾶται», βυθισμένος στις εμφύλι-
ες έριδές του, και με το «μεσακό», 
που είχε ήδη στραγγίξει, παρίσταται 
η υπόλοιπη Ελλάδα που βρισκόταν 
ήδη υπό ξένη κατοχή. 

Τ 
ο δημοτικό τραγούδι, σε αντίθεση με πολλές 
τρέχουσες «απομυθοποιητικές» θεωρίες, που 
επιθυμούν να το αντιμετωπίσουν ως «ένα μόνο 
τραγούδι», είναι εν τέλει το βίωμα του ελληνι-

κού λαού ως προς τη θέση του στον κόσμο. 
...Aποδίδει, με τον πιο ολοκληρωμένο τρόπο, τις ιδι-

αιτερότητες της ελληνικής ιδεολογίας, το «συναμφότε-
ρο» του εθνικού μας χαρακτήρα. Ενός χαρακτήρα που 
έχει διαμορφωθεί σε μια πορεία χιλιάδων χρόνων, μέσα 
από περιπέτειες, μεταπτώσεις και αλλαγές, που ελάχι-
στοι ιστορικοί λαοί έχουν γνωρίσει. 

Το γεγονός πως σήμερα, σε μια εποχή καθολικής 
παρακμής του ελληνισμού, αυξάνεται το ενδιαφέρον 
για το δημοτικό τραγούδι, από ένα αυξανόμενο τμήμα 
των νέων, ενώ πολλαπλασιάζονται και οι σχετικές με-
λέτες, εκτός από τη διαχρονική αξία του, καταδεικνύ-
ει πως, όταν ένας πολιτισμός, αγγίζει κυριολεκτικά τα 
όρια της επιβίωσής του, τότε εγκύπτει στα βαθύτερα 
στρώματα της ταυτότητάς του, για να βρει ίσως και τη 
δύναμη μιας νέας ανάτασης.

ΓιωρΓΟΣ ΚαραΜΠεΛιαΣ

Το δηµοτικό τραγούδι:
αποτύπωση της ιδιοπροσωπίας του 
νεώτερου ελληνισμού

εναλλακτικές εκδόσεις, 2017

Γλῶσσα δὲ σ’ ἔχω γιὰ σπαθί, 
δὲ σ’ ἔχω γιὰ τουφέκι,
Σ’ ἔχω νὰ κλαῖς τὸ δίκιο σου, 
νὰ κλαῖς τὸ μερτικό σου
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Τ 
α ιστορικά τραγούδια, 
τα οποία πρωτοπαρου-
σιάζονται κατά τον 13ο 
αι., σηματοδοτούν, το-

νίζει ο Σωνιέ, την εμφάνιση μιας 
συνειδητής αντίδρασης στα ιστο-
ρικά γεγονότα, που δεν παρατη-
ρείται στα παλαιότερα ακριτικά και 
τις παραλογές· παρότι τα δεινά των 
Ελλήνων δεν είναι καινούργια, εί-
ναι καινούργια η συνείδηση που εκ-
φράζεται μέσα από αυτά3. Και αυτή 
η αύξουσα εθνική συνειδητοποίηση 
επιβεβαιώνεται σε όλα τα ιστορικά 
τραγούδια, από την πρώτη εμφά-
νισή τους4. Στους ποντιακούς θρή-
νους για την Άλωση της Πόλης και 
της Τραπεζούντας διαβάζουμε ήδη:
Σκοτώθκαν δράκοι Ἕλλενοι και μύ-

ριοι μυριάδες [ ]
Ἀιλὶ ἐμᾶς καὶ βάι ἐμᾶς, πάρθεν ἡ 

ἀφεντία!
Ντ’ ἐποίκαμε σε, νὲ Θεὲ ’ς τὰ αἵμα-

τα βαμμένοι; [ ]
Τὰ γαίματα μ’ ἐτύφλωσαν τῶν δρά-

κων τῶν Ἑλλένων… 
Επιπλέον, σε ένα από τα ποντια-
κά τραγούδια, καταγράφεται μια 
σαφής(;) αντιπαράθεση ανάμε-
σα στον θετικό ήρωα, τον «Ἕλλεν 
Κωνσταντῖνον», και τους «Ρωμαί-
ους ἀφεντάδες» που δεν έκριναν 
δίκαια και παρέδωσαν τα κλειδιά 
στους εχθρούς. Οι Ρωμαίοι απο-
κτούν εδώ, ίσως για πρώτη φορά, 
από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, 
μια αρνητική σημασιοδότηση – 
βρισκόμαστε ήδη μπροστά σε μια 
νέου τύπου συνείδηση.  

Τὴν Πόλην ὅνταν ὥριζεν ὁ Ἕλλεν 
Κωσταντῖνον 

εἶχεν πορτάρους δίκλωπους, ἀφέ-
ντους φοβετζάρους

Ἐκεῖνος εἶχε σύνοδον Ρωμαίους 
δωδεκάραν

ἐκεῖνος εἶχε μεκχεμὲν (κριτές) Ρω-

μαίους ἀφεντάδες
Ἐκεῖν’ κ’ ἐκρίνναν δίκαια, ἐδῶκαν 

τὰ κλειδία… 
Οι Ἕλλενοι, αντίθετα, προσλαμβά-
νουν πάντοτε θετική σημασιοδότη-
ση. Όπως καταδεικνύεται από τις 
αναρίθμητες αναφορές στους σύγ-
χρονους Έλληνες, και την υποκα-
τάσταση του ίδιου του Ακρίτα από 
τον «Ἕλλενο», πρόκειται για μια 
αναφορά που ενέχει χαρακτήρα 
εθνικής συνέχειας: Αρχαίος Έλλη-
νας, Ακρίτας, σύγχρονος Έλληνας. 

Και αυτή η μακρά διαχρονι-
κή συνείδηση αναδεικνύεται μάλ-
λον και σε ένα ζωναράδικο θρα-
κιώτικο τραγούδι όπου εμφανίζο-
νται από κοινού δύο σύμβολα του 
Ελληνισμού, ο Μέγας Αλέξανδρος 
και ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 
Σύμφωνα με το τραγούδι –που χο-
ρεύεται και τραγουδιέται μέχρι σή-
μερα–, οι δύο ήρωες δεν πιστεύουν 

ότι είναι δυνατόν να παρθεί η Πόλη 
και μεταπείθονται μόνο όταν, εκτός 
από τα ψάρια που τινάζονται μισο-
τηγανισμένα έξω από «του νταβά», 
λαλεί μέσα από το τσουκάλι και 
ένας «πιτεινός π' τη βράση». 

Ἀλέξανδρους - μπρ' ἀμάν, ἀμάν - 
Ἀλέξανδρους κι' οὑ βασιλιᾶς,

Ἀλέξης Ἀντρειουμένους – κι Μι-
κρουκουσταντίνους,

Μαζὶ ἔτρουγαν – μπὰρ ἀμάν, ἀμάν 
– μαζὶ ἔτρουγαν, μαζὶ ἔπιναν,

Ἀλέξης Αντρρεομένους – μαζί χα-
ρακουπιούνταν.

Ἀκοῦν λαλιὰ ν' ἀπ' τοῦ Θιὸ, λαλιὰ 
ν' ἀπ' τὰ οὐράνια:

Θὰ πὰρ' ὁ Τοῦρκος τὸ ψουμί, θὰ 
σέβει κι στὴν Πόλη.

Ἀλέξαντρους δὲν πίστιψι, Ἀλέξης 
δὲν πιστεύει.

'Ντὰ βγοῦν τὰ ψάρια π' τοὺν νταβᾶ 
κι πιτεινὸς π' τὴ βράση,

τότι κι' οὑ Τοῦρκος θὰ γινεῖ ἀφέ-

ντης μέσ' τὴν Πόλη.
Τοὺ λόγου δὲν ἀπόσουσι κι' γίνηκι 

τοὺ θάμα:
Πηδοῦν τὰ ψάρια π' τοῦ νταβᾶ μι-

σοτηγανισμένα
Κι οὑ πιτεινὸς ἐλάληση ποὺ μέσα 

'πὸ τὴ βράση
Τότε κι Ἀλέξης πίστεψι κι Ἀλέξα-

ντρους πιστεύει. 

Ο 
ρισμένοι ιστορικοί και δημοσιογράφοι, στα 
πλαίσια της γενικευμένης «απομυθοποίησης 
των εθνικών μύθων», θέλησαν να παρουσι-
άσουν και το παιδομάζωμα ως μια μορφή εν 

πολλοίς «εθελοντικής στρατολογίας» των ραγιάδων ώστε 
να ξεφύγουν από τη φτώχια7! Γνωρίζουμε, ωστόσο, από 
πολλές πηγές, πως, πέρα από ορισμένες περιπτώσεις εθε-
λούσιας αποδοχής του παιδομαζώματος, στη συντριπτι-
κή πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι γονείς προσπαθού-
σαν να προφυλάξουν τα παιδιά τους, τα έκρυβαν, τα με-
ταμφίεζαν σε κορίτσια ή πλήρωναν μεγάλα ποσά για να 
τα πάρουν πίσω· εξάλλου, η άρνησή τους να συμμορφω-
θούν τιμωρούνταν με θάνατο, ενώ μαρτυρούνται και αρ-
κετές εξεγέρσεις. Ακόμα και στην Πελοπόννησο, όπου το 
παιδομάζωμα είχε πολύ μικρότερη έκταση, δεδομένου ότι 
η Τουρκοκρατία θα ολοκληρωθεί μόλις το 1715, ο Ράνσι-
μαν αναφέρεται σε εξέγερση ενάντια στη διεξαγωγή παι-
δομαζώματος η οποία «οργανώθηκε από τους χριστια-
νούς Αλβανούς το 1565». Στον αρχόμενο 18ο αιώνα, οι 
τελευταίες μαρτυρίες που διαθέτουμε αφορούν την εξέ-
γερση των Nαουσαίων σε απόπειρα διενέργειας παιδομα-
ζώματος, το 1705. Τότε, σύμφωνα με έγγραφα του ιερο-
δικείου της Βέροιας, οι κάτοικοι αρνήθηκαν να παραδώ-
σουν τα παιδιά τους και πάνω από εκατό άνδρες, με επι-
κεφαλής τον Zήση Kαραδήμο και τους γιους του, ύψωσαν 
τη σημαία της ανταρσίας η οποία και καταπνίγηκε μετά 
την άφιξη τουρκικού ιππικού. Πάντως, το δημοτικό τρα-
γούδι θα «απαντήσει» σε αυτή την ιστοριογραφική διαμά-
χη με... τους στίχους του. 

Ἀ νά θε μά σε, βα σι λιᾶ, καὶ τρὶς ἀ νά θε μά σε,
μὲ τὸ κα κὸν ὁπό κα μες, καὶ τὸ κα κὸ ποὺ κά νεις.

Στέλ νεις, δέ νεις τοὺς γέ ρον τας, τοὺς πρώ τους τοὺς πα πᾶδες
νὰ μά σῃς παι δο μά ζω μα, νὰ κά μῃς γε νι τσά ρους.

    Κλαῖν' οἱ γο ναῖ οι τὰ παι διά, κ' οἱ ἀ δερ φὲς τ' ἀ δέρ φια,
    Κλαί γω κ' ἐ γὼ καὶ καί γο μαι καὶ ὅ σο θὰ ζῶ θὰ κλαί γω. 

    Πέρ σι πῆ ραν τὸν γιό κα μου, φέ το τὸν ἀ δελ φό μου. 
Και αν το ηπειρωτικό τραγούδι στρέφεται ανοικτά ενάντια 
στον βασιλιά, για «τὸ κακό ποὺ κάνει», το θεσσαλικό ανά-

λογο δεν δείχνει μεν την ίδια αποκοτιά, αλλά συγκεντρώ-
νει, θαρρείς σε ένα τραγούδι, ολόκληρη την κλίμακα της 
καταπίεσης («γουργὰ ψουμὶ, γουργὰ κρασὶ, γουργὰ καλὸ 
προσφάι»), με αποκορύφωμα την πράξη του παιδομαζώ-
ματος. 

Ἕ νας πα σι ᾶς κα τέ βι νι ἀ ποὺ μέ σα ’ποὺ τήμ-Πό λη,
μή δι σὶ χά νι πέ ζι ψι, μη δὲ σὶ γι ρουν τά δι ο,

μόν’ πῆ γε κι ξι πέ ζι ψι στῆς χή ρας τοὺ πα λά τι.
– «Γουρ γὰ ψου μί, γουρ γὰ κρα σί, γουρ γὰ κα λὸ προ σφά ι,

γουρ γὰ κι τὰ πι δά κι α σου νὰ γέ νουν γε νι τσά ροι».
– «Γουρ γὰ ψου μί, γουρ γὰ κρα σί, γουρ γὰ κα λὸ προ σφά ι,

ἡ μεῖς πι δι ὰ δὲν ἔ χου μι νὰ γέ νουν γε νι τσά ροι».
– «Φέρ’τι τῆς χή ρας τὸ πι δὶ ποὺ ’νι γραμ μα τι σμέ νου».
Καὶ πά νι κι τοὺς ἤ φι ραν ’ποὺ μέσ’ ἂπ’ τ’ Ἅ γι ου Βῆ μα,

μὶ τὰ μαλ λά κια ξέ πλι γα, μὶ τοῦ χαρ τὶ στὰ χέ ρια.
Πα αί νει κ’ ἡ μά να του κουν τά, κουν τὰ πα ρα κα λών τα:

- Τί ’ν ’τὸ κα κὸ ποὺ γί νη κι στὴ μέ να τὴ γκα η μέ νη,
στὴν πρώ τη τὴ γε νι τσα ρι ὰ πῆ ραν τοὺν ἀ διρ φό μου,

στὴ δεύ τε ρη τοὺν ἄν τρα μου κι τώ ρα τοὺν ὑ γι ό μου!»  
Το δραματικό στοιχείο υπογραμμίζεται από το γεγονός 
ότι το παιδομάζωμα αποσπά από τη χήρα μάνα τον (μονά-
κριβο) γιο της, που τον αρπάζουν «μὶ τὰ μαλλάκια ξέπλι-
γα, μὶ τοῦ χαρτὶ στὰ χέρια», διότι «τῆς χήρας τὸ πιδὶ» είναι 
«γραμματισμένου». Εδώ συναντάμε μια αναφορά που χω-
ρίς αμφιβολία είναι εξαιρετικά σπάνια στο δημοτικό τρα-
γούδι. Η καταδίκη του κατακτητή αποκτά έτσι μια και-
νούργια ποιότητα: στην «αδικία», που ούτως ή άλλως δι-
απράττει απέναντι στο δίκαιο –παίρνει τον γιο της χήρας, 
από την οποία είχαν ήδη αποσπάσει τον αδελφό και τον 
άντρα–, θα προστεθεί και η «βαρβαρότητα» απέναντι στα 
«γράμματα», την παιδεία. 

Μετά από μικρή σχετική έρευνα στα αρχεία του «Κέ-
ντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας» της Ακαδη-
μίας Αθηνών, διαπίστωσα πως υπάρχει και δεύτερο τρα-
γούδι που αναφέρεται ειδικά σε παιδομάζωμα «γραμμα-
τισμένων» παιδιών, και μάλιστα από περιοχή αρκετά απο-
μακρυσμένη από τη Θεσσαλία, την Ιερισσό της Χαλκιδι-
κής. Εδώ, μάλιστα, ο Τούρκος πασάς θέλει, κατά προτί-

μηση, μορφωμένα παιδιά, «παιδιὰ θέλει νὰ μάσῃ, / παι-
διὰ καὶ παιδομάζονε, νἆναι γραμματισμένα». Αξιοπρόσε-
κτη εξάλλου είναι η αναφορά που γίνεται, στο θεσσαλι-
κό τραγούδι, στη βίαιη απόσπαση του «γραμματισμένου» 
παιδιού από το «Ἅγιο Βῆμα» που παραπέμπει σαφώς στον 
χώρο διδασκαλίας – μήπως και σε κάτι περισσότερο; Συ-
νολικά, στον σχετικό φάκελο του Κέντρου, περιλαμβάνο-
νται δώδεκα τραγούδια –ορισμένα από αυτά παραλλα-
γές– για το παιδομάζωμα, καθώς και οκτώ τραγούδια για 
το Δέλβινο και την Τσαμουριά, τα περισσότερα παραλλα-
γές του ίδιου μοτίβου («Δέλβινο και Τσαμουργιὰ / Δὲν τὰ 
δίνουν τὰ παιδιά / γιὰ νιζάμ’9 στοῦ βασιλιᾶ».

Ένα από τα πιο αξιοπρόσεκτα άσματα προέρχεται από 
την Κοντζέ της Νικομήδειας και περιγράφει και τον τρό-
πο διαφυγής των αρπαγμένων παιδιών, το ένα «μὲ δώδε-
κα πουγγιὰ» ενώ «τ’ ἄλλο τὸ ἐστεῖλαν κὰτω ’ς τὴν Βενε-
τιά», γεγονός που επιβεβαιώνει –αν χρειαζόταν– το γεγο-
νός πως οι γονείς των παιδιών έκαναν τα αδύνατα δυνατά 
για να γλυτώσουν τα παιδιά τους από το «νιζάμι».

Ἐβγῆκαν τὰ νιζάμια νὰ πάρουνε παιδιά·
δὲν πῆραν ἀπ’ τὴν Πόλη, οὐδὲ ἀπ’ τὰ νησιά· 

μόν’ πῆραν ἀπ’ τὴν Κόντζα δυὸ ἔμμορφα παιδιά· 
τὸ ἕνα τὸ γλυτῶσαν μὲ δώδεκα πουγγιά,
τ’ ἄλλο τὸ ἐστεῖλαν κάτω ’ς τὴ Βενετιά. 

Τέλος, στο «Παιδομάζωμα του Ιμίν πασιά», με προέλευση 
το Σούλι ή την Παραμυθιά, το «νιζάμι» γίνεται αφορμή για 
μια γενικευμένη εξέγερση («γιομίζουν οἱ στράτες αἵματα κ’ 
οἱ ἄκρες παλληκάρια»). 

 «Μω ρὲ παι διὰ Χα σι ώ τι κα παι διὰ τοῦ Σα τρα ζέ μη
Μή να εἴ δε ταν τὸ Μὶν πα σιᾶ τὸ γιὸ τοῦ Σα τρα ζέ μη
–Νεμεῖς ἐ ψὲς τὸν εἴ δα μαν προ ψὲς τὸ βρά δυ βρά δυ

ς’ τὸ Μα ζα ρά κη δεί πνη σε ς’ τοῦ Γκιώ νη κά νει γι ῶμα
ς’ τὸμ’ πά το ς’ τὸ ξε ρό βαλ το ρή χνει καὶ τὰ τ’σα τή ρι α».

Οἱ  ν’Ἀρ βα νί τες τό κρι ναν να πὸ τὰ κα ρα ού λια
«– ποῦ πᾶς ἀ φέν τη Μὶν πα σι ᾶ καὶ γιὲ τοῦ Σα τρα ζέ μη;

Μέ να μὲ ’στέλν’ ὁ βα σι λιᾶς νι ζά μι νὰ σᾶς μά σω.
–Νεμεῖς παι διὰ δὲ’ δί νο με νι ζά μι νὰ τὰ πά ρης». 

Καὶ τὴ Δευ τέ ρα τὸ πρω ὶ να νοί γουν τὸ σε φέ ρι
Γι ο μί ζουν οἱ στρά τες αἵ μα τα κ’ οἱ ἄ κρες παλ λη κά ρια 

«Ανάθεμά σε βασιλιά»
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Συνιστά ειρωνεία που μια νέα μεγάλη 
έξαρση της βίας στο Αφγανιστάν συ-
νέπεσε με τον θάνατο του Ζμπίγκνιου 
Μπρζεζίνσκι, του παθιασμένου μαχη-
τή του αντιρωσικού Ψυχρού Πολέμου 
και αρχιτέκτονα της αμερικανικής πο-
λιτικής που στήριξε τους τζιχαντιστές 
στη χώρα αυτή για να ματώσει τη Σοβι-
ετική Ένωση.

Τ 

ο Σάββατο, την πρώτη ημέ-
ρα του ραμαζανιού, 18 άν-
θρωποι σκοτώθηκαν σε μια 
έκρηξη αυτοκτονίας πλησίον 

μιας στρατιωτικής βάσης στην επαρ-
χία Κοστ. Εν τω μεταξύ, οι επιθέσεις 
από μαχητές εναντίον των δυνάμεων 
ασφαλείας στην επαρχία Μπαντζίς, 
σύμφωνα με πληροφορίες, άφησαν 
πίσω τους 36 νεκρούς και πολύ περισ-
σότερους τραυματίες. Την Παρασκευή, 
μια άλλη έκρηξη σκότωσε 10 πολίτες 
στην επαρχία Χεράτ.

Το 2017 είναι πολύ αιματηρό έτος 
για το Αφγανιστάν, με την Αποστολή Βο-
ηθείας του ΟΗΕ να κάνει λόγο για πε-
ρισσότερους από 2.100 αμάχους που 
σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν στο δι-
άστημα μεταξύ του Ιανουαρίου και του 
Μαρτίου.

Τίποτε από αυτά δεν αναφέρθη-
κε όταν άρχισαν οι καθιερωμένοι επι-
κήδειοι. Ο Ομπάμα είπε: «Ήμουν ένας 
από τους προέδρους που επωφελήθη-
καν από τη σοφία του και τις συμβου-
λές του». Οι πρώην πρόεδροι Τζωρτζ 
Μπους και Τζίμι Κάρτερ επίσης απηύ-
θυναν γενναιόδωρους φόρους τιμής.

Αλλά ενώ τα συλλυπητήριά μας 
απευθύνονται στην οικογένεια και τους 
φίλους του Μπρζεζίνσκι, κάθε αντικει-
μενική αποτίμηση για το τι πραγματι-
κά πέτυχε ο «Ζμπιγκ», ως Σύμβουλος 
Εθνικής Ασφαλείας, θα κατέληγε στο 
ότι η επιρροή του ήταν καταστροφική. 
Να το θέσω απλά. Ο κόσμος θα ήταν 
πολύ ασφαλέστερος εάν ο Μπρζεζίν-
σκι είχε χρησιμοποιήσει τις αξιόλογες 
διανοητικές του ικανότητες στην επι-
δίωξη άλλων στόχων και στην παγκό-
σμια πολιτική. Η εμμονή του Ζμπιγκ 
στα τέλη του 1970 ήταν να στήσει για 
την ΕΣΣΔ το δικό της Βιετνάμ. Διορίστη-
κε Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του 
Κάρτερ το 1977 και βρέθηκε στα μαχαί-
ρια με τον υπουργό Εξωτερικών Σάι-
ρους Βανς, που επιθυμούσε να προω-
θήσει την ύφεση με τη Μόσχα.

Η αντι-σοβιετική στρατηγική του 
Μπρζεζίνσκι είχε δύο σκέλη. Πρώτο 

ήταν η επιθετική προώθηση του ζητή-
ματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
ως ένα μέσο αποσταθεροποίησης του 
ανατολικού μπλοκ.

«Ο Μπρζεζίνσκι αναγνώρισε το 
πολιτικό πλεονέκτημα που αποκτού-
σε από το ζήτημα των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, γι’ αυτό άσκησε πίεση 
στην Σοβιετική Ένωση και συσπείρω-
σε ένα αντίπαλο στρατόπεδο εναντίον 
της Μόσχας» γράφουν ο Τζέρεμι Άι-
ζακς και ο Τέιλορ Ντάουνινγκ στο βι-
βλίο τους «Cold War». Αλλά υπήρχε 
μεγάλη υποκρισία στο παιχνίδι αυτό, 
μιας και ο Ζμπιγκ για να πετύχει τους 
σκοπούς του, δούλευε με κυβερνήσεις 
των οποίων οι επιδόσεις στα ανθρώπι-
να δικαιώματα ήταν πολύ χειρότερες 
απ’ ό,τι της Σοβιετικής Ένωσης.

Το δεύτερο σκέλος αυτής της στρα-
τηγικής ήταν να σπρώξει το Κρεμλί-
νο να στείλει στρατεύματα στο Αφγα-
νιστάν.

Το καλοκαίρι του 1973 ο βασι-
λιάς Μωχάμετ Ζαχίρ Σαχ, που είχε κυ-
βερνήσει τη χώρα από το 1933, εκτοπί-
στηκε από τον εξάδελφό του Μωχάμετ 
Νταούντ Χαν με τη βοήθεια των Αφγα-
νών κομμουνιστών. Ο Νταούντ συνέχι-
σε την αδέσμευτη πολιτική της χώρας 
του, αν και του άρεσε να λέει ότι ήταν 
έτοιμος «να ανάψει τα αμερικάνικα 
τσιγάρα του με τα ρωσικά σπίρτα».

Ωστόσο η κυβέρνηση της Καμπούλ 
πολιορκείται όλο και περισσότερο από 
τις ΗΠΑ που τη δελεάζουν με προσφο-
ρές βοηθείας. Ο Νταούντ απαγόρευσε 
το κομμουνιστικό «Δημοκρατικό Κόμ-
μα του Αφγανικού Λαού» και έδιωξε 
τους σοβιετικούς στρατιωτικούς συμ-
βούλους. Το αποτέλεσμα ήταν η λεγό-
μενη «Επανάσταση του Σαούρ», που 
έφερε στην εξουσία τον φιλοσοβιετι-
κό Νουρ Μουχάματ Ταράκι τον Απρίλιο 
του 1978.

«Η αριστερή κυβέρνηση άρχισε 
μεταρρυθμίσεις στην ιδιοκτησία της 
γης και ενεθάρρυνε τις γυναίκες να 
συμμετάσχουν στα μαθήματα εκμάθη-
σης γραφής και ανάγνωσης μαζί με 
τους άνδρες», σημειώνουν οι Άιζακς 
και Ντάουνινγκ.

Έτσι η θρησκευτική αντιπολίτευ-
ση προς την κυβέρνηση ενισχύθηκε. Ο 
Μπρεζίνσκι είδε εκεί τη μεγάλη ευκαι-
ρία να υποστηρίξει τους αντικυβερνη-
τικούς μουτζαχεντίν ή Στρατιώτες του 
Θεού. Είναι μια ευρέως διαδομένη, 
αλλά λανθασμένη άποψη ότι οι ΗΠΑ 
άρχισαν να στηρίζουν τους φονταμε-
νταλιστές αντάρτες μόνον αφού τα σο-

βιετικά τανκς εισήλθαν στην Καμπούλ 
τα Χριστούγεννα του 1979. Στην πραγ-
ματικότητα, η οικονομική βοήθεια για 
τις αντικυβερνητικές δυνάμεις έχει 
ξεκινήσει πριν από την επέμβαση και 
είχε σχεδιασθεί ειδικά για να προκα-
λέσει μια σοβιετική στρατιωτική απά-
ντηση. Το 1998, ο Μπρζεζίνσκι παρα-
δέχθηκε ότι είχε βάλει τον Κάρτερ να 
υπογράψει την πρώτη απόφαση για μυ-
στική βοήθεια στους αντάρτες τον Ιού-
λιο του 1979, πέντε ολόκληρους μή-
νες πριν οι σοβιετικοί επέμβουν.

«Έγραψα ένα σημείωμα στον πρό-
εδρο στον οποίο εξήγησα ότι, κατά τη 
γνώμη μου, αυτή η βοήθεια θα προκα-
λούσε μια σοβιετική στρατιωτική επέμ-
βαση», είπε ο Μπρζεζίνσκι ενώ, αξιω-
ματούχοι των ΗΠΑ είχαν συναντηθεί με 
τους ηγέτες των ανταρτών. Εν τω μετα-
ξύ, το 1977 ο Ζμπιγκ είχε δημιουργή-
σει την Ομάδα Εργασίας των Εθνικοτή-
των, στόχος της οποίας ήταν να απο-
δυναμώσει την Σοβιετική Ένωση προ-
καλώντας εθνικές και θρησκευτικές 
εντάσεις.

Το Κρεμλίνο αντιμετώπισε ένα τρο-
μερό δίλημμα: Ήταν καταδικασμένο 
εάν δεν επενέβαινε να βοηθήσει την 
πολιορκημένη αφγανική κυβέρνη-
ση και καταδικασμένο αν δεν το έκα-
νε. Υπήρχε ένας φόβος ότι ο ισλαμι-
κός φονταμενταλισμός, εάν επικρα-
τούσε στο Αφγανιστάν, μετά και την 
ισλαμική επανάσταση στο Ιράν, θα 
μπορούσε να απλωθεί στην ίδια τη Σο-
βιετική Ένωση και επιπλέον το ΝΑΤΟ 
είχε συμφωνήσει να τοποθετήσει τους 
πυραύλους Πέρσινγκ και Κρουζ στην 
Ευρώπη. Αλλά ακόμη το Κρεμλίνο, 
ίσως υποπτευόμενο την παγίδα, ήταν 
απρόθυμο να αναλάβει μια χερσαία 
επιχείρηση. Ο Ταράκι παρακάλεσε τη 
Μόσχα για περισσότερη βοήθεια και 

επισκέφθηκε το Κρεμλίνο τον Σεπτέμ-
βριο του 1979. Αλλά λίγο μετά ο Τα-
ράκι ανατράπηκε (και δολοφονήθηκε 
πεθαίνοντας από ασφυξία από μαξιλά-
ρια) και ο πρωθυπουργός Χαφιζουλάχ 
Αμίν ανέλαβε πρόεδρος. Η Μόσχα πί-
στευε ότι ο Αμίν ήταν έτοιμος να στρα-
φεί προς τη Δύση. Το Κρεμλίνο τελι-
κώς αποφάσισε να δράσει. Στις 24 Δε-
κεμβρίου 1979, ο Μπρζεζίνσκι πήρε 
το χριστουγεννιάτικο δώρο του από τον 
«Άγιο» Μπρέζνιεφ

 «Τη μέρα που οι Σοβιετικοί επι-
σήμως περνούσαν τα σύνορα, έγραψα 
στον πρόεδρο Κάρτερ: Τώρα έχουμε 
την ευκαιρία να δώσουμε στην ΕΣΣΔ 
τον δικό της πόλεμο του Βιετνάμ», πα-
ραδέχθηκε αργότερα ο ίδιος ο Μπρζε-
ζίνσκι. 

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλεί-
ας πέταξε στο Πακιστάν στις αρχές του 
1980 και πόζαρε, δύο χρόνια πριν από 
την πρώτη ταινία του Ράμπο, στους φω-
τογράφους, κρατώντας ένα κινέζι-
κο πολυβόλο στο πέρασμα του Κάι-
μπερ. «Η υπόθεσή σας είναι σωστή και 
ο Θεός είναι μαζί σας», είπε στους συ-
γκεντρωμένους «ιερούς πολεμιστές». 
Όλη την επόμενη δεκαετία, δισεκατομ-
μύρια δολάρια για βοήθεια και εξοπλι-
σμό από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους 
τους δόθηκαν στους ισλαμιστές μαχη-
τές.

Το 1982, ο Ρόναλντ Ρήγκαν αφι-
έρωσε ακόμη και το διαστημικό λεω-
φορείο Κολούμπια στους αντικυβερνη-
τικούς μαχητές. Είχε δηλώσει τότε ότι 
«ο αγώνας του αφγανικού λαού αντι-
προσωπεύει την υψηλότερη φιλοδο-
ξία του ανθρώπου για ελευθερία». 
Δεν ήταν μόνον οι Αφγανοί αντάρτες 
που πολεμούσαν αλλά  ενθαρρυμένοι 
και εξοπλισμένοι από τις ΗΠΑ και τους 
συμμάχους τους, από 25.000 έως 

80.000 ξένοι μαχητές πήγαν στο Αφ-
γανιστάν.

Τα γεράκια της Ουάσιγκτον, έκα-
ναν ό,τι μπορούσαν για να εμποδίσουν 
μια διπλωματική λύση στη σύγκρου-
ση. Ο στόχος, για να χρησιμοποιήσου-
με τη φράση του Ζμπιγκ, ήταν να «κά-
νει τους Σοβιετικούς να ματώσουν όσο 
περισσότερο και για όσο μεγαλύτερο 
διάστημα».

Οι προειδοποιήσεις του Μιχαήλ 
Γκορμπατσώφ για τους κινδύνους του 
ισλαμικού φονταμενταλισμού. Οι Τα-
λιμπάν και η Αλ Κάιντα προήλθαν από 
τους Μουτζαχεντίν και αργότερα οι 
ΗΠΑ ηγήθηκαν μιας εισβολής στο Αφ-
γανιστάν για να απαλλαγούν από τους 
Ταλιμπάν. Αλλά οι Ταλιμπάν είναι ακό-
μη εκεί (όπως είναι και το Ισλαμικό 
Κράτος και η Αλ Κάιντα).

Για περίπου 40 χρόνια το Αφγανι-
στάν δεν γνωρίζει τίποτε άλλο από πό-
λεμο και η επιθυμία του Μπρζεζίνσκι 
να δώσει στη Σοβιετική Ένωση το δικό 
της Βιετνάμ έχει να κάνει πάρα πολ-
λά μ’ αυτό. Και όχι μόνον για το Αφγα-
νιστάν, αλλά η στρατηγική του της στή-
ριξης των τζιχαντιστών να αποσταθε-
ροποιήσουν και να καταλύσουν κο-
σμικές, σοσιαλιστικές κυβερνήσεις 
φιλικές προς τη Σοβιετική Ένωση ή τη 
Ρωσία, έχει αντιγραφεί και σε άλλες 
χώρες, όπως τη Λιβύη και τη Συρία, με 
όλες τις καταστροφικές συνέπειες σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Όχι ότι αυτός ο «μεγάλος άνδρας» 
έδειξε ποτέ ότι είχε τύψεις για ό,τι είχε 
κάνει. Όταν τον ρώτησαν το 1998: 
«Έχετε μετανιώσει που υποστηρίξα-
τε τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, ο 
οποίος έδωσε όπλα και συμβουλές 
στους μελλοντικούς τρομοκράτες;» ο 
Μπρζεζίνσκι απάντησε: «Τι ήταν πιο 
σημαντικό για την παγκόσμια ιστορία; 
Κάποιοι αναστατωμένοι μουσουλμά-
νοι ή η απελευθέρωση της Κεντρικής 
Ευρώπης και το τέλος του Ψυχρού Πο-
λέμου;» Όταν αυτός που του έπαιρ-
νε συνέντευξη του είπε ότι σήμερα ο 
ισλαμικός φονταμενταλισμός αποτελεί 
μια παγκόσμια απειλή,  ο Μπρζεζίνσκι 
ττου απάντησε «Ανοησίες!».

Το 2008 ρωτήθηκε εκ νέου για 
την πολιτική που προώθησε στο Αφ-
γανιστάν και ο Μπρζεζίνσκι είπε: 
«Δεν θα δίσταζα να την ξανακάνω». 

Πηγή: https://www.rt.com
Μετάφραση: Σωτήρης Δημόπουλος

     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ     ΔΙΕΘΝΗ

Η θανατηφόρα κληρονομιά του Μπρζεζίνσκι
(Το κείμενο δημοσιεύτηκε στις 29 Μαΐου, πριν τη μεγάλη φονική έκρηξη στο κέντρο της Καμπούλ)

Του Neil Clark

https://www.rt.com/op-edge/390067-brzezinski-afghanistan-ussr-cold-war/
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νώ οι Ισραηλινοί αξιω-
ματούχοι ασφαλείας συ-
ζητούν τα κίνητρα της 
αιφνίδιας επίθεσης του 

σουνιτικού άξονα εναντίον του Κα-
τάρ, δεν στέκονται στις πρόσφα-
τες αναφορές για το πώς Ρώσοι χά-
κερ υποτίθεται ότι φύτεψαν στοιχεία 
ψευδών ειδήσεων στην ιστοσελίδα 
ενός ειδησεογραφικού πρακτορεί-
ου του Κατάρ. Αντίθετα, εστιάζουν 
στη μεθοριακή περιοχή όπου συ-
ναντιούνται τρία κράτη – Η Συρία, 
το Ιράκ και η Ιορδανία.

«Έχετε υπόψη», είπε η ανώνυ-
μη πηγή από τους κορυφαίους αξι-
ωματούχους ασφαλείας του Ισρα-
ήλ, «ότι αυτή την εβδομάδα οι ΗΠΑ 
επιτέθηκαν σε ένα κομβόι συριακών 
δυνάμεων σε αυτή την ευαίσθητη 
περιοχή. Το πλήγμα συνέβη τη στιγ-
μή ακριβώς που οι εξελίξεις έτρεχαν 
στον Περσικό Κόλπο, όπου τα σου-
νιτικά κράτη διέκοψαν τις διπλωμα-
τικές τους σχέσεις με το Κατάρ. Αυτή 
ήταν η δεύτερη αμερικάνικη επίθε-
ση στην ίδια περιοχή, μέσα στις τε-
λευταίες δύο εβδομάδες. Και συνι-
στά μια πολύ πιο σοβαρή κίνηση απ' 
ό,τι φαίνεται από το εξωτερικό, παρ’ 
όλο που δεν γίνεται αντιληπτή. Αντι-
προσωπεύει τη ριζική μεταστρο-
φή της αμερικάνικης πολιτικής στη 
Μέση Ανατολή».   

Η πηγή πρόσθεσε ότι οι Αμερι-
κάνοι έχασαν την υπομονή τους με 
τους Ρώσους και κατέστησαν σα-
φές ότι δεν έχουν καμία πρόθεση 
να επιτρέψουν στον σιιτικό άξονα 
να κυριαρχήσει σε αυτήν τη ζωτική 
μεθοριακή ζώνη μεταξύ των τριών 
χωρών. Φαίνεται ότι οι ΗΠΑ επι-
θυμούν να αποφύγουν την εγκαθί-
δρυση μιας σιιτικής εδαφικής συ-
νέχειας από τον Περσικό Κόλπο 
στη Μεσόγειο, ακόμα και αν κάτι τέ-
τοιο απαιτήσει τη χρήση ισχύος. Η 
σταθερότητα της Ιορδανίας, τα συμ-
φέροντα των Ισραηλινών, και κυρί-
ως οι φόβοι των Σαουδαράβων για 
το Ιράν, έχουν μετατραπεί σε θεμέ-
λια της αμερικάνικης εξωτερικής 
πολιτικής. 

Οι ισραηλινές μυστικές υπη-
ρεσίες ακόμα δεν έχουν διαλευκά-
νει το τι συνέβη στο παρασκήνιο. 
Για το ποιος σχεδίασε, ποιος οργά-
νωσε και ποιος ηγήθηκε αυτής της 
πολύπλοκης επίθεσης εναντίον του 
Κατάρ, που κατέλαβε εξ απήνης τη 
Μέση Ανατολή, αλλά και τον υπό-

λοιπο κόσμο. [ ] H παρούσα εκτί-
μηση λέει ότι η συνάντηση, όπου 
ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ 
Τραμπ, εμφανίστηκε δίπλα στους 
ηγέτες των αραβικών κρατών στο 
Ριάντ, στις 20 Μαΐου, έδωσε το γε-
νικό σήμα για αυτή την εκστρατεία. 
Όπως ένας άλλος Ισραηλινός αξιω-
ματούχος αναφέρει, «Ο Τραμπ κή-
ρυξε τότε τη διαμόρφωση αυτής της 
μεγάλης πραγματιστικής συμμαχί-
ας των σουνιτών, επιτέθηκε στο Ιράν 
και κατέστησε σαφές στους Σαου-
δάραβες ότι η εποχή του Ομπάμα 
έφτασε στο τέλος της, ότι μπορούν να 
βγουν από τον πάγο και ότι θα πρέ-
πει να αποκαταστήσουν την τάξη στη 
δική τους αυλή».  

Αφού ο Μπαράκ Ομπάμα συ-

νεργάστηκε με το Ιράν και έκανε 
τους σιίτες της Μέσης Ανατολής 
να αντιπροσωπεύουν ένα μικρότε-
ρο εμπόδιο για τη Δύση, ο Τραμπ 
κινείται προς μια νέα κατεύθυνση. 
Ανώνυμη πηγή μέσα από το ισρα-
ηλινό υπουργικό συμβούλιο υπο-
στηρίζει πως, «έτσι, ο Τραμπ θα υι-
οθετήσει την προσέγγιση Νιετανιά-
χου, ο οποίος θεωρεί πως το Ιράν 
αποτελεί την κορυφαία απειλή και 
το πραγματικό έρεισμα για την περι-
φερειακή τρομοκρατία».    

Από τη στιγμή που οι Σαουδά-
ραβες, η Αίγυπτος, η Ιορδανία και 
οι άλλες χώρες σιγουρεύτηκαν ότι 
όντως έτσι είναι τα πράγματα, σύμ-
φωνα με τις ισραηλινές πηγές, απέ-
κτησαν αυτοπεποίθεση και απο-
φάσισαν να δράσουν. «Υπάρχει πο-
λύς ανταγωνισμός μεταξύ του Κατάρ 
και των άλλων σουνιτικών κρατών», 
μας λέει άλλη κορυφαία ανώνυμη 
ισραηλινή πηγή από τις δυνάμεις 
ασφαλείας. «Δεν πρέπει να ξεχνάμε 
ότι οι Αιγύπτιοι πιστεύουν ότι το Αλ-
Τζαζίρα είχε παίξει κεντρικό ρόλο 
στην επανάσταση που ανέτρεψε τον 
Μουμπάρακ και εγκατέστησε στην 
εξουσία τη Μουσουλμανική Αδελ-
φότητα. Το φλερτ του Κατάρ με τη 
Μουσουλμανική Αδελφότητα είχε 
μπει στο μάτι ολονών. Είχε αρχίσει 
να αντιπροσωπεύει μια πραγματική 
απειλή για τα διάφορα καθεστώτα κι 
έτσι αποφάσισαν να θέσουν ένα τέ-
λος σε αυτό». 

Στην Ιερουσαλήμ, σχεδόν δεν 
πιστεύουν στα αυτιά τους καθώς 

ακούν τους Σαουδάραβες να απαι-
τούν δημοσίως τη διακοπή της συ-
νεργασίας του Κατάρ με τη Χαμάς, 
καθώς και της βοήθειας που στέλνει 
σε αυτή. «Είναι σαν να παύει ξαφνι-
κά να είναι μυστική η σαουδο-ισρα-
ηλινή συμμαχία και να μεταβάλεται 
σε ανοιχτό διεθνές δεδομένο», λέει 
άλλος Ισραηλινός υπουργός. «Αλλά, 
αν αναλύσει κανείς τι λέει η ανακοί-
νωση πίσω από τις γραμμές, γίνεται 
γρήγορα προφανές ότι η στροφή δεν 
αφορά στα ισραηλινά συμφέροντα, 
απλώς αποτελεί μια νέα εκδοχή της 
διαρκούς διαπάλης μεταξύ των σιι-
τών και των σουνιτών».   

Είναι κοινή πεποίθηση στο Ισ-
ραήλ ότι η Χαμάς συμμετέχει σε 
λάθος στρατόπεδο, ιδίως σε ό,τι εν-
διαφέρει την Αίγυπτο και την Σα-
ουδική Αραβία. Το στρατόπεδο της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας 
συμπεριλαμβάνει την Τουρκία, κα-
θώς και πολλές σουνιτικές τρομο-
κρατικές οργανώσεις. 

Τα τελευταία χρόνια, το Κατάρ 
έπαιζε σε δύο ταμπλό: Από τη μία, 
συνεργαζόταν με τα γειτονικά κρά-
τη του Κόλπου, συντόνιζε τις θέ-
σεις του μαζί τους και διατηρούσε 
στενή συνεργασία ιδίως σε επίπε-
δο υπηρεσιών πληροφοριών. Την 
ίδια στιγμή, συνέχιζε να χρηματο-
δοτεί τη Μουσουλμανική Αδελφό-
τητα σε όλο τον κόσμο, συντηρούσε 
τη Χαμάς στη Γάζα και υποστήριζε 
τις αναφλέξεις στην ευρύτερη περι-
οχή μέσω του Αλ-Τζαζίρα. Όχι πια, 
όμως. Οι Σαουδάραβες και οι Αι-

γύπτιοι έχουν γίνει έξω φρενών με 
αυτή την κατάσταση και γι' αυτό κή-
ρυξαν διπλωματικό πόλεμο. [ ] 

Πρόκειται για μια θετική και 
ενθαρρυντική εξέλιξη από ισρα-
ηλινής σκοπιάς. Κατά τις απαντή-
σεις που έδωσε σε κοινοβουλευτιές 
ερωτήσεις στην Κνεσέτ, ο υπουργός 
Άμυνας Αβιγκντόρ Λίμπερμαν 
είπε: «Τα αραβικά κράτη που διέκο-
ψαν τις διπλωματικές τους σχέσεις με 
το Κατάρ δεν το έκαναν λόγω του Ισ-
ραήλ, ούτε λόγω του παλαιστινιακού 
ζητήματος. Το έκαναν για τους δικούς 
τους λόγους, καθώς φοβούνται τη ρι-
ζοσπαστική τρομοκρατία. Δεν υπάρ-
χει καμία αμφιβολία ότι αυτή η εξέ-
λιξη ανοίγει πολλαπλές ευκαιρίες 
συνεργασίας στο πλαίσιο του πολέ-
μου εναντίον της τρομοκρατίας. Είδα-
με τον Αμερικάνο πρόεδρο να επι-
σκέπτεται τη Σαουδική Αραβία και 
να μιλάει, πρώτα και κύρια, για μια 
συμμαχία ενάντια στην τρομοκρα-
τία. Το κράτος του Ισραήλ είναι κάτι 
παραπάνω από θετικό σε μια τέτοια 
προοπτική. Η μπάλα βρίσκεται τώρα 
στο δικό τους γήπεδο». 

Το Ισραήλ τρέφει ελπίδες. 
Αφού απελάθηκε από την Τουρ-
κία, ο κορυφαίος αξιωματούχος της 
Χαμάς, Σαλέχ αλ-Αρούρι, βρή-
κε καταφύγιο στο Κατάρ. Έχοντας 
απελαθεί και από το Ισραήλ, πριν 
από μερικά χρόνια, οργάνωνε από 
την εξορία ένοπλες ενέργειες στη 
Δυτική Όχθη. Σύμφωνα με πληρο-
φορίες, τώρα ο Αρούρι απελάθη-
κε και από το Κατάρ. Για το Ισρα-
ήλ κάτι τέτοιο αποτελεί ιδανικό σε-
νάριο, μια εκδοχή της Μέσης Ανα-
τολής όπου οι αντίπαλοί του δεν θα 
μπορούν να βρουν πουθενά κατα-
φύγιο, ώστε να συνεχίσουν τις δρα-
στηριότητές τους. 

Με τις διαχωριστικές γραμ-
μές της Μέσης Ανατολής να γίνο-
νται ολοένα και πιο έντονες, τα δύο 
στρατόπεδα έχουν ήδη συγκροτη-
θεί και είναι στο χέρι του κάθε παί-
κτη να αποφασίσει με ποιό στρατό-
πεδο θα πάει. Το Ισραήλ αποτελεί 
έναν από τους κυριότερους ωφελη-
μένους από τη νέα κατάσταση. Οι 
μυστικές του υπηρεσίες, οι στρατι-
ωτικοί και οι τεχνολογικοί του πό-
ροι, θα επιβραβεύσουν τους συ-
γκεκαλυμμένους εταίρους που δι-
ατηρεί στην περιοχή. Αυτή η περι-
φερειακή συμμαχία είναι ζωντανή 
και διέρχεται μια φάση ισχυροποί-
ησης, ακόμα και εάν κρύβεται ακό-
μη στις σκιές. 

                                                                             ΔΙΕΘΝΗ

Άξονας Ουάσινγκτον-Ριάντ-Τελ Αβίβ ενόψει;
To σαουδο-καταριανό ρήγμα μπορεί να ευνοήσει το ισραήλ

Του Μπεν Κάσπιτ*

 Η σταθερότητα της Ιορδανίας, τα συμφέροντα των Ισραηλινών, και κυρίως οι φόβοι των Σαουδαράβων για το 
Ιράν έχουν μετατραπεί σε θεμέλια της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. 

“ 
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
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Η 

πιο απτή και συγκεκριμένη δέ-
σμευση αυτού που αποκαλούμε 
«παγκόσμια κοινότητα» ήταν οι 
συμφωνίες για την κλιματική αλ-

λαγή. Προφανώς, αυτές δεν καθαγιάζουν οι-
κολογικά εκείνους που τις υπέγραψαν –και 
δεν αποτελούν λύση την αντίθεση του παρό-
ντος μοντέλου οικονομίας και κοινωνίας με το 
περιβάλλον. 

Το ότι ο Τραμπ σύρει τις ΗΠΑ έξω από αυ-
τήν τη συμφωνία είναι μια πράξη θρυμματισμού 
της παγκόσμιας κοινότητας, στη μόνη ουσιαστι-
κή διάσταση που είχε –το να ορίσει έστω τα σύ-
νορα μιας κάποιας «διακεκαυμένης» οικολο-
γικά ζώνης πέραν της οποίας δεν συνίστατο σε 
κανέναν να προχωρήσει. Ας μην μπλέκουμε 
αυτήν την ουσιαστική διάσταση, που αποδίδει 
στην παγκόσμια κοινότητα ουσιαστικό ρόλο, 
με την παγκοσμιοποίηση – και ας μην φορτώ-
σουμε την αντίθεση που έχουμε με τη δεύτερη, 

στην πρώτη. 
Επί της ουσίας, τώρα, η πολιτική του Τραμπ 

–που προφανώς δεν είναι κάποιος μοναχικός 
τρελός ή αμφισβητίας του πράσινου κατεστημέ-
νου– αλλά σέρνει από πίσω του το πιο σκληρο-
πυρηνικό κομμάτι του αμερικάνικου «εξορυ-
κτισμού», είναι αμιγώς παγκοσμιοποιητική στο 
ότι θέλει να απελευθερώσει κάθε υπερκερδο-
φόρα δραστηριότητα από οποιονδήποτε περι-
βαλλοντικό φραγμό. 

Πολλοί, αδυνατούν να κατανοήσουν το μέ-
γεθος του διακυβεύματος· λένε ότι, ούτως ή 
άλλως, η περίφημη «περιβαλλοντική ισορρο-
πία» είναι μύθος και ότι η φύση έχει τη δική της 
δυναμική, απορροφώντας, μετασχηματιζόμε-
νη, τους κραδασμούς που λαμβάνει, και άρα... 
τι είχαμε/τι χάσαμε. 

Η περιβαλλοντική ισορροπία, όμως, δεν εί-
ναι ένας όρος που αναφέρεται στη φύση, αλλά 
στον ίδιο τον ανθρώπινο πολιτισμό. Αν το ίδιο το 

φυσικό σύστημα από μόνο του εμπεριέχει δυ-
νητικά άπειρα σημεία ισορροπίας, ο πολιτισμός 
του ανθρώπου μπορεί να καταστεί βιώσιμος σε 
ελάχιστα σημεία κλιματικής, περιβαλλοντικής 
ισορροπίας. 

Αρκεί κανείς να δει τον παγκόσμιο χάρτη 
και να προβάλει επάνω του τις εκτιμήσεις για 
ενδεχόμενη αύξηση της στάθμης της θάλασσας 
κατά τις επερχόμενες δεκαετίες. Θα καταλάβει 
ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πόλεων της αν-
θρωπότητας, οι οποίες ενσαρκώνουν αυτό που 
εμείς θεωρούμε «πρόοδο» και «αστικό πολι-
τισμό», έχουν αναπτυχθεί σε παράκτια σημεία 
του πλανήτη. Τα οποία προφανώς απειλούνται 
από την κλιματική αλλαγή, και θα απειληθούν 
πολύ γρηγορότερα αν η «γεωκτόνος», όπως 
την ονόμασε ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, 
πολιτική Τραμπ, υλοποιήσει την υπόσχεσή της 
για... πολλαπλασιασμό του οικολογικού αποτυ-
πώματος της αμερικανικής παραγωγής και κα-

τανάλωσης. 
Είναι δεδομένο, για οποιονδήποτε έχει 

έστω και μια σχετική εικόνα της λειτουργίας 
των σύγχρονων κοινωνιών, ότι αυτές δεν είναι 
οργανωμένες έτσι ώστε να αντέξουν μια αιφνί-
δια αύξηση του οικολογικού κόστους. Οι συνέ-
πειες κάτι τέτοιου θα ήταν ανυπολόγιστες, γιατί 
τα πλέγματα αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος 
και ανθρώπινης δραστηριότητας μέσα στην οι-
κονομία είναι άπειρα και εξελίσσονται χαοτικά: 
Από την αύξηση της τιμής των τροφίμων, όμως, 
μέχρι την περιβαλλοντική μετανάστευση και 
την όξυνση του ανταγωνισμού για την κατανο-
μή φυσικών πόρων, που θα σπανίζουν ολοέ-
να και περισσότερο, μπορούμε να καταλάβου-
με ότι το μέλλον που υπόσχεται ο Τραμπ δεν θα 
είναι μιας «μεγάλης Αμερικής» αλλά μιας μι-
κρότερης, πλημμυρισμένης, που θα αντιμετω-
πίζει τις συνθήκες ενός πλανήτη ο οποίος θα 
θυμίζει έντονα καταστάσεις Μαντ Μαξ. .

Μοιάζει παράδοξο, σχεδόν ακα-
τανόητο και για πολλούς αξιο-
θαύμαστο φαινόμενο! Κάθε λαν-
θασμένη πολιτική της απόφαση, 
κάθε χαρακτηριστική της ανα-
βλητικότητα και αναποφασιστι-
κότητα και κάθε μια από τις ανε-
πανάληπτες «κυβιστήσεις» της, 
της βγαίνουν τελικά σε καλό! 
Πολλοί μάλιστα υποκλίνονται με 
σεβασμό μπροστά στο εξαιρετι-
κό ταλέντο της, γιατί, όπως διατεί-
νονται, στην περίπτωση της πο-
λιτικής της κυριαρχίας –σε Γερ-
μανία και Ευρώπη– δεν πρόκει-
ται απλώς για «τέχνη πολιτικής», 
αλλά και για «τέχνη ισχύος»!

Ε 

δώ και μερικές εβδομά-
δες, η καγκελάριος Μέρ-
κελ βρίσκεται ξανά σε επι-
βλητικά ύψη δημοφιλίας 

(όπως και το κόμμα της), όταν, λίγους 
μήνες πριν, τότε που οι Χριστιανοδη-
μοκράτες έχαναν πανηγυρικά τη μια 
μετά την άλλη εκλογική αναμέτρηση 
σε ομόσπονδα κρατίδια, πολλοί προ-
μήνυαν τον σίγουρο πολιτικό της θά-
νατο. Όντας χωρίς αντίπαλο, μετά την 
αποκάλυψη της φούσκας Σουλτς, και 
σίγουρη για την ισοφάριση του ρε-
κόρ διακυβέρνησης του μέντορά της, 
Χέλμουτ Κολ, η Γερμανίδα καγκελά-
ριος προετοιμάζεται τώρα με άνεση 
και εξ αποστάσεως για την τέταρτη 
κατάληψη της καγκελαρίας. Η βεβαι-
ότητα ότι δεν υπάρχει καμία εναλλα-
κτική απέναντι στην πολιτική της του 

«όλα βαίνουν καλώς» είναι κυρίαρ-
χη στον γερμανικό λαό και κανείς δεν 
αναμένει ν’ αλλάξει μέχρι τις εκλογές 
του Σεπτεμβρίου. 

Ας εξετάσουμε όμως ένα παρά-
δειγμα «αξιοθαύμαστης μερκελικής 
επιτυχίας», το μεταναστευτικό. Πριν 
δύο χρόνια, στη διάρκεια μιας μονα-
δικής ιστορικής περιόδου για τη Γερ-
μανία, όταν η Μέρκελ άνοιξε, μ’ έναν 
μελοδραματικό τρόπο, για 180 ημέ-
ρες τα γερμανικά σύνορα σε εκατομ-
μύρια μετανάστες, διχάζοντας την Ευ-
ρώπη και το κόμμα της, κανείς δεν 
ανέμενε ότι πολιτικά και κοινωνικά 
η Γερμανία θα μετατρεπόταν τόσο 
γρήγορα σε μια «άλλη χώρα». Σήμε-
ρα, και αφού τελεύτησε ο παιδαριώ-
δης μεταναστευτικός φετιχισμός, το 
Ίδρυμα Φρίντριχ Έμπερτ (πρόσκει-
ται στους Σοσιαλδημοκράτες), αναφε-
ρόμενο στη Γερμανία, την προσδιο-
ρίζει ως μια γεωγραφική περιοχή με 
πληθυσμό –από «παλιούς» και «νέ-
ους» Γερμανούς– «ανοιχτό» στον ρι-
ζικό του μετασχηματισμό. Ταυτοχρό-
νως όμως μετασχηματίστηκε και ο 
παραδοσιακός γερμανικός συντηρη-
τισμός, που, ελέω Μέρκελ, απέκτη-
σε πλέον σαφή σοσιαλδημοκρατικά 
και πράσινα χαρακτηριστικά, κυρίως 
όμως παγκοσμιοποιητικά. 

Επιπλέον, το δεύτερο «οικονο-
μικό θαύμα» του χαμηλού μεροκά-
ματου, λόγω της μαζικής μετανά-
στευσης, που διατυμπάνιζαν οι οπα-
δοί της Μέρκελ, έμεινε κενό γράμμα. 
Αντί αυτού, η συνολική διαχείριση 
του μεταναστευτικού ζητήματος κο-
στίζει στη Γερμανία ασύλληπτα κε-
φάλαια. Στόχος των κρατικών δαπα-

νών είναι η ενσωμάτωση, κυρίως νε-
αρού ισλαμικού στοιχείου. Δηλαδή 
των εκπροσώπων, στην πλειονότη-
τά του, ενός «ισλάμ της Σαρίας», τη 
δυνατότητα ενσωμάτωσης των οποί-
ων αμφισβητούν κατηγορηματικά 
πολλοί ειδήμονες και μελετητές του 
ισλάμ. Όπως καταγράφτηκε, μόνο 
για το 2016 δαπανήθηκαν συνολικά 
μέχρι και 50 δισ. ευρώ για τους μετα-
νάστες – πρόσφυγες. Στο μεταξύ, σχε-
δόν το 33% των δικαιούμενων κοι-
νωνική πρόνοια (Hartz IV) είναι αλ-
λοδαποί (1,89 εκατομμύρια), όταν 
το 2011 ήταν λιγότερο από το 20%. 
Την ώρα που ο Σόιμπλε αποταμιεύ-
ει κάθε εκατομμύριο ευρώ, ακολου-
θώντας πολιτική λιτότητας που οδη-
γεί στην εκδικητική τιμωρία ολόκλη-
ρων λαών, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ 
(πρόσκειται στους Πράσινους) εκτί-
μησε ότι τα επόμενα χρόνια θα χρει-
αστούν περίπου 400 δισ. ευρώ, που 
εν κατακλείδι θα χρησιμοποιηθούν 
υπέρ των «νέων Γερμανών». 

Αυτό όμως που τελικά αυξήθηκε 
τα δύο τελευταία χρόνια ήταν, όπως 

δείχνουν όλες οι επίσημες στατιστι-
κές, η εισαγόμενη εγκληματικότη-
τα και η διάχυση ενός αιτιολογημέ-
νου φόβου σε ευρύτερα στρώματα 
της γερμανικής κοινωνίας, που κο-
ρυφώθηκε το βράδυ της Πρωτοχρο-
νιάς του 2016 στη Κολωνία, το Βε-
ρολίνο και αλλού. Επίσης, ο ισλαμι-
κός τρομοκρατικός κίνδυνος μπορεί 
να μην έχει ακόμη τις διαστάσεις της 
Αγγλίας ή της Γαλλίας, όμως μπή-
κε για καλά και στη καθημερινότητα 
του κάθε Γερμανού. 

Σήμερα, ωστόσο που η ναρ-
κισσιστική ευφορία των «Refugees 
Welcome» ξεθύμανε, η Μέρκελ 
ακολουθεί μια άκρως αντίθετη πο-
λιτική στο μεταναστευτικό από αυτήν 
του 2015, περνώντας από την ανεξέ-
λεγκτη στην ελεγχόμενη, γι’ αυτό ση-
μαντικά περιορισμένη, είσοδο μετα-
ναστών και αυστηροποιώντας κατά 
πολύ τη μεταναστευτική πολιτική 
της Γερμανίας. Η ίδια η Μέρκελ δεν 
χρειάστηκε βέβαια να ξανακλείσει 
τα γερμανικά σύνορα. Το έπραξαν 
με «υποδειγματικό» για τα συμφέ-

ροντά τους τρόπο άλλοι και ιδιαίτε-
ρα ο Αυστριακός υπουργός εξωτερι-
κών Κουρτζ, ο αρχιτέκτονας της με-
ταψβουργιανής παρουσίας στα Βαλ-
κάνια. 

Μετά το Μπρέξιτ και την ανάλη-
ψη της εξουσίας από τον «ανισόρ-
ροπο» Τραμπ, η μερκελική Γερμα-
νία των 2,2 τρισεκατομμυρίων ευρώ 
εμπορικού πλεονάσματος (από το 
2000) έχει μεγάλες ελπίδες να ανα-
δειχτεί, τα επόμενα χρόνια, εκτός από 
επίκεντρο της εξουσίας στην Ε.Ε. και 
σε κέντρο εξουσίας των απανταχού 
γκλομπαλιστών. Όλων αυτών δηλα-
δή, ένθεν και ένθεν του Ατλαντικού, 
που υποστηρίζουν με πάθος τη «νέα 
ηγέτιδα της Δύσης» και «προστάτιδα 
των αξιών της». 

Μια προοπτική που ασφαλώς θα 
ενδυναμώσει περισσότερο τη Γερ-
μανίδα καγκελάριο στο μεγάλο γε-
ωπολιτικό παιχνίδι που πλέον πρω-
ταγωνιστεί, παρά τον αναμενόμε-
νο σφοδρό οικονομικό πόλεμο που 
θα κηρύξουν κλιμακωτά οι Αγγλο-
αμερικανοί στη Γερμανία. Υπάρ-
χουν όμως και αυτοί που εκτιμούν 
ότι η γερμανική άτακτη υποχώρηση 
μπροστά στις ΗΠΑ είναι προδιαγε-
γραμμένη, παρά τη ταύτιση πολλών 
Ευρωπαίων ηγετών και των έγκυ-
ρων διεθνών ΜΜΕ με τη Μέρκελ. 
Και ότι όλοι μας θα «απολαύσουμε» 
τελικά ένα ακόμα δείγμα μερκελικής 
«κυβίστησης», ανάλογης του πρώτου 
κοθόρνου πολιτικού της ιστορίας, του 
Αθηναίου Θηραμένη. Μόνο που αυ-
τήν τη φορά δεν είναι καθόλου σίγου-
ρο ότι θα της βγει σε καλό.

Ο Τραμπ και η… επιτάχυνση της κλιματικής αλλαγής

Υπόκλιση στη Μέρκελ;
Η εφτάψυχη Γερμανίδα καγκελάριος παραμένει αδιαμφισβήτητος ηγεμόνας της γερμανικής πολιτικής

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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Η γνώση της τέχνης μας, σύγχρο-
νης και παλιότερης, δεν συνιστά 
απλή πολυτέλεια, αλλά πράξη ου-
σιαστικής αυτογνωσίας. Η τέχνη 
μας είμαστε εμείς οι ίδιοι, η κα-
θημερινή ζωή μας, αλλά κάπως 
αλλιώς. Δηλαδή η αδιαπραγμά-
τευτή μας ζωή, με όλες τις αντι-
φάσεις ή τις αντιξοότητες, αλλά 
κάπως αλλιώς. Σαν μια μυστική 
δύναμη να έχει μεταμορφώσει 
την καθημερινότητα σε μαγεία. 
Αυτό είναι ό, τι αποκαλούμε τέ-
χνη κι αυτή είναι η αναμορφωτι-
κή της δυνατότητα. Κι ας μην ξε-
χνάμε: Η τέχνη είναι διαλεκτικά 
αντίθετη προς κάθε μορφή εξου-
σίας, ενσαρκώνοντας η ίδια την 
ουτοπία της διαρκούς επανάστα-
σης. Κάτι που δεν αντιλαμβάνο-
νται ούτε οι συνδικαλιστές ούτε 
κι οι γραφειοκράτες της τέχνης. 
Ούτε βέβαια οι μεταπράτες ή οι 
διαφημιστές της. Η τέχνη αποτε-
λεί ενδιάθετη γνώση και ως τέ-
τοια δεν χρειάζεται απόδειξη. Εί-
ναι, τέλος, η τέχνη μια τρέλα χω-
ρίς την αρρώστια, κατά την επιτυ-
χημένη διατύπωση του πρόωρα 
χαμένου Γιώργου Λάππα.

Γ 

ενικά τώρα μιλώντας, η 
σύγχρονη τέχνη μας εκ-
κινεί στις αρχές του 20ού 
αιώνα με τις επιβλητι-

κές δημιουργίες του Κωνσταντίνου 
Παρθένη (1878-1967), του Γεωρ-
γίου Μπουζιάνη (1885-1959) και 
του Φώτη Κόντογλου (1896-1965). 
Πρόκειται για τρεις δασκάλους που 
έμμεσα ή άμεσα διαμορφώνουν τη 
γενιά του '30, δηλαδή την ελληνο-
κεντρική καλλιτεχνική έκφραση και 
ορίζουν την πραγματικότητα, ή, αν 
προτιμάτε, την ουτοπία μιας εθνικής 
σχολής.

Ο Τσαρούχης, ο Διαμαντόπου-
λος, ο Εγγονόπουλος, ο Μόραλης, ο 
Νικολάου, η Λυμπεράκη, ο Μαυρο-
ΐδής, ο Κοντόπουλος, η Μελά-Κω-
σταντινίδη, ο Αστεριάδης, ο Σικελι-
ώτης, ο Βασιλείου, ο Καπράλος, ο 
Ζογγολόπουλος, ο Λουκόπουλος, ο 
Σκλάβος, ο Λαμέρας, ο Σπυρόπου-
λος, Μυλωνά κλπ. είναι τόσο απα-
στράπτουσες, ατομικές περιπτώσεις, 
όσο και η εξέλιξη των προβληματι-
σμών που διατύπωσαν οι προειρη-
μένοι δάσκαλοι. Με τους δύο ιδιο-
φυείς αθώους τον Γιαννούλη Χα-
λεπά (1851- 1938) και Θεόφιλο 
Χατζημιχαήλ (1873-1934) να απο-

τελούν τις δύο ανένταχτες εξαιρέ-
σεις, που όμως συγκροτούν έναν δι-
αφορετικό κανόνα. Τον κύκλο των 
μεγάλων δημιουργών που βρί-
σκουν τον δρόμο τους ανάμεσα στη 
γενιά του '30 και τους τρεις προανα-
φερθέντες δασκάλους της συμπλη-
ρώνουν οι περιπτώσεις του Νικό-
λαου Λύτρα, του Κωνσταντίνου Μα-
λέα, του Γεράσιμου Στέρη, του Μι-
χαήλ Οικονόμου και του Γεωργίου 
Γουναρόπουλου και του Σπύρου 
Παπαλουκά... Συμβολικά μιλώντας, 
ο Γιάννης Μόραλης εντός της Ανώ-
τατης Σχολής Καλών Τεχνών και ο 
Γιάννης Τσαρούχης εκτός υπήρξαν 
οι βασικοί δάσκαλοι της λεγόμενης 
γενιάς του '60. (Έστω κι αν κάποιοι 
επιφανείς εκπρόσωποί της αργό-
τερα βιάστηκαν ως «διεθνιστές» οι 
ίδιοι να καταγγείλουν ως φολκλο-
ρικό ή «εθνοκεντρικό» το έργο τόσο 
του Τσαρούχη όσο και του Μόρα-
λη.) Πάντως, με ιστορικούς όρους 
μιλώντας, και μακριά από τα πάθη 
της εποχής ή τους αναπόφευκτους 
καλλιτεχνικούς ανταγωνισμούς, η 
γενιά του ’30 υπερασπίστηκε την 
ιθαγένεια και την ταυτότητα, ενώ η 
γενιά του '60, όντας ανδρωμένη στις 
μεταπολεμικές καλλιτεχνικές συν-
θήκες, διεκδίκησε το διεθνές καλλι-
τεχνικό λεξιλόγιο και εν πολλοίς κα-
τέκτησε το ενδιαφέρον του παγκό-
σμιου κοινού. Χαρακτηριστικά είναι 
τα παραδείγματα της Χρύσας, του 

Γιάννη Κουνέλλη, του Κανιάρη, του 
Τάκι, του Λουκά Σαμαρά κ.λπ.

Στην παρούσα έκθεση παρου-
σιάζουμε ενδεικτικά καλλιτέχνες 
που γεννήθηκαν ανάμεσα στο 1920 
και το 1940, ωρίμασαν στην περίο-
δο της δικτατορίας και έκτοτε πρω-
ταγωνίστησαν στην ελληνική καλ-
λιτεχνική σκηνή και όχι μόνο. Ανα-
φέρομαι στις περιπτώσεις του Γιάν-
νη Γαΐτη, του Παναγιώτη Τέτση, του 
Θανάση Τσίγκου, του Δανιήλ, του 
Δημήτρη Περδικίδη, του Ηλία Δε-
κουλάκου, του Δημοσθένη Κοκκινί-
δη, του Νίκου Κεσσανλή, του Παύ-
λου, του Κώστα Τσόκλη, του Χρί-
στου Καρά (οι τέσσερις τελευταίοι 
γεννήθηκαν το 1930) και των λίγο 
νεότερων Δημήτρη Μυταρά, Σω-
τήρη Σόρογκα, Αλέκου Φασιανού, 
Βασίλη Σπεράντζα, Μπίας Ντάβου 
κ.λπ. Πρόκειται για δημιουργούς 
που σφυρηλάτησαν τη σύγχρονη 
ευαισθησία μας, που «εικογράφη-
σαν» το συλλογικό μας παραμύθι 
ως κοινωνίας με έργα που ισορρο-
πούν ανάμεσα στο τοπικό και το διε-
θνές, το δράμα της εθνικής μας ιστο-
ρίας και τις κοσμοϊστορικές ανακα-
τατάξεις που συγκλόνισαν μεταπο-
λεμικά τον πλανήτη. Τέλος τη χαρά 
του έρωτα και το πένθος του θανά-
του. Την χαρά της έκφρασης, αλλά 
και το πένθος που γεννιέται από την 
αδυναμία να εκφραστούμε εγκλω-
βισμένοι σε μιαν μονοδιάστατη παι-
δεία και έναν τεχνοκρατικό τρόπο 
ζωής. Την έκθεση κλείνει συμβο-
λικά ένας νεότερος καλλιτέχνης, ο 
Χρήστος Αντωναρόπουλος, που ζει 
και δημιουργεί στον Άλιμο, ως μια 
χειρονομία προς το μέλλον, τις νέες 
ιδέες, τα νέα υλικά, τις νέες τεχνολο-
γίες. Αλλά και ως πρώτη συμβολή 
για τη δημιουργία μιας σύγχρονης 
Πινακοθήκης για την οποία έχει δε-
σμευτεί η δημοτική αρχή.

Οι παρουσιαζόμενοι πίνακες, 
συγκροτώντας μιαν κατ’ αρχήν αι-
σθητικοϊδεολογική ενότητα, υπερα-
σπίζονται ατομικές ιδιοσυγκρασίες 
ή όνειρα, αλλά εκφράζουν συγχρό-
νως και γενικότερες ανάγκες ή επι-
θυμίες. Κατ’ ουσίαν περιγράφουν 
μέσα από σύμβολα, συνειρμούς ή 
οπτικά συμφραζόμενα, το πρόσωπο 
μιας Ελλάδας που όσο κι αν αλλάζει, 
υπό περιπτώσεις, παραμένει βασα-
νιστικά το ίδιο. Γι’ αυτό μίλησα στην 
αρχή για τη δυνατότητα αυτογνωσί-
ας που μας χαρίζει η τέχνη. Ίσως την 
ύστατή μας ευκαιρία για αυτογνω-
σία. Αρκεί να έχουμε τη διάθεση να 
δούμε...

Του Μάνου Στεφανίδη

Τα μυστικά των εικόνων - η γενιά του ’60
α’ μέρος

                                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

“ 
Στην παρούσα έκ-

θεση παρουσιάζου-

με ενδεικτικά καλ-

λιτέχνες που γεν-

νήθηκαν ανάμε-

σα στο 1920 και 

το 1940, ωρίμα-

σαν στην περίοδο 

της δικτατορίας και 

έκτοτε πρωταγωνί-
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Πρόκειται για δημι-

ουργούς που σφυ-

ρηλάτησαν τη σύγ-

χρονη ευαισθησία 

μας...

Οι παρουσιαζόμενοι πίνακες, συγκροτώντας μιαν κατ’ αρχήν αισθητικο-
ϊδεολογική ενότητα, υπερασπίζονται ατομικές ιδιοσυγκρασίες ή όνειρα, 
αλλά εκφράζουν συγχρόνως και γενικότερες ανάγκες ή επιθυμίες. 
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• Αντώνης Μπουντούρης: Η  αλ-
λαξιά της  θάλασσας, εκδόσεις 
Πανοπτικόν, Φεβρουάριος 2017.

Τ 
ον Αντώνη Μπουντούρη 
τον γνωρίσαμε για πρώτη 
φορά το 1985 με το ποιητι-
κό έργο του Αναλαμπές και 

στη συνέχεια το 1988 με τη συλλο-
γή Γράμμα σ' έναν Κούρδο, που μετα-
φράστηκε στα τουρκικά και αραβικά. 
Πρόκειται για ένα έργο που γνώρισε 
μια ασυνήθιστη εκδοτική επιτυχία, 
αφού κυκλοφόρησε σε πέντε χιλιά-
δες αντίτυπα και, όπως αποκαλύπτει 
ο τίτλος του, αναφέρεται στον μαρτυ-
ρικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 
των Κούρδων.

 Η τελευταία του ποιητική συλ-
λογή με τον τίτλο Η αλλαξιά της θά-
λασσας, που έχουμε στα χέρια μας 
κυκλοφόρησε στις αρχές του 2017 
σε μια φροντισμένη έκδοση από το 
«Πανοπτικόν». Πρόκειται για ένα 
έργο που περιλαμβάνει παραπάνω 
από εξήντα ποιήματα, ενός άξιου χει-
ριστή της ελληνικής γλώσσας, που 
επιχειρεί να φανερώσει την ποιητική 
πλευρά των προσωπικών στιγμών, 
αλλά και  της αφιέρωσης στα κοινά.

Δεδομένου ότι τα τελευταία χρό-
νια όλο και πιο πολλοί γράφουν ποί-
ηση, δεν είναι εύκολη δουλειά να δι-
ακρίνουμε πώς και αν η ποσότη-
τα μετατρέπεται σε ποιότητα. Μάλι-
στα, ο εναγκαλισμός του μοντέρνου 
στίχου, που δεν απαιτεί ρυθμό, έδω-
σε σε πολλούς την ψευδαίσθηση ότι 
μπορεί να γραφτεί πιο εύκολα ποί-
ηση, ενώ στην πραγματικότητα εί-
ναι απείρως πιο δύσκολη δουλειά 
να αποκαλυφθεί η μουσικότητα που 
φέρουν οι λέξεις.

Το ποίημα Συστημένο γράμμα, 
που κάνει κάποιες αναφορές στη 
νέα ποίηση, έχει αυτή την αρετή: οι 
λέξεις έρχονται στο προσκήνιο με 
όλο τον δυναμισμό και τους χυμούς 
που κομίζουν: «Η θύελλα που έρχε-
ται λέγεται ανημπόρια / και συλλαβί-
ζεται αργά δίχως παραφωνίες / η θύ-
ελλα που έρχεται / θα πολιτογραφη-
θεί σα νέα ποίηση/ που τις ιδέες της 
θ' αντλεί/ απ' τους σφαγμένους βολ-
βούς των οφθαλμών μας/ χωρίς ν' 
αναγνωρίζει υποσχέσεις και συχώ-
ρια / σκαμμένα σπλάχνα μάτια μου / 
όλα τα βλέμματά σου... /ο χρόνος μας 
τινάζεται σαν ύστερη κραυγή  / και 
μας εγκαταλείπει.» (σελ.11).

Στο ποίημα με τίτλο Η αλλαξιά 

της θάλασσας, που χάρισε τον τίτλο 
στη συλλογή η σχέση με τη θάλασ-
σα, γίνεται η αφορμή δημιουργικής 
έμπνευσης: «...παράγγειλε στη μάνα 
του / Λυτό να τον γεννήσει / Να ψα-
λιδίσει τις φασκιές / Και να ντυθούν 
τ' αδέλφια του. -Αυτός δεν έχει ανά-
γκη.- Η θάλασσα τον ξέβρασε- Ένα 
κωφό κοχύλι.- Κόρη λυσίκομη θα-
λασσινή- Μοσχοβολά αλμύρα και 
- καταλλαγή.- Γονατιστή προσεύχε-
ται μέσα στο Ιερό της / Κι έτσι μετα-
τοπίζεται / ο επίλογος / στο μυχό του 
πάνω κόσμου... πρόσωπα ονειρόλη-
πτα / που έχουν γονατίσει / Και προ-
σκυνούν τη θάλασσα / Που τελειω-
μό δεν έχει... Δεν ξεδιψάει η θάλασσα  
/ όσο και να μας πίνει/ Έχει ένα στό-
μα μέσα της /  που κατοικούν ελπί-
δες.». (σελ. 13,15).

Στο Εμφύλιος εσωτερικού είναι 
έντονες οι μνήμες του τραγικού εμ-
φύλιου: «Ανυπόδητες ιδέες ισορρο-
πούν-με βία-στο παλιό σπίτι με τους- 
εκτελεσμένους.-Σαν αποτοίχισες το 
αίμα- ίσωσες με ταραχή την πλά-
τη.- Άλογο σε τροχασμό- Όταν διστά-
ζει να καλπάσει» (σελ. 21). Ενώ στην 
Άσκηση, όπως μαρτυρά ο τίτλος, φα-
νερώνεται μια γνώση, τουλάχιστον, 
του ορθόδοξου ασκητισμού. «Με 
μισοφόρι Ασκητή- Ντυμένος Μο-
ναχός-Μόνος-Μονομάχος-Πελαγί-
σιος-Ίσιος-Μουσουργός-Παράπο-
νο που σκούριασε στο σύρτη- Από 
το πανωπόρτι» (σελ.22). Οι ίδιες ανα-
φορές  υπάρχουν στο Άλαδο καντή-
λι  (σελ.25).

Μια  πορεία που θέλει να περι-
λάβει πολλά  από τα γεγονότα του 

μεταπολεμικού ελληνισμού είναι το 
ποίημα Ίσως: «Από τη Γκιώνα στο 
Γράμμο- Από τους Κορυσχάδες στο 
Βίτσι-Την Καισαριανή και την Κό-
νιτσα- Από το Μπούλκες στην Τα-
σκένδη- Απ' τη Κερύνεια στις λιά-
στρες- για να ξεραίνονται οι μνήμες...
Ερίζοντας οι ύμνοι με την άβυσσο-
μαύρο ρίγος ακουμπούν- τη βρο-
ντερή ηχώ-Βαθιά στα τύμπανά μας» 
(σελ.26). Στο Ο Αύγουστος της Πα-
ναγιάς γράφει: «Το θαύμα το' χω ξα-
ναδεί.-Ολόσωμη η Παρθένος- στέ-
κεται και πάλι με -το Θείο βρέφος- 
Εσταυρωμένο πρόωρα» (σελ.35). 
Σε παρόμοιο τόνο, στις Υγρές ικεσί-
ες γράφει: «Αγάπη-Που γεννιέται με 
την καθημερινότητα-Που φθείρεται 
μαζί της- Που στο τέλος αφήνει έναν 
σπόρο.- Ένα μικρό Ευαγγέλιο-σε δυό 
γλώσσες- Φρεσκολουσμένο το κλα-
δί-από ψιλή βροχή-Χορευτά, απ' τον 
αέρα χορευτά- Σπρώχνεται η πνοή 
μας.- Σχεδόν τα πάντα αντιφωνούν- 
Άπειρους παραδείσους(σελ.53)». 
Αλλά και στο Πάσχα γράφει «Βλέμ-
μα διπλής όψεως.-Το χειροπάλεμα 
της σάρκας-κι η απαντοχή στον Τί-
μιο θάνατο.-Μια χαρά- σαν αυτή που 
γειτονεύει με τις Κυριακές.- Διεσταλ-
μένα τα μάτια μου- Στον τρόμο και 
στο Θαύμα (σελ. 59)».

Στο ποίημα Ειδωλολάτρης στην 
αντηλιά υπάρχει ένα λεκτικό και ένα 
θέμα που εξυμνεί την αισθητική του 
ελληνικού τοπίου, όπως αυτή πλέ-
κεται με την ιστορία. Γλώσσα και τέ-
χνη θυμίζουν σε αυτό το σημείο Ελύ-
τη: «Ζήλεψες τον έφηβο του Κριτίου- 
που στέκει μοναδικά στο λίθο.-Τα 
κορίτσια με - τους κροκωτούς χιτώ-
νες- Τους θαλλοφόρους γέροντες- 
Στο τέλος της πομπής... Των κεκοιμη-
μένων οι περιπλανήσεις-μόνος τρό-
πος- να χαϊδέψουμε ουρανό. -Που δε 
φτάνει να' ναι μόνο μπλε - για  να τον  
χαρείς- Πρέπει να μάθεις- και να τον 
ζωγραφίζεις... (σελ.37, 39)».

Στην Αξιοπρέπεια αναφέρεται 
στην αυτοκτονία του Ν. Πουλαντζά: 
«Στους κύκλους δεν αρμόζει η θη-
λιά- Στον τάφο του θα μπει μονά-
χος (σελ. 47)». Η Αυθεντικότητα εί-
ναι αφιερωμένη στον Ντελχάζ, τον 
Έλληνα που πολέμησε στο πλευρό 
των Κούρδων στο Κομπάνι: «Δεσμί-
δα ασάλευτου φωτός.-Σκιά εξαγνι-
σμού- Να φωσφορίζει στο εξής- Μες 
στο βαθύ σκοτάδι (σελ. 49)».

Το ποίημα Σεβασμός αφιερώνε-
ται στη μνήμη του Κ. Παπαϊωάννου: 

«Στην Ιερατική Μορφή / Που κρύ-
βει τα διμέτωπα. /Στη στιβαρή κύρ-
τωση / που κρατά στη σκιά / σκυ-
φτές πνοές./ Αγάλματα τον προσπερ-
νούν/ γέρνοντας το κεφάλι (σελ.66)». 
Διακρίνω  επίσης Στο χείλος την  δι-
αρκή σχέση με τα αντικείμενα, που 
σώζουν μνήμες: «Σε κυνηγούν τα 
αντικείμενα /που λάτρεψες / Κι όσα 
δεν έβλεπες / όσα δεν άκουσες... 
Κρεμασμένα αναφιλητά, μονόχορδα 
Οι μέρες μας. / Χωρίς πνοή, η ανα-
πνοή / Τις νύχτες  μας (σελ.71, 73)».

Το έργο του Αντώνη Μπουντού-
ρη μας αποκαλύπτει μια γνήσια ποι-
ητική φωνή, που πλησιάζει τον κό-
σμο με μια χαρακτηριστική ηρε-
μία. Ιδιοσυγκρασία ισορροπημένη, 
πλούσια από ό,τι φαίνεται σε εμπει-
ρίες και γνώσεις, άρτιος χειριστής 
του ελληνικού λόγου, είναι σε θέση 
να μας μυήσει στη μουσικότητα  που 
μπορούν να έχουν οι λέξεις.

Απόψε θα πλαγιάσουμε...
Ανήκω στη γενιά που δεν έζησε την 
τραγωδία του εμφυλίου. Γι’ αυτό 
έχουμε περισσότερες δυνατότητες 
να τον αντιμετωπίσουμε αποστασιο-
ποιημένα και ψύχραιμα. 

Σε όσους θέλουν να ισοπεδώ-
νουν, να δαιμονοποιούν ή να αγιο-
ποιούν, να θυμίσουμε ότι από την 
πλευρά της αριστεράς στα Δεκεμβρι-
ανά βρέθηκαν ο Ι. Ξενάκης, ο Μ. Θε-
οδωράκης, ο Μ. Κατσαρός, ο Μ. Χα-
τζηδάκις, η Ε. Γλύκατζη-Αρβελέρ και 
ο Κ. Αξελός. Από την πλευρά του κέ-
ντρου και της δεξιάς βρέθηκαν ο Ρό-
δης Ρούφος, ο Θεόφιλος Φραγκό-
πουλος, ο Γ. Θεοτοκάς, ο Σάκης Πε-
πονής. Ο Άγγελος Σικελιανός γλύ-
τωσε τον θάνατο από την πείνα χάρις 
την βοήθεια από τον Κωνσταντίνο 
και την Ιωάννα Τσάτσου. Ο Ανδρέας 
Εμπειρίκος και ο Μένης Κουμαντα-
ρέας έζησαν το μαρτύριο της ομηρί-
ας από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ και 
την πορεία υπό δυσμενέστατες συν-
θήκες .

Η αριστερά κατάφερε να μετα-
τραπεί, από ένα κλειστό, αγοραφοβι-
κό κόμμα κούτβηδων, σε ένα πολύ-
ανθρωπο ρεύμα, ακριβώς γιατί ανέ-
δειξε το εθνικό ζήτημα ως το κύριο 
συστατικό του πολιτικού της λόγου 
που έθεσε σε δεύτερη μοίρα την τα-
ξική πλευρά, αλλά και τις παλινωδίες 
για το Μακεδονικό. Δεν είναι βέβαια 
τυχαίο ότι δίπλα στον Άρη υπήρχαν 
κληρικοί, ο παπά-Ανυπόμονος, ο 

παπά-Χολέβας, οι μητροπολίτες Κο-
ζάνης Ιωακείμ και Ηλείας Αντώνιος 
και βενιζελικοί αξιωματικοί όπως ο 
Ευριπίδης Μπακιρτζής.

Το αντάρτικο -που τραγούδαγε 
ο Π. Τζαβέλας-, Απόψε θα πλαγιά-
σουμε, είναι ένα φλογερό πατριωτι-
κό  τραγούδι.

Απόψε θα πλαγιάσουμε σε δροσε-
ρό χορτάρι

θα δώσει και θα πάρει το γλέντι μας 
παιδιά 

Εμπρός μην χάνουμε καιρό κι ας 
μπούμε αράδα αράδα 

Ελλάδα μας Ελλάδα αστέρι τ’ ουρα-
νού 

Ελλάδα μας, Ελλάδα δεν βγαίνεις απ’ 
το νου 

Η αγάπη θέλει φίλημα κι ο πόλεμος 
τραγούδια 

στην κεφαλή λουλούδια κι φλόγα 
στην καρδιά 

Εμπρός μην χάνουμε καιρό κι ας 
μπούμε αράδα αράδα 

Ελλάδα μας Ελλάδα αστέρι τ’ ουρα-
νού 

Ελλάδα μας, Ελλάδα δεν βγαίνεις απ’ 
το νου 

Ας έρθει ο χάρος για να δει με τι 
κορμιά θα μπλέξει 

Ας έρθει κι ας διαλέξει πριν μπει 
στην μαύρη γη 

Εμπρός μην χάνουμε καιρό κι ας 
μπούμε αράδα αράδα 

Ελλάδα μας Ελλάδα αστέρι τ’ ουρα-
νού 

Ελλάδα μας, Ελλάδα δεν βγαίνεις απ’ 
το νου

Παρόμοια και ο Άρης, στον λόγο του 
της Λαμίας, θα δει στην αντίσταση να 
αναγεννάται το πνεύμα του ‘21, υπε-
ρασπίστηκε τη συνέχεια του ελλη-
νισμού απέναντι στον Φαλμεράγιερ 
καθώς και υπεραμύνθηκε την πα-
τρίδα, την τιμή, την οικογένεια, την 
εκκλησία.

Βεβαίως, το άνοιγμα στον χώρο 
της ιδεολογίας, ενώ χάρισε στην αρι-
στερά ένα μέρος του ελληνικού λαού, 
από τον οποίο και σήμερα αντλεί νο-
μιμοποίηση, δεν στάθηκε ικανό να 
την αποτρέψει από σοβαρά πολιτι-
κά λάθη.

Όλα αυτά θα πρέπει να τα σκε-
φτόμαστε, καθώς, όπως μαθαίνου-
με, είμαστε μπροστά σε μια νέα προ-
σπάθεια εθνοαποδόμησης μέσα από 
την αλλαγή της διδασκαλίας της ιστο-
ρίας.

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

Αντώνης Μπουντούρης, Η αλλαξιά της θάλασσας
... και επίκαιρες σκέψεις του Ηλία Ηλιού για τη μετανάστευση

Το έργο του Μπουντούρη μας 
αποκαλύπτει μια γνήσια ποιητική 
φωνή, που πλησιάζει τον κόσμο 
με μια χαρακτηριστική ηρεμία. 
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Η τρομοκρατία  και ο μηδενισμός, ενώ επικαλού-
νται τη δικαιοσύνη και τη ριζική απελευθέρωση,  
αναγεννούν  την Ιερά Εξέταση. Πίσω από τη μηδε-
νιστική εξέγερση υπάρχει το όραμα της απόλυτης 
εξουσίας που θεμελιώνεται πάνω στην βία. Ενώ 
μιλούν για απελευθέρωση, οι πράξεις τους οδη-
γούν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Σ 

ύμφωνα με τον συγγραφέα Μάικλ 
Άλεν Γκιλέσπι, υπήρξε ένας μηδενι-
σμός πριν από τον Νίτσε, με κυριότε-
ρο εκπρόσωπο τον Φίχτε, που  μέσα 

από το σύστημα του υπερβατικού ιδεαλισμού 
προβάλλει το υπερβατικό Εγώ ως τον τελικό 
κριτή. Ο Τουργκένιεφ, με το έργο του Πατέρες 
και γιοί περιγράφει το ρεύμα του ρωσικού μη-
δενισμού. Στην αρχετυπική μορφή του νεαρού 
Μπαζάρωφ ενσαρκώνεται ο ιδεότυπος του μη-
δενιστή. Οργανώσεις όπως η Ναρόνταγια Βόλια 
δημιουργούνται σε μεγάλο βαθμό από πρίγκι-
πες και αριστοκράτες. Ενώ χρησιμοποιούν μια 
ρητορική που προέρχεται από τις δυτικές κοι-
νωνίες, η νοοτροπία τους έχει μεταφυσική υπό-
σταση. Με εσχατολογικό τρόπο επιδιώκουν τον 
επίγειο παράδεισο, αλλά κατορθώνουν την επί-
γεια κόλαση. Χρησιμοποιούν τη βία, αν και πολ-
λές από τις πράξεις που τους αποδίδονται είναι 
έργο της ρωσικής μυστικής αστυνομίας.

Πιο καλά από τον Τουργκένιεφ, ο  Ντοστο-

γιέφσκι, στο έργο του Δαιμονισμένοι, αλλά και 

στον μύθο του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, περιγρά-

φει πώς ο συνδυασμός μηδενισμού και τρομο-

κρατίας  οδηγεί στην αναζήτηση της εξουσίας 

δίχως όρια και στη δημιουργία μιας νέας Ιεράς  

Εξέτασης. Υπάρχει  έτσι μια νοηματική συνέχεια 

ανάμεσα στον Νετσάγιεφ (κατήχηση του επανα-

στάτη), στον Λένιν, στον Στάλιν και στα στρατό-

πεδα συγκέντρωσης.

Όλα αυτά είναι γνωστά και τα έχουν αναλύ-

σει επαρκώς στοχαστές όπως ο Αλμπέρ Καμύ, 

ο Κώστας Παπαϊωάννου και ο Εμίλ Σιοράν. Βε-

βαίως, στη χώρα μας αποδίδεται δημοσιότητα 

σε δημοσιογράφους, που ούτε πριν ούτε μετά 

την κρίση είχαν μια στοιχειώδη γνώση  του φι-

λοσοφικού  στοχασμού και της ιστορίας. Άλλω-
στε, στα μέσα ενημέρωσης βρήκε γόνιμο έδα-
φος για να καλλιεργηθεί ο αμέριμνος, χαζοχα-
ρούμενος μεταμοντέρνος μηδενισμός,  ο εθνο-
μηδενισμός, αλλά  και ο μηδενισμός στην πιο 
αυθεντική του εκδοχή.

Είναι βέβαιο ότι στην ελληνική κοινωνία 
υπάρχει ένα υπέδαφος απογοήτευσης που, 
όταν συνδυάζεται με τον φθόνο  και το μίσος, 
αλλά  και την άρνηση να ερμηνευθούν με σο-
βαρό τρόπο τα προβλήματα της χώρας,  μπορεί 
να γίνει το όχημα προς  την εξουσία για τους δη-
μαγωγούς ή τους δημοκόπους ή, ακόμη χειρό-
τερα, να καλλιεργηθεί  η προσδοκία μιας  νέας 
Ιεράς Εξέτασης.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Δεκέμβρης του 
2008 ήταν μια καθαρά μηδενιστική εξέγερση, 
που έγινε από  γόνους μεσοαστικών στρωμά-
των -αντίθετα με τα πληβειακά, που κατευθύν-
θηκαν προς τον νεοναζισμό- χωρίς να έχουν  
κανενός είδους όραμα.  Ήταν αναπόφευκτο  το 
ότι, κατά ένα περιορισμένο  μέρος,  θα κατέληγε 
στην τρομοκρατία. Στόχος  η πρόκληση εμφύλι-
ου πολέμου. Αλλά η εξουσία που θεμελιώνεται 
πάνω στη βία είναι απόλυτη και, φυσικά, δεν αυ-
τοκαταργείται. Σε αυτή την περίπτωση, ενώ αρ-
χικά εχθρός είναι ο αντίπαλος, στη  συνέχεια θα 
είναι καθένας που έχει διαφορετική άποψη. Θα 
είμαστε πλέον στον ζοφερό κόσμο του ολοκλη-
ρωτισμού.

ΙΔΕΕΣ

Νόστος από το αρχαίο «νέο-
μαι», δηλαδή έρχομαι. Αλλά, 
για να έρχομαι, από κάπου επι-
στρέφω και, για να επιστρέ-
φω, κάτι κουβαλάω μαζί μου: 
μιαν ανακάλυψη εαυτού, προ-
σώπου, ταυτότητας. Ο Χρήστος 
Μποκόρος, ο ζωγράφος από το 
Αγρίνιο, που σπούδασε νομι-
κά για να εντρυφήσει στη ζω-
γραφική, συνεχίζει να μας προ-
καλεί «θάμβος» με τα έργα του 
και το φως που συχνά κρύβουν 
ή προς το οποίο μας προκαλούν 
να πορευτούμε, αρκεί να ξέ-
ρουμε από πού ερχόμαστε. 

Θ 

αυμάζει τα έργα των 
μεγάλων ζωγράφων 
αλλά συνειδητοποι-
εί ότι δεν τον αντιπρο-

σωπεύουν, όπως αφηγείται ο ίδιος, 
γιατί δεν κατοπτρίζουν τη δική του 
ζωή και πραγματικότητα: τον υπέ-

ροχο παράδεισο της φύσης, τον 
κύκλο της ζωής γύρω μας και 
πάνω μας, την ανάγκη της συντρο-
φικότητας, της κοινότητας, την ανα-
ζήτηση για το «καλόν καγαθόν», 
δηλαδή του καλύτερου δυνατού 
εαυτού μας, και την προσφορά αυ-
τού του ωραίου στους ανθρώπους 
γύρω μας. 

Στην ξενάγηση που κάνει στα 
εκτεθειμένα έργα του για το κατα-
νυκτικό κοινό στο Μουσείο Μπε-
νάκη κάθε Σάββατο, καταγράφει 
την πορεία του μέσα από γεγονότα 
που τον πόνεσαν ή τον ενέπλεξαν 
σε ταξίδια σκέψης για την κοινότη-
τα, τον συνάνθρωπο, την προσφο-
ρά. Γεγονότα που αφορούν την Ελ-
λάδα και την ιστορία της ή ακόμη 
και την πρόσληψή τους μέσα από 
προσωπικές ιστορίες και βιώματα. 
Αναζητά το φως μέσα στο σκοτά-
δι, τη φώτηση μέσα στην καθημε-
ρινότητα και τη δόνηση μέσα στην 
έντονα βιωμένη εμπειρία: ζωή, 
προσφορά, θάνατος και πάλι από 
την αρχή, καθώς κανείς δε μπορεί 

να ζήσει μόνος του αλλά μόνο σε 
αναφορά προς τους άλλους.  

Αναλύει την κρίση που διαβι-
ούμε σε απόκριση, διάκριση και 
πρόκριση των σημαντικών κι εκεί-
νων που πρέπει να διατηρηθούν 
ώστε να μπορέσουμε να ανακα-
λύψουμε ξανά το φως και την αξία 
των απλών πραγμάτων και κατα-
θέτει τη δημιουργία του «τα Στοι-
χειώδη» στην κατεύθυνση αυτή. 
Αντιπαρερχόμενος την επιβολή 
και την απόλυτη κυριαρχία της 
ετερότητας στην εποχή μας, αναρ-
ρωτιέται «αν δεν εντρυφήσω στην 
ταυτότητά μου, πώς θα υποδεχτώ 
την ετερότητα;». Με αυτές τις ανα-
φορές στο φως γίνεται τόσο ελλη-
νικός όσο υπήρξε ο Ελύτης και συ-
γκινεί το κοινό που τον ακολουθεί 
κυριολεκτικά μέχρι δακρύων.

Ο Χρήστος Μποκόρος είναι 
διαβασμένος, κατασταλαγμένος, 
αισθαντικός και αυθεντικός μα εί-
ναι και δάσκαλος αισιοδοξίας και 
ομορφιάς σε καιρούς χαλεπούς. 

Η 

άποψή μου, απόλυτη και 

απερίφραστη, είναι πως δεν 

μπορούσε να υπάρξει με-

γαλύτερη συμφορά για τον 

τόπο από τη μετανάστευση. Πλεονεκτή-

ματα από τη μετανάστευση δεν υπάρ-

χουν. Όσα, αντίθετα, προβάλλονται, δεν 

είναι παρά μια προσπάθεια της πολιτι-

κής και οικονομικής ηγεσίας να δικαιο-

λογηθεί για τις ευθύνες της σε πράξεις 

και παραλείψεις που εξωθούν το ζωντα-

νό και πολυτιμότερο κεφάλαιο της χώ-

ρας έξω από τα σύνορα... Από άποψη 

ποιότητας, η μετανάστευση αποδεκατί-

ζει το έθνος από τις ακμαιότερες ηλικί-

ες (από το 1959-1964 έφυγαν άνω των 

300 χιλ. νέοι ηλικίας 18-30 ετών, πάνω 

σε σύνολο 430 χιλ. μεταναστών). Είναι 

ακόμα βεβαιωμένο ότι οι πιο δραστήρι-

οι, ανήσυχοι και ευεργετικοί ανάμεσα 

στα στρώματα του πληθυσμού, που βρί-

σκονται κάτω από τις ίδιες ανάγκες, εί-

ναι κείνοι που κατά προτεραιότητα και 

υψηλότερο ποσοστό μεταναστεύουν. Τε-

λικά η μετανάστευση παρόμοιου ύψους 

με τη σύγχρονη ελληνική οδηγεί σε γε-

ροντική σύνθεση του πληθυσμού, ερή-

μωση περιοχών, πτώση της γεννητικότη-

τας (ανάμεσα 1840 και 1914 η Ιρλανδία 

έχασε το μισό πληθυσμό της. Ακόμα δεν 

μπόρεσε να συνέλθει). Συμπερασματι-

κά η μετανάστευση σημαίνει πτώχευση 

και παρακμή για τον τόπο. Η παρηγοριά 

ότι πρόκειται για πρόσκαιρη μετανάστευ-

ση παραγνωρίζει ότι συχνά μονιμοποιεί-

ται η απομάκρυνση από τη χώρα τους και 

κείνων ακόμη που μεταναστεύουν επο-

χιακά και πάντως ότι έτσι πάντοτε ανοί-

γει ο δρόμος για τη μόνιμη αποξένωση...

Επίκαιρες 
σκέψεις του 
Η. Ηλιού
για τη 
μετανάστευση

Του Σπύρου Κουτρούλη

Τρομοκρατία, μηδενισμός 
και Ιερά Εξέταση

«Νόστος Αδήλων» - Χ. Μπόκορος στο Μπενάκη
Της Μαριάννας Δεσύπρη
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Τις όποιες αδυναμίες του μπα-
λέτου της ΕΛΣ τις είχαμε επι-
σημάνει, με σχετική αρθρογρα-
φία, πολύ πριν προσληφθεί ο 
Αντώνης Φωνιαδάκης ως διευ-
θυντής του. Είχαμε αναφέρει 
κυρίως τη φυσική κατάσταση, 
την απλοποίηση των χορογρα-
φιών, τον συντονισμό κλπ. 

Ο 

Αντώνης Φωνιαδάκης 
ήρθε στην ΕΛΣ έχοντας 
ένα πλούσιο βιογραφι-
κό. Είχε χορογραφήσει 

για πολλές και σημαντικές χορευ-
τικές ομάδες παγκοσμίως. Βεβαί-
ως, μέσα σε όλα αυτά δεν φαινό-
ταν κάποια ιδιαίτερη ενασχόλησή 
του με το κλασικό μπαλέτο. Οι επι-
λογές του ήταν ξεκάθαρα στον σύγ-
χρονο χορό.

Εν τούτοις, λόγω της ιδιαιτερό-
τητας  του χώρου της ΕΛΣ, ελπίζα-
με ότι:

α) Θα προσαρμοζόταν στον κλασι-
κό προσανατολισμό του μπαλέτου 
και

β) Με την εργατικότητα που τον δι-
ακρίνει, θα θεράπευε τις αδυναμίες 
που είχαμε επισημάνει.

Την ανάληψη των καθηκόντων του 
ακολούθησαν, μαζί με την παρού-
σα, τέσσερις παραστάσεις του μπα-
λέτου. Από αυτές, οι τρεις κατατάσ-
σονται στον σύγχρονο χορό και μό-
νον η μία στον κλασικό. 

Ζιζέλ και απαξίωση ενός κλασι-
κού αριστουργήματος

Ποια είναι όμως η στάση έναντι του 
κλασικού; Αν κρίνουμε από την 
προηγούμενη παράσταση, θα απο-
γοητευθούμε. Δυστυχώς, στη Ζι-
ζέλ, το μικρόβιο της απλοποίησης 
των χορογραφιών προσέβαλε και 
πάλι την ΕΛΣ, σε πολύ μεγάλο μέ-
ρος του έργου. Ιδιαίτερα στον ρόλο 
του Ιλαρίωνα, η απλοποίηση ήταν 
τόσο μεγάλη, που αδυνατούσαμε 
να το πιστέψουμε. Αισθανθήκαμε 
πόνο για την απαξίωση του κλασι-
κού αυτού έργου.

Και αν και δεν ήταν ο Α. Φω-
νιαδάκης χορογράφος της συγκε-
κριμένης παράστασης, οι ευθύνες 
αντανακλώνται και σε αυτόν, διότι 
είναι ο διευθυντής. Πώς θα αισθα-
νόταν ένας θεατής, αν απλοποιού-
σαν μία όπερα με τροποποίηση ή 
αφαίρεση λέξεων, μουσικών φθόγ-

γων ή άλλων κομματιών του έργου; 

Εντυπώσεις από τα «Τοπία»
Εξετάζοντας τα Τοπία, πρόκειται για 
μια παράσταση σύγχρονου χορού. 
Αποτελείται από τρία έργα:

Το πρώτο, με τον τίτλο Fortress, 
σε χορογραφία Ντάγκλας Λη και 
μουσική Έτσιο Μπόσσο, άφησε 
αναμφιβόλως τις καλύτερες εντυ-
πώσεις. Πρόκειται για μια χορο-
γραφία που δημιουργήθηκε ειδικά 
για την ΕΛΣ. Διαθέτει κινητική ποι-
κιλία με πολλά και ευρηματικά πα 

ντε ντε, έχει έντονες αντιθέσεις με-
ταξύ φωτός και σκότους και κατα-
φέρνει να διεγείρει το συναίσθημα..

Το δεύτερο, με τίτλο Sarabande, 
σε χορογραφία Μπενζαμέν Μιλπιέ 
και μουσική Γιόχαν Σεμπάστιαν 
Μπαχ. Αν κάποιος παρακολουθή-
σει το έργο στο διαδίκτυο*, θα αντι-
ληφθεί ότι πρόκειται για μια πολύ 
ενδιαφέρουσα χορογραφία. Όμως 
εδώ έτυχε μιας μετριότατης εκτέλε-
σης και απλοποίησης που το απο-
δυνάμωσαν. 

Το τελευταίο, με τίτλο The 
Shaker Loops, σε χορογραφία 
Αντώνη Φωνιαδάκη, που βασίζεται 
σε μια δύσκολη ακουστικά μουσι-
κή του Τζων Άνταμς. Εκτυλίσσεται 
με αρκετά έντονο ρυθμό, γρήγορες, 
κοφτές συχνά αδρές κινήσεις των 
χορευτών-ριών, με έναν ελεγχόμε-
να χαοτικό τρόπο, ενώ  μεταφέρε-
ται στον θεατή μια ένταση, ηθελη-
μένη προφανώς από τον δημιουρ-
γό. Από την πλευρά αυτή το έργο 
μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένο. 
Όμως η τελική εντύπωση που μας 
άφησε, αισθητικά και συναισθημα-
τικά, δεν μας ικανοποίησε. 

Προβληματισμοί
Κατόπιν των όσων αναφέραμε, προ-
κύπτουν εύλογοι  προβληματισμοί, 
κυρίως για την απλοποίηση των χο-
ρογραφιών και το μέλλον του μπα-
λέτου. 

Προκειμένου να κατανοηθούν 
οι προβληματισμοί, οφείλουμε να 
λάβουμε υπ’ όψη μας μια πραγμα-
τικότητα: Η ΕΛΣ είναι ο μοναδικός 
χώρος παραστάσεων που υπηρε-

τεί το κλασικό μπαλέτο στη χώρα 
μας. Ατύπως δηλαδή, είναι ο θε-
ματοφύλακας του κλασικού μπα-
λέτου στην Ελλάδα. Αντίστοιχοι θε-
ματοφύλακες είναι, εξ όσων γνωρί-
ζουμε, η μεγάλη πλειονότητα των 
οπερών παγκοσμίως. Ωστόσο δεν 
έχουν πάντοτε και τη μοναδικότη-
τα, όπως στην Ελλάδα.

Η επιλογή του σύγχρονου χο-
ρού για τον Αντώνη Φωνιαδάκη, 
ως άτομο και ως χορογράφο, είναι 
απολύτως σεβαστή. Όμως τώρα εί-
ναι διευθυντής ενός εθνικού μπα-
λέτου, του μοναδικού στη Ελλάδα 
που θεραπεύει τον κλασικό χορό, 
χωρίς να θεωρούμε ότι πρέπει να 
θεραπεύει μόνον αυτόν. 

Έτσι πιστεύουμε ότι κάθε δι-
ευθυντής σε αυτήν τη θέση οφεί-
λει, πέρα από τις προσωπικές του 
προτιμήσεις, να ανοίγει την οπτική 
του ματιά και σε μία πανεθνική θε-
ώρηση. Συγκεκριμένα, να λαμβά-
νει σοβαρά υπ’ όψη του ότι το μπα-
λέτο της ΕΛΣ είναι το όνειρο για τα 
χιλιάδες παιδιά που παρακολου-
θούν μαθήματα κλασικού χορού 
ανά τη χώρα. Σε ποιον άλλο χώρο 
στην Ελλάδα τα παιδιά αυτά θα εκ-
φράσουν επαγγελματικά την κλί-
ση τους προς το κλασικό μπαλέτο, 
αν όχι στην ΕΛΣ; Είναι σωστό, πε-
ριορίζοντας το κλασικό μπαλέτο, να 
τους δείχνουμε έμμεσα τον δρόμο 
του εξωτερικού ως τον μοναδικό; 

Επί πλέον, δεν πρέπει να λη-
σμονούμε και τους ίδιους τους χο-
ρευτές και τις μπαλαρίνες της ΕΛΣ, 
που από παιδιά έχουν επενδύσει 
τόση αγάπη και τόσους κόπους 

στον κλασικό χορό. Ποιος θα διε-
νοείτο να περιορίσει μουσικούς ή 
τραγουδιστές της λυρικής τέχνης 
από το να ερμηνεύουν κομμάτια 
του κλασικού ρεπερτορίου;

Υπάρχει ένα μεγάλο κοινό στην 
Ελλάδα που αγαπά τον κλασικό 
χορό, το μεγαλύτερο κατά τη γνώ-
μη μας. Αν περιορισθεί το κλασικό 
μπαλέτο, αυτό το κοινό θα αφεθεί 
κυρίως στις παραστάσεις που έρ-
χονται από το εξωτερικό; Πού αλ-
λού θα παρακολουθήσει τα κλασι-
κά έργα, αν όχι στην ΕΛΣ; 

Άλλωστε στη χώρα μας διαθέ-
τουμε αρκετές πολύ καλές ομά-
δες σύγχρονου χορού, που θα 
μπορούσαν να εμφανίζονται στο 
ΚΠΙΣΝ. Διαθέτουμε και χώρους 
που παρουσιάζουν παραστάσεις 
χορού αποκλειστικά σύγχρονου, 
με κυριότερο τη Στέγη Γραμμά-
των και Τεχνών. Ποίαν χρείαν έχο-
μεν μιας ακόμα τέτοιας ομάδας και 
ενός ακόμα τέτοιου χώρου, αν κυ-
ριαρχήσει ο σύγχρονος χορός στο 
μπαλέτο της ΕΛΣ; 

Όραμα
Παρά τους εύλογους προβλημα-
τισμούς μας, ως λάτρεις του μπα-
λέτου και γενικότερα του χορού, 
έχουμε δικαίωμα να οραματιζόμα-
στε, για ένα μπαλέτο της ΕΛΣ στο 
οποίο:

1) Το κλασικό μπαλέτο θα έχει σα-
φώς την πρώτη προτεραιότητα.

2) Οι χορευτές και οι μπαλαρίνες 
θα έχουν φυσική κατάσταση και 
ικανότητες ανάλογες με τους συνα-
δέλφους τους στα μεγάλα θέατρα 
του κόσμου.

3) Οι χορογραφίες που επιλέγονται 
θα είναι αξιόλογες και θα εκτελού-
νται πλήρεις χωρίς απλοποιήσεις, 

4) Μεγάλοι καλλιτέχνες του εξω-
τερικού θα έρχονται να χορέψουν 
μαζί με τους δικούς μας**.

5) Ο σύγχρονος χορός κάποτε θα 
σμίγει επιτυχημένα με την ελληνι-
κή παράδοση.

6) Ειδικές παραστάσεις θα διοργα-
νώνονται για να προωθήσουν το 
μπαλέτο και γενικότερα τον χορό 
(για σχολεία κ.λπ).

Έτσι πιστεύουμε ότι το μπαλέτο της 
ΕΛΣ θα κατακτά όλο και περισσό-
τερους φίλους. Γιατί αυτό του αξί-
ζει.

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Προβληματισμοί για το μέλλον του μπαλέτου της Ε.Λ.Σ.
Με αφορμή την παράσταση της Τετάρτης 5 απριλίου 2017, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠιΣΝ)

Του Χρήστου Πουγκιάλη

Ποια είναι όμως η στάση έναντι του κλασικού; Αν κρίνουμε από την προηγούμενη παράσταση, θα απογοητευ-
θούμε. Δυστυχώς, στη Ζιζέλ, το μικρόβιο της απλοποίησης των χορογραφιών προσέβαλε και πάλι την ΕΛΣ, σε 
πολύ μεγάλο μέρος του έργου.

“ 
Kάθε διευθυ-

ντής οφείλει 

να ανοίγει την 

οπτική του μα-
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πανεθνική θε-

ώρηση. Nα 

λαμβάνει σοβα-

ρά υπ’ όψη του 

ότι το μπαλέτο 

της ΕΛΣ είναι 

το όνειρο για τα 

χιλιάδες παι-

διά.
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ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο πρόσφατος θάνατος του Κωνστα-
ντίνου Μητσοτάκη υπήρξε αφορμή 
ώστε να αναδυθούν και πάλι στο προ-
σκήνιο της διαδικτυακής επικαιρό-
τητας βίντεο από την εποχή της πο-
λιτικής του παντοδυναμίας, όταν συ-
γκρούονταν από πλατείες, κοινοβου-
λευτικά έδρανα και συνεντεύξεις 
Τύπου με τον μεγάλο του αντίπαλο, 
Ανδρέα Παπανδρέου. Παρακολου-
θώντας αυτά τα στιγμιότυπα του… πε-
ρασμένου αιώνα, έβλεπε κανείς να 
εμφανίζεται μια άλλη Ελλάδα, όπου 
λίγο ως πολύ οι πολιτικές προσωπι-
κότητες ξεπρόβαλλαν από τα προε-
κλογικά τους μπαλκόνια ως… «κοι-
νωνικές θεότητες», με εκατοντά-
δες χιλιάδες άτομα να συνωστίζονται 
από κάτω σε συγκεντρώσεις που θύ-
μιζαν λαϊκά προσκυνήματα. 

Δ 

εν είναι τυχαίο ότι, Άγγλος 
φίλος που διαμένει στην 
Ελλάδα και παρακολούθη-
σε επίσης από τη δική του 

σκοπιά τα στιγμιότυπα αυτών των ανα-
δρομών, θα μείνει ενεός από την ενέρ-
γεια του πλήθους και τη θεατρικότητα 
των ηγετών, εξηγώντας ότι ο μόνος πα-
ραλληλισμός που μπορεί να κάνει από 
τα δικά του βιώματα είναι οι τεράστιες 
συναυλίες των τότε αστέρων της ροκ, 

στα γιγάντια αθλητικά στάδια. Αδυνα-
τούσε να κατανοήσει ότι, για εκείνη την 
εποχή, η πολιτική αποτελούσε το βασι-
κό στοιχείο λάιφ στάιλ του νεοέλληνα 
της δεκαετίας του 1980, περισσότερο 
από τη μουσική ή το ποδόσφαιρο.  

Σήμερα, και ιδίως μετά τις απάτες 
και τις αναισχυντίες που διέπραξαν 
οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά την κυβερνητι-
κή τους θητεία από το 2015 κι ύστε-
ρα, βρισκόμαστε στο ολοκληρωτι-
κό ναδίρ της δημοφιλίας για την πο-
λιτική και τους πολιτικούς εν γένει, 
που ταυτίζονται, στη συνείδηση των 

περισσότερων, με το ψεύδος, την αν-
θρωποφαγία, τον ηθικό μηδενισμό. 
Έτσι, η κρίση της πολιτικής δεν δια-
φαίνεται μόνο στην εκτόξευση των 
ποσοστών λευκού/αποχής, αλλά και 
στο ότι ο συνδικαλισμός φυλλορρο-
εί, πλήρως απονομιμοποιημένος 
στη συνείδηση των εργαζόμενων, 
η φοιτητική πολιτική και οι παρατά-
ξεις βιώνουν τη μεγαλύτερη κρίση 
συμμετοχής στην ιστορία τους, ενώ 
ακόμα και αυτές οι οργανώσεις της 
άκρας αριστεράς και των αντιεξου-

σιαστών συρρικνώνονται ή καταπο-
ντίζονται, όντας σε πολλαπλά εσω-
τερικά, ηθικά, πολιτικά και οραματι-
κά αδιέξοδα. 

Ωστόσο, αν πριν δέκα χρόνια το 
κενό σε επίπεδο πολιτικής συλλο-
γικότητας καλυπτόταν από μια ανα-
δίπλωση στην ψευδοευημερεύουσα 
ιδιωτικότητα των ανθρώπων, σήμε-
ρα η ανέχεια δεν επιτρέπει ατομικι-
στικούς και καταναλωτικούς παρα-
δείσους. Γι’ αυτό και η ενέργεια του 
κόσμου μεταβιβάζεται σε άλλες 
όψεις συλλογικής έκφρασης της 
κοινωνίας, ιδίως σε ό,τι έχει να κάνει 
με τη μνήμη και την ταυτότητά της. 

Πολλοί σκληροπυρηνικοί της 
πολιτικής, και ιδίως οι «αντιμνημο-
νιακοί», θα στηλιτεύσουν, μέσα στον 
απίστευτο οικονομισμό τους, αυτήν 
την στροφή, ως «αναχωρητισμό». 
Τίποτε αναληθέστερο: Το «ταυτοτι-
κό κύμα» που εντοπίζεται σήμερα 
στο υπόστρωμα της κοινωνίας απο-
τελεί μια έμμεση, αλλά σαφή πολιτι-
κή δήλωση ότι πλέον η αντιπαράθε-
ση με το σύστημα έχει αγγίξει τις πιο 
βαθιές, θεμελιακές βάσεις της κοι-
νωνίας μας: Την πνευματική της υπό-
σταση που τη συγκροτεί ως τέτοια. 

Γι’ αυτό, για παράδειγμα, πλέ-
ον, στα πανεπιστήμια η συμμετοχή 
των νέων στις διάφορες πολιτιστικές 

ενώσεις Ποντίων, Κρητών, Ηπειρω-
τών, Θρακών, Μακεδόνων, Βλάχων, 
αυξάνεται διαρκώς και αγγίζει επί-
πεδα μαζικότητας τα οποία οι παρα-
τάξεις δεν φτάνουν ούτε στα πιο τρε-
λά τους όνειρα. Και γι’ αυτό, οι μεγά-
λες πανελλαδικές συνάξεις των πο-
λιτιστικών ομοσπονδιών βάζουν τα 
γυαλιά στα πολιτικά συνέδρια όλων 
των κομμάτων εξουσίας. 

Αυτή η μεταστροφή, από τη χρεο-
κοπημένη πολιτική της μεταπολίτευ-
σης στον πολιτισμό, δεν αποτελεί μο-
ναχά ένα τεκμήριο για το τέλος της 
τελευταίας. Συνιστά και μια μεγάλη 
αναδίπλωση, που δεικνύει ότι ο νε-
οέλληνας έχει κατανοήσει πως το 
αξιακό υπόβαθρο της κοινωνίας του, 
έτσι όπως την είχε διαμορφώσει τις 
τελευταίες δεκαετίες, έχει εξαντλη-
θεί οριστικά και γι' αυτό επιθυμεί να 
στραφεί προς παλαιότερες και πιο 
ευγενικές εκδοχές του είναι του. 

Ας ελπίσουμε ότι οι κανίβαλοι 
της «θνήσκουσας πολιτικής» θα 
αφήσουν αυτό το ρεύμα να εξελιχθεί 
ελεύθερα, ώστε να δώσει τα θετικά 
στοιχεία που έχει να δώσει στην κοι-
νωνία μας, δίχως να το κάνουν, βίαια 
κι αυτό, μέρος του τεχνητού φατρια-
σμού που διατηρούν για λόγους αυ-
τοσυντήρησης. 

 Όσοι με γέλασαν, όσοι με κέρασαν
πικρό ποτήρι και άχρηστους κανόνες,
θα ηττηθούν απ' ό,τι πιο αδύναμο
από τη χλόη που σκεπάζει ερειπιώνες.

Θ. Παπακωνσταντίνου, «Σαμπάχ» (2000)

Τ 

ις τελευταίες μέρες, ένα καινούρ-
γιο τραγούδι και το αντίστοιχο βίντεο 
κλίπ κάνουν το γύρο του διαδικτύου. 
Η Μαρίνα Σάττι με τη Μάντισσα” με 

μελωδία και στίχο που μοιάζουν να «έρχονται 
από μακριά», τραγουδάει στους δρόμους ενός 
μεταμοντέρνου ερειπιώνα του αθηναϊκού κέ-
ντρου, συνοδευόμενη από τον χορό νέων κορι-
τσιών, σε μια προφανή αντίστιξη ανάμεσα στη 
ζωτικότητα και τη θέληση για χαρά και ζωή 
από τη μια και την παγωμένη νεκρή ζώνη της 
μνημονιακής μητρόπολης από την άλλη. Η δι-
αφορά του συγκεκριμένου καλλιτεχνικού χά-
πενινγκ από ανάλογα του παρελθόντος είναι 
πως αντλεί μεγάλο μέρος της δυναμικής του 
από παραδοσιακό μουσικό ρυθμό και θεματι-
κή, αναβαπτισμένα σε μια σύγχρονη αισθητική.

Η Μάντισσα δίνει αφορμή για γενικότε-
ρες σκέψεις.

Ο ερειπιώνας της σύγχρονης Ελλάδας εί-
ναι αποτέλεσμα της αποσυνθετικής δράσης 
των μνημονιακών πολιτικών, αλλά και της 
αδυναμίας της ελληνικής κοινωνίας να προτά-
ξει εναλλακτικό σχέδιο και να διαφυλάξει όσα 
θα άξιζε να διαφυλαχτούν από την κληρονομιά 
της. Έχει αρχίσει να παγιώνεται ο χαρακτήρας 
της χώρας ως προτεκτοράτου με ελάχιστη έως 
μηδαμινή πολιτική, οικονομική, αλλά και πολι-
τιστική αυτονομία και έχουν ήδη αρχίσει να δι-
αφαίνονται οι νέοι πόλοι ισχύος, παράλληλα με 
την αναδιάταξη των παλιών.

Αυτό που μεσοπρόθεσμα διακυβεύεται εί-
ναι η δυνατότητα της ελληνικής κοινωνίας να 
αναπαράγεται ως στοιχειωδώς αξιοπρεπής, 
ευνομούμενη και παραγωγική οντότητα. Ο πα-
γκοσμιοποιητικός οδοστρωτήρας δεν αναδια-
τάσσει μόνο τους οικονομικούς και πολιτικούς 
πόλους εξουσίας, αλλά επιφέρει μια πρωτο-
φανή κοινωνική αποσύνθεση. Καταστρέφει 
την επιθυμία αλλά και τη δύναμη των Ελλή-
νων να δημιουργούν, να παράγουν, όχι μόνο 
στο επίσημο επίπεδο, αλλά και στο ανεπίσημο 
και άτυπο.

Οι ποικιλώνυμες ελίτ, μέσα στην αλαζο-

νική μέθη της υποτιθέμενης παντοδυναμίας 
τους, ξεχνούν (ή μήπως αγνοούν;) πως η όποια 
δύναμή τους είναι αδυναμία αν δεν τροφοδο-
τείται, αναζωογονείται και εμπλουτίζεται από 
την επινοητικότητα, τη γνώση και τη ζωτικότη-
τα ενός υγιούς κοινωνικού σώματος. Ενός κοι-
νωνικού σώματος που στις σημερινές συνθή-
κες είναι όλο και πιο νωθρό και αποπροσανα-
τολισμένο, χωρίς δεσμούς ή θετικά κίνητρα για 
δράση, με χαμηλές προσδοκίες, απορροφημέ-
νο, στη μεγάλη του πλειονότητα, από τη φροντί-
δα για την καθημερινή του επιβίωση.

Εκείνο που συγκινεί και εκπλήσσει ταυτό-
χρονα στη Μάντισσα είναι η συνεύρεση μιας 

νέας γενιάς με τους εκφραστικούς τρόπους των 
παλαιότερων. Οι νέες τεχνολογίες και τεχνικές 
που χρησιμοποιούνται στο τραγούδι δεν εμπο-
δίζουν την έκφραση ενός πηγαίου αίσθηματος. 
Παρόμοιες τάσεις στο ελληνικό τραγούδι έχουν 
εμφανιστεί πρόσφατα, με ροκ συγκροτήματα 
που εμπνέονται από και την ελληνική μουσι-
κή παράδοση και παράλληλα την εκσυγχρο-
νίζουν. Φαίνεται πως ένα κομμάτι της νεολαί-
ας προτάσσει τη γνώση, το κέφι και τη ζωτική 
της δύναμη στον θανατηφόρο και αποδομητικό 
μηδενισμό του παρασιτισμού και της πνευμα-
τικής αποικιοποίησης. Οι «αδύναμοι» γίνονται 
δυνατοί μέσω της δημιουργικότητάς τους («γί-
ναν δυνατά τα αδύνατα») και παλεύουν (και θα 
νικήσουν;) «δίχως πανοπλία».

Χρέος όλων όσοι συνειδητοποιούν την 
ανάγκη μιας αναστροφής της παρακμιακής 
μετεξέλιξης της χώρας είναι να ενθαρρύνουν 
και να στηρίξουν κάθε προσπάθεια υλικής και 
πνευματικής αναγέννησης, κάθε προσπάθεια 
που αντιτάσσει στην αμοραλιστική «παντοδυ-
ναμία» το ήθος και την ομορφιά που «έρχονται 
από μακριά».

Σ.Σ. 

Αδυναμία, παντοδυναμία και ... Μαρίνα Σάττι

Το «ταυτοτικό κύμα» 
Η στροφή των ελλήνων προς τα πολιτιστικά κοινά 

Του Γιώργου Ρακκά

Σήμερα, και ιδίως μετά τις απάτες και τις αναισχυντίες που διέπραξαν οι ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατά την κυβερνητική τους θητεία από το 2015 κι ύστερα, βρισκό-
μαστε στο ολοκληρωτικό ναδίρ της δημοφιλίας, για την πολιτική και τους πο-
λιτικούς εν γένει.
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Εναλλακτικές 
Εκδόσεις
προσεχείς 
κυκλοφορίες:

Πρόσφατα, ο ηθοποιός Κώστας Καζάκος, 
σε δηλώσεις του, τις οποίες ανασκεύασε 
αργότερα, χαρακτήρισε, τη μετανάστευ-
ση των νέων, μια κατ’ ουσίαν προδοσία. 
Θύελλα αντιδράσεων, λοιδορίες, κραυγές 
και αμέτρητη οργή ξεσηκώθηκαν κατά 
του ηθοποιού από ένθερμους υποστηρι-
κτές του αστικού και του αριστερού κο-
σμοπολιτισμού.  

Ε 

ντυπωσιακή δεν ήταν μόνο η οργή 
για τον Καζάκο, αλλά η απαξίωση και 
η υποτίμηση της ίδιας της χώρας, για 
την οποία κανείς υπερ-εκπαιδευμέ-

νος δεν αξίζει να προσπαθήσει. Αριστεροί, που 
αδιάκοπα μιλούν για ξένη κατοχή, γερμανική 
Ευρώπη και απώλεια της εθνικής κυριαρχίας, 
εντέλει απελευθέρωσαν τον βαθύ αντισυλλο-
γικό εαυτό τους. Είναι οι ίδιοι που θαυμάζουν 
τους ζαπατίστας, τους Κούρδους που πολεμούν 
για πατρίδα και διαλαλούν τα αυτόνομα τοπικά 
εγχειρήματα ανά την Ελλάδα και τον κόσμο και 
ταυτόχρονα απαξιώνουν τον λαό που δεν δη-
μιουργεί μαζικό κίνημα ανατροπής. Ο μηδε-
νισμός της εθνικής ταυτότητας, της συλλογικής 
κοινοτικής συνείδησης, είναι παρών. Η αέναη 
μάχη του ατομικού με τα συλλογικό, καταλήγει 
με καθολική επικράτηση του πρώτου. 

Η λέξη προδοσία προκαλεί και διεγείρει 
έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, σε ένα 
ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα. Και, ασφαλώς, σε 
ατομικό επίπεδο, είναι σεβαστή η απόφαση 
του ανθρώπου να μεταναστεύσει. Οπωσδήπο-
τε, ανάμεσα στους νέους, υπάρχουν αμέτρητα 
απελπισμένα παιδιά και όχι μόνο οι «μεταπτυ-
χιακοί-διδακτορικοί» νέοι των βορείων προα-
στίων, που ήταν οι πρώτοι που έφυγαν. 

Το ζήτημα δεν είναι η ατομική απόφαση, 
αλλά η κατανόηση του μαζικού αυτού  φαινο-
μένου, υπό την οπτική μιας πολιτικής και πο-
λιτισμικής φαινομενολογίας. Το υπόρρητο μή-
νυμα της κατακραυγής, ξεκαθαρίζει όταν αλλά-
ξουμε το ερώτημα: Είναι φυσιολογικό οι νέοι να 
μένουν και να αγωνίζονται στην πατρίδα τους;  Η 
απάντηση δόθηκε εδώ και είκοσι τουλάχιστον 
χρόνια. Και είναι αρνητική. Τότε που οι γονείς 
των σημερινών νέων παραδόθηκαν και γαλού-
χησαν τα παιδιά στο ατομικό κυνήγι της επί-
πλαστης ευμάρειας, η οποία συμβάδιζε με την 
ταυτόχρονη απαξίωση του τόπου και τη νεοφι-
λελεύθερη οδηγία του «απελευθερωτικού» κο-
σμοπολιτισμού. Τότε, που το μοναδικό ερμη-
νευτικό κλειδί του βίου, αλλά και η «ψυχολογία 
του αποικιοκρατούμενου», έγινε το δυτικό ατο-
μικιστικό φαντασιακό και ο εργαλειακός τρό-
πος σκέψης. 

Το ερώτημα, βέβαια, «πού θέλεις να πεθά-
νεις;» και όχι το «πού θέλεις να πας;» γέννη-
μα μιας αρχαιοελληνικής τελεολογίας και μιας 
ανατολικοορθόδοξης (αλλά και εν πολλοίς μη 
δυτικής) οντολογίας, ακραία αντικαπιταλιστικό 
στις μέρες μας, αποτελεί παράλογη σκέψη, ειδι-
κά για τους νάρκισσους «αριστερούς» μας. 

Μα και για τους υπηκόους μιας γιάπικης 
οικονομίας, η σκέψη αυτή που μπήκε πρόσφα-
τα και στο μάνατζμεντ (όχι να καθορίζεις τον 
στόχο, αλλά να φανταστείς το αποτέλεσμα υλο-
ποιημένο και να πας ανάποδα τα βήματα επί-
τευξης, ώστε να βρεις τον στόχο), αποτελεί τον 
τρόπο εκμετάλλευσης ατόμων ως οικονομικά 
όντα χωρίς πατρίδα.

Η οικονομική κρίση μεταμορφώνεται στον 
καταλύτη που περίμενε και ο τελευταίος διστα-
κτικός νέος, ώστε να κλείσει την πόρτα πίσω 
του. Η φυγή των νέων, ενώ προκαλείται από την 
άθλια οικονομική κατάσταση και την απουσία 
προοπτικής, ταυτόχρονα μοιάζει να εμπεδώνει 
φυσιολογικά τον νέο ανθρωπολογικό τύπο, τον 
καπιταλισμικό (καπιταλισμός και πολιτισμός) 
άνθρωπο-νομάδα. Σε μια χώρα όπως η Ελλά-
δα, όπου η προτροπή των γεροντότερων: «Να 
πας έξω να σπουδάσεις και να γυρίσεις. Η Ελλά-
δα χρειάζεται σπουδαγμένους νέους», θα αντικα-
τασταθεί από το: «Φύγε και μην κοιτάς πίσω σου. 
Δεν θα πας εσύ χαμένος για την Ελλάδα». 

Ο Ζαν Κλωντ Μισεά, στο βιβλίο του Τα μυ-
στήρια της Αριστεράς, μας θυμίζει κάτι ανάλο-

γο, που συνέβη στη Γαλλία το 2012, όταν η Λι-
μπερασιόν, προέτρεπε: «Νέοι της Γαλλίας, η σω-
τηρία βρίσκεται αλλού: κοπανήστε την!» ενώ το 
ΑΡΔΗΝ υπενθυμίζει το ανάλογου ύφους άρ-
θρο του Μιχάλη Μητσού στα ΝΕΑ (2013): «Το 
μέλλον ανήκει στους κοσμοπολίτες». Η αλλαγή 
των παραδοσιακών αξιών, η έλλειψη συλλογι-
κού οράματος, η παρασιτική οικονομική και 
πολιτισμική ιδεολογία του νεοελληνικού σχη-
ματισμού, η απαξίωση του πολιτικού, η εθνο-
μηδενιστική εκπαίδευση της παγκοσμιοποίη-
σης κ.ά, διαμόρφωσαν τις ψυχολογικές συνθή-
κες, ώστε πολλοί νέοι, «σαν έτοιμοι από καιρό», 
να μεταναστεύουν. 

Η απουσία και η αναζήτηση των νέων αν-
θρώπων στις μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των 
πρώτων μνημονιακών χρόνων (όταν η οικονο-
μική σφαγή δεν ήταν ακόμα έντονα συνειδη-
τή), ενώ εμπεριείχε το στοιχείο της αντίδρασης 
στην παρακμιακή ξύλινη πολιτική των πολιτι-
κών, δεν εξαντλούνταν μόνο σ’αυτήν. Διάχυτο 
ήταν και το πνεύμα μιας ουδέτερης στάσης για 
την Ελλάδα που χάνεται, αφού έτσι κι αλλιώς 
«εγώ, είχα αποφασίσει να φύγω έξω. Τώρα το 
μόνο που αλλάζει είναι ότι θα μείνω εκεί μετά 
τις σπουδές». 

Το κίνημά μας, μέσω της δημοτικής κίνη-
σης «Μένουμε Θεσσαλονίκη- Ούτε φυγή-ού-
τε υποταγή», έχει πάρει σαφή πολιτική θέση 
στο ζήτημα. Φωτεινό παράδειγμα, που χρειά-
ζεται να μπολιάσει και άλλες τοπικές κοινωνίες, 
ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών. Παράλληλα, 
χρειάζεται να εστιάσουμε στους νέους που ήδη 
έχουν μείνει και επιβιώνουν δύσκολα, με σι-
ωπηρή οργή αλλά και αξιοπρέπεια. Τους βλέ-
πεις παντού, σε βενζινάδικα, σε εταιρείες κού-
ριερ, είναι γκαρσόνια και εποχιακοί υπάλλη-
λοι κ.α. Να πολιτικοποιήσουμε την οργή τους 
και να τονώσουμε την αξιοπρέπειά τους με 
όραμα. Ταυτόχρονα, είναι κομβικό να στήσου-
με δεσμούς με εκείνους τους νέους στο εξωτε-
ρικό, που έχουν διακαή τον πόθο της επιστρο-
φής. Παράλληλα, να επιμείνουμε στο πεδίο της 
παιδείας και του πολιτισμού, μαχόμενοι για μια 
δημοκρατική, περιεκτικά εθνική παιδεία, απο-
δομώντας την εκπαίδευση της Αυτοκρατορίας. 

Του Δημήτρη Naπ. Γιαννάτου

Όσα δεν είπε ο Κώστας Καζάκος
Για τη μετανάστευση των νέων

“ 
Το ερώτημα, βέβαια, 

«πού θέλεις να πεθά-

νεις;» και όχι το «πού 

θέλεις να πας;», γέννη-

μα μιας αρχαιοελληνι-

κής τελεολογίας και μιας 

ανατολικοορθόδοξης 

οντολογίας, ακραία αντι-

καπιταλιστικό στις μέ-

ρες μας, αποτελεί παρά-

λογη σκέψη, ειδικά για 

τους νάρκισσους «αρι-

στερούς» μας. 

     ΙΔΕΕΣ
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Το φθινόπωρο του 2010, ο τότε 
πρόεδρος του Ιράν, Μαχμούντ 
Αχμαντινετζάντ, δήλωσε στον δι-
εθνή Τύπο ότι το Ιράν δεν έχει 
διαγράψει από τη μνήμη του 
την πεντάχρονη κατοχή από τις 
στρατιωτικές δυνάμεις των συμ-
μάχων στον Β’  ΠΠ και πως θα 
απαιτήσει πολεμικές αποζημι-
ώσεις για τις καταστροφές που 
υπέστη τη συγκεκριμένη περί-
οδο. Οι δηλώσεις του προκάλε-
σαν έκπληξη παγκοσμίως, απο-
τελώντας ταυτόχρονα την αφορ-
μή για την έρευνα ενός σχετικά 
άγνωστου επεισοδίου του Β' ΠΠ, 
που κάποιοι θα ήθελαν να είχε 
πραγματικά ξεχαστεί. Πόσο μάλ-
λον όταν αποτελεί σκοτεινό πα-
ράδειγμα της πραγματικής αξί-
ας κατασκευασμένων εννοιών, 
όπως αυτή της Χάρτας του Ατλα-
ντικού, πλαισιωμένης, στον κά-
λαθο των αχρήστων, με εκείνες 
της «αυτοδιάθεσης των λαών» 
και της «μη επέμβασης στα εσω-
τερικά των άλλων χωρών».

Τ 

ο καλοκαίρι του 1941, που 
έλαβαν χώρα τα γεγονό-
τα που εξιστορούνται στο 
παρόν άρθρο, η παγκό-

σμια στρατηγική κατάσταση είχε 
ως εξής: Η Μεγάλη Βρετανία και η 
ΕΣΣΔ είχαν βρεθεί ξαφνικά, εκού-
σες-άκουσες, σύμμαχοι, με τη δεύ-
τερη να βρίσκεται σε πλήρη υποχώ-
ρηση μετά τις εκπληκτικές επιτυχί-
ες των Γερμανών στα πρώτα στάδια 
της επιχείρησης «Μπαρμπαρόσ-
σα». Η σοβιετική ηγεσία είχε κε-
ραυνοβοληθεί από την επίθεση και 
η πολεμική μηχανή των ναζί φαινό-
ταν αήττητη, απειλώντας ευθέως τα 
μεγάλα αστικά κέντρα της ευρωπαϊ-
κής Ρωσίας. Οι ΗΠΑ δεν είχαν μπει 
ακόμη στον πόλεμο και η Βρετανία 
είχε χάσει ως τότε κάθε μάχη στην 
ξηρά εναντίον των Γερμανών, ανα-
γκάζοντας τον Τσόρτσιλ να δηλώ-
σει ότι «μέχρι στιγμής νικάμε μόνο 
τους Ιταλούς». Παρά ταύτα, η τιτάνια 
αναμέτρηση στο ανατολικό μέτωπο 
είχε ανακουφίσει τη γερμανική πί-
εση κατά της Βρετανίας και το πρό-
βλημα, πλέον, αναγόταν στο πώς θα 
ανεφοδιαζόταν ο «θείος Τζο» (Στά-
λιν) για να κρατήσει στη γερμανική 
επίθεση. Μια γρήγορη κατάρρευ-
ση των Ρώσων μέσα στο ’41 θα σή-

μαινε πιθανόν ένα δεύτερο γύρο της 
Μάχης της Αγγλίας, με απρόβλεπτα 
αποτελέσματα.

Οι δύο τρόποι ανεφοδιασμού 
των Ρώσων με εφόδια από τις ΗΠΑ 
και τη Μ. Βρετανία ήταν μέσω 
Ισλανδίας και Θάλασσας του Μπά-
ρεντς προς Αρχαγκέλσκ και Μούρ-
μανσκ, η οποία ήταν εκτεθειμένη 
στα γερμανικά αεροπλάνα και υπο-
βρύχια που εξέδραμαν από τις βά-
σεις της βόρειας Νορβηγίας και 
μέσω Βερίγγειου Πορθμού. Και οι 
δύο διαδρομές ήταν εξαιρετικά επι-
κίνδυνες και χρονοβόρες και ήταν 
ανοικτές μόνο το καλοκαίρι λόγω 
του πάγου. Έπρεπε να βρεθεί πάση 
θυσία μία ασφαλέστερη διαδρο-
μή, ανοικτή όλο τον χρόνο και χω-
ρίς πολλά προβλήματα λόγω και-
ρού. Η λύση που επιλέχθηκε τελικά, 
μετά από πρόταση του ιδίου του Στά-
λιν, ήταν αυτή του Ιράν το οποίο, για 
κακή του τύχη, είχε εγκαινιάσει το 
1938 έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο 
που συνέδεε το Αμπαντάν στον Περ-
σικό Κόλπο με το Μπαντάρ Σαχ στην 
Κασπία Θάλασσα, διασχίζοντας τη 
χώρα από άκρη σε άκρη. Οι άμοιροι 
Ιρανοί είχαν αναθέσει σε μία δανέζι-
κη εταιρεία την κατασκευή της σιδη-
ροδρομικής γραμμής, για να μη δεί-
ξουν προτίμηση σε κάποια από τις 
εταιρείες των Μεγάλων Δυνάμεων 
που ορέγονταν το έργο και δημιουρ-
γηθούν προβλήματα.

Τα προβλήματα, ωστόσο, δημι-
ουργήθηκαν όταν οι Βρετανοί, που 

κατείχαν το διυλιστήριο του Αμπα-
ντάν από το 1912 και ήταν αποφασι-
σμένοι να κρατήσουν τον έλεγχό του 
μέσω της Αγγλο-Ιρανικής Εταιρείας 
Πετρελαίου (μετέπειτα ΒΡ), άρχισαν 
να πιέζουν τον σάχη του Ιράν, Ρεζά 
Σαχ Παχλεβί, να διακόψει τις εμπο-
ρικές σχέσεις της χώρας του με τη 
Γερμανία και να απελάσει τους Γερ-
μανούς που εργάζονταν στη χώρα. 
Το αστείο είναι πως, κατά την ίδια τη 
βρετανική πρεσβεία στην Τεχεράνη, 
το 1940 βρίσκονταν περίπου 1000 
Γερμανοί και 2590 Βρετανοί σε ολό-
κληρο το Ιράν.

Παρ’ όλα αυτά, οι πιέσεις τόσο 
από τους Σοβιετικούς (επίσημους 
συμμάχους των Γερμανών ως τις 
22/6/1941), όσο κι από τους Βρε-
τανούς, συνεχίστηκαν, κατηγορώ-
ντας για φιλογερμανισμό την ιρανι-
κή κυβέρνηση, η οποία διακήρυττε 
σε όλους τους τόνους την ουδετερό-
τητά της στον πόλεμο.

Τελικά, μετά από την παράδοση 
στον Σάχη ενός συγκαλυμμένου τε-
λεσιγράφου για εκδίωξη όλων των 
Γερμανών υπηκόων από το ιρανικό 
έδαφος, στις 19 Αυγούστου και χω-
ρίς την κήρυξη πολέμου κατά της 
χώρας, υπήρξε ταυτόχρονη εισβολή 
βρετανικών στρατευμάτων από το 
Ιράκ (το οποίο είχε καταληφθεί τον 
Μάιο του '41) και σοβιετικών από 
τον βορρά (από το Αζερμπαϊτζάν και 
το Τουρκμενιστάν). Οι Βρετανοί δι-
έθεσαν για την επιχείρηση δύο με-
ραρχίες και μία ταξιαρχία πεζικού 
(ινδικές) και δύο τεθωρακισμένες 

ταξιαρχίες (μία ινδική και μία βρε-
τανική) και οι Σοβιετικοί ακολούθη-
σαν τον «ρώσικο τρόπο», ρίχνοντας 
στη μάχη τρεις ολόκληρες σοβιετι-
κές στρατιές, υποστηριζόμενες από 
1000 άρματα μάχης σε μια στιγμή 
του πολέμου που τα στρατεύματα 
αυτά ήταν απαραίτητα επειγόντως 
στις μάχες κατά της Βέρμαχτ, στο ευ-
ρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων.

Η επίθεση ξεκίνησε την αυγή 
της 25ης Αυγούστου με τους Βρε-
τανούς να βομβαρδίζουν την Τεχε-
ράνη και το Καζβίν και τους Σοβι-
ετικούς το Αρνταμπίλ, το Ραστ και 
την Ταυρίδα σκοτώνοντας εκατοντά-
δες αμάχους. Ο αιφνιδιασμός των 
Ιρανών ήταν πλήρης και η άρνη-
ση του σάχη να προβεί σε ανατινά-
ξεις δρόμων, γεφυρών και της ολο-
καίνουριας σιδηροδρομικής γραμ-
μής, στην προσπάθειά του να δια-
σώσει τις υποδομές που μόλις είχαν 
κατασκευαστεί, βοήθησε τα μέγιστα 
στη γρήγορη επικράτηση των «συμ-
μάχων».

Χωρίς υποστήριξη και αντιμέ-
τωπες με υπέρτερες και καλύτερα 
εξοπλισμένες δυνάμεις, οι ιρανικές 
μονάδες είχαν βαριές απώλειες και, 
στις 29/8, η όποια αντίσταση κατέρ-
ρευσε. Ως τις 17 Σεπτεμβρίου ολό-
κληρη η χώρα είχε καταληφθεί και 
μοιραστεί στα δύο, οι Σοβιετικοί εί-
χαν μπει στην Τεχεράνη και ο σάχης 
είχε εξοριστεί. Στη θέση του τοποθε-
τήθηκε ο ελέγξιμος γιος του, Μοχά-
μαντ Ρεζά Παχλεβί, ο γνωστός μετέ-
πειτα Σάχης της Περσίας, ο οποίος 

εξαναγκάστηκε να υπογράψει συν-
θήκη συμμαχίας με τη Βρετανία και 
την ΕΣΣΔ και να κηρύξει τον πόλε-
μο στη Γερμανία. Σημειωτέον, στη 
συνθήκη υπήρχε η πρόβλεψη πως 
οι σύμμαχοι θα αποσύρονταν από 
το Ιράν έξι μήνες μετά τη λήξη των 
εχθροπραξιών του Β' ΠΠ.

Παρά το γεγονός ότι η μάχη για 
το Ιράν ήταν σύντομη οι επιπτώσεις 
της ήταν καταστροφικές. Ο κρατι-
κός μηχανισμός είχε πληγεί και δη-
μιουργήθηκαν ελλείψεις σε τρό-
φιμα και βασικά είδη. Οι Σοβιετι-
κοί προχώρησαν στην απαλλοτρί-
ωση της σοδειάς στο βόρειο Ιράν 
με αποτέλεσμα θανάτους από πεί-
να σε κάποιες περιοχές. Η διατρο-
φική κρίση επιδεινώθηκε λόγω 
του γεγονότος ότι τα ξένα στρατεύ-
ματα στη χώρα ζούσαν από τις το-
πικές προμήθειες και χρησιμοποι-
ούσαν το δίκτυο μεταφορών απο-
κλειστικά για τη διακίνηση στρατι-
ωτικού εξοπλισμού προς βορρά. Το 
1942 ξέσπασαν ταραχές λόγω του 
λιμού στην πρωτεύουσα και ο πλη-
θωρισμός εκτοξεύτηκε στο 450%. 
Ο σκοπός των εισβολέων είχε επι-
τευχθεί. Ο ιρανικός διάδρομος ήταν 
ασφαλής και σύντομος και, κατά τη 
διάρκεια του πολέμου, το 1/3 του 
υλικού που έλαβαν οι Σοβιετικοί ως 
βοήθεια από τις ΗΠΑ μεταφέρθηκε 
εκεί μέσω Ιράν.

Τα προβλήματα των Ιρανών δεν 
τελείωσαν με το πέρας του πολέμου. 
Μπορεί οι Βρετανοί επισήμως να 
αποσύρθηκαν, αλλά συνέχισαν να 
ελέγχουν τα πετρέλαια της περιο-
χής μέσω της ΒΡ και του διυλιστη-
ρίου του Αμπαντάν και το 1953, σε 
αγαστή συνεργασία με τη CIA, ορ-
γάνωσαν πραξικόπημα κατά της 
δημοκρατικά εκλεγμένης κυβέρνη-
σης που απειλούσε με εθνικοποίη-
ση το διυλιστήριο και επανέφεραν 
δυναμικά τον άνθρωπό τους, Σάχη 
Ρεζά Παχλεβί. Όσο για την ΕΣΣΔ, 
προσπάθησε με τη σειρά της να βά-
λει χέρι στις πετρελαιοπηγές της 
Κασπίας και να δημιουργήσει τετε-
λεσμένα στο Β. Ιράν με τη δημιουρ-
γία δύο «λαϊκών δημοκρατιών» (του 
ιρανικού Αζερμπαϊτζάν και του ιρα-
νικού Κουρδιστάν), οι οποίες διε-
λύθησαν εις τα εξ ων συνετέθησαν 
με την απόσυρση των σοβιετικών 
στρατευμάτων τον Μάιο του 1946. 

Ιράν 1941, επιχείρηση Υποστήριξη
Η βρετανοσοβιετική εισβολή και κατάληψη του ιράν

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Η επίθεση ξεκίνησε 

την αυγή της 25ης 

Αυγούστου με τους 

Βρετανούς να βομ-

βαρδίζουν την Τε-

χεράνη και το Καζ-

βίν και τους Σοβι-

ετικούς το Αρντα-

μπίλ, το Ραστ και 

την Ταυρίδα σκο-

τώνοντας εκατο-

ντάδες αμάχους. 
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«Μία από τις εμετικές εικόνες 
του 2002 είναι αυτή του πρω-
θυπουργού μας να γονατίζει 
στην εκκλησία τα Χριστού-
γεννα και να προσεύχεται για 
την ειρήνη, ενώ την ίδια στιγ-
μή ετοιμάζεται να συμβάλει 
στη δολοφονία χιλιάδων αθώ-
ων ανθρώπων στο Ιράκ». 

(Από την ομιλία του Χάρολντ 
Πίντερ στη Βουλή των Κοινοτήτων, 

αναφερόμενος στον Τόνι Μπλερ). 

Ο 

Χάρολντ Πίντερ είναι 
ίσως ο σημαντικότερος 
δραματουργός της Με-
γάλης Βρετανίας, αλλά 

και της Ευρώπης μεταπολεμικά. Το 
έργο του είναι ευρύτερα γνωστό στο 
ελληνικό κοινό, μιας και έχει υπάρ-
ξει ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα 
σε δεκάδες Έλληνες σκηνοθέτες, οι 
οποίοι μας έχουν προτείνει τα έργα 
του εδώ και δεκαετίες. Σε αυτά μπο-
ρεί να βρει ο θεατής τον προβλη-
ματισμό του συγγραφέα γύρω από 
υπαρξιακά προβλήματα όσο και αν-
θρώπινα πάθη. Η μνήμη, ο έρω-
τας, η οικογένεια και η εξουσία είναι 
από τις σταθερές αναφορές γύρω 
από τις οποίες κινούνται οι ήρωες 
των έργων του, τους οποίους ο συγ-
γραφέας προσεγγίζει με μια αναλυ-
τική, ανατομική θα λέγαμε, επιθυ-
μία, προσπαθώντας να εισχωρήσει 
στα βαθύτερα του ανθρώπου.  

Ξεκινώντας με μία κοινωνιολο-
γική ανησυχία, την οποία θα βρει 
ο θεατής διάχυτη στα έργα των δύο 
πρώτων δεκαετιών του βίου του, 
θα περάσει σταδιακά σε μια ολοέ-
να και πιο έντονη πολιτικοποίηση 
κατά τις δεκαετίες του 1980 και του 
1990. Ένα μέρος των θεατρικών του 
ασχολείται με την υπεράσπιση της 
ελευθερίας και των ανθρώπινων δι-
καιωμάτων, μιας και υπήρξε σφο-
δρός πολέμιος της λογοκρισίας και 
της απολυταρχικής εξουσίας καθε-
στώτων. Όσο και αν δεν αναφέρε-
ται ξεκάθαρα στα κείμενά του, από 
τις αφορμές για τη συγγραφή κά-
ποιων από αυτών υπήρξε η επίσκε-
ψή του στην Τουρκία, μαζί με τον 
συγγραφέα Άρθουρ Μίλερ, όπου 
από τις κοινωνικές συναναστροφές 
του ενημερώθηκε για τη βία, αλλά 
και τα βασανιστήρια που ασκούσε 
το τουρκικό καθεστώς ενάντια στους 
αντιπάλους του. Με την αφορμή 

αυτή, μάλιστα, έγραψε το μονόπρα-
κτο Ένα για τον Δρόμο (1984), στο 
οποίο πραγματεύεται τη σχέση βα-
σανιστή και βασανιζόμενου, όχι συ-
γκεκριμένα στην τουρκική επικρά-
τεια, αλλά για όπου η βία της εξου-
σίας ξεπερνάει κάθε όριο. Μάλιστα, 
μερικά χρόνια αργότερα (1988), θα 
γράψει τη Βουνίσια Γλώσσα, με θέμα 
την καταπίεση των Κούρδων στην 
Τουρκία: «Αφορά την απώλεια της 
ελευθερίας της έκφρασης, όχι μόνο 
στην Τουρκία, αλλά και στην Αγγλία 
– την καταστολή των ιδεών, του λό-
γου και της σκέψης», είχε δηλώσει 
χαρακτηριστικά. 

Στο Νέο Θέατρο Κατερίνα Βα-
σιλάκου, τις μέρες αυτές έχει ανέ-
βει, με την επωνυμία Φωνές, μια 
σκηνική σύνθεση του Μάνου Κα-
ρατζογιάννη, η οποία περιλαμβά-
νει τέσσερα μονόπρακτα: το Κάπου 
σαν την Αλάσκα (1982), το Νύχτα 
(1969), το Οικογενειακές Φωνές 
(1981) και το Ένα για τον Δρόμο 
(1984). Το πρώτο αναφέρεται σε μια 

σπάνια νόσο, τη ληθαργική εγκεφα-
λίτιδα, εξαιτίας της οποίας χιλιάδες 
ασθενείς έπεφταν σε κώμα (σε αυτή 
την επιδημία αναφέρεται και η ται-
νία Ξυπνήματα με τον Ρόμπιν Γου-
ίλιαμς) για να ξυπνήσουν απρόσμε-
να ύστερα από πάρα πολλά χρόνια. 
Στο συγκεκριμένο, η αφύπνιση της 
ασθενούς, μετά από μια τριακοντα-
ετία περίπου, θέτει το θέμα της μνή-
μης, της επαφής με την πραγματι-
κότητα (σε μεταφορικό επίπεδο), 
αλλά και των κοινωνικών σχέσεων. 
Στο δεύτερο μονόπρακτο, τη Νύ-
χτα, το οποίο είναι και το μοναδικό 
της πρώτης περιόδου του συγγρα-
φέα, αναφέρεται στη σχέση ανάμε-
σα σε ένα ζευγάρι,  η πολυετής συμ-
βίωση του οποίου το έχει βουλιάξει 
στη συνήθεια. Και είναι η επαναφο-
ρά των αναμνήσεων της γνωριμίας 
τους που μπορεί, ίσως, να λειτουρ-
γήσει λυτρωτικά. Στις Οικογενεια-
κές Φωνές, παρόντες είναι η μητέ-
ρα, ο γιος και η σκέψη του νεκρού 
πατέρα.  Μέσα από μια παράθεση 

παράλληλων μονολόγων (οι οποί-
οι δεν τέμνονται) παρουσιάζεται η 
αποξένωση που κυριαρχεί στην οι-
κογένεια, με το αισιόδοξο στοιχείο 
να είναι η επιθυμία του γιού για την 
επανασύνδεσή της, αλλά και την ου-
σιαστική λειτουργία της σε κοινωνι-
κό επίπεδο. Το τελευταίο, το Ένα για 
τον Δρόμο, που προαναφέραμε, εί-
ναι ένα από τα πρώτα θεατρικά που 
σηματοδοτούν την πολιτική ακτιβι-
στική δράση του Πίντερ. Δράση η 
οποία ξεδιπλώθηκε αρκετά έντο-
να το επόμενο χρονικό διάστημα, 
μιας και ο συγγραφέας συμμετείχε 
ενεργά σε κοινωνικά και πολιτικά 
κινήματα. Άξονας του τέταρτου μο-
νόπρακτου, οι ψυχολογικές σχέσεις 
εξουσίας που αναπτύσσονται ανά-
μεσα σε ένα βασανιστή και την οι-
κογένεια που ανακρίνει, με τραγικό 
θύμα τον μικρό της γιο, ο οποίος φέ-
ρει το μικρό όνομα του βασανιστή 
του. Μια αναφορά στην αναπαρα-
γωγή των θυμάτων σε βασανιστές. 

Ο Μάνος Καρατζογιάννης 
προφανώς και τρέφει μεγάλη αγά-
πη και σεβασμό για τον Άγγλο δρα-
ματουργό. Ταυτόχρονα δείχνει και 
μια βαθιά γνώση για το έργο του. 
Υποθέτουμε ότι η επιλογή των τεσ-
σάρων αυτών μονόπρακτων έχει να 
κάνει με την επιθυμία του να μην 
ακολουθήσει την πεπατημένη του 
ανεβάσματος για μία ακόμη φορά 
ενός ήδη γνωστού έργου του συγ-
γραφέα. Και η προσπάθειά του δεί-
χνει να χαρακτηρίζεται από μια ει-
λικρινή επιθυμία για συνάντηση με 
το έργο του. Δεν γνωρίζουμε αν η 
επιλογή των τεσσάρων μικρών αυ-

τών έργων έχει να κάνει με κάποια 
διάθεση πλουραλιστικής κατάθε-
σης για το έργο του συγγραφέα. Δεί-
χνει όμως να μην υπάρχει ένα κοινό 
νήμα που να συνδέει αυτά τα τέσσε-
ρα έργα. Και παρά την καλή διάθε-
ση, εκεί ακριβώς φαίνεται να χω-
λαίνει η επιλογή  του. Εκ των πραγ-
μάτων διαθέτει πέντε σημαντικούς 
συντελεστές – ηθοποιούς, οι οποί-
οι επιφορτίζονται με την παρουσί-
αση της συνολικής παράστασης. 
Όμως η ευρεία θεματολογία δημι-
ουργεί διαφορετικές απαιτήσεις για 
κάθε ένα από αυτά. Έτσι, όσο και αν 
ο Δημήτρης Καταλειφός και η Όλια 
Λαζαρίδου είναι από τα σημαντικό-
τερα κεφάλαια, στο επίπεδο της ερ-
μηνείας, που διαθέτει η θεατρική 
σκηνή του τόπου μας, όσο και αν σε 
κάποια από αυτά οι ερμηνείες τους 
είναι αξιολογότατες, δεν μπορούν 
να αποδώσουν στο έπακρο τις δι-
αφορετικές και διαφοροποιημένες 
απαιτήσεις που απαιτεί κάθε ένα 
από τα τέσσερα αυτά μονόπρακτα. 
Και αυτό, λειτουργώντας καθοριστι-
κά, δημιουργεί μια διάχυτη αίσθη-
ση ανισότητας για το σύνολο της πα-
ράστασης. Αξίζει όμως να αναφερ-
θούμε στις πολύ καλές ερμηνείες 
του Δημήτρη Καταλειφού στο πρώ-
το και τρίτο μονόπρακτο, της Όλιας 
Λαζαρίδου ειδικά στο Κάπου στην 
Αλάσκα αλλά και στις έντιμες και 
ειλικρινείς ερμηνείες των υπόλοι-
πων ηθοποιών στα μονόπρακτα στα 
οποία συμμετέχουν. 

Όσο και αν είναι δεδομένη η 
αγάπη, το μεράκι και η ευαισθησία 
με την οποία αγκαλιάζει ο Μάνος 
Καρατζογιάννης τα τέσσερα μονό-
πρακτα των «Φωνών», έχει να αντι-
μετωπίσει την αμηχανία που αιω-
ρείται πάνω από το σώμα της παρά-
στασης. Ίσως γιατί ισχύει το ότι δεν 
είμαστε όλοι για όλα τα πράγματα. 
*Αξίζει να σημειώσουμε ότι, μέχρι 
τώρα, το Πάσχα λειτουργούσε ως 
ορόσημο για την περαίωση της θε-
ατρικής περιόδου. Το αξιοσημείωτο 
είναι ότι μετά τη συγκεκριμένη ημε-
ρομηνία δεκάδες έργα έκαναν πρε-
μιέρα (ανάμεσά τους και οι «Φω-
νές» του Πίντερ) και κάποια από 
αυτά έχουν παραστάσεις μέχρι σή-
μερα. Χαρακτηριστικό ίσως της δυ-
ναμικής που ενυπάρχει στη θεατρι-
κή σκηνή της χώρας μας. 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ιχνηλατώντας τον Πίντερ
«φωνές», σε σκηνοθεσία Μάνου Καρατζογιάννη

Χώρος: Νέο Θέατρο Κατερίνα 
Βασιλάκου, Πλαταιών και Προφή-
τη Δανιήλ 3, Μεταξουργείο 
Συγγραφέας: Χάρολντ Πίντερ 
Μετάφραση: Δήμος Κουβίδης 
Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζο-
γιάννης 
Σκηνικά: Γιάννης Αρβανίτης 
Κοστούμια: Βασιλική Σύρμα 
Μουσική: Αλέξανδρος Γκόνης 
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκου-
δάκη 
Χορογραφία: Ζωή Χατζηαντω-
νίου 

Παίζουν: Δημήτρης Καταλειφός, 
Όλια Λαζαρίδου, Λουκία Μιχαλο-
πούλου, Νίκος Πουρσανίδης, Μά-
νος Καρατζογιάννης και ο μικρός 
Σπύρος Γουλιέλμος 
Διάρκεια: 90 λεπτά 
Τιμές Εισιτηρίων: Κανονικό 
15 ευρώ, Φοιτητικό /ανέργων / 
ΑΜΕΑ / 12 ευρώ 
Διάρκεια Παραστάσεων: Έως 
τις 11 Ιουνίου 2017 
Παραστάσεις: Τετάρτη έως Σάβ-
βατο στις 21:15 και Κυριακή στις 
20:00
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Η Έμιλυ Ντίκινσον
του Τέρενς Ντέιβις

Η 
βιογραφία δεν είναι εύ-
κολη υπόθεση. ιδιαίτερα 
αν είναι να βιογραφήσεις 
μια ποιήτρια που έζη-

σε όλη της τη ζωή στη σκιά, για να 
φωτιστεί περισσότερο από μισόν αι-
ώνα αργότερα, ως εκείνη που «έχει 
να επιδείξει την πιο πρωτότυπη διά-
νοια απ’ οποιονδήποτε άλλο ποιητή 
της Δύσης, αρχίζοντας από τον Δά-
ντη, αν εξαιρέσουμε τον Σαίξπηρ».1  
Η ερημίτισσα παρθένος του Άμχερστ 
της Μασαχουσέτης, γεννήθηκε στις 
10 Δεκεμβρίου του 1830 και έζησε 
τα τελευταία της είκοσι χρόνια αυτοέ-
γκλειστη στο πατρικό της σπίτι. «Κλή-
θηκε πίσω», σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες λέξεις στο χαρτί, στις 15 Μαΐου 
1886. Μια εβδομάδα μετά, η αδελφή 
της Λαβίνια ανακάλυψε, σε ένα κλει-
δωμένο έπιπλο στο δωμάτιο της νε-
κρής, χιλιάδες χαρτάκια με ποιήματα, 
κάπου χίλια από αυτά καθαρογραμμέ-
να και ραμμένα σε τετράδια από την 
ίδια την Ντίκινσον. Μέχρι το τέλος 
του αιώνα θα έχουν τυπωθεί μόλις 
μερικές εκατοντάδες από τα ποιήμα-
τά της και μόλις το 1955, αφού εν τω 
μεταξύ τα χειρόγραφα είχαν περιέλ-
θει στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, 
θα εκδοθούν για πρώτη φορά άπα-
ντα και αποκαταστημένα τα ποιήματά 
της! Δυστυχώς, δεν είχε την ίδια τύχη 
η αλληλογραφία της, η οποία λογο-
κρίθηκε από την οικογένειά της και 
έφτασε στην τελική έκδοση του 1955 
με πολλά κενά. Λίγοι από τον στενό 
της κύκλο, ακόμα και από την οικο-
γένειά της, γνώριζαν ότι γράφει ποι-
ήση. Τα μετρημένα στα δάχτυλα του 
ενός χεριού ποιήματα που επιχείρησε 
να δημοσιεύσει ως νέα, δημοσιεύτη-
καν χωρίς την τελική της έγκριση και 
«διορθωμένα», πράγμα που την απέ-
τρεψε στη συνέχεια από τη δημοσιό-
τητα. Η δημιουργία της, όπως η ζωή 
της, έμεινε κρυφή μέχρι τον θάνατό 
της στα πενήντα έξι της χρόνια. Έχο-
ντας επίγνωση του έργου της και με 
εκούσιο τον εγκλεισμό της, λέει σε 
μια της επιστολή: «Βρήκα ένα πουλί, 
σήμερα το πρωί, εκεί κάτω – σ’ ένα 

1 Το σημειώνει ο Χάρολντ Μπλουμ, ο 
συγγραφέας του «Δυτικού κανόνα». Στο 
Έμιλυ Ντίκινσον, 44 ποιήματα & 3 γράμ-
ματα, επιλογή - μετάφραση - σχολιασμός 
- επίμετρο ερρίκος Σοφράς, εκδ. «Το ρο-
δακιό», 2005, σ. 117.

μικρό θάμνο στην άκρη του κήπου, 
γιατί κελαηδά, είπα, αφού κανείς δεν 
ακούει; Ένας λυγμός στο λαιμό, ένα 
πετάρισμα στο στήθος – “Δουλειά μου 
είναι να τραγουδώ” – κι έφυγε μα-
κρυά!»2

Το να αναμετρηθεί κανείς με ένα 
τέτοιο πρόσωπο στον κινηματογρά-
φο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθε-
ση. Βέβαια, το γεγονός ότι πολύ λίγα 
γνωρίζουμε για τη ζωή της βοηθά να 
αναπλάσει κανείς τον βίο της, (ανα)
δημιουργώντας τον. Ο Τέρενς Ντέι-
βις είναι και αυτός ένας ιδιότυπος κι-
νηματογραφικός ποιητής, με μια ολο-
δική του γλώσσα. είναι ένας από 
τους μεγάλους σύγχρονους –ο «με-
γαλύτερος εν ζωή», σύμφωνα με τη 
Γκάρντιαν3– Βρετανούς δημιουργούς. 
Η θέασή του μοιάζει να είναι εξ αρχής 
διαφορετική από της Ντίκινσον: «εί-
ναι κάτι που το βρίσκω τόσο άδικο. 
Θα έπρεπε να γνωρίσει μεγαλύτερο 
σεβασμό και τιμές πριν πεθάνει. αν 
αναγνωριστείς μετά τον θάνατό σου 
τι σημασία έχει στ’ αλήθεια; Καλό 
θα ήταν να αναγνωριστείς σε αυτήν 
τη ζωή, όσο είσαι ακόμα ανάμεσα 
στους ζωντανούς...».4 Ποιος ξέρει; 
Ίσως και οι πεθαμένοι να απολαμβά-
νουν τις τιμές. Ίσως να ζουν. Ίσως 
να αναστηθούν. «Η Ντίκινσον, αν και 
δεν προσχώρησε τυπικά στην επίσημη 
εκκλησία, έβρισκε παρηγοριά στην 
αναστάσιμη υπόσχεση των ευαγγελί-
ων και στο όραμα της αποκάλυψης»5. 
φορούσε τις τελευταίες δεκαετίες της 
ζωής της μόνο λευκά:

«Έκσταση και Τρόμος δονεί τα 
Μνήματα

Τα Σάβανα όταν λύνονται
Και τα Πλάσματα στο Θαύμα ντύ-

νονται
Δύο Δύο μαζί αναβαίνοντα.» 

(# 984, μτφ. ΚΜ.)

Ο Ντέιβις δεν είναι μεταφυσικός. Τον 
απασχολεί, ωστόσο, σαν καλό Άγγλο, 
η Βίβλος και το αυστηρό περιβάλ-
λον του πουριτανισμού. από το προη-
γούμενο «ταξίδι» του στις ΗΠα –The 
Neon Bible (1995), με την εκπληκτι-
κή Τζίνα ρόουλαντς–, αλλά και στις 

2 Όπ. π., σ. 144.
3 Andrew Pulver, Terence Davies on reli-
gion, being gay and his life on film: “De-
spair is awful because it’s worse than any 
pain”, The Guardian, 19/11/2015.
4 Τέρενς Ντέιβις: Σινεμά για τους αν-
θρώπους και την ελπίδα, συνέντευ-
ξη στον Γιώργο Κρασακόπουλο, flix.gr, 
10/3/2016. 
5 Έμιλυ Ντίκινσον, όπ. π., σ. 141.

επόμενες ταινίες του, Το βαθύ μπλε 
του έρωτα (2011) και Ένα τραγούδι 
για το ηλιοβασίλεμα (2015), στρέ-
φει τα βέλη του κατά της προτεστα-
ντικής αναλγησίας και υποκρισίας. Το 
ίδιο κάνει και εδώ. Η ταινία ξεκινάει 
από το αυστηρό παρθεναγωγείο Μά-
ουντ Χόλιοουκ, όπου για μια χρονιά 
φοίτησε στα δεκαεφτά της. Η διευθύ-
ντρια προστάζει τις τελειόφοιτες να 
χωριστούν, δεξιά εκείνες που είναι 
«έτοιμες να σωθούν», αριστερά όσες 
«ακόμα εργάζονται γι’ αυτό». Στη 
μέση παραμένει η Έμιλυ. Πεισμα-
τικά μόνη, όπως θα ζήσει όλη σχε-
δόν την υπόλοιπη ζωή της. Η πρό-
θεση του Ντέιβις γίνεται σαφής από 
το πρώτο πλάνο. Μια σκληράδα περι-
βάλλει εφεξής αυτά τα πρόσωπα των 
κοριτσιών της Νέας αγγλίας. αλλά ο 
Ντέιβις είναι ποιητής κι αυτός. Πηδά-
ει στον χρόνο με μια φωτογραφία. 

Όταν λίγο μετά η νεαρή Έμιλυ (Έμμα 
Μπελ) στήνεται στον φακό για την πε-
ρίφημη –και μοναδική– δαγκεροτυ-
πία, με ένα τράβελινγκ που την πλη-
σιάζει θα γίνει αίφνης η ώριμη Ντί-
κινσον (Σύνθια Νίξον). αλλά και 
όταν όλη η οικογένεια είναι στο με-
γάλο σαλόνι, αμίλητοι. Άλλος δια-
βάζει, άλλος ρεμβάζει. Ο Ντέιβις, 
πάλι με ένα κυκλικό τράβελινγκ 360 
μοιρών, περιστρέφει την κάμερά του 
γύρω από τα πρόσωπα, δίνοντας μέσα 
σε ένα και πάλι πλάνο όλη τη δραμα-
τουργία της οικογένειας, σαν μια ει-
κονογράφηση του ποιήματος #1473 
του corpus Ντίκινσον:

Τα ’παμε τα δικά μας αναμεταξύ μας
Κι αν κανένας δε μίλαγε απ’ τους 

δυο
Τον καλπασμό των λεπτών ακούγαμε

Και των δευτερολέπτων τα πέταλα
Σταθήκαν μπρος στον σφυγμό των 

ματιών μας
Ο χρόνος τη συμπόνια σήκωσε

Κιβωτούς μάς έφερε συγχώρεσης—

Τα αραράτ επήραμε  (μτφ. ΚΜ.)

Το τράβελινγκ –στην ταινία– αρχίζει 
από το πρόσωπο της Έμιλυ και συ-
νεχίζει, καθώς όλοι κάθονται τριγύ-
ρω σιωπηλοί: ο πατέρας Έντουαρντ, 
η αδελφή της Λαβίνια (Βίνι), ο αδελ-
φός της Όστιν, η κουνιάδα της Σού-
ζαν –η μόνη κοινωνός του πάθους 
της για την ποίηση– και προτελευταία 
δακρυσμένη η μητέρα Ντίκινσον, που 
ζητά από την κόρη της να παίξει έναν 
από τους παλιούς ύμνους. Κι εκείνη, 
καθώς η κάμερα ξαναγυρίζει πάνω 
της για να κλείσει τον κύκλο, κάθεται 
στο πιάνο και παίζει το «Μείνον μεθ’ 
ημών...» (Λουκ. 24:29), τον παλιό 
σκωτσέζικο ύμνο του Λυτ, εμπνευ-
σμένο από την πορεία στους εμμαούς. 
Όλη η οικογενειακή και θρησκευτική 
ταυτότητα των Ντίκινσον ξεδιπλώ-
νεται σε λίγα λεπτά εδώ, σε ένα και 
μόνο πλάνο. Μπορεί ο Ντέιβις να έχει 
τις δικές του εμμονές, αλλά η ποιη-
τική του ματιά –ευτυχώς– δεν αδι-
κεί τη μεγάλη ποιήτρια. Άφησε σί-
γουρα πολλά απέξω, όπως την πλού-
σια αλληλογραφία της και τα πρόσω-
πα που την έθρεψαν, ή τον ρεμβασμό 
της στη λιακάδα, όπως τον μαντεύου-
με στα ποιήματα. Έμεινε πιο πολύ στη 
θρησκευτική της ιδιότυπη σχέση με 
την πίστη. Άφησε πίσω και τον Σαίξ-
πηρ, που μετά τη Βίβλο υπήρξε ο με-
γάλος παιδαγωγός της. Άφησε τη μο-
ναχική της αναμέτρηση με τις λέξεις, 
τόσο σημαντική για τη διαμόρφωση 
του έργου της.

Κράτησε, ευτυχώς, την αναμέτρη-
ση με τον θάνατο. Σε ένα ακόμη μο-
νοπλάνο, πίσω από την ανοιχτή πόρ-
τα, δείχνει τη μητέρα να πεθαίνει με 
τις δυο της κόρες να τη θρηνούν. Και 
η κάμερα γράφει αυτόν τον σπαρακτι-
κό θρήνο σε ένα σπίτι που θύμιζε πε-
ρισσότερο ησυχαστήριο:

«αμέτρητες – οι Πόρτες – 
Σαν Κέδροι τα Δωμάτια –

απόρθητα στο βλέμμα –...»6

Η Σύνθια Νίξον επαινέθηκε για την 
ερμηνεία της στον ρόλο της ποιήτρι-
ας. Και δεν είναι μόνο η φυσιογνω-
μική ομοιότητα. Κατάφερε να δώσει 
με αδρές γραμμές τον εύχαρι χαρα-
κτήρα της, κατά τη νεότητα, και τη μό-
νωση και τη νευρική της ένταση κο-
ντά στο τέλος. ενδεχομένως να της 
στέρησε λίγη περισσότερη ζωντάνια 
η εμμονή του σκηνοθέτη στη θρη-
σκευτική κατήφεια και η απουσία από 
ανάσες, όπως η μοναχική της πάλη 
με την τέχνη της, ή άλλες ανακουφί-
σεις, όπως ας πούμε ο έρωτας, που 
έστω πλατωνικός, δονεί την καρδιά 
της, ή άλλα πιο μικρά και καθημερι-
νά, σαν τη μαγειρική και τον κήπο, 
ευχάριστες δραστηριότητες για την 
Ντίκινσον. Πάντως, το αποτέλεσμα 
είναι γοητευτικό και δίνει, ένα, έστω 
κάπως μακρινό, απείκασμα της ζωής 
της ποιήτριας, που στις περισσότερες 
πτυχές της μας παραμένει άγνωστη. 
Η Τζένιφερ ελ κυρίως, στον ρόλο 
της αδελφής της Βίνι, η Κάθριν Μπέ-
ιλι στον ρόλο της λαίδης Μπαφάμ, 
όπως και ο Κηθ Κάραντιν στο ρόλο 
του πατέρα συμπληρώνουν τον ερμη-
νευτικό κύκλο γύρω από την πρωτα-
γωνίστρια. Η φωτογραφία του φλό-
ριαν Χοφμάιστερ, στα 126 λεπτά της 
ταινίας, έχει ιδιαίτερο χαρακτήρα και 
γοητεία στα φωτισμένα με τις λάμπες 
εσωτερικά, χωρίς όμως κάτι το ιδι-
αίτερο στα εξωτερικά. Στην παραγω-
γή ακούγεται και ο δικός μας Σόλων 
(Σολ) Παπαδόπουλος, βραβευμένος 
κινηματογραφιστής με έδρα το Λί-
βερπουλ και μόνιμος συνεργάτης του 
Ντέιβις.

Η θρησκευτική αυστηρότητα κάνει 
τον Ντέιβις να στέκεται αμήχανα και 
αποστασιοποιημένα στο τέλος. Τε-
λευταία σκηνή είναι η κηδεία, με το 
χώμα να καλύπτει το τελευταίο πλά-
νο ως επιστέγασμα σε μια αρκετά με-
λαγχολική ταινία, χωρίς, νομίζω, να 
δικαιώνει το ασίγαστο πάθος (γιατί 
όχι και χαρά) της ποίησης, που μένει 
μόνη της να κοιτάζει αντίπερα –σαν 
την Ντίκινσον που τελείωσε τον βίο 
της πάνω στις λέξεις «called back»:

«Δεν είναι ένας επίλογος αυτός 
ο κόσμος

πολύ πιο πέρα συνεχίζεται
Αόρατος καθώς και η μουσική

αλλά πραγματικός σαν ήχος.»7 

6 # 466, Έμιλυ Ντίκινσον, όπ. π., σ. 27.
7 # 501, Ντίκινσον, επιλογή από το έργο 
της, Μετάφραση Μελισάνθης, εκδ. «Η μι-
κρή εγνατία», Θεσσαλονίκη 1980, σ. 29.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ήρεμο πάθος
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Προσεχείς εκδηλώσεις 

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η δυ-
νατότητα αποστολής κάθε φύλλου της εφη-
μερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή (pdf). 
Με μια απλή συνδρομή υποστήριξης 
(15€/χρόνο) και την ηλεκτρονική σας δι-
εύθυνση, θα σας στέλνουμε την εφημερίδα 
Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή… πριν ακό-
μα κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Την ίδια 
στιγμή, με την συμβολή σας βοηθάτε στην 
οικονομική επιβίωση της εφημερίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην τρά-
πεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομική επι-
ταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξενοφώντος 
4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. Τα στοιχεία 
του λογαριασμού είναι: Λογαριασμός Τρα-
πέζης: Εθνική Τράπεζα 116/768054-65, 
ΙΒΑΝ GR120110 1160 0000 1167 6805 
465, ΒΙC: ETHNGRAA, Δικαιούχος: Γιώρ-
γος Καραμπελιάς. Πείτε μας επίσης από 
ποιο τεύχος θέλετε να ενεργοποιηθεί η 
συνδρομή. Με το που καταθέσετε τα χρή-
ματα, θα σας στείλουμε την εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Αθήνα

15/6/2017 |  Εκδήλωση
«Μπαλίτσα όπως παλιά!»

Το Άρδην οργανώνει την Πέμπτη 15 
Ιουνίου στις 19.30 εκδήλωση – συζή-
τηση με θέμα: «Μπαλίτσα όπως πα-
λιά!  Αναζητώντας απάντηση στον 
εμπορευματοποιημένο αθλητισμό». 
Θα μιλήσουν: Σπύρος Βελλινιά-
της, προπονητής μπάσκετ, Δημήτρης 
Γιαννάτος, κοινωνιολόγος – βετεράνος 
ποδοσφαιριστής Λαρισαϊκού, Βασίλης 
Τσιάμης, Δημοσιογράφος – προπονη-
τής ανεξάρτητης ποδοσφαιρικής ομά-
δας. Συντονίζει: Μάκης Διόγος, αθλη-
τικός συντάκτης. Στον χώρο πολιτικής 
και πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής, Ξε-
νοφώντος 4, Σύνταγμα.

Αθήνα

19/6/2017 |  Συναντήσεις 
                         Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομι-
λεί την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2017 στις 
20.30 με τον Λάκη Προγκίδη με 
θέμα: «Ο Παπαδιαμάντης, η Δύση 
και ο ελληνικός δρόμος». Στο καφέ 
του Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα. Είσοδος 
ελεύθερη.

Αθήνα

10/6/2017 |  Μουσική Βραδιά
για το δημοτικό τραγούδι

Το  Άρδην και το Kέντρο Έρευνας 
του Eλληνικού Παραδοσιακού Πο-
λιτισμού (Ωδείο Σίμων Καράς) διορ-
γανώνουν μια βραδιά για το δημοτι-
κό τραγούδι, το Σάββατο 10 Ιουνίου, 
στις 19:00, στον χώρο Ρήγας Βελε-
στινλής, Ξενοφώντος 4. Η βραδιά θα 
ξεκινήσει με εισηγήσεις πάνω στο δη-
μοτικό τραγούδι και θα συνεχιστεί με 
ζωντανή μουσική και φαγητό.

Εισηγητές:
Γιώργος Λυκούρας (πολιτικός μηχα-
νικός, μουσικός, συνθέτης): Έχει θεω-
ρία το δημοτικό τραγούδι; 
Μιχαήλ Μαντζούρης (πρόεδρος ΚΕ-
ΠΕΜ): Με αφορμή το δημοτικό τρα-
γούδι. 
Δημήτριος Μαντζούρης (μουσικός, 
υπεύθυνος αρχείου και εκδόσεων ΚΕ-
ΠΕΜ): Το δημοτικό τραγούδι πέρα 
από το στίχο και τη μελωδία.
Γιώργος Καραμπελιάς (Άρδην): Το 
δημοτικό τραγούδι και η ιδιοπροσω-
πία του νέου ελληνισμού.

Μουσικοί:
Κώστας Καντζηλιέρης, τραγούδι
Κώστας Γιαννακόπουλος, κλαρίνο
Κώστας Κίκιλης, βιολί
Ιορδάνης Κουζινόπουλος, λαούτο
Βασίλης Οικονόμου, κρουστά

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί και το 
νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπε-
λιά, Το δημοτικό τραγούδι:  αποτύπω-
ση της ιδιοπροσωπίας του νέου ελλη-
νισμού. 

Τρίκαλα

3/7/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση
Το δημοτικό τραγούδι
Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και ο 
Λαογραφικός Όμιλος Ασκληπιός δι-
οργανώνουν την Δευτέρα 3 Ιουλί-
ου στις 19.30 συζήτηση για το δημο-
τικό τραγούδι και παρουσίαση του 
νέου βιβλίου του Γιώργου Καρα-
μπελιά. Στο Μουσείο Τσιτσάνη. Οι 
ομιλητές θα ανακοινωθούν σε λίγες 
μέρες στο ardin-rixi.gr.

Κ υ Κ λ ο φ ο ρ ε ι

Γιώργος Καραμπελιάς

Το δημοτικό τραγούδι 
Αποτύπωση της ιδιοπροσωπίας 

του νεώτερου ελληνισμούΘεσσαλονίκη

17/6/2017 |  Συζήτηση για το
 χρηματοπιστωτικό σύστημα

Το Κίνημα Άρδην Θεσσαλονίκης 
διοργανώνει συζήτηση το Σάββα-
το 17 Ιουνίου 2017 στις 19:00 με 
θέμα «Προτάσεις αναμόρφωσης 
του χρηματοπιστωτικού συστήμα-
τος». Εισηγητής στη συζήτηση θα εί-
ναι ο Τσακαλίδης Χαράλαμπος (Οι-
κονομολόγος). Στον Εναλλακτικό Πο-
λυχώρο πολιτικής και πολιτισμού του 
Άρδην στη Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 
1 & Δωδεκανήσου).

Αθήνα

21/6/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση
Το αόρατο εργοστάσιο της Επα-
νάστασης

Την Τετάρτη 21 Ιουνίου στις 8 μ.μ., 
στον Πολιτιστικό Πολυχώρο ΕΚΣΤΑΝ, 
Πατησίων και Καυταντζόγλου 5, ο 
Γιώργος Καραμπελιάς  θα παρουσι-
άσει το βιβλίο του Δημήτρη Λιβιερά-
του Το Αόρατο Εργοστάσιο της Επανά-
στασης, των εκδόσεων Κοροντζή.

Θεσσαλονίκη

21/6/2017 |  Εκδήλωση
 «Ορθόδοξη και Νεωτερική 
ανθρωπολογία»

Το Άρδην Θεσσαλονίκης διοργανώ-
νει συζήτηση την Τετάρτη 21 Ιουνί-
ου 2017 στις 7 μ.μ. με θέμα «Ορθόδο-
ξη Χριστιανική ανθρωπολογία και 
Νεωτερική ανθρωπολογία: Οι έν-
νοιες του νου και των αισθήσεων».
Ομιλητής θα είναι ο π. Αθανάσιος 
Παραβάντσος (Θεολόγος, Ψυχοθερα-
πευτής και πτυχιούχος Οικονομικών 
Επιστημών). 
Στον Εναλλακτικό Πολυχώρο πολι-
τικής και πολιτισμού του Άρδην στη 
Θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & Δωδε-
κανήσου).

Αρφαράς Μεσσηνίας

23/6/2017 |  Εκδήλωση
 «Παγκοσμιοποίηση και εθνική 
ταυτότητα»

Η Δημοτική Ενότητα Αρφαρών και 
οι τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι οργα-
νώνουν την Παρασκευή 23 Ιουνίου 
στις 20.00 ομιλία με θέμα: «Εθνομηδε-
νισμός, παγκοσμιοποίηση και εθνική 
ταυτότητα στη σύγχρονη Ελλάδα», με 
ομιλητή τον Γιώργο Καραμπελιά. Στο 
πολιτιστικό κέντρο Αρφαρά.

εναλλακτική συνάντηση
5 ημέρες για τον πολιτισμό 

και την πολιτική

Πλατανιάς Πηλίου
19 - 23 Ιουλίου 2017

αντιστασιακό πνέυμα & εθνικές ταυτότητες • 
ο πολιτισμός ως διέξοδος από την παρακμή • 
κοινωνικός αθλητισμός ή ολιγάρχες; • οικο-

νομικός ολοκληρωτισμός & αποανάπτυξη • η 
εκπαίδευση ως μηχανή παραγωγής συνειδή-
σεων • φύλο: κοινωνική κατασκευή ή ανθρώ-

πινη φυσική ανάγκη; • μουσική • κινηματο-
γράφος • οικοπεριηγήσεις • εργαστήρια

πληροφορίες: www.ardin-rixi.gr
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