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Η Σιμόν Βέιλ για την κοι-
νωνική καταπίεση 

  εκ ΡΗΞΗΣ

Υεμένη: Μεταξύ γενο-
κτονίας και λιμού 

Σήμερα
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Ο ισπανικός εμφύλιος 
πόλεμος

ΣεΛ. 11

Κρήτη Λεβεντογέννα 
ή νησί της μαφίας; 
ΣεΛ. 19

Η παγκόσμια δημο-
γραφία το 2050

της  Σύνταξης

Γιάννης Ξένος

Αντιφά φασίστες
                            Σελίδα 4
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Από το φύλο... 
στα F 16

Νίκος Ντάσιος 

Για το Ελληνικό...
       Σελίδα 9

Γιώργος Ρακκάς

Το φύλο, η οικογένεια και 
η απελευθέρωση της επι-
θυμίας                             Σελίδα 7

Η 
μη χορήγηση 
βίζας σε Τούρ-
κους ταξιδιώτες 
στις ΗΠΑ και 

η συνάντηση Τσίπρα-Τραμπ, 
αποτελούν τα τελευταία επει-
σόδια μιας μεγάλης γεωπολιτι-
κής ανατροπής που με κυριο-
λεκτικά υπερηχητικές ταχύτη-
τες λαμβάνει χώρα στη Μ. Ανα-
τολή. 

Όλα ξεκίνησαν με τη λε-
γόμενη Αραβική Άνοιξη που 
προκάλεσε την Τουρκία του 
Νταβούτογλου και του Ερ-
ντογάν να συνταχθεί ανοικτά 
με τους Αδελφούς Μουσουλ-
μάνους και να επιταχύνει την 
ισλαμοποίηση της τουρκικής 
πολιτικής. Στην ίδια κατεύθυν-

ση, η Τουρκία οδηγήθηκε σε 
γενικευμένη αντιπαράθεση με 
τη Συρία και με την Αίγυπτο, 
ενώ οξύνθηκαν και οι σχέσεις 
της με τη Ρωσία και το Ιράν. 
Παράλληλα, ενίσχυσε το Ισλα-
μικό Κράτος και την αλ Κάι-
ντα στη λογική της δημιουργί-
ας ενός σουνιτικού διαδρόμου 
από τη Σ. Αραβία μέχρι την 
Τουρκία, διασπώντας τον σιιτι-
κό διάδρομο που αρχίζει από 
το Ιράν και μέσω Ιράκ και Συ-
ρίας έφθανε στη Χεσμπολάχ. 

Όμως, το μόνο αποτέλε-
σμα αυτής της πολιτικής, ήταν 
να ενισχυθεί η παρουσία της 
Ρωσίας, να διαρραγεί ο άξο-
νας Τουρκίας-Ισραήλ, και κυ-
ρίως, να αναπτυχθεί η κουρ-

δική παρουσία και στην υπό 
αποσύνθεση Συρία. Η Τουρ-
κία είχε αποτύχει σε όλα τα μέ-
τωπα. Έφθασε στα πρόθυρα 
ανοικτής σύγκρουσης με τη 
Ρωσία, οι Κούρδοι απειλού-
σαν να φθάσουν μέχρι τη Με-
σόγειο, ενώ και το Ισλαμικό 
Κράτος που άρχισε να ηττάται 
εστράφη και εναντίον της ίδιας 
της Τουρκίας. Το αποκορύ-
φωμα υπήρξε το πραξικόπη-
μα του καλοκαιριού του 2016, 
το οποίο εάν δεν υποκινήθηκε 
από Ισραηλινούς και Αμερικα-
νούς είχε τη στήριξή τους ενώ 
πιθανότατα ο Πούτιν ειδοποί-
ησε τον Ερντογάν για το πραξι-
κόπημα... 

Ήταν καιρός λοιπόν για την 

μεγάλη στροφή. Η Τουρκία θα 
συμφωνήσει με τη Ρωσία για 
το μοίρασμα των ζωνών επιρ-
ροής στη Συρία, με αντιπάλους 
τους Κούρδους και... τους Αμε-
ρικανούς. Το κουρδικό ζήτη-
μα –κομβικής σημασίας για το 
Ιράκ το Ιράν την Τουρκία και 
τη Συρία–, οδηγεί σε ανατρο-
πή των συμμαχιών. Η Τουρκία 
προσεγγίζει το σιιτικό Ιράν και 
Ιράκ και σταδιακώς τον ίδιο τον 
Άσσαντ, με την μεσολάβηση 
της Ρωσίας. Η ρήξη με το Ισρα-
ήλ βαθαίνει και εξάλλου στήρι-
ξε ανοιχτά το κουρδικό δημο-
ψήφισμα στο Ιράκ. Στο απένα-
ντι στρατόπεδο, κατά παράδοξο 
τρόπο, οι ΗΠΑ το Ισραήλ και ο 
.... Κοτζιάς με τον Τσίπρα!

Έχουμε εισέλθει σε μια νέα 
φάση του μεσανατολικού, όπου 
οι παλιές συμμαχίες κινδυνεύ-
ουν με ανατροπή και ανοίγεται 
μια εξαιρετικά δύσκολη περί-
οδος για μια χώρα όπως η Ελ-
λάδα που έχει χάσει το μεγαλύ-
τερο μέρος της εσωτερικής της 
ισχύος και στηρίζεται όλο και 
περισσότερο σε διεθνείς και 
κάποτε εφήμερες συμμαχίες. 
Διότι βέβαια, η Τουρκία εξακο-
λουθεί να βρίσκεται στο ΝΑΤΟ 
και να αποτελεί μείζονα οικο-
νομικό εταίρο της Δύσεως. 

Και στις διεθνείς σχέσεις η 
εσωτερική ισχύς αποτελεί τη 
μόνη σταθερή βάση της πολι-
τικής.
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καλλιτεχνική Επιμέλεια 
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

ΣΥΝδροΜΗ (1 ΕΤοΣ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοΣ λοΓΑρΙΑΣΜοΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ρΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2017

Στο παρά πέντεΣτο παρά πέντε

12 Οκτωβρίου 1944

Ο Γιώργος Θε-
οτοκάς, αυτό-
πτης μάρτυ-

ρας αυτής της ιστορικής 
ημέρας, σημειώνει προ-
φητικά στα «Τετράδια 
Ημερολογίου» (1939-
1953)» : «Τώρα νοιώ-
θουμε ένα μεγάλο ασυ-
γκράτητο κύμα που μας 
σηκώνει και μας παίρ-
νει … Εδώ έχουμε να κά-
νουμε με δυνάμεις αλόγι-
στες. Στον αέρα υπάρχει 
Ρωσική Επανάσταση, μα 
και Γαλλική Επανάστα-
ση και Κομμούνα του Πα-
ρισιού και απελευθερω-
τικός εθνικός πόλεμος 
και ποιος ξέρει τι άλλα 
θολά στοιχεία που δεν 
τα ξεχωρίζουμε ακόμα». 
Εκείνη την ημέρα κα-
νείς δεν έβλεπε ότι ανά-
μεσα στα «θολά στοιχεία» 

κρύβονταν το διαχρονι-
κό «στασιώδες των Ελλή-
νων» και η επερχόμενη 
«τραγική αναμέτρηση», 
τις συνέπειες των οποίων 
βιώνουμε (ορισμένοι του-
λάχιστον) ακόμα και σήμε-
ρα, ως ψυχικό σύνδρομο.
ΙΙ. Το εξαιρετικό «Εμβα-
τήριο της Μελισσάνθης», 
από τη μουσική αυτοβι-
ογραφία του Μάνου Χα-
τζιδάκι «Εποχή της Με-
λισσάνθης», συνοδεύεται 
(βλ. βίντεο), σαν συνεκτική 
ύλη, από μια συγκλονιστι-
κή διαδήλωση-ανθρωπο-
θάλασσα αφανών ηρώων, 
που στις 12 Οκτωβρί-
ου 1944 βιώνουν, με την 
αποχώρηση των Γερ-
μανών από την Αθήνα, 
μια συγκλονιστική ημέ-
ρα εθνικής ανάτασης.

Β.Σ.

Τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός πέρασε το νομοσχέδιο 

(που υπερασπίστηκε με πάθος από το βήμα της Βου-

λής) για τη δυνατότητα αλλαγής φύλου από τα 15 έτη, 

την Πέμπτη έβαλε τη στολή του πιλότου και έκοβε 

βόλτες πάνω από το Αιγαίο. Ξεφορτώθηκε τον Καμμέ-

νο, που εξαφανίστηκε για δέκα μέρες στη Λατινική Αμερική ώστε να 

μην ψηφίσει το νομοσχέδιο για το φύλο, και του πήρε τη θέση. Ο Τσί-

πρας επισκέφτηκε την 110 Πτέρυγα Μάχης στη Λάρισα, όπου συνοδεία 

του Α/ΓΕΕΘΑ και του Α/ΓΕΑ, που επέβαιναν στα άλλα δύο αεροσκάφη 

του σχηματισμού, πραγματοποίησε πτήση με F16 BLK 52+. Στις δηλώ-

σεις του έκανε λόγο για την «ψυχή του Έλληνα πιλότου», που είναι «το 

μυστικό υπερόπλο, της Πολεμικής Αεροπορίας. 

Με το χθεσινό του σόου ο Τσίπρας στέλνει πολλαπλά μηνύματα στο 

εσωτερικό και το εξωτερικό. Στο εσωτερικό δηλώνει στον Καμμένο ότι 

με τις Ένοπλες Δυνάμεις θα κάνει και ο Τσίπρας το επικοινωνιακό του 

κομμάτι και κυρίως στέλνει μήνυμα στην κοινωνία, ότι ο πρωθυπουρ-

γός μπορεί να ψηφίζει νόμους για το φύλο και αύριο μεθαύριο για την 

κάνναβη, αλλά στα ζητήματα άμυνας και υπεράσπισης της πατρίδας εί-

ναι βράχος. Στο εξωτερικό τα μηνύματα έχουν αποδέκτες από τη μια 

την Τουρκία, γι’ αυτό συνοδευόταν και από τους δύο αρχηγούς, αλλά 

κυρίως τους Αμερικανούς, ενόψει του ταξιδιού του στην Ουάσιγκτον. Ως 

ένα από τα ανταλλάγματα που θέλει να ζητήσει για τη νέα σύμβαση πα-

ραχώρησης της Σούδας είναι η αναβάθμιση των παλαιότερων F-16 της 

Πολεμικής Αεροπορίας στο επίπεδο αυτών που συμμετείχαν στο σόου 

Τσίπρα.   

Γ.Ξ.

!
Ιπτάμενος Τσίπρας

Προς την κυβέρνηση Σανέλ εν όψει νομιμοποίησης της ινδικής 
καννάβεως: Τι του λείπει του ψωριάρη, φούντα με μαργαριτάρι...

Μ.Χ.

Κ 
άθε μήνα ο οικονομικός κατήφορος δεν έχει 
σταματημό. Τον προηγούμενο μήνα γράφαμε 
για το κύμα ρυθμίσεων: οι Έλληνες τρέχουν να 

ρυθμίσουν τα αναρίθμητα χρέη τους σε δεκάδες ή εκα-
τοντάδες δόσεις για να πάρουν μια πρόσκαιρη ανάσα 
μερικών μηνών. Τώρα έχουμε το κύμα των κατασχέ-
σεων. Τον Αύγουστο σύμφωνα με στοιχεία της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, πριν ξεκινήσει η πλη-
ρωμή των δόσεων του φετινού ΕΝΦΙΑ, οι φόροι που 
έμειναν απλήρωτοι άγγιξαν το 1 δισ. ευρώ. Η απάντη-
ση της κυβέρνησης στο κύμα του «δεν μπορώ να πλη-
ρώσω» είναι  οι μαζικές κατασχέσεις – με περίπου 700 
κατασχέσεις και δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών 
κάθε μέρα! Από τις αρχές του χρόνου έχουν πραγμα-
τοποιηθεί 971.508 κατασχέσεις με εισπράξεις 3,14 
δισ. ευρώ (1,97 δισ. ευρώ από τα παλαιά χρέη και ακό-
μη 1,177 δισ. ευρώ από τις φρέσκες οφειλές). Ο στό-
χος που έχει τεθεί φέτος είναι η είσπραξη 2,7 δισ. ευρώ 
μόνο από τις παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, αλλά με 
τον ρυθμό των κατασχέσεων και των αναγκαστικών μέ-
τρων που επιβάλλονται, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 
έτους θα εισπραχθούν συνολικά περισσότερα από 5 
δισ. ευρώ. Η ληστρική κυβερνητική μηχανή λειτουρ-
γεί σε φουλ ρυθμούς. 

Φορολογική κόπωση 
και κατασχέσεις

σκίτσο του Ηλία Μακρή από την Καθημερινή
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Ο Κώστας Γαβράς, σε παρουσία-
ση του νέου ογκώδους πονήμα-
τος του Γιάνη Βαρουφάκη, δή-
λωσε πως θα γυρίσει σε κινημα-
τογραφικό έργο τον αγώνα του 
Γιάνη «ενάντια στο παγκόσμιο 
σύστημα», συνεπικουρούμενος 
και από τον Βασίλη Βασιλικό, ο 
οποίος επίσης συμμετείχε στη 
συγκεκριμένη εκδήλωση... 

Ο 

Βασίλης Βασιλι-
κός έγινε γνωστός 
στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικό για το βι-

βλίο του, «Ζ», που κυκλοφόρησε 
το 1966 και περιέγραφε τα γεγο-
νότα της δολοφονίας του Γρηγό-
ρη Λαμπράκη και την αποκάλυψη 
των ηθικών και φυσικών αυτουρ-
γών της, εξαιτίας και της επιμονής 
ενός νέου τότε ανακριτή, του Χρή-
στου Σαρτζετάκη. Αμέσως μετά, 
το 1969, στη διάρκεια της δικτατο-
ρίας, ο Κώστας Γαβράς μετέβαλε 
σε κινηματογραφικό έργο, με τε-
ράστια κινηματογραφική επιτυχία, 
λόγω της δικτατορίας στην Ελλάδα, 
το βιβλίο του Βασιλικού. Ο Βασιλι-
κός, ο Γαβράς και ο Σαρτζετάκης, 
εκείνη την εποχή, είχαν πραγμα-
τοποιήσει ένα σημαντικό έργο. Στη 
συνέχεια –όπως πάντα συμβαί-
νει στον κόσμο που ζούμε–, έδρε-
ψαν από αυτήν τους τη στάση ως 
καρπούς, αναγνώριση και χρήμα. 
Ο ένας ανακηρύχθηκε και πρόε-
δρος της Ελληνικής Δημοκρατίας 
και δεν ήταν καθόλου χειρότερος, 
παρά τα αντιθέτως λεγόμενα, από 
αυτούς που ακολούθησαν. 

Οι άλλοι δύο, σε πολύ προχω-
ρημένη ηλικία πλέον –έχουν πε-
ράσει πάνω από πενήντα χρό-
νια από την υπόθεση Λαμπράκη 
και το βιβλίο του Βασιλικού–, επα-
νέρχονται με ένα νέο «αφήγημα». 
Τότε, περιέγραψαν τον αγώνα του 
Λαμπράκη, τον τραγικό του θάνα-
το και τις προσπάθειες να αποκα-
λυφθούν οι συνθήκες της δολοφο-
νίας του, σε μια χώρα που αγωνι-
ζόταν να κατακτήσει στοιχειώδεις 
πολιτικές και κοινωνικές ελευθε-
ρίες, και σύντομα θα έπεφτε κάτω 
από τη μπότα της δικτατορίας. Σή-
μερα, πενήντα χρόνια μετά, έρχο-
νται να περιγράψουν έναν άλλο 
«ηρωικό αγώνα», τον «αγώνα» 
ενός διεθνούς καμποτίνου να κα-

ταστρέψει τη χώρα του, πράγμα το 
οποίο κατόρθωσε να επιτύχει μέσα 
σε έξι μήνες!

Εξ ου, ίσως, και το αξιοσημεί-
ωτο του θέματος και της προσω-
πικότητας. Ποιος άλλος θα κατόρ-
θωνε να αναδειχθεί, μέσα σε δύο ή 
τρία χρόνια, σε εθνική και διεθνή 
προσωπικότητα, έστω και αμφιλε-
γόμενη; Ποιος άλλος θα κατόρθω-
νε να φεσώσει εκατό δισεκατομμύ-
ρια ευρώ μια χειμαζόμενη χώρα; 
Ίσως, γι’ αυτόν τον λόγο, και ο 
Costas Gavras – παρ’ ολίγον πρό-
εδρος της Δημοκρατίας με τις ευ-
λογίες του Τσίπρα, εάν δεν βαριό-
ταν να ζει στην επαρχιακή Αθήνα– 
αποφάσισε πως αξίζει τον κόπο για 
μια ακόμα παγκόσμια επιτυχία!

 Ο Γαβράς, πριν μερικά χρόνια, 
το 2005, γύρισε ένα όντως ωραίο 
έργο, Το τσεκούρι, όπου περιγρά-

φει πώς ένας γιάπης, που κινδυ-
νεύει η σταδιοδρομία του, εξοντώ-
νει με ένα τσεκούρι όλους τους δυ-
νητικούς ανταγωνιστές του! Πόσω 
μάλλον ο Γιάνης που εξόντωσε 10 
εκατομμύρια Έλληνες, ενώ επι-
πλέον τον ζητωκραύγαζαν και τον 
είχαν εκλέξει και πρώτο βουλευτή. 

Η πρώτη μου και μοναδική 
γνωριμία με τον περιβόητο Γιά-
νη έγινε στην Ξενοφώντος 4, στην 
Αθήνα, στον χώρο Πολιτικής και 
Πολιτισμού Ρήγας Βελεστινλής, 
όπου ήταν ομιλητής σε εκδήλω-
ση που είχε πραγματοποιηθεί το 
2013. Σε αυτή, ανάμεσα σε άλλα 
αξιοσημείωτα τα οποία δήλωσε –
κορδακιζόμενος και ναρκισσευ-
όμενος όπως πάντα–, υποστήρι-
ξε πως, εάν «ήταν για μία εβδο-
μάδα υπεύθυνος της Κομισιόν για 
την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτι-
κή, θα “έλυνε” το οικονομικό πρό-
βλημα της Ευρώπης» – διότι προ-
φανώς, η Ελλάδα ήταν πολύ μι-
κρή για τα μεγέθη του. Μέχρι τότε, 
ένιωθα μία αυθόρμητη απώθη-
ση γι’ αυτόν τον άνθρωπο, εξαιτί-
ας της συμπεριφοράς του και του 
έντονου ναρκισσισμού του. Ωστό-
σο, επειδή είχα ακούσει τόσα και 
τόσα από τις χιλιάδες των θαυμα-
στών του, είχα αποφασίσει να πα-
ρακολουθήσω με προσοχή τα λε-
γόμενά του. Άρκεσε λοιπόν αυτή η 
απόφανσή του για να τον κατατάξω 
οριστικά στους αθεράπευτους ντε-

νεκέδες που περιφέρονταν ανά τις 
πλατείες και τα κανάλια, κάνοντας 
κουρκούτι τα μυαλά των παραζα-
λισμένων από την απρόκλητη κα-
ταιγίδα των μνημονίων Ελλήνων. 
Την καταιγίδα που είχε πυροδο-
τήσει ο Γιωργάκης Παπανδρέου – 
έχοντας βεβαίως ως σύμβουλό του 
και τον Βαρουφάκη! 

Τώρα πλέον, σε έναν νέο ρόλο, 
μεταβλήθηκε σε επαναστάτη: ικα-
νός σε μία εβδομάδα να... απαντή-
σει στο ζήτημα της ανάδυσης της 
Κίνας ως νέου παγκόσμιου οικο-
νομικού πόλου, ανάδυση η οποία 
και προκαλεί την κρίση της Δύ-
σης! Ο Γιάνης θα το έλυνε και αυτό 
σε μία εβδομάδα!

Προφανώς, το μεγαλύτερο 
πρόβλημα δεν είναι ο ίδιος, ούτε τα 
άθλια κανάλια τα οποία τον επεδεί-
κνυαν καθημερινά, μαζί με άλλους 
ήρωες αντίστοιχου διαμετρήματος 
–Κατρούγκαλους και κομπανία–, 
ούτε βέβαια ο αγράμματος νεαρός 
που γοητεύτηκε  από την ευφρά-
δειά του και τον ανακήρυξε Τσάρο 
της Οικονομίας. Δυστυχώς, το ζή-
τημα αφορά την παρακμή των Ελ-
λήνων που ήταν ενθουσιασμένοι 
με τον Βαρουφάκη και τις τεράστι-
ες ικανότητές του!

Μετά από τόσα παθήματα, με 
τις καταστροφές που έχει επισω-
ρεύσει ένας άνθρωπος σαν τον Βα-
ρουφάκη, θα έπρεπε να κρύβε-
ται και να αποφεύγει να κυκλοφο-

ρεί στην Ελλάδα, όπου εξάλλου θα 
έπρεπε τον περιμένει το ειδικό δι-
καστήριο και η φυλακή. Και όμως, 
εμφανίζεται και ως πολιτική προ-
σωπικότητα, η οποία πιθανώς θέ-
λει να διεκδικήσει και την ψήφο 
των πολιτών, επιθυμώντας να εξο-
ντώσει και τον «ευεργέτη» του, 
πρωθυπουργό, που τον ανέδειξε 
– εμφανιζόμενος πια ως ο ανένδο-
τος απέναντι στον «προσκυνημέ-
νο» Τσίπρα. 

Το δε κερασάκι στην τούρτα εί-
ναι η μεταβολή, από τον Γαβρά –με 
την συνεπικουρία του Βασιλικού– 
«του ταγκό ενός γελοίου» σε κινη-
ματογραφικό έργο... μετά το «Ζ»!  

Καθώς τα τελευταία χρόνια 
επαναλαμβάνω μονόχορδα και 
κατ’ εξακολούθηση πως οι Έλλη-
νες βρίσκονται σε παρακμή, και 
σε αυτήν πρωτοπορούν όλες οι 
ελίτ της χώρας –εκτός από τις ελά-
χιστες περιπτώσεις όσων έχουν 
αποσυρθεί από τον δημόσιο βίο–
, πολλοί φίλοι θεωρούν πως πρό-
κειται για υπερβολή και εμμονή 
του γράφοντος. Δυστυχώς, όμως, 
η πένα μου κοκκινίζει ήδη γι’ αυτά 
που είναι υποχρεωμένη να γρά-
ψει, πόσο μάλλον εάν τολμούσε 
να γράψει όλα όσα θα έπρεπε. Και 
μόνη μας παρηγοριά είναι πως 
μια ανάλογη αθλιότητα χαρακτηρί-
ζει όλες τις ελίτ της Δύσης:  έχουν 
σαν πρόεδρο τον Τραμπ και θαυ-
μάζουν, μαζί με τον Κώστα Γαβρά 
και τον Αντόνιο Νέγκρι, τον Γιάνη 
Βαρουφάκη. 

Το δυστύχημα, πάντως, είναι 
πως όσα είπε ο Σόιμπλε για τον 
Βαρουφάκη, ότι «δεν μπορεί να 
τον πάρει στα σοβαρά», αντανα-
κλούν πάνω στη σύγχρονη Ελλά-
δα που έγινε για άλλη μια φορά 
καταγέλαστη. Στην Ισπανία, εξάλ-
λου, η El Pais εισήγαγε τη λέξη 
kolotumba για να χαρακτηρίσει τη 
στάση του προέδρου της Καταλο-
νίας μετά το πρόσφατο δημοψήφι-
σμα, λέγοντας πως εμπνέεται από 
το παράδειγμα του Τσίπρα. 

Αν κάποτε ο Τσόρτσιλ έλε-
γε πως «οι ήρωες πολεμούν ως 
Έλληνες», σήμερα οι Ευρωπαί-
οι θα μπορούσαν να εισαγάγουν 
μια νέα λέξη στο λεξιλόγιό τους, το 
varoufakis ως συνώνυμο του γε-
λοίου – κάτι που, ευτυχώς για μας 
και δυστυχώς γι’ αυτούς, αφορά 
και τους ίδιους!

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Και μόνη μας παρηγοριά είναι πως μια ανάλογη αθλιότητα χαρακτηρίζει όλες τις ελίτ της Δύσης:  έχουν σαν πρόε-
δρο τον Τραμπ και θαυμάζουν, μαζί με τον Κώστα Γαβρά και τον Αντόνιο Νέγκρι, τον Γιάνη Βαρουφάκη... 

Ο Βαρουφάκης, ο Γαβράς και η παρακμή...
...ελληνική και ευρωπαϊκή!

“ 
 Δυστυχώς, το ζή-

τημα αφορά την πα-

ρακμή των Ελλήνων 

που ήταν ενθουσι-

ασμένοι με τον Βα-

ρουφάκη και τις τε-

ράστιες ικανότητές 

του!
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Τ 

ο περιστατικό με την αφισοκόλληση 
εκατοντάδων αφισών στην Αθήνα με 
το πρόσωπο του καθηγητή Άγγελου 
Συρίγου και τίτλο: «Αυτός είναι ο Φα-

σίστας!» είναι το τελευταίο κρούσμα των φασι-
στικών αντιλήψεων που κυριαρχούν στους Έλ-
ληνες αντιφά. Στο κείμενο της συγκεκριμένης 
αφίσας ξεχωρίζουμε δύο πράγματα: Πρώτον, 
την απειλή ότι είναι πολλοί και κάποια στιγμή 
μπορεί να το πάρουν απόφαση και να στείλουν 
στον διάολο τον Συρίγο και τους όμοιούς του 
(καθηγητές και φοιτητές του Παντείου). Το μέ-
νος τους με τον Συρίγο είναι τέτοιο που σε πρό-
σφατη εκδήλωση στα Γιάννενα που μιλούσε, 
μια ομάδα τριάντα πέντε ατόμων προσπάθη-
σε, με το «έτσι θέλω», να διακόψει την εκδήλω-
ση. Το ότι δεν το κατάφεραν, επειδή οι παρευ-
ρισκόμενοι τους εμπόδισαν, τους εξόργισε πε-
ρισσότερο, γιατί οι συγκεκριμένες ομάδες θε-
ωρούν ότι έχουν μονοπώλιο στη βία. Δεύτερο 
(και πιο ανησυχητικό) είναι ότι οι αντιφά φασί-
στες παρουσιάζονται πολύ καλά ενημερωμένοι 
για τη δραστηριότητα του καθηγητή, π.χ. πόσο 
συχνά επισκέπτεται τη Θράκη με ποιους συ-
ναντιέται κ.ά., πληροφόρηση που μπορούν να 
έχουν ή από την ΕΥΠ ή την τουρκική MIT, που 
είναι γνωστό ότι στη Θράκη αλωνίζει. 

Αν ασχοληθούμε εν συντομία και με τις 
υπόλοιπες αφίσες που βγάζουν αυτές οι ομά-
δες με τις πολυάριθμες υπογραφές, το ιδεολογι-
κό τους στίγμα γίνεται σαφέστερο και άρα και οι 
ιδεολογικές τους συγγένειες. Στις αρχές Απρι-
λίου κυκλοφόρησαν δύο αφίσες που ήταν της 
λογικής ότι η Ελλάδα περικυκλώνει την Τουρ-
κία! Στην πρώτη με τίτλο: «Αναρωτιέστε τι προ-
καλεί την “τουρκική προκλητικότητα”;» απα-
ντούν: «Τα σχέδια του ελληνικού κράτους!». 
Στο κείμενο αντιστρέφουν πλήρως την πραγ-
ματικότητα και, παρουσιάζοντας πάγιες τουρκι-
κές θέσεις, ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα άνοιξε το 
2010 θέμα ΑΟΖ, ενώ πρώτα θα έπρεπε να ρω-
τήσει την Τουρκία. Ότι επαναφέρει θέμα Ιμίων, 
ενώ τα Ίμια, όπως επιδιώκουν οι Τούρκοι, εδώ 
και είκοσι χρόνια είναι αποστρατιωτικοποιημέ-
νη ζώνη. Η Ελλάδα ακόμα επιδιώκει την ανά-
μειξη του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο για να μην ανα-
γκαστεί να αποστρατιωτικοποιήσει τα Δωδεκά-
νησα και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Ουσια-
στικά με αυτές τις θέσεις τοποθετούνται ανοιχτά 
υπέρ της διχοτόμησης του Αιγαίου στον 25ο 
μεσημβρινό. Θέση που, όσο και αν την επιδιώ-
κει το τουρκικό κράτος, ποτέ δεν έχει τολμήσει 
μέχρι τώρα να τη δηλώσει ανοιχτά. Οι Έλληνες 
αντιφά έχουν πιο προωθημένες θέσεις και από 
το ισλαμοφασιστικό καθεστώς του Ερντογάν. 
Επιπλέον, σε αυτή την αφίσα κατηγορούν την 
Ελλάδα ότι στήνει τριμερείς συμμαχίες για να 
περικυκλώσει την Τουρκία και ότι στο Κυπρι-
ακό μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις! Και κλεί-
νουν με το ότι ο στόχος του ελληνικού κράτους 
από το 2010, δηλαδή επί κυβερνήσεως ΓΑΠ 
(ή μάλλον τότε που επισκέφτηκε για πρώτη και 

τελευταία φορά την Ελλάδα ο Ερντογάν;) είναι 
η περικύκλωση της Τουρκίας και η θαλάσσια 
κυριαρχία από την Κέρκυρα έως τον Λίβανο. 

Η δεύτερη αφίσα είναι μονοθεματική και 
ασχολείται με τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η 
Ελλάδα, κατά τους αντιφά (και την Τουρκία), κα-
κώς θεωρεί παραβίαση εθνικού εναέριου χώ-
ρου το διάστημα μεταξύ των έξι μιλίων των χω-
ρικών υδάτων και των δέκα μιλίων του εναέρι-
ου χώρου. Για τους αντιφά, η Ελλάδα κακώς θε-
ωρεί αυτό το χώρο ελληνικό και επομένως δεν 
υπάρχει καμιά παραβίαση του εθνικού εναέρι-
ου χώρου από τα τουρκικά μαχητικά. Φυσικά 
οι αντιφά (όπως και η Τουρκία) ψεύδονται ασύ-
στολα, γιατί η Ελλάδα, βάσει του Διεθνούς Δί-
καιου, έχει δικαίωμα επέκτασης των χωρικών 
υδάτων της στα 12 ναυτικά μίλια. Δικαίωμα 
που δεν ασκεί γιατί, από το 1995, η τουρκική 

εθνοσυνέλευση έχει λάβει απόφαση ότι αν η 
Ελλάδα κάνει χρήση του νόμιμου δικαιώματός 
της, θα της κηρύξει πόλεμο. Φυσικά, η Τουρκία 
από το μακρινό 1964 έχει επεκτείνει τα χωρικά 
της ύδατα στα 12 ν.μ. στον Εύξεινο Πόντο και τη 
Μεσόγειο. Αλλά για αυτά, οι λαλίστατοι αντιφά 
δεν γράφουν μια αράδα.  

 Μια τρίτη αφίσα, από το πλήθος που έχουν 
τυπώσει για τα εθνικά θέματα, και πιο πρό-
σφατη, είναι αυτή που κυκλοφόρησε στις αρ-
χές Σεπτεμβρίου με τίτλο: «Κατά τα άλλα… φα-
σίστας είναι μόνο ο Ερντογάν» (με υπογραφή 
antifa selanik), αναπαράγονται οι γνωστές θέ-
σεις περί Ιμίων, το δικαίωμα της Ελλάδας για 
θαλάσσια ύδατα στα 12 ν.μ. βαφτίζονται ως ελ-
ληνικό «νταηλίκι», η ΑΟΖ κ.ά. Προστίθενται η 
στήριξη στους Κούρδους ως εχθρική ενέργεια 
κατά της Τουρκίας και η μη έκδοση των Τούρ-
κων ικετών στρατιωτικών, δηλαδή όλη η ατζέ-
ντα του Ερντογάν. 

Φυσικά δεν λησμονούν και το Κυπριακό, 
σε αφίσα με τίτλο: «Η Κύπρος είναι καμερουνέ-
ζικη!».  Με αφορμή το γεγονός ότι κάποιος κα-
θηγητής είχε στο e-class ως κωδικό εισόδου το 
«δεν ξεχνώ 1974», αναπαράγουν την τουρκι-
κή προπαγάνδα, ότι δηλαδή πριν το 1974 γί-
νονταν «πολύχρονες σφαγές των Τουρκοκυ-
πρίων από την ελληνοκυπριακή εξουσία» και 
υπερασπίζονται το «δικαίωμα» της Τουρκίας 
να εισβάλει στην Κύπρο το 1974, αφού η χού-
ντα είχε προηγουμένως «οργανώσει πραξικό-
πημα και στρατιωτική επέμβαση». 

Οι συγκεκριμένες ομάδες διακινούν σε πα-
νεπιστήμια, νεολαιίστικους χώρους κ.α. την 
πιο χονδροκομμένη μορφή προπαγάνδας της 
ισλαμοφασιστικής Τουρκίας του Ερντογάν και 
είναι καιρός οι θέσεις τους να συζητηθούν από 
τον δημοκρατικά σκεπτόμενο κόσμο. Καιρός 
να ασχοληθούμε σοβαρά με τους υποτιθέμε-
νους αντιφά, που χύνουν το δηλητήριο της φα-
σιστικής Τουρκίας. 

Η Τουρκία μετατοπίζεται προς την Ανα-
τολή και οξύνει την κόντρα με τη Δύση.

Σε τροχιά ραγδαίας επιδείνωσης βρέ-
θηκαν οι σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ, στη 
χειρότερη κρίση των τελευταίων δεκα-
ετιών. Αυτό που συμβαίνει είναι πως η 
Τουρκία, μετατοπίζει τις γεωστρατηγι-
κές της συμμαχίες προς την Ανατολή, 
στρεφόμενη κατ' εξοχήν προς τον πρό-
σφατο άξονα που δημιούργησε μαζί με 
τη Ρωσία και το Ιράν. Γεγονός που την 
απομακρύνει ακόμα περισσότερο από 
τη Δύση, κάτι που οι διπλωματικές επι-
λογές του Ερντογάν, δηλαδή οι εντάσεις 
που κατά καιρούς προκαλεί με τη Γερ-
μανία, τη Γαλλία, και τώρα με τις ΗΠΑ, 
φροντίζουν να υπενθυμίζουν διαρκώς.  
Στο πεδίο της συριακής σκακιέρας, 
έχουν εισβάλει στη βορειοανατολική 
περιοχή του Καντονιού Ιντλίμπ, με πρό-
σχημα τη δημιουργία ασφαλούς ζώνης 
εκεί, στην πραγματικότητα για να πιέ-
σουν τους Κούρδους που κρατούν τον 
έλεγχο στο γειτονικό καντόνι του Αφρίν, 
το οποίο κινδυνεύει άμεσα, ενώ πολλα-
πλασιάζονται οι φήμες πως η επιχείρη-
ση, που βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη, 
αποτελεί μέρος ευρύτερου σχεδίου ει-
σβολής-σφήνας στα εδάφη των Κούρ-
δων. 

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι ο Ερντο-
γάν έκλεισε κάθε ευκαιρία άμεσης απο-
κλιμάκωσης, παρά τις επίμονες διπλω-
ματικές προσπάθειες που είχαν προη-
γηθεί τις προηγούμενες μέρες, κατη-
γορώντας τις ΗΠΑ ότι υποθάλπουν τους 
«τρομοκράτες του PKK», αλλά και επι-
μένει να μην παραδίδει στην Τουρκία 
τον ιμάμη Φετουλάχ Γκιουλέν. Αξίζει 
να υπενθυμίσουμε ότι ήδη βρίσκεται σε 
ισχύ ακύρωση των ταξιδιωτικών εγγρά-
φων μεταξύ των δυο χωρών, η οποία 
επιβλήθηκε έπειτα από τη φυλάκιση 
δυο μελών των αμερικάνικων διπλω-
ματικών αποστολών στην Τουρκία. 

Την ίδια στιγμή, τουρκικά μέσα ενημέ-
ρωσης ανέφεραν πως η Τουρκική Εται-
ρεία Πετρελαίου αγόρασε τα πρώτα της 
πλωτά γεωτρύπανα, καθώς προγραμ-
ματίζει με την έναρξη της νέας χρονιάς 
να πραγματοποιήσει γεωτρήσεις στο 
κομμάτι της κυπριακής ΑΟΖ που κατέ-
χει παράνομα το ψευδοκράτος και όλα 
δείχνουν ότι η νέα στάση του Ερντογάν 
προς τη Δύση θα εκφραστεί και μέσω 
μιας κλιμάκωσης στο Κυπριακό. 

Και καθώς συμβαίνουν σαρωτικές ανα-
τροπές στις ισορροπίες της Μέσης Ανα-
τολής, και το βαρόμετρο των γεωπολι-
τικών κινδύνων ανεβαίνει επικίνδυνα, 
η ελληνική κυβέρνηση προχωράει με 
σπουδή το νομοσχέδιο για τη νομιμο-
ποίηση της ιατρικής κάνναβης... 

Ανεβαίνει το 
θερμόμετρο στη 
γειτονιά μας

Αντιφά φασίστες ή κάτι άλλο;

“ 
Οι αντιφά φασίστες 
παρουσιάζονται πολύ 
καλά ενημερωμέ-
νοι για την δραστηρι-
ότητα του καθηγητή, 
π.χ. πόσο συχνά επι-
σκέπτεται την Θρά-
κη με ποιους συνα-
ντιέται κ.ά., πληροφό-
ρηση που μπορούν να 
έχουν ή από την εΥΠ ή 
την τουρκική MIT, που 
είναι γνωστό ότι στην 
Θράκη αλωνίζει...

Όταν οι Έλληνες αντιφά ταυτίζονται με τον ισλαμοφασίστα ερντογάν 

Του Γιάννη Ξένου
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Το ζήτημα της δημόσιας ενημέρωσης και 
ψυχαγωγίας ήταν και παραμένει κεφαλαιώ-
δες για την λειτουργία της δημοκρατίας και 
την καθόλου υγεία της κοινωνίας. Όσο κι αν 
οι επαγγελματίες πολιτικοί το αντιμετώπι-
σαν ανέκαθεν μονοδιάστατα ως μέσο χειρα-
γώγησης, προπαγάνδας και διαπλοκής συμ-
φερόντων ανάμεσα στο κράτος και τους ιδι-
ώτες. Ζούμε πλέον σήμερα το ιστορικό τέλος 
των εφημερίδων και την πλήρη απαξίω-
ση των στελεχών τους καθώς η ιντερνετική 
εποχή καθιστά το προϊόν τους και παρωχη-
μένο και αναξιόπιστο. Όπως επίσης βιώνου-
με και την απόλυτη εξηλιθίωση του παντοδύ-
ναμου εκείνου μέσου που λέγεται τηλεόρα-
ση το οποίο, είτε κρατικό είτε δημόσιο, φέρει 
τεράστια ευθύνη για την σημερινή παρακ-
μή. Δεκαετίες τώρα η τηλεόραση προωθεί 
τα σκουπίδια της σε βουλευτικές ή υπουρ-
γικές θέσεις ενώ όταν μερακλώσει, βγάζει 
και πρωθυπουργούς ή αντιπροέδρους κομ-
μάτων εξουσίας. Δεκαετίες τώρα στον όλβιο, 
αυτοβυθιζόμενο τόπο μας υπάρχει μόνο ό τι 
εμφανίζεται (στο εκράν). Αποκλειστικά!

Η 

φετιχιστική –μεταφυσική σχεδόν– 
εμπιστοσύνη του κοινού σ’ αυτό 
το μέσο από την εποχή της Δικτα-
τορίας ακόμη –«το είπε η τηλεό-

ραση!»– αλλά και η ολοκληρωτική, η χυδαία 
εμπορευματοποίηση και λουμπενοποίηση του 
το κατέστησαν έκτοτε αφενός άκρως δημοφι-
λές σε όλα τα κοινωνικά στρώματα και αφετέ-
ρου άκρως επικίνδυνο. Αφού πλέον τα στρώμα-
τα αυτά αντλούσαν αποκλειστικά από την τηλε-
όραση αξιακά συστήματα, κώδικες συμπεριφο-
ράς, αισθητική, παιδεία και βέβαια ενημέρωση! 
Από τον Γεωργαλά στον Πέτρο Κωστόπουλο και 
από τα κακά της αγελάδας του Μέγκα στο Σαρ-
βάιβορ του Σκάι η απόσταση δεν είναι μεγάλη. 
Όπως δεν είναι μεγάλη η διαφορά της Αυρια-
νής από τα περισσότερα, κυκλοφορούντα σήμε-
ρα έντυπα. Κιτρινισμός, σκοπιμότητα, έμμεσοι 
και άμεσοι εκβιασμοί, αγραμματοσύνη. Φτάσα-
με μάλιστα στο σημείο οι ελάχιστοι εγγράμμα-
τοι δημοσιογράφοι να είναι πιο επικίνδυνοι από 
τους ξυλοσχίστες του χώρου.

Ένα παράδειγμα: Όσο πιο πολύ υποστήρι-
ζαν –ορθώς– το «Ναι» στο παραπλανητικό δη-
μοψήφισμα του 2015 δημοσιογράφοι σαν τον 
Πρετεντέρη και τον Πορτοσάλτε, τόσο ο κόσμος 
σπρωγμένος από το ένστικτο του προσχωρού-
σε στο «Όχι». Σήμερα οι ιστορικές εφημερίδες 
καταρρέουν χωρίς αναγνώστες και δύναμη πα-
ρέμβασης αφού ένα και μόνο blog ιδιώτη μπο-
ρεί να είναι πιο διαδραστικό από μιαν “ έγκυρη” 
κυριακάτικη έκδοση. Η εκδίκηση της γυφτιάς 
με αλλά λόγια! Αλλά και η κατάρρευση ενός 
χώρου που κάποτε στάθηκε πυλώνας της δημο-
κρατίας και ηρακλείδης των θεσμών. Το φαινό-

μενο είναι παγκόσμιο αλλά σε εμάς με την ελ-
λιπή, λιποβαρή, λοβοτομημένη παιδεία γίνε-
ται ακόμη πιο δραματικό. Κυρίως γιατί η δημο-
σιογραφία και ο τύπος ανέκαθεν, από την εποχή 
του Τζάκ Λόντον ή του Χέμινγκουεη, λειτουρ-
γούσαν σαν ένα λαϊκό σχολείο-προπύργιο των 
δικαιωμάτων των πολλών απέναντι στις υπερ-
βάσεις και τον μυστικισμό των λίγων. Σήμερα; 
Σήμερα έχουν μεταμορφωθεί σε ασπίδα των 
συμφερόντων των πεντακοσίων εκείνων που 
κατέχουν τον πλανήτη.

Έζησα και έγραψα –και θέλω πάλι να ξα-
ναγράψω σαν εξαρτημένος από την τυπογρα-

φική μελάνη– σε εφημερίδες που διηύθυναν 
ο Μπουσμπουρέλης και ο Καραπαναγιώτης, 
ο Καρκαγιάννης και ο Παπαγιαννίδης, ο Γιάν-
ναρος και ο Φίλιππος Ηλίου. Υπό τον τελευ-
ταίο μάλιστα ως πρόεδρο συμμετείχα κάποτε 
στο Δ.Σ της Αυγής. Δείτε τώρα ποιοι διευθύνουν 
την Αυγή (εξαιρώ τον Κώστα Βούλγαρη και τον 
αγώνα που κάνει για την τιμή ενός ιστορικού 
φύλλου).

Η τηλεόραση τώρα! Ιδού εν ολίγοις η εμπει-
ρία μου από ένα χθεσινοβραδινό ζάπινγκ (Τε-
τάρτη, 3/10). Το Σταρ, που λέτε, πρόβαλε εκτε-
νώς την επίσκεψη της Μαριάννας Βαρδινο-
γιάννη στην Ν. Υόρκη ενώ το Σκάι και ο Αντέν-
να πλούσιο και εκτενές υλικό από το νέο τους 
πρόγραμμα... Όσο για τις ειδήσεις ή έστω τις ερ-
μηνείες και τις απόψεις, ποιος τις γ…μεί τις ει-
δήσεις και τις απόψεις! Άποψη είναι το άψογα 
σοβαροφανές στυλάκι του κ. Χατζηνικολάου. Ο 
απόλυτος αυτισμός με άλλα λόγια ή το λουδο-
βίκειο «Η είδηση είμαι Εγώ». Κι όλα αυτά πα-
ραγεμισμένα με αφόρητα διαλείμματα διαφη-
μίσεων. Στην ελληνική τηλεόραση, αξιωματι-
κά, πρόγραμμα είναι η διαφήμιση ενώ το υπό-
λοιπο πρόγραμμα παίζει … παρεμπιπτόντως. Ο 
θεατής μετατρέπεται έτσι σε υπνωτισμένο υπο-
τελή ενός σαδιστή δυνάστη που μόνο επιβά-
λει. Να μην ξεχάσω την ΕΡΤ και την τακτικιστι-
κή εξουθένωση του έρμου Τσακνή από τον γε-
ωργαλίσκο Νίκο Παππά (για να μην λησμονού-
με ποιος είναι εδώ το αφεντικό). 

Όσο για το υπόλοιπο πρόγραμμα το απόλυ-
το τίποτε και μάλιστα σε οδυνηρή επανάληψη. 
Σκορβούτο από τις κονσέρβες. Ακόμη και η κα-
λόγουστη συνήθως Βουλή μετέδιδε την υπνη-
λία του Κυνοβουλίου. Αλλά ας μην είμαι άδικος. 
Ένα από τα τρία κρατικά κανάλια πρόβαλε ντοκι-
μαντέρ αφιερωμένο στο ξεχασμένο Πέραμα και 
τα απαξιωμένα ναυπηγεία του. Ευαίσθητη δου-
λειά αλλά εξόχως “αντιβενιζελική” και “αντιπα-
πανδρεϊκή”. Και βέβαια εναντίον του ΠΑΜΕ και 
των μεθόδων του. Τυχαίο; Απλώς αντικειμενικό; 
Αποφασίστε μόνοι σας.

H 
τροπολογία τοῦ Ὑπουρ-
γείου Δικαιοσύνης γιά 
τούς τουρκοσυλλόγους 
τῆς Θράκης (μά και 

γιά κείνον τῶν ψευτομακεδόνων) 
πού ἐπανῆλθε καί ὑπερψηφίστη-
κε στίς 10-10-2017, δέν ἦταν τόσο 
κακή. Μέ παρέμβαση τῶν ΑΝΕΛ 
–μά καί τῆς ΝΔ κατά τήν συζήτη-
ση–  συμπεριλήφθηκαν οἱ ὅροι πού 
κι ἐμεῖς ὡς Ἀντιφωνητής πρό 15ημέ-
ρου γράφαμε, γιά τίς ἐπιφυλάξεις 
πού ἅπτονται τῆς «...προστασίας 
τῆς ἐθνικῆς ἀσφάλειας, τῆς δημόσι-
ας τάξης, τῆς πρόληψης τοῦ ἐγκλή-
ματος, τῆς προστασίας τῆς ὑγείας ἤ 
ἠθικῆς καί τῆς προστασίας τῶν δι-
καιωμάτων καί ἐλευθεριῶν τρίτων». 
Βεβαίως ἀπό μόνες τους οἱ φρά-
σεις αὐτές δέν σημαίνουν κάτι, πρέ-
πει ὅταν γυρίσουν οἱ ὑποθέσεις στά 
ἑλληνικά δικαστήρια νά στοιχειοθε-
τηθεῖ ἀπό τίς ἁρμόδιες Ἀρχές ἡ σχε-
τική κατηγορία κατά τῶν προξενο-
συλλόγων. Έλπίζουμε ὅτι τότε θά 
ἐπιδειχθεῖ ἡ δέουσα πολιτική βού-
ληση καί ἐπαγγελματική ἐπάρκεια, 
πράγματα οὐδόλως αὐτονόητα, δυ-
στυχῶς. Ἐπίσης κερδίσαμε ἀναμ-
φίβολα χρόνο, ἀφοῦ δέν ὑπάρχει 
αὐτοδίκαιη ἀναγνώριση τῶν σωμα-
τείων, ἁπλῶς ἡ ἀπόφαση τοῦ Εὐρω-
δικαστηρίου δεσμεύει τόν Ἕλληνα 
δικαστή ὡς πρός τό σκεπτικό μιᾶς 
μελλοντικῆς ἀπόρριψης (πού γιά 
μᾶς εἶναι αὐτονόητη). Καί βλέπου-
με γιά τά περαιτέρω. Ἡ καταψήφι-
ση τῆς τροπολογίας ἀπό ὅλους τούς 
μουσουλμάνους βουλευτές τῆς 
Θράκης –οἱ 3 εἶναι τοῦ ΣΥΡΙΖΑ–, 
κάτι δείχνει...

Κ.Κ. 

Κερδίσαμε μιάν 
ἐπιφύλαξη καί 
χρόνο μέ τούς 
τουρκοσυλλόγους 

«Μήντια Σαγανάκι»
ή το σημείο μηδέν της Δημοσιογραφίας

Του Μάνου Στεφανίδη

                                                                                                                      ΚΟΙΝΩΝΙΑ

“ 
Άποψη είναι το άψογα 

σοβαροφανές στυλάκι 

του κ. Χατζηνικολάου. 

Ο απόλυτος αυτισμός 

με άλλα λόγια ή το 

λουδοβίκειο «Η είδη-

ση είμαι εγώ». Κι όλα 

αυτά παραγεμισμένα με 

αφόρητα διαλείμματα 

διαφημίσεων. 

Στην ελληνική τηλεόραση, αξιωματικά, πρό-
γραμμα είναι η διαφήμιση ενώ το υπόλοιπο 
πρόγραμμα παίζει … παρεμπιπτόντως. 
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«Όταν το να είσαι απολύτως μο-
ντέρνος επιβληθεί με ειδικό 
νόμο και διακηρυχθεί από τον 
τύραννο, αυτό που θα φοβάται 
κάθε έντιμος σκλάβος, περισσό-
τερο από οτιδήποτε άλλο, είναι 
ότι μπορεί να κατηγορηθεί για 
παραδοσιοκρατία». 

Γκυ Ντεμπόρ

Η 
πρόσφατη οικολογική 
καταστροφή στον Σαρω-
νικό σχεδόν συνέπεσε 
με την ψήφιση του νο-

μοσχεδίου για τον αυτοπροσδιορι-
σμό του φύλου, ορίζοντας συμβολι-
κά και τη διασύνδεσή τους.  

Θα λέγαμε ότι η κυριαρχίαεπι-
μονή του νεωτερικού ανθρώπου να 
τιθασεύσει και να κυριαρχήσει επί 
της φύσης, φθάνοντας έως την οι-
κολογική εξαφάνιση, συναντά την 
«υπερεκμετάλλευση» των οντο-
λογικών χαρακτηριστικών του, με 
αναπόφευκτη κατάληξη την «κατα-
στροφή» του ίδιου του ανθρώπου. 

Ο νεωτερικός καπιταλιστικός άν-
θρωπος διαχωρίστηκε από τη Φύση 
και συνακόλουθα από τη δική του 
φύση. Ο μεσσιανισμός της τεχνολο-
γικής ύβρεως, αχθοφόρος του οι-
κολογικού αδιεξόδου, διαμορφώ-
νει και το αλλοτριωμένο άτομο, που 
απελπισμένα παλεύει να ξαναγίνει 
άνθρωπος, αναζητώντας κοινωνική 

ταυτότητα, οδηγούμενος όμως, τελι-
κά, στην άρνηση του ίδιου του εαυ-
τού του.

Ο κόσμος  αλλάζει πολιτισμό, 
καθώς χάνονται στη χοάνη της ιστο-
ρίας τα προηγούμενα πολιτισμικά 
παραδείγματα. Στο σημείο μηδέν 
κυριαρχούν ο φόβος, η σύγχυση, 
η εγκατάλειψη, η οριακή συμπε-
ριφορά. Η απώλεια και η ανάγκη 
κοινότητας και ταυτότητας, τις 
οποίες λεηλάτησε ο υπερμοντέρ-
νος καπιταλισμός, αντανακλούνται 
στην ανάγκη του ατόμου να δομή-
σει τον εαυτό του και την κοινωνία 
που ανήκει. Τι άλλο, αλήθεια, είναι 
και οι φανταχτερές parades, παρά 
η ανάγκη του μετανεωτερικού αν-
θρώπου να δείξει, αστραφτερά και 
έντονα, τον ελάχιστο εαυτό του, τον 
οποίο συνθλίβει ο σύγχρονος πο-
λιτισμός μιας αφόρητης επιβίωσης;

Τι άλλο υποδηλώνει με λανθά-
νοντα τρόπο η ανάγκη αυτοπροσ-
διορισμού του κοινωνικού φύ-
λου, παρά την εναγώνια κραυγή 
του μοναχικού ανθρώπου ότι έχα-
σε το υπαρξιακό του κέντρο, τη συ-
νεκτική κοινότητα και εντέλει την 
κοινωνία; Μπροστά σ’ αυτό το αδι-
έξοδο, στο μόνο που του απομένει 
να κυριαρχήσει για να οικοδομήσει 
μια φαντασιακή κοινωνία, είναι το 
σώμα του. Και καθώς το πλαίσιο εί-
ναι ο φετιχιστικός καπιταλισμός, το 
σώμα-αντικείμενο είναι ελεύθερο 
να οριστεί, να αλλάξει ή να μηδενι-

στεί, ανάλογα με το «δικαίωμα» του 
κατόχου του, ως άρθρο ενός νόμου 
ή μιας νομικής ιδιωτικής σύμβα-
σης. Είναι το εργαλείο που, με την 
«αλλαγή χρήσης» του, θα ανακου-
φίσει τον άνθρωπο από το βασίλειο 
ενός «πολιτισμού ως δυστυχία». Το 
αλλοτριωτικό αυτό πνεύμα μοιάζει 
να διαποτίζει όλους τους μονολό-
γους και τα κινήματα γύρω από το 
επίμαχο νομοσχέδιο.

Η δυσφορία που βιώνει ο άν-
θρωπος, που οργανολογικοί ή βιο-
λογικοί παράγοντες προσδιόρισαν 
με τέτοιο τρόπο το φύλο του, ώστε 
να αναζητά τη λύτρωση για να νιώ-
σει ενότητα και ψυχική ασφάλεια, 
είναι απόλυτα σεβαστές. Η ενσυναί-
σθηση και η ανθρωπιά μας είναι ο 

μόνος ορίζοντας. Η ψυχοθεραπεία, 
η αποδοχή, η φιλία, η δημοκρατική 
κοινότητα είναι δρόμοι που οδη-
γούν στη συμφιλίωση με τον εαυτό 
και στην ενσωμάτωση. 

Το ζήτημα περιπλέκεται όταν 
το παγκόσμιο οικονομικό σύστη-
μα (και το νεο-πολιτισμικό ανάλογό 
του, βεβαίως) μοιάζει να προκρίνει 
την κυριαρχία του μέσα από τη δη-
μιουργία μια ψευδοδημόσιας σφαί-
ρας, όπου όλα τα κοινωνικά ζητή-
ματα ανάγονται σε γενετικούς και 
βιολογικούς παράγοντες που επι-
δέχονται τεχνικές διορθώσεις και 
κοινωνικές βελτιώσεις, με μεθό-
δους και τεχνικές που το ίδιο βέ-
βαια εμπορεύεται. Έτσι το ανθρωπι-
στικό-νομικό κίνημα της διαφορε-

τικότητας (από τον Ομπάμα μέχρι 
τους νεοφιλελεύθερους ψευδοε-
ξουσιαστές Κολωνακίου και Εξαρ-
χείων) εξαφανίζει τη διαφορετικό-
τητα, για χάρη μιας μαζικής πανση-
μίας υποκειμένων, ενώ στην ουσία 
εγκαθιστά ένα σύστημα βιοπολιτι-
κής εξουσίας, μέσω μιας αστυνομι-
κού τύπου βιοηθικής. 

Ο άνθρωπος είναι σαφώς ένα 
βιοψυχοκοινωνικό πλάσμα, στο 
οποίο η ισορροπία και η σύνθε-
ση αποτελεί τη μακραίωνη πάλη 
της οντολογίας του.  Η αναγωγή 
του ατομικού στο πολιτικό-κοινω-
νικό μέσω νομικών δικαιωμάτων 
και όχι εντέλει μέσω Δικαίου και 
Δημοκρατίας, ενισχύει τη διαχείρι-
ση περιπτώσεων, ενώ συνδέεται με 
την πλανητική επιβολή της βιοτε-
χνολογίας και των μεταλλαγμένων 
τροφίμων, τη νέα εμπορευματική 
«επιλογή των ειδών», τη νέα βιοπο-
λιτική της κυριαρχίας (ένα ευρύτα-
το θέμα που δεν μπορεί να αναπτυ-
χθεί σε λίγες σειρές). 

Οι διαφορετικοί συνάνθρωποί 
μας είναι δίπλα μας και κοντά μας, 
μια συλλογική προσπάθεια εθνι-
κής ανεξαρτησίας, κοινωνικής δι-
καιοσύνης και ελευθερίας θα μπο-
ρούσε να είναι και το δικό τους πρό-
ταγμα. Έτσι ώστε η σύνθεση  ατομι-
κότητας και κοινότητας, η φροντίδα 
και η προστασία του κάθε ανθρώ-
που, να εμποτίσει και πάλι την ου-
σιαστική δημοκρατία. 

Τ 

ις προηγούμενες δεκαετίες, η αριστε-
ρά και ο χώρος του εν γένει πολιτισμι-
κού φιλελευθερισμού περνούσαν την 
εξίσωση πως οι σεξουαλικές μειονότη-

τες, ομοφυλόφιλοι κ.λπ., ήταν φορείς προοδευ-
τικής κοινωνικής συμπεριφοράς και κατά συνέ-
πεια η υπεράσπισή τους ήταν θέμα αρχής, μιας 
και οι στενά δεξιοί κι οι ακροδεξιοί κύκλοι τούς 
είχαν πάντα στοχοποιημένους. Βεβαίως το πράγ-
μα άρχισε να χλομιάζει όταν πολλοί ναζί, νεοναζί 
και ακροδεξιοί άρχισαν υπερηφάνως να εγκωμι-
άζουν την ομοφυλοφιλία τους, με κορυφαία πα-
ραδείγματα τον μακαρίτη Χάιντερ της Αυστρίας, ή 
τη συμπρόεδρο του φιλοναζιστικού AfD, η οποία 
συζεί με μετανάστρια από τη ΝΑ Ασία. 

Εδώ, που ως γνωστόν ανθεί η φαιδρά πορ-
τοκαλέα, ο περί τον ΣΥΡΙΖΑ χώρος εδώ και δε-
καετίες, όπως και το μεγαλύτερο κομμάτι του 
αριστερίστικού και αντιεξουσιαστικου χώρου, 
μη έχοντας οργανικούς δεσμούς με τις εργαζό-
μενες τάξεις, είδαν τον χώρο των LGBT ή ΛΟΑΤ, 
ελληνιστί, ως προνομιακό χώρο άσκησης πο-
λιτικής επιρροής και στρατολόγησης. Όπως χα-
ρακτηριστικά είχε πει και ηγέτης του «χώρου» 

με τοπικό αξάν, «τώρα ασχολούμαστ'ι και με 
τσι πούστηδοι». Δεν θα μπούμε στη συζήτηση 
του τελευταίου νομοσχεδίου που κατέβασε ο 
ΣΥΡΙΖΑ. Η παιδοψυχιατρική εταιρεία όπως και 
πολλοί επιστήμονες εξήγησαν τα αυτονόητα κι 
όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και βέβαια για το 
θέμα αυτό, όπως πολύ σωστά είπε και ο σ. Κου-
τσούμπας «όλα τα οικονομικά και κοινωνικά 
δικαιώματα για τους ανθρώπους αυτούς στο 
πλαίσιο του αστικού δικαίου». Τον τελευταίο 
χρόνο, ίσως και περισσότερο, σε Θεσσαλονίκη, 
Αθήνα, καθώς και επαρχιακές πόλεις όπου φι-
λοξενούνται πανεπιστήμια, έχουμε πανσπερ-
μία αφισών, αναγραφή συνθημάτων, όπου σε 
ένα αχταρμά και εν πολλοίς γκροτέσκο ιδεο-
λογικό αμάλγαμα καταγγέλλονται ταυτόχρο-
να η πατριαρχία και η ελληνική παράδοση και 
ταυτότητα με συνθήματα προκλητικά, όπως 
«κάθε άντρας δυνάμει βιαστής» ή «γαμ... οι 
έλληνες και η πατριαρχία». Βεβαίως εδώ μι-
λάμε για οικτρές μειοψηφίες, οι οποίες αλλη-
λοκαλύπτονται με τον ενδημικό εθνομηδενι-
σμό του αριστερού και αντιεξουσιαστικού χώ-

ρου. Δεν παν να λένε οι Ντόλτσε και Γκαμπάνα 
για το πως ένα παιδί χρειάζεται μια φυσιολογι-
κή οικογένεια να αναπτυχθεί, δεν πάει να λέει 
ο συμπαθέστατος τηλεοπτικούς ηθοποιός Χ.Σ. 
πως «τα γκέι πράιντ με προσβάλλουν πρώτα 
ως άνθρωπο και μετά ως ομοφυλόφιλο», οι 
σέχτες των LGBT τον πολιτικό χαβά τους. 

Κι ένας χαβάς τόσο προκλητικός, που ανέ-
χονται τον νεκροθάφτη των σπιτιών του ελλη-
νικού λαού Ε. Τσακαλώτο να καμαρώνει σαν 
γύφτικο σκεπάρνι στο Άθενς Πράιντ κρατώ-
ντας πανό, την ώρα που σε όποια συγκέντρω-
ση τολμούν να εμφανιστούν συριζαίοι υπουρ-
γοί φιλοδωρούνται με μπινελίκια και μπουγε-
λώματα από φραπέδες. Επειδή όλοι αυτοί που 
δίνουν τον πολιτικό τόνο στον χώρο των ομο-
φυλοφίλων, τρανς, και δεν ξέρω ’γω τι άλλο 
συμπολιτών μας, δεν στερούνται παιδείας, θα 
τους πρότεινα να διαβάσουν τον Θαυμαστό Και-
νούριο Κόσμο του Χάξλεϋ. Ίσως καταλάβουν 
κάτι από την εφιαλτική προοπτική του Μεταν-
θρώπου στην οποία κινείται η ξέφρενη καπιτα-
λιστική επέκταση. 

Κάποτε, εκφράζοντας κι ένα περιρρέον 
κλίμα μετεμφυλιακό, υπήρχε η έκφραση φτω-
χός, π...στης και κομμουνιστής. 

Αν πιστεύουν οι κυβερνώντες και τα κοινω-
νικοπολιτικά τους δεκανίκια ότι η παλιά αυτή 
έκφραση θα μεταλλαχθεί σε φτωχός, στρέιτ και 
πατριώτης, είναι πολύ γελασμένοι. 

Νεομαρξιστής

Υ.Γ. Το 2013, στην κατειλημμένη ΕΡΤ 3 της Θεσσα-
λονίκης, με το που τελειώνει το γκέι πράιντ, εμ-
φανίζεται μικρό γκρουπ, που έρχεται φωνάζο-
ντας ρυθμικά το σύνθημα: «Οι γκέι και τα τρανς, 
όλα μαζί θα ρίξουνε τον Σαμαρά». 

ΤΡΑΝΣΥΡΙΖΑ

Συγκοινωνούντα δοχεία του «νέου θαυμαστού κόσμου»
Ο… Σαρωνικός, ο αυτοπροσδιορισμός του φύλου και η φύση

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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Δεν αρκεί η επίκληση στα ατο-
μικά δικαιώματα και τις λοιπές 
αξίες της ανοιχτής κοινωνίας για 
να δικαιολογήσει την αίγλη με 
την οποία η ίδια η παγκοσμιο-
ποιητική εξουσία περιβάλλει δι-
οργανώσεις όπως το Gay Pride, 
οι οποίες τείνουν να μεταμορ-
φωθούν σε θεσμικό τελετουργι-
κό που καλείται να υπηρετήσει 
η σύγχρονη φιλελεύθερη πολι-
τειότητα των ατομικών δικαιω-
μάτων. 

Α 

υτή ακριβώς η αίγλη είναι 
που μας κάνει να πιστεύ-
ουμε ότι το Gay Pride εκ-
πληρώνει άλλη λειτουρ-

γία, από εκείνη που επικαλείται η 
κυρίαρχη κατάσταση μέσα στην πο-
λιτική ή τον πολιτισμό: Κι αυτό διότι, 
από τον ίδιο του τον χαρακτήρα, ως 
δημόσιας επίδειξης πρακτικών σε-
ξουαλικής ελευθεριότητας, έρχεται 
να υπονομεύσει εκείνες ακριβώς τις 
προϋποθέσεις πάνω στις οποίες δι-
ασφαλίζεται η ελευθερία του κάθε 
ανθρώπου να ορίσει εκείνος την 
ερωτική του ζωή. 

Υπάρχει μια θεμελιώδης διά-
κριση που εντοπίζεται στα θεμέλια 
του δημοκρατικού πολιτεύματος 
και συνιστά ουσιαστική ασφαλιστι-
κή δικλείδα για την αποτροπή κάθε 
μορφής ολοκληρωτικής διολίσθη-
σης: Η διάκριση ιδιωτικής και δη-
μόσιας σφαίρας. 

Η προσωπική ελευθερία, που 
έχει να κάνει με την ερωτική αυτοδι-
άθεση του καθενός μας, είναι κάτι το 
οποίο αφορά στην ιδιωτικότητά μας: 
Αυτό ήταν εξ άλλου και το ουσιαστι-
κότερο επιχείρημα του κινήματος 
για τα δικαιώματα των ομοφυλοφί-
λων στη ριζοσπαστική του φάση, ότι, 
ακριβώς, η ελευθερία του καθενός 
μας συνιστά μια αξία με μεγαλύτερη 
βαρύτητα από την κυρίαρχη κοινω-
νική νόρμα. 

Αυτή η άποψη, όμως, δεν διατη-
ρεί καμία λογική σχέση και συνοχή, 
με μια άλλη σύγχρονη, που παρου-
σιάζεται μετά την ενσωμάτωση αυ-
τών των κινημάτων στο σχέδιο της 
σύγχρονης κυριαρχίας, και τη με-
ταβολή των συλλογικών τους κινη-
τοποιήσεων σε ένα είδος θεσμισμέ-
νου τελετουργικού, που θέλει να 
επιβάλει τα «εν οίκω» στον «δήμο», 
επιβάλλοντας μια εγωκρατική αντι-
μετώπιση του δημόσιου βίου, λες 
και είναι προέκταση της κρεβατοκά-

μαράς μας: Η άρνηση της διάκρισης 
του τι εμπίπτει στον δημόσιο χώρο 
και τι στον ιδιωτικό κρύβει μια αντί-
ληψη ιδιωτείας με την αρχαιοελλη-
νική έννοια του όρου. 

Η εποχή μας, όμως, είναι εποχή 
της ιδιωτείας. Σε τέτοιο βαθμό μάλι-
στα, ώστε αισθάνεται την επιτακτι-
κή ανάγκη να μεταβάλει τη διεξα-
γωγή του Gay Pride σε ενός είδους 
σύμβολο πίστεως στην απόλυτη 
ελευθερία του σχετίζεσθαι, την ίδια 
στιγμή που, στην πραγματική ζωή, 
η ίδια ιδιωτεία έχει περιορίσει τόσο 
πολύ το έδαφος των πραγματικών 
σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων, τη 
διάσταση της σωματικής τους επα-
φής, την ενεργή σεξουαλικότητα και 
την επικοινωνία τους. Υπάρχει, επο-
μένως, αρκετή δόση υποκρισίας σε 
μια εποχή που θέλει να παρουσιά-
ζεται "απελευθερωμένη", την ίδια 
στιγμή που έχει εκτοξεύσει τη μο-
ναχικότητα και την αποξένωση του 
ανθρώπου σε άνευ προηγουμένου 
ιστορικά επίπεδα. 

Υπάρχει, βέβαια, και άλλος λό-
γος για τον οποίο το Gay Pride ως 
τελετουργικό αποχαλίνωσης, ως δι-
αδήλωση που διατρανώνει την από-
λυτη προτεραιότητα στην ικανοποί-
ηση της επιθυμίας κλείνοντας στο 
μάτι μέσω αυτής στην απελευθέρω-
ση των ενστίκτων. 

Στο επίπεδο των φαντασιακών 
θεσμίσεων της σύγχρονης κοινω-
νίας, αυτή η κατακτητική μανία "ιδι-
οποίησης" που ξεσπάει μέσα από 
τη νέα θεολογία της επιθυμίας, έρ-
χεται να αμφισβητήσει τις πραγμα-
τικότητες του φύλου, τον καταμε-
ρισμό τους μέσα στην οικογένεια 
κ.ο.κ. Αυτό που προαναγγέλλεται εί-
ναι μια εκ βάθρων αντιστροφή: Δεν 
είναι το φύλο που ως βιοψυχοκοι-
νωνική ολότητα συνεπάγεται κά-
ποια πράγματα για τον χαρακτήρα 
και τη συμπεριφορά μας, πράγμα 
το οποίο μπορούμε να το δούμε να 
λειτουργεί ανεξαρτήτως των σεξου-
αλικών μας επιλογών, αλλά ο χαρα-
κτήρας μας που έρχεται με τις "νέες 
ελευθερίες" που του επιτρέπουν η 
πρόοδος της Τεχνικής και οι αξίες 
της ανοιχτής κοινωνίας, να σαρώ-
σει αυτό το βιοψυχοκοινωνικό υπό-
στρωμα της ανθρώπινης ύπαρξης.

Το ίδιο συμβαίνει και με την οι-
κογένεια. Ανεξάρτητα από τον ιστο-
ρικό τύπο, τη μορφή που ο κάθε πο-
λιτισμός αποφάσισε να της δώσει 
μέσα στην εκάστοτε εποχή, υπήρ-
χε μια σταθερά σε ό,τι αφορά στον 
καταμερισμό των φύλων, στους 

ρόλους που και τα δύο πρέπει να 
έχουν στην αναπαραγωγή των νέων 
γενεών. Τα μητρικά και πατρικά 
πρότυπα, άλλοτε πιο απτά, όπως λο-
γουχάρη μέσα στην πυρηνική οι-
κογένεια, και άλλοτε περισσότερο 
συμβολικά, σε κοινωνίες που επι-
λέγουν τη συλλογική ανατροφή των 
παιδιών τους, είναι πάντοτε παρό-
ντα, μετέχουν ταυτοχρόνως στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητας των 
ανθρώπων.  Γι’ αυτό εξάλλου, γνω-
ρίζουμε και επιστημονικά από την 
εποχή του Φρόιντ, ότι αυτή η ανδρι-
κή ή γυναικεία προσωπικότητα δι-
αθέτει πάντοτε και μια αρσενική και 
μια θηλυκή πλευρά. 

Η βιοψυχοκοινωνική πολυπλο-
κότητα του ανθρώπου αποτελεί 
πηγή του πλούτου, της πολυεκδοχι-
κότητας και άρα της μοναδικότητας 
της ανθρώπινης ύπαρξης. Έτσι,  υπό 
το πρόσχημα του να υπηρετήσου-
με το σύνθημα «γίνομαι ό,τι θα επι-
θυμήσω», καταπατούνται χιλιάδες 
χρόνια ανθρώπινης, κοινωνικής και 
πολιτισμικής εξέλιξης. 

Πρέπει να προσέξουμε τις τά-
σεις σύγχυσης της ανθρώπινης 
ελευθερίας, με την αποχαλίνωση 
της επιθυμίας, της χειραφέτησης 
των ενστίκτων, της πολιτικοποίησης 
των ορμών μας. Τελευταία φορά 
που ακούστηκε αυτό το "πολιτικό 
πρόγραμμα" ήταν στις παρελάσεις 
της νεολαίας των ναζί, υπό το άγρυ-
πνο βλέμμα του Αδόλφου. Και να 
αναμένουμε μια αναβίωση αυτής 
της σκοτεινής αποθέωσης του αυ-
θορμητισμού, καθώς η πολιτικοποί-
ηση των ορμών, στην οποία καλεί 
το Gay Pride, θα αγγίζει τις έσχατες 
συνέπειές της, δηλαδή μια γενίκευ-
ση της πολιτικοποίησης των ορμών. 
Αυτό δεν συνέβη στην Αμερική του 
Τραμπ, όπου, ως αντανακλαστική 
αντίδραση στην αυταναφορικότητα 

των Gay Pride, προέκυψαν οι διαδη-
λώσεις υπερηφάνειας του ανδρικού 
σοβινισμού, ή, από την άλλη, οι γκέι 
υποστηρικτές της «λευκής αρρενω-
πότητας», μεταξύ των οποίων εντάσ-
σονται και οι πιο ακραίες φωνές της 
αμερικάνικης ακροδεξιάς; 

Η ανάγκη του καθενός να δια-
μορφώσει τη σεξουαλική του ταυτό-
τητα ελεύθερος από στιγματισμούς, 
διακρίσεις και παρεμβάσεις στην 
προσωπική του ζωή είναι υπαρκτή 
και την σεβόμαστε. Ωστόσο, η έντα-
ση με την οποία προπαγανδίζεται το 
«δικαίωμα στα πάντα» ενός αχαλί-
νωτου εαυτού –και σε αυτό το επίπε-
δο της κριτικής δεν μας ενδιαφέρει 
το φύλο ούτε οι σεξουαλικές προ-
τιμήσεις του– έχει λάβει τις διαστά-
σεις μιας νέας θρησκείας: Υπηρετεί 
οικονομικές αναγκαιότητες, εκτο-
νώνει ως "όπιο του λαού" βουβά δυ-
ναμικά της συλλογικής μας ψυχο-
λογίας, καθώς ζούμε σε μια εποχή 
που στην πραγματικότητα στερείται 
σχέσεων, χτίζει έναν ανθρωπολογι-
κό τύπο που συντηρεί τα γρανάζια 
της κατανάλωσης και οδηγεί στα-
διακά στον Μετάνθρωπο, στη ριζι-
κή παρέμβαση της Τεχνικής πάνω 
στην ίδια την ανθρώπινη φύση που 
σήμερα προετοιμάζεται στα εργα-
στήρια, καθώς μόνον έτσι θα μπορέ-
σουμε πραγματικά να γίνουμε εντε-
λώς ό,τι επιθυμούμε.

Ποτέ άλλοτε η προώθηση μιας 
τόσο επικίνδυνης ολοκληρωτικής 
παγίδας δεν έχει πλασαριστεί με το 
περιτύλιγμα ενός λόγου, υποτίθεται 
φιλελεύθερου, τόσο ρηχού ωστόσο, 
τόσο αφιλοσόφητου και ανιστόρη-
του… 

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μ 

παλίτσα, μια αυθε-
ντική λέξη-κλει-
δί στη γλώσσα των 
μυημένων μιας πα-

γκόσμιας φυλής. Είναι αυτές οι 
μυστικές κλωστές που ενώνουν 
ανθρώπους, ιδέες και μνήμες, 
με την προσωπική μας εμπειρία. 
Συνδέεται με την αργκό καιρών 
αλλοτινών μιας παρέας, μιας γει-
τονιάς (της γειτονιάς μας), μιας 
ομάδας, μιας κοινότητας, όταν 
όλοι παίζαμε ποδόσφαιρο, αλλά 
στην ουσία μιλάγαμε και «παίζα-
με μπαλίτσα». 

Όλα αυτά και πολλά άλλα μας 
θύμισε ο φίλος Δημήτρης Γιαν-
νάτος στο θαυμάσιο άρθρο του 
«Μπαλίτσα όπως παλιά» (Άρδην 
τχ. 109) όταν το ποδόσφαιρο, «ως 
τελετουργία» και «οικουμενικό 
πάθος», εκτός από διασκέδαση, 
προσέφερε «στους μυημένους» 
της «απροσδιόριστης αυτής φυλή 
του ποδοσφαίρου» και «ένα αί-
σθημα δικαιοσύνης και ηθικής». 
Γιατί, όπως έλεγε, διαβάζουμε 
στο άρθρο, και ο «ευέξαπτος Βα-
σιλιάς Έρικ» Καντονά: «Το ωραι-
ότερο γκολ μου ήταν μια πάσα» 
ή ένας παλιός λαϊκός αγιοπαυλί-
της: «Οι ποδοσφαιριστές δεν εί-
ναι αθλητές, οι ποδοσφαιριστές 
παίζουν μπάλα».

Β.Σ.

«Μπαλίτσα 
όπως 
παλιά» για 
«μυημένους»!

Το φύλο, η οικογένεια, η απελευθέρωση της 
επιθυμίας και ο εαυτός μας ως πράγμα

Του Γιώργου Ρακκά
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Η 

Συνοδικότητα επιβίωσε 
στην Ιεραρχία της περα-
σμένης εβδομάδος, έστω 
και με  δυσκολία. Aν η Ιε-

ραρχία ακολουθούσε στις εκλογές τη 
δημοσίως εκδηλωθείσα προτίμηση 
του Αρχιεπισκόπου σε συγκεκριμέ-
νους υποψηφίους, θα έκαμε ένα ακό-
μη βήμα προς τη μετατροπή του συνο-
δικού συστήματος σε αρχιεπισκοπικό, 
στα πρότυπα του λατινίζοντος πατρι-
αρχικού… Η πλειονοψηφία της Ιεραρ-
χίας όμως δεν ακολούθησε την προτί-
μηση του Αρχιεπισκόπου στην εκλογή 
του Μητροπολίτου Φιλίππων (Καβά-
λας). Εξέλεξε τον Αρχιμανδρίτη Στέ-
φανο Τόλιο, πρωτοσύγκελλο της Μη-
τροπόλεως Θεσσαλονίκης. 

Με βάση την έρευνά μας, στην κρί-
ση της πλειονοψηφίας των μελών της 
Ιεραρχίας, για την εκλογή του Μητρο-
πολίτου Φιλίππων, βάρυναν τα ακό-
λουθα:

- Η προσωπικότητα και το έργο του. 
Έχει να επιδείξει αξιόλογο πνευματι-
κό, κηρυκτικό, διοικητικό και ποιμα-
ντικό έργο.

- Η δήλωση του Αρχιεπισκόπου. Αυτή 
έδρασε αρνητικά, ως προς τον υπο-
ψήφιο που υποστήριξε. «Δεν θα πάμε 
στην Ιεραρχία να επικυρώσουμε την 
επιλογή του Αρχιεπισκόπου», είπαν 
αρκετοί αρχιερείς. 

- Η  προβολή του πρωτοσυγκέλλου 
της Μητρ. Δημητριάδος π. Δαμασκη-
νού Κιαμέτη από τα ΜΜΕ, στον Βόλο 
και στην Αθήνα, ως φαβορί για την 
εκλογή, ιδιαίτερα μετά την υπέρ του 
δημόσια δήλωση του Αρχιεπισκόπου,  
ενόχλησε ιεράρχες. Επίσης ενόχλησε 
το προβληθέν επιχείρημα, ότι το νε-
αρό της ηλικίας του ήταν προσόν για 
την εκλογή του, επειδή και ο αείμνη-
στος Μητροπολίτης Φιλίππων Προκό-
πιος είχε εκλεγεί 35 ετών. Τέλος, δεν 
απέδωσε τα αναμενόμενα η υποστήρι-
ξη προς τον π. Δαμασκηνό του Μητρ. 
Δημητριάδος.

Κατά την εκτίμησή μας, δεν ευστα-
θεί η άποψη ότι ο Αρχιεπίσκοπος κ. Ιε-
ρώνυμος, με τη δημόσια δήλωσή του 
υπέρ του π. Δαμασκηνού Κιαμέτη, θέ-
λησε «να εξοφλήσει» την προς τον 
Μητρ. Δημητριάδος υποχρέωση που 
είχε, αλλά, ταυτόχρονα, με τον τρό-
πο αυτό, να υπονομεύσει την υποψη-
φιότητα του πρωτοσυγκέλλου του. 
Δεν ευσταθεί γιατί, πρώτον, στην πε-

ρίπτωση της Μητροπόλεως Σταγών, 
η δημόσια δήλωση του κ. Ιερωνύμου  
υπέρ της υποψηφιότητας του Αρχιμ. 
Θεοκλήτου Λαμπρινάκου δεν έβλαψε 
την εκλογή του. Δεύτερον, η μη εκλο-
γή του π. Δαμασκηνού  είχε επίπτωση 
στον ίδιο τον Αρχιεπίσκοπο. Βεβαίως ο 
παίκτης του ζατρικίου γνωρίζει ότι για 
να επιτευχθεί ο απώτερος στόχος  θυ-
σιάζεται ένα πιόνι, ακόμη και ισχυρό...   

Οι αρχιερείς στην περίπτωση της 
εκλογής του Μητροπολίτου Φιλίππων 
ψήφισαν κατά συνείδηση και δεν ομα-
δοποιήθηκαν, για να εκδηλωθούν 
ως αντιπολίτευση προς τον Αρχιεπί-
σκοπο, όπως συνέβαινε παλαιότερα. 
Απόδειξη ότι τον π. Δαμασκηνό Κιαμέ-
τη ψήφισαν ο Αρχιεπίσκοπος και «ιε-
ρωνυμικοί»*, αλλά και «χριστοδου-
λικοί»* αρχιερείς. Τον εκλεγέντα π. 
Στέφανο Τόλιο ψήφισε παρόμοιο μίγ-
μα αρχιερέων, που ήταν μεγαλύτερο 
(42 ψήφοι έναντι 34).  

Για την εκλογή του Μητροπολί-
του Σταγών και Μετεώρων συνέπεσε 
η δημόσια προτροπή του Αρχιεπισκό-

που με τη βούληση της πλειονοψηφί-
ας των μελών της Ιεραρχίας. Ο εκλε-
γείς π. Θεόκλητος Λαμπρινάκος είναι 
χειροτονία του μακαριστού Μητροπο-
λίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, ο οποί-
ος δεν ανήκε στο κλίμα των περί τον 
σημερινό Αρχιεπίσκοπο αρχιερέων, 
και είχε την διακριτική, αλλά θερμή 
υποστήριξη του Μητροπολίτου Σπάρ-
της κ. Ευσταθίου, ανθυποψηφίου για 
την Αρχιεπισκοπή του κ. Ιερωνύμου.  
Διετέλεσε πρωτοσύγκελλος της Μη-
τροπόλεως Μεσσηνίας και ηγούμε-
νος της Μονής Βουλκάνου Μεσσηνί-
ας, στην οποία εκάρη μοναχός ο Σεβ. 
Σπάρτης. Την υποψηφιότητά του  υπο-
στήριξαν «ιερωνυμικοί» και «χριστο-
δουλικοί» αρχιερείς. Σημειώνεται ότι 
την υποψηφιότητα του ελθόντος δευ-
τέρου σε ψήφους, Αρχιμ. π. Νήφωνος 
Καψάλη, ηγουμένου  της Μονής Μετα-
μορφώσεως Μετεώρων, υποστήριξαν 
ο «ιερωνυμικός» Μητροπολίτης Ιω-
αννίνων και άλλοι, λιγότεροι, «ιερω-
νυμικοί» και «χριστοδουλικοί» αρχι-
ερείς.- 
 
*«Ιερωνυμικοί» και «Χριστοδουλι-
κοί» είναι σχηματική ονομασία των 
μητροπολιτών αναλόγως του χρόνου 
χειροτονίας τους και της τυχόν ανοι-
κτής προτίμησης τους προς έναν των 
δύο Αρχιεπισκόπων. Φυσικά πολλοί 
αρχιερείς, ανεξαρτήτως του Αρχιεπι-
σκόπου που τους χειροτόνησε και της 
προς αυτόν ευγνωμοσύνης και του 
πνευματικού δεσμού που συναισθά-
νονται,  διατηρούν ανεξαρτησία άπο-
ψης. 

          ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αυτόνομη Πλατφόρμα 
Πολιτών: 
Tην Κυριακή (15/10) και επίσημα 
στήριξη σε συγκεκριμένο υποψήφιο – 
Πρώτα εκδήλωση με Καραμπελιά και 
Αμερικάνο

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 
2ης Παγκύπριας Συνδιάσκεψης Στελεχών 
της Αυτόνομης Πλατφόρμας, το κίνημα θα 
λάβει απόφαση για τη στάση που θα κρατή-
σει στις Προεδρικές Εκλογές του 2018.  Με 
κεντρικούς ομιλητές τον συγγραφέα Γιώργο 

Καραμπελιά και τον δικηγόρο Στέλιο Αμερικάνο θα πραγματο-
ποιηθεί η 2η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Στελεχών της Αυτόνο-
μης Πλατφόρμας, η οποία θα λάβει χώρα στον πολυχώρο εκ-
δηλώσεων Press House (Βασίλειου Βουλγαροκτόνου 60-62, 
Λευκωσία) στις 10:30 π.μ.

Στο πρώτο μέρος της Συνδιάσκεψης, η οποία είναι ανοιχτή 
στο κοινό, ο κ. Καραμπελιάς θα αναπτύξει το θέμα «Η κρίση του 
Ελληνισμού» και ο κ. Αμερικάνος  θα μιλήσει για την «επόμε-
νη μέρα» στο κυπριακό. Θα ακολουθήσει δημόσια συζήτηση.

Στο δεύτερο μέρος της Συνδιάσκεψης, το οποίο απευθύνε-
ται στα στελέχη της Πλατφόρμας, θα συζητηθούν θέματα πο-
λιτικής και οργανωτικής φύσεως. Μεταξύ άλλων, θα συζητη-
θούν εισηγήσεις στελεχών που αφορούν το κυπριακό, τρόποι 
αντιμετώπισης των φαινομένων της διαπλοκής και της διαφθο-
ράς, προτάσεις για κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά 
ζητήματα. Θα εξεταστεί επίσης η περαιτέρω δράση και λειτουρ-
γία της Πλατφόρμας με σκοπό την εδραίωση της ως αυτόνομου 
Κινήματος.

Τέλος θα γίνει ενημέρωση  από τη Γραμματεία για την πο-
ρεία του διαλόγου με το Επιτελείο του Νικόλα Παπαδόπουλου 
στη βάση της ομόφωνης απόφασης στις 9 Ιουνίου για έναρξη 
σχετικού διαλόγου.  Η Συνδιάσκεψη θα ολοκληρωθεί με την 
λήψη απόφασης για τη στάση που κρατήσει το Κίνημα στις Προ-
εδρικές Εκλογές του 2018.  

!

Του Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

Η Συνοδικότητα επιβίωσε 
στην Ιεραρχία

Aν η Ιεραρχία ακολουθούσε στις εκλογές την δημοσίως εκδηλωθείσα 
προτίμηση του Αρχιεπισκόπου σε συγκεκριμένους υποψηφίους, θα έκα-
με ένα ακόμη βήμα προς την μετατροπή του Συνοδικού συστήματος σε Αρ-
χιεπισκοπικό, στα πρότυπα του λατινίζοντος Πατριαρχικού… 

“ 

Η δήλωση του 

Αρχιεπισκόπου 

έδρασε αρνητικά, 

ως προς τον υπο-

ψήφιο που υπο-

στήριξε...
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Η εξέλιξη της επένδυσης του Ελληνικού 
αποτελεί μνημείο υποκρισίας και δείγ-
μα του πολλαπλού αδιεξόδου της ανα-
πτυξιακής προοπτικής της χώρας μας.

Η 

κυβέρνηση χρησιμοποιεί το Ελ-
ληνικό ως πρόσχημα σοβαρής 
αντιπαράθεσης με τους ιδιώτες 
επενδυτές –όπως και στην πε-

ρίπτωση της «Ελληνικός Χρυσός»- περνώ-
ντας το μήνυμα ότι  θα πρέπει να σέβονται 
το περιβάλλον και την ιστορία. Οι όποιες πα-
λινωδίες χρησιμοποιούνται για τη διατήρη-
ση των εσωτερικών διαύλων επικοινωνίας 
με την «επαναστατική πτέρυγα» του κόμμα-
τος, που είχε πρωτοστατήσει επί σειρά ετών 
στον αγώνα για τη δημιουργία μητροπολιτι-
κού πάρκου, 6 χιλ. στρεμμάτων. Μια πρό-
ταση ουτοπική,  αφού κανένας δήμος και, 
προφανώς, η κεντρική κυβέρνηση, δεν είναι 
ικανές ούτε καν για τη συντήρηση των στοι-
χειωδών περιβαλλοντικών όρων άλλων μι-
κρότερων πάρκων του λεκανοπεδίου, όπως 
του Τρίτση, του Πεδίου του Άρεως, του λό-
φου του Στρέφη. Πάρκα που έχουν καταντή-
σει σκουπιδότοποι, άνδρα τοξικομανών και 
παρανομίας, ενώ επί σειρά ετών ο Υμηττός  
παραμένει ένα γυμνό βουνό στις παρυφές 
της πόλης, αφού δεν υπήρξε καμία σοβαρή 
πρωτοβουλία δενδροφύτευσής του. 

Η γενική γραμματέας του υπ. Πολιτι-
σμού και οι Αρχαιολόγοι κόπτονται –δή-
θεν– για τις αρχαιότητες, ενώ δεν προσβάλ-
λονται με τις καθυστερήσεις στις ανασκαφές 
της Αμφίπολης, ή όταν ο υπουργός Παιδεί-
ας κόβει την Αντιγόνη από το λύκειο – την 
οποία, παρεμπιπτόντως, διδάσκονται οι 
Κούρδοι εν μέσω βομβαρδισμών!–, ή ακό-
μα όταν το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολι-
τικής προτείνει την πλήρη αποδόμηση της 
Ιστορίας, προετοιμάζοντας γενιές χωρίς κα-
μία σχέση με την ταυτότητά τους. Περιχαρής 
ο αντιπρόεδρος κος Δραγασάκης διαβεβαι-
ώνει για την άμεση ολοκλήρωση της επέν-
δυσης μετά την οριοθέτηση των 300 στρεμ-
μάτων αρχαιολογικού χώρου από το Κεντρι-
κό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, κατά την προ-
σφιλή λογική, «και η πίττα ολόκληρη και ο 
σκύλος χορτάτος».

Από την άλλη πλευρά, οι υπερθεματι-
στές της επένδυσης, μεσάζοντες, κτηματομε-
σίτες και υπεργολάβοι, που αναμένουν μια 
ακόμα αρπαχτή κατά τα προσφιλή της πε-
ριόδου των ολυμπιακών έργων. Η σημε-
ρινή πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ,  στέλεχος της 
Lamda Development όταν φτιάχτηκε το πα-
ράνομο  «μολ» στο Μαρούσι με τον νόμο Βε-
νιζέλου περί «ολυμπιακής προετοιμασίας», 
είναι η πλέον αρμόδια για την «αξιοποίηση» 
της δημόσιας γης του Ελληνικού. Ατζέντη-
δες που δεν είναι καν διατεθειμένοι ν’ απο-

δεχτούν τους όρους της αρχικής συμφωνί-
ας, ούτε έστω στο επίπεδο των μελετών πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων των 20ρωφων! 
κτηρίων στο παραλιακό μέτωπο. 

Η μέθοδος είναι γνωστή: Τραπεζικός 
δανεισμός, ΕΣΠΑ, χαμηλά μεροκάματα και 
ανασφάλιστοι εργάτες –μετανάστες ως επί το 
πλείστον– για να προχωρήσει το όραμα  της 
«Αθηναϊκής Ριβιέρας» κι αν κάτι δεν πάει 
καλά, το βάρος θα ριχτεί στο μόνιμο υπο-
ζύγιο, τον Έλληνα φορολογούμενο. Συνεπι-
κουρούντες,  σοβαροί επιστήμονες –περι-
βαλλοντολόγοι, μηχανικοί – πανεπιστημι-
ακοί για μελέτες πάσης φύσεως, δήμαρχοι 

που στήνουν τα γραφεία εύρεσης εργασίας 
έναντι των επερχόμενων δημοτικών εκλο-
γών και τα γνωστά παπαγαλάκια που ερί-
ζουν για τα περί ανάπτυξης, όλοι φυσικά  με 
το αζημίωτο. 

Στο διά ταύτα, το μοντέλο που επικαλού-
νται είναι γνωστό και αποτυχημένο, παρα-
πέμπει δε σ’ αυτό των «μπανανιών» της Λα-
τινικής Αμερικής ή της προ-επαναστατικής 
Κούβας με μαφιόζους, τζογαδόρους, πόρνες, 
εμπόρους νακωτικών και όπλων, όλα για 
ένα κομμάτι ψωμί, αφού οι ουτοπίες δεν γε-
μίζουν πιά το στομάχι. 

Μια άλλη πρόταση αξιοποίησης θα γινό-
ταν στη βάση μιας φυσικής διαδρομής ενο-
ποίησης του ορεινού οικοσυστήματος του 
Υμηττού με τη θάλασσα του Σαρωνικού. Η 
βιωσιμότητά της  θα βασιζόταν στην ανά-
πτυξη μορφών εναλλακτικού τουρισμού 
με επικέντρο τη δημιουργία διεθνούς συ-
νεδριακού και εκπαιδευτικού κέντρου για 
τον Θουκυδίδη τον «Αλιμούντα», παράλλη-
λα με την αξιοποίηση εμπειριών γύρω από 
τις αστικές καλλιέργειες και τη συνεταιριστι-
κή αλιεία.

Όμως αυτή την πρόταση δεν υπάρχει 
συλλογικό υποκείμενο να τη στηρίξει, γιατί 
αυτό θα προϋπέθετε ένα «εδαφικοποιημέ-
νο» οικολογικό κίνημα, δεμένο με τον τόπο 
και την ιστορία του, με πατριωτισμό και συλ-
λογικό όραμα και όχι παραγοντίσκους εθνο-
μηδενιστές, που παριστάνουν τους οικολό-
γους υπουργούς. Είναι δυστυχώς πρωτί-
στως η δική μας παρακμή που ευθύνεται 
για την αριστερά,  τους οικολόγους και τους 
«επενδυτές» που διαθέτουμε…

Σ 

υνεχίζεται ἡ κυβερνητική πίε-
ση κατά τῶν νηπιαγωγῶν τῆς 
Ροδόπης καί τῆς Ξάνθης, προ-
κειμένου οἱ τελευταῖοι νά δε-

χθοῦν τό πιλοτικό πρόγραμμα τοῦ ΙΕΠ 
πού εἰσάγει τήν τουρκική γλῶσσα σέ νη-
πιαγωγεῖα μειονοτικῶν οἰκισμῶν. Τίς 
προάλλες (6/10/2017) ἦταν σέ Κομοτη-
νή καί Ξάνθη ὁ γ.γ. τοῦ ὑπουργείου Παι-
δείας Ἀνδρέας Νοταράς, καί οἱ καθηγητές 
τοῦ προγράμματος Μαρία Σφυρόερα καί 
Γιῶργος Μαυρομμάτης, σέ συναντήσεις 
μέ τά Δ.Σ. τῶν συλλόγων καί πολλούς 
νηπιαγωγούς γιά νά τούς "ἐνημερώσουν".

Οἱ συναντήσεις δέν πῆγαν ὅπως θά 
ἤθελαν οἱ λεγάμενοι, καθώς οἱ νηπια-
γωγοί δέν ἔδειξαν νά τρῶνε κουτόχορ-
το. Στήν πραγματικότητα ἔμειναν ἀνα-
πάντητα τά ἐρωτήματά τους: Γιατί δέν 
ἔγινε κάποια συνεννόηση πρίν δρομο-
λογηθεῖ ἡ ἐφαρμογή τοῦ προγράμμα-
τος (ὅπως συμβαίνει συνήθως), γιατί 
δέν ἐλήφθη ὑπόψιν ἀπό παιδαγωγικῆς 
ἀπόψεως ἡ κατάσταση στά νηπιαγω-
γεῖα τῆς Θράκης (ἔγινε ἐπίκληση κά-
ποιων ἐρευνῶν γιά τούς ἰσπανόφωνους 
στίς ΗΠΑ!), γιατί δέν λαμβάνεται ὑπ’ 
ὄψιν ἡ καθολική ἀντίδραση τοῦ κλά-
δου. 

Ὁ μέν Νοταράς δήλωσε πώς πρό-
κειται γιά πολιτική ἀπόφαση (ΣΣ: δη-
λαδή γιά παραχώρηση τῆς κυβέρνησης 
Σύριζα στήν Τουρκία, αὐτό καί μόνο), ὁ 
δέ Μαυρομμάτης εἶπε τρεῖς φορές γιά 
τούς “Τούρκους” μιλώντας γιά τή μει-
ονότητα, κι ὅταν τόν ἐγκάλεσαν διεκ-
δίκησε καί δάφνες ἀντιστασιακοῦ λόγῳ 
τῶν πεποιθήσεών του! Δηλαδή διατη-
ρεῖ τό δικαίωμα νά θεωρεῖ Τούρκους 
λ.χ. τούς Πομάκους κατοίκους τῆς Πά-
χνης καί τοῦ Ἅλματος; Τότε διατηροῦμε 
κι ἐμεῖς τό δικαίωμα νά θεωροῦμε αὐτόν 
Τοῦρκο, σωστά;

Οἱ συναντήσεις δέν ἔβγαλαν κάτι. 
Οἱ νηπιαγωγοί δήλωσαν πώς δέν δέ-
χονται τό πρόγραμμα στίς τάξεις τους, 
ἐφόσον ἔχουν τό δικαίωμα αὐτό, οἱ 
δέ ἐπιστήμονες ἀποχώρησαν φανερά 
ἐκνευρισμένοι, ἐνῶ κανονικά θά ἔπρε-
πε νά φύγουν εὐχαριστημένοι πού κα-
νένας δέν βρέθηκε νά τούς φτύσει γιά 
τό πρόστυχο ἐγχείρημα πού ἀνέλαβαν.

Θράκη: Οι 
νηπιαγωγοί 
ανθίστανται 
στην συριζέικη 
αθλιότητα

Για το Ελληνικό…

“ 
Το μοντέλο που 

επικαλούνται  

είναι γνωστό και 

αποτυχημένο, 

παραπέμπει δε σ’ αυτό 

των «μπανανιών» της 

Λατινικής αμερικής η 

της προ-επαναστατικής 

Κούβας με μαφιόζους, 

τζογαδόρους, πόρνες, 

εμπόρους ναρκωτικών 

και όπλων - όλα για 

ένα κομμάτι ψωμί

Του Νίκου Ντάσιου

Η μέθοδος είναι γνωστή: Τραπεζικός δανεισμός, ΕΣΠΑ, χαμηλά μεροκάματα και ανασφάλι-
στοι εργάτες –μετανάστες ως επί το πλείστον– για να προχωρήσει το όραμα  της «Αθηναϊκής Ρι-
βιέρας» κι αν κάτι δεν πάει καλά, το βάρος θα ριχτεί στο μόνιμο υποζύγιο, τον Έλληνα φορολο-
γούμενο.

Μία ακόμη αρπαχτή, στα πρότυπα της Ολυμπιάδας του 2004
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Οι πρόσφατες καταστροφές 
στην Σαμοθράκη απασχόλησαν 
την επικαιρότητα για δύο ημέ-
ρες και μετά ξεχάστηκαν. Όπως 
συμβαίνει σε όλες τις περιπτώ-
σεις ζημιών και καταστροφών 
στην επαρχία. Αν μια παρόμοια 
καταστροφή γινόταν στην Αθή-
να, όπως οι πλημμύρες παλαιό-
τερα, θα απασχολούσε για εβδο-
μάδες τα Μέσα. Οι μεγάλες κα-
ταστροφές που προκάλεσαν οι 
χείμαρροι στην Σαμοθράκη ήταν 
για τους περισσότερους κάποιες 
εντυπωσιακές εικόνες που ξεχά-
στηκαν αμέσως. 

Η 

βροχή που έπεσε στο 
νησί ήταν όντως εξαι-
ρετικά ασυνήθιστης ρα-
γδαιότητας  και σε εξαι-

ρετικά μεγάλη ποσότητα. Η κα-
ταπλάκωση κτηρίων από λάσπη 
υπενθύμισε πάλι δραματικά την 
ανοησία μας να κτίζουμε πάνω στις 
όχθες των ρεμάτων ακόμα και δη-
μόσια κτήρια. Αυτό το αυτονόητο 
δεν εννοούμε να το καταλάβουμε.

Εκτός όμως από αυτό το πρό-
βλημα, που οδήγησε στις τεράστιες 
καταστροφές σχεδόν κανείς δεν εμ-
βάθυνε στο πρόβλημα της διάβρω-
σης του εδάφους. Όλα αποδόθηκαν 
στο ύψος και την ένταση της βροχής 
και στις μεγάλες κλίσεις του ανά-
γλυφου. Αν όμως υπήρχε βλάστη-
ση, δενδρώδης, θαμνώδης ή ποώ-
δης, η καταστροφή θα περιοριζόταν 
μόνο στο αποτέλεσμα της ραγδαίας 
κίνησης του νερού. Δεν θα παρα-
συρόταν το χώμα. Η βλάστηση επί-
σης, θα περιόριζε και την κίνηση 
του νερού, με αποτέλεσμα και αυτό 
να κινείται με μικρότερη ταχύτητα.  

Τι φταίει όμως και τεράστιες πο-
σότητες χωμάτων παρασύρθηκαν 
από τα νερά; Σχεδόν όλοι το γνω-
ρίζουμε.  Η βλάστηση σε μεγάλες 
εκτάσεις του νησιού έχει υποβαθ-
μιστεί. Οι γίδες και τα κατσίκια εί-
ναι σχεδόν παντού και σε μεγάλους 
πληθυσμούς, κατατρώγοντας κάθε 
είδους φυτά. Αν και οι γίδες είναι 
κλαδοφάγα ζώα, τρώνε δηλαδή τα 
φύλλα από τους θάμνους, στην πε-
ρίπτωση αυτού του νησιού έχουν 
στραφεί σε όποια βλάστηση έχει 
απομείνει. Το έδαφος έχει ξεπλυθεί 
σε μεγάλες εκτάσεις και αποκαλύ-
πτεται το μητρικό πέτρωμα. 

Η φωτογραφία που παραθέ-
τουμε είναι παλαιότερη και προ-

έρχεται ακριβώς από την περιοχή 
όπου έγιναν οι καταστροφές. Δεί-
χνει πολύ καλά το αποτέλεσμα της 
υπερβόσκησης. Στην περιφραγμέ-
νη έκταση η βλάστηση παραμένει 
ενώ, γύρω από αυτήν, το μητρικό 
πέτρωμα έχει αποκαλυφθεί. 

Πού οφείλεται αυτή η αύξηση 
των γιδιών; Κατ’ αρχάς στη ζήτηση. 
Είναι γνωστές οι ταβέρνες στο νησί 
που σερβίρουν καθημερινά κατσι-
κάκι. Παράλληλα υπάρχουν και οι 
επιδοτήσεις, που μέχρι τώρα συν-
δέονταν αποκλειστικά με τον αριθ-
μό των ζώων, ενώ δεν λαμβάνονταν 
υπόψη στον υπολογισμό τους οι 
εκτάσεις και η ποιότητα των βοσκο-
τόπων. Αυτά οδήγησαν στην αύξη-
ση των ζώων. Στο νησί η κτηνοτρο-
φία δεν συναντάει εμπόδια, καθώς 
δεν υπάρχουν πολλές καλλιέργει-
ες και επίσης δεν υπάρχουν άγρι-
οι θηρευτές. Έτσι τα ζώα ζουν σχε-
δόν ελεύθερα. 

Αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες 
περιοχές της χώρας, όπου ο βο-
σκός, λόγω της ύπαρξης άγριων 
ζώων, όπως ο λύκος ή η αρκούδα, 
και κυρίως γιατί είναι υποχρεωμέ-
νος να αποφύγει ζημιές στις καλλι-
έργειες, αναγκάζεται να ακολουθεί 
το κοπάδι. Δουλειά επίπονη, πολύ-
ωρη και καθημερινή. Γι’ αυτό στην 
ηπειρωτική Ελλάδα η εκτατική κτη-
νοτροφία έχει περιοριστεί. Οι νέοι 
προτιμούν τα ενσταυλισμένα ζώα 

και συχνά αλλάζουν τα γιδοπρό-
βατα με γελάδια. Στην περίπτωση 
αυτή έχουμε το ακριβώς αντίθετο 
πρόβλημα: υποβόσκηση. Καθώς τα 
ζώα απομακρύνονται, οι θαμνώδεις 
εκτάσεις πυκνώνουν και δημιουρ-
γούνται αδιαπέραστοι πυκνοί λόγ-
γοι με πουρνάρια, άλλα αείφυλλα 
πλατύφυλλα ή άλλους θάμνους. Σε 
άλλες περιπτώσεις, τα παλιά λιβά-
δια έχουν αναδασωθεί από τη δασι-
κή υπηρεσία με πεύκα. Σ' αυτές τις 
εκτάσεις, η βιοποικιλότητα έχει πε-
ριοριστεί. Κάτι αναμενόμενο, καθώς 
σε όλα τα οικοσυστήματα είναι ανα-
γκαία τα φυτοφάγα ζώα. Και όταν 
αυτά δεν υπάρχουν στην φύση, τον 
ρόλο τους παίρνουν τα πρόβατα και 
τα γίδια. 

Σήμερα προχωράμε σε ακραί-

ες καταστάσεις, υπερβόσκηση και 
διάβρωση τοπικά και εγκατάλειψη 
και ομογενοποίηση στις υπόλοιπες 
εκτάσεις. Είμαστε πολύ μακριά από 
την δεκαετία του ’30, όπου ακόμα 
ο αριθμός των ζώων κτηνοτροφί-
ας ήταν πολύ μεγάλος, αν και ισόρ-
ροπα  κατανεμημένος. Τότε έγιναν 
κάποιες απαγορεύσεις για να δια-
τηρηθούν σε καλή κατάσταση ορι-
σμένες περιοχές. Αυτές έγιναν αρ-
χικά με εντελώς αυταρχικό τρόπο 
από τον δικτάτορα Μεταξά. Παρό-
μοιες πρακτικές συνέχισαν μέχρι 
σήμερα ορισμένες δημόσιες υπη-
ρεσίες, καθώς σε πολλούς χώρους 
συνεχίστηκε μια πολεμική εναντίον 
των γιδιών, αν και οι  συνθήκες, ο 
αριθμός και η πυκνότητα των ζώων 
έχει αλλάξει. 

Η νηφάλια και επιστημονικά 
τεκμηριωμένη προσέγγιση των λι-
βαδοπόνων δεν ακούγεται. Αυτό 
που εισηγούνται είναι η κατά χώρο 
και χρόνο οργάνωση της βόσκη-
σης. Μια οργανωμένη δηλαδή δι-
αχείριση, που προϋποθέτει να με-
λετηθεί η βοσκοϊκανότητα και να 
καθοριστεί η βοσκοφόρτωση κάθε 
τόπου. Θεωρώ ότι ήμουν τυχερός 
που είχα την ευκαιρία να συμμε-
τάσχω σε μια τέτοια πιλοτική με-
λέτη στον Γράμμο, συμμετέχοντας 
για την ανάλυση της βιοποικιλότη-
τας. Σ’ αυτήν καθορίστηκαν λιβαδο-
πονικές μονάδες, εκτάσεις δηλαδή 

με ενιαία χαρακτηριστικά, υπολο-
γίστηκε η βοσκοφόρτωση και τελι-
κά η βοσκοϊκανότητα κάθε μονά-
δας και προτάθηκαν μέτρα αναδι-
άρθρωσης στις περιοχές όπου δι-
απιστώθηκε υπέρ ή υποβόσκηση. 
Σήμερα αυτού του τύπου οι προδι-
αγραφές των λιβαδοπονικών μελε-
τών έχουν πλέον θεσμοθετηθεί από 
το υπουργείο Γεωργίας. Αυτό έγι-
νε περισσότερο υπό την πίεση των 
επιστημόνων. Αν εκπονηθούν και 
κυρίως υλοποιηθούν τα μέτρα που 
προτείνουν στο σύνολο της επικρά-
τειας, τα προβλήματα υπερβόσκη-
σης και υποβόσκησης θα πάψουν 
να υπάρχουν. 

Γιατί όμως δεν προχωράει η πο-
λιτεία σ’ αυτήν την κατεύθυνση; Εί-
ναι η αδράνεια, η πολιτικάντικη λο-
γική να μην δημιουργήσουμε προ-
βλήματα και να αφήσουμε τα πράγ-
ματα ως έχουν και να εστιάσουμε 
κατά βάση μόνο στις επιδοτήσεις 
και τις ψήφους που τις ακολουθούν. 
Είναι όμως και κάτι άλλο. Μπορεί 
να θέλουμε το ντόπιο ελληνικό αρ-
νάκι και κατσικάκι, αλλά βλέπουμε 
τους βοσκούς αφ’ υψηλού. Δεν ται-
ριάζει με την «εκλεπτυσμένη» αι-
σθητική των ανθρώπων των πόλε-
ων. Μια χίπστερ υπεροπτική στάση 
βλέπει με περιφρόνηση τους κατοί-
κους της υπαίθρου και αυτό το ντύ-
νει με μια «οικολογική» άποψη ότι 
πρέπει να σώσουμε την φύση από 
«τον αδηφάγο στόμαχο της αιγός». 
Βλέπουμε την δουλειά του βοσκού 
σαν κάτι εξ ορισμού ταπεινό αλλά 
αναγκαίο για την διατροφή μας. Σαν 
μια καθυστερημένη τάξη αγροί-
κων, που επιβεβαιώνουν την υπε-
ροχή μας και συνεπώς δεν αξίζει να 
ασχοληθούμε. Οι Σουηδέζες όμως 
που παντρεύτηκαν Κρητικούς βο-
σκούς μάλλον είχαν άλλη άποψη…

Για να επανέλθουμε στην Σαμο-
θράκη, θεωρούμε ότι είναι επιτακτι-
κό να γίνει μια ουσιώδης παρέμβα-
ση στο ζήτημα με μελέτες και σω-
στή οργάνωση της βόσκησης, σαν 
μια από τις βασικότερες παραμέ-
τρους για την διαχείριση του τοπί-
ου και των χρήσεων γης στο νησί. 
Αν όμως υπάρχει ειλικρίνεια στην 
πρόθεση παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης και διατήρησης της φύ-
σης, παρόμοια  παρέμβαση πρέπει 
να γίνει στο 44% των περιοχών της 
χώρας που χρησιμοποιούνται ως 
λιβάδια.  

        ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η υπενθύμιση της Σαμοθράκης
 Η κτηνοτροφία χρειάζεται διαχείριση

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα

Σήμερα προχωράμε σε ακραίες καταστάσεις, υπερβόσκηση και διάβρωση τοπικά και εγκατάλειψη και ομο-
γενοποίηση στις υπόλοιπες εκτάσεις. Είμαστε πολύ μακρυά από την δεκαετία του ’30 όπου ακόμα ο αριθμός 
των ζώων κτηνοτροφίας ήταν πολύ μεγάλος, αν και ισόρροπα  κατανεμημένος. 

“ 
Η νηφάλια και επι-

στημονικά τεκμηρι-

ωμένη προσέγγι-

ση των λιβαδοπό-

νων δεν ακούγεται. 

αυτό που εισηγού-

νται είναι η κατά 

χώρο και χρόνο 

οργάνωση της βό-

σκησης.
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Η υπόθεση της απαγωγής Λεμπιδάκη, 
μετά το αίσιο τέλος της, θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να ανοίξει μια κουβέντα για τη 
βαριά παρανομία που μαστίζει τα τελευ-
ταία χρόνια το νησί της Κρήτης. Η κατά-
σταση πλέον έχει ξεφύγει και όλοι πρέ-
πει να αναλάβουν την ευθύνη που τους 
αναλογεί: Πολιτεία, φορείς, πολίτες.

Ο 

γράφων τα τελευταία εικοσί 
πέντε χρόνια ζει μακριά από 
το νησί, οπότε έχει τη δυνα-
τότητα της εξ αποστάσεως 

παρατήρησης. Και αυτό που παρατήρησε 
ήταν οι ραγδαίες μεταβολές στη συμπερι-
φορά και την εικόνα του νησιού και των 
κατοίκων του.

Η ραγδαία και απότομη αύξηση του 
πλούτου, εξαιτίας κυρίως του τουρισμού, 
αλλά και μέσω των (ανεξέλεγκτων) επι-
δοτήσεων των αγροτικών και κτηνοτρο-
φικών προϊόντων, οδήγησε σε φαινόμενα 
νεοπλουτισμού μεγάλης έντασης. Θηριώ-
δη 4Χ4, πολυτελή ΙΧ, αλλά και διπλοκά-
μπινα αγροτικά, κατακλύζουν πλέον τους 
δρόμους των πόλεων, αλλά και της επαρ-
χίας. Τα κέντρα των πόλεων γίνονται απέ-
ραντα κέντρα διασκέδασης, πάντα γεμάτα.

Παράλληλα, με την πτώση του ανατο-
λικού μπλοκ, ολόκληρα οπλοστάσια πέ-
ρασαν στα χέρια μαφιόζων ψάχνοντας για 
αγοραστές. Και η Κρήτη, με την παράδοση 
οπλοκατοχής, ήταν ιδανικός προορισμός. 
Πλέον η παλικαριά δεν μετριέται με την 
λεβεντιά αλλά με το κουμπούρι που ο κα-
θένας ελεύθερα μπορεί να κουβαλά. Και 
το κουβαλά ελεύθερα, γιατί ξέρει ότι έχει 
την προστασία του τοπικού βουλευτή ή πο-
λιτευτή, που ξέρει ότι θα τον βγάλει έξω 
εάν κάτι στραβώσει, στο όνομα, βεβαίως, 
του «εθιμικού δικαίου»!

Την ίδια περίοδο αρχίζει και η μαζική 
καλλιέργεια ναρκωτικών. Η Κρήτη ανέκα-
θεν, λόγω της θέσης της, ήταν σταυροδρό-
μι των εμπόρων ναρκωτικών, ποτέ όμως 
δεν υπήρχε τόσο έντονο το φαινόμενο 
της καλλιέργειας. Ολόκληρες οικογένει-
ες, από το μικρότερο έως το μεγαλύτερο 
μέλος τους έχουν αυτό σαν αποκλειστική 
απασχόληση. Υπάρχουν χωριά της Κρήτης 
που ζουν από τα ναρκωτικά. Και πεθαί-
νουν όμως, καθώς τα σκληρά ναρκωτικά 
(κοκαΐνη, ηρωίνη κ.λπ.) κάνουν θραύση 
σ’ αυτές τις περιοχές. 

Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με 
την υπερκατανάλωση αλκοόλ (τα ποσο-
στά αλκοολισμού στην Κρήτη, ακόμα και 
σε μικρές ηλικίες είναι πολλαπλάσια του 
μέσου όρου της χώρας) έχουν δημιουργή-
σει μια κατάσταση ανεξέλεγκτης, σκληρής 

παραβατικότητας, η οποία τείνει να παγιω-
θεί. Πλέον μιλάμε για οργανωμένο έγκλη-
μα που περιλαμβάνει εμπόριο όπλων, 
ναρκωτικών, γυναικών, εκβιασμούς, προ-
στασία σε μαγαζιά, τοκογλυφίες. Και όλα 
αυτά σε μια κοινωνία που παλιότερα είχε 
υποδειγματική κοινωνική συνοχή, ταπει-
νότητα, μέτρο.

Ακόμα και στην παραδοσιακή μουσι-
κή, η εμπορευματοποίηση και η χυδαιότη-
τα κυριαρχεί. Οι ύμνοι στη ζωοκλοπή και 
την οπλοκατοχή είναι τα σουξέ των πανη-
γυριών, παρέα με τα αθλιότερα των σκυ-
λάδικων, εν μέσω μπαλωθιών και άφθο-
νης κατανάλωσης ουίσκι.

Είναι γεγονός πλέον ότι η κοινωνία της 

Κρήτης βρίσκεται ένα βήμα πριν την πλή-
ρη αποσύνθεση. Η παρανομία τείνει να 
κυριαρχήσει στη ζωή του νησιού και όλοι 
μοιάζουν να την έχουν αποδεχτεί. Η αστυ-
νομία φοβάται και κάνει τα στραβά μάτια, 
όταν δεν συνεργάζεται με τους μαφιόζους 
του νησιού. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι 
πολιτευτές του νησιού συνήθως ανταλλά-
σουν ψήφους παρέχοντας προστασία ένα-
ντι της δικαιοσύνης. Δεν πάνε πολλά χρό-
νια από τότε που γόνος παλαιού πολιτευτή 
του νησιού, κατεβαίνοντας για πρώτη φορά 
σε εθνικές εκλογές, κατάφερε να εκλεγεί 
με μικρή διαφορά ψήφων παίρνοντας «μο-
νοκούκι» τις ψήφους μιας συγκεκριμένης 
περιοχής, γνωστής στο πανελλήνιο για τα 
υψηλότατα ποσοστά παρανομίας! Ή για άλ-
λον γνωστό πολιτευτή, που απαίτησε τη μη 
αποβολή κάποιων «λεβεντόπαιδων» που 
εκφόβιζαν συμμαθητές τους.

Οι μόνοι που μπορούν να δώσουν 
λύση και να σώσουν την τιμή του νησιού 
είναι οι απλοί κάτοικοι. Αυτοί που, ακόμα 
αγαπάνε τον τόπο τους, που συνεχίζουν 
σε πείσμα των καιρών να παράγουν, που 
ο πλουτισμός δεν είναι αυτοσκοπός ούτε 
μέσο επίδειξης. Να ξαναπιάσουν το χαμέ-
νο νήμα της παράδοσης, της λεβεντιάς και 
της αξιοπρέπειας που χαρακτήριζε αυτό το 
νησί και δεν άφησε κατακτητή να στεριώ-
σει πάνω του για αιώνες. Αυτοί που σεβό-
μενοι την ιστορία του τόπου τους, τιμούν 
τους προγόνους τους που πολέμησαν στη 
Μακεδονία, τη- Β. Ήπειρο, τους εκτελεσθέ-
ντες σε τόσους και τόσους τόπους μαρτυ-
ρίου από τους Γερμανούς. Γιατί τα μαύρα 
πουκάμισα και τα στιβάνια τα έχουν τιμή-
σει λεβέντες, είναι ντροπή να τα μαγαρί-
ζουν ζωοκλέφτες και νταβατζήδες.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο 
ι  Κυριακές στην Ελλάδα ανέκαθεν εί-
χαν ένα νόημα για όλους, πέραν της 
αναπαυτικής διακοπής από την κα-
θημερινότητα. Στη συνοικία του Αγί-

ου Ελευθερίου, στα Πατήσια, απέκτησαν μία επι-
πλέον σημασία. Σε μια πρωτότυπη δράση «χει-
ροτεχνακτιβισμού», άνθρωποι κάθε ηλικίας συ-
ναθροίζονται στο φιλότεχνο συνοικιακό καφέ 
«Μαγικό Φίλτρο» φέρνοντας τα δικά τους υλικά 
και την καλή τους διάθεση, πλέκουν, κεντάνε, ρά-
βουν και εν-πλέκονται σε μια μικρή συλλογικότη-
τα της γειτονιάς. Μαλλιά, κουβάρια, νήματα, βελό-
νες, βελονάκια και ραπτομηχανή γίνονται τα βα-
σικά υλικά πειραματισμού, ελεύθερης έκφρασης, 
συν-δημιουργίας, αλλά και σύνδεσης μεταξύ των 
συμμετεχόντων.

Η εμπειρία από την Ομάδα Λαϊκής Τέχνης 
μοιάζει με εκείνο το παλιό τσίγκινο κουτάκι με τα 
ραπτικά. Ανοίγει και αποκαλύπτει ένα μικρό θη-
σαυρό που ανακαλεί μνήμες και όνειρα, το αό-
ρατο νήμα που συνδέει παρελθόν, παρόν, μέλ-
λον. Καθώς οι άνθρωποι πλέκουν μαζί, μοιράζο-
νται γνώσεις, ιστορίες προφορικής παράδοσης, 
προσωπικές αφηγήσεις. Βγαίνουν από τα σπί-
τια τους, ξεδιπλώνονται, εμπλέκονται αυθόρμητα 
σε μια διαδικασία αλληλοδιδακτικής. Η διαδικα-
σία διευκολύνεται από τις ποιότητες του υλικού: 
ζεστό, απαλό, χουχουλιάρικο, μας δένει σε μια ζε-
στή αγκαλιά. Έτσι, επαν-υφαίνεται αθόρυβα ο δι-
αρρηγμένος κοινωνικός ιστός.

Εισάγοντας τη λαϊκή τέχνη ως μέσο κοινωνι-
κού διαλόγου, σηματοδοτείται στην πραγματικό-
τητα το πέρασμα σε μια ενεργά δημιουργική στά-
ση ζωής. Χάρη δε στην πανανθρώπινη γλώσσα 
της τέχνης, δίνεται η δυνατότητα να αποδεσμευ-
τούμε από ιδεολογικά στεγανά που μας χωρίζουν 
και να στραφούμε στην ουσία, σε αυτά που μας 
ενώνουν. Σε ένα κατεστραμμένο κοινωνικό τοπίο, 
το έδαφος είναι στην πραγματικότητα εύφορο για 
να δημιουργήσουμε εκ νέου.

Είναι σημαντικό να σπέρνονται ιδέες ακόμα 
και αν δεν φαίνονται άμεσα μετρήσιμα αποτελέ-
σματα. Η πίστη στη φαντασία, η πίστη ως κατά-
σταση του «είναι», φέρνει την ανατροπή. Η αλλα-
γή είναι ανάγκη να αρχίσει από μέσα προς τα έξω, 
από κάτω προς τα πάνω. Η κάθε γειτονιά, ως μι-
κρό κοινωνικό κύτταρο, είναι η ιδανική αφετηρία.

Η Ομάδα Λαϊκής Τέχνης είναι απλή ιδέα. 
Μπορεί ο καθένας να την κάνει σε κάθε γειτο-
νιά. Σκοπός λοιπόν αυτής της δημοσίευσης εί-
ναι καταρχάς να απευθύνει ανοικτή πρόσκλη-
ση σε όλους τους ενδιαφερόμενους και, κυρίως, 
να ανοίξει η ιδέα τα φτερά της και να ταξιδέψει σε 
κάθε κοινοτικό χώρο που επιθυμεί να εισάγει μια 
τέτοια δράση, με την ευχή να αναπτύξουμε  έναν 
ευρύτερο ιστό πρωτοβουλιών αναζητώντας το 
νήμα που μας συνδέει.

Η Ομάδα Λαϊκής Τέχνης λαμβάνει χώρα 
κάθε Κυριακή πρωί 10.30 με 13.30 στο Καφέ 
Μαγικό Φίλτρο, Καβάφη 19 και Παγανέλη, στον 
Άγιο Ελευθέριο, στα Πατήσια.

Ομάδα Λαϊκής 
Τέχνης 

Κρήτη: Λεβεντογέννα 
ή νησί της μαφίας;

Του Σταύρου Εμ. Πνευματικάκη

“ 

Είναι γεγονός 

πλέον ότι η κοι-

νωνία της Κρήτης 

βρίσκεται ένα βήμα 

πριν την πλή-

ρη αποσύνθεση. 

Η παρανομία τεί-

νει να κυριαρχήσει 

στην ζωή του νη-

σιού και όλοι μοιά-

ζουν να την έχουν 

αποδεχτεί.

Πλέον μιλάμε για οργανωμένο έγκλημα που περιλαμβάνει εμπόριο όπλων, ναρκωτι-
κών, γυναικών, εκβιασμούς, προστασία σε μαγαζιά, τοκογλυφίες. Και όλα αυτά σε μια 
κοινωνία που παλιότερα είχε υποδειγματική κοινωνική συνοχή, ταπεινότητα, μέτρο.
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Σε πρόσφατο άρθρο μας, είχαμε ανα-
λύσει – με το παράδειγμα του UBER 
TAXI- την ιδιοποίηση της ανθρώπινης 
αμοιβαιότητας και των οριζόντιων αλ-
ληλέγγυων σχέσεων από την καπιταλι-
στική οικονομία. 

Α 
νάλογο παράδειγμα στον τομέα 
των ακινήτων είναι η ενοικίαση 
κατοικιών μέσω της πλατφόρμας 
Airbnb. Η «οικονομία του δια-

μοιρασμού» όπως ονομάζεται, διαποτίζει 
την ενοικίαση και αγορά ακινήτων στην Ελ-
λάδα, συνδιαμορφώνοντας τη μεταοικονο-
μία της αποικιακής Ελλάδας. 

Διεθνώς, η τάση αυτή ξεκίνησε ως μια 
εναλλακτική και φθηνότερη μορφή «φιλο-
ξενίας» και περιήγησης, μακριά από τον 
υπερεμπορευματικό ξενοδοχειακό του-
ρισμό. Στη Ελλάδα, παίρνει και τη μορφή 
μιας αμυντικής οικονομικής προσπάθει-
ας να διασωθεί από χαράτσια και φόρους 
η μικρή και μεσαία ιδιοκτησιακή δομή της 
κοινωνίας μας. Όμως η εγγενής φύση της 
καπιταλιστικής οικονομίας να επεκτείνε-
ται, να συσσωρεύεται και να συγκεντροποι-
εί δομές, ταυτόχρονα με την αποικιοποίη-
ση της χώρας μας, στρέφει το φαινόμενο σε 
δρόμους πέραν της εξεύρεσης τρόπων για 
επιβίωση. Ήδη το Airbnb είναι μια τερά-
στια οικονομική δύναμη παγκοσμίως. Στα 
έξι χρόνια λειτουργίας της, έχει εξυπηρετή-
σει 9 εκατομμύρια ταξιδιώτες, περίπου 250 
χιλιάδες ακίνητα προστέθηκαν στην πλατ-
φόρμα της, τον τελευταίο χρόνο, ενώ η αξία 
της εκτιμάται στα 7,5 δισ. ευρώ και αποτελεί 
πια μια επιτυχημένη πολυεθνική.   

Στην Ελλάδα το τοπίο αλλάζει, προω-
θώντας σταδιακά μια ανακατανομή της 
ιδιοκτησίας, εφόσον ιδιοκτήτες - διαχειρι-
στές Airbnb ακινήτων αρχίζουν όχι απλώς 
να μισθώνουν 1-2 οικογενειακά ακίνητα, 
αλλά να επενδύουν σε φθηνές –λόγω κρί-
σης – αγορές διαμερισμάτων. Ταυτόχρονα, 
ξένοι επιχειρηματίες και εταιρείες κτηματο-
μεσιτικές αναζητούν χρήσεις κατάλληλες 
για αξιοποίηση μέσω των πλατφορμών δι-
αμοιρασμού (Airbnb, Flipkey, Homeaway, 
9flats, VRBO κ.α). Υπάρχει ζήτηση για γρα-
φεία και διαμερίσματα υψηλών προδια-
γραφών, αλλά και σε υποβαθμισμένες γει-
τονιές του κέντρου, φθηνών εξοχικών σε 
Χαλκιδική  (κυρίως από Βαλκάνιους) και 
νησιά (έως 50.000 ευρώ) και για υπερ-
πολυτελείς βίλες σε περιοχές υψηλού διε-
θνούς τουρισμού. Αγοραστές-επενδυτές εί-
ναι κυρίως Βρετανοί, Γερμανοί, Ρώσοι, Ισ-
ραηλινοί, Κινέζοι σε μικρότερο ποσοστό 
και το τελευταίο δωδεκάμηνο και Τούρκοι. 

Ταυτόχρονα, η αλλαγή της φυσιογνω-
μίας του κέντρου των πόλεων και των λα-

ϊκών  συνοικιών, που ήδη συντελείται στη 
Βαρκελώνη, τη Βενετία ή το Ρέικιαβικ, θα 
είναι το πολιτισμικό επακόλουθο του «δια-
μοιρασμού», οδηγώντας παράλληλα σε αύ-
ξηση τιμών, ενοικίων και υπηρεσιών για 
τους ντόπιους κατοίκους. Ενώ, σε επίπεδο 
παροξυσμού, θα δυσκολεύει την εξεύρεση 
κατοικίας, από κατηγορίες πολιτών όπως 
φοιτητές και καθηγητές, όπως πρόσφατα 
συνέβη στην Κεφαλονιά, στην Κρήτη, τη 
Ρόδο και αλλού. Στην Αθήνα τα πρωτεία 
στο Airbnb κατέχει το Κουκάκι, όπου κινε-
ζικός επιχειρηματικός όμιλος, ο επονομα-
ζόμενος «Κινέζος» για τους ντόπιους, αγό-
ρασε 8 ακίνητα σε 1,5 χρόνο, έπειτα από 
την πολυκατοικία που αγόρασε στον Άγιο 
Παντελεήμονα. 

Στο νομικό και φορολογικό επίπεδο 
υπάρχει κενό, το οποίο συνάδει με την ασά-
φεια της κυβέρνησης να ισορροπεί, με επι-
κοινωνιακά τερτίπια, ανάμεσα σε μεγάλα 
και μικρά συμφέροντα, φορολόγηση και 
μαύρη οικονομία, προκειμένου να κερδί-
ζει κυβερνητικό χρόνο. Παράλληλα, χάνο-
νται έσοδα, καθώς τα χρήματα αυτά δεν μέ-
νουν στην Ελλάδα, εφόσον η έδρα της πλατ-

φόρμας είναι στο εξωτερικό. 
Έτσι, στο πλαίσιο της αποικίας, το 

Airbnb συμβάλλει στην πολιτισμική μετάλ-
λαξη της πατρίδας μας, εντείνει την αποικι-
οποίηση των υποδομών με «δημοκρατι-
κό» τρόπο, εμπορευματοποιεί τις ανθρώπι-
νες σχέσεις με το προφίλ μιας on line κοι-
νότητας κουλ μετακινούμενων πολιτών του 
κόσμου, ενώ πιστοποιεί πια στην κοινή συ-
νείδηση ότι ο κάθε είδους τουρισμός απο-
τελεί τη μόνη πρόταση παραγωγικής ανα-
συγκρότησης. 

Το κίνημα που ήδη διαμορφώνεται 
σε πρωτεύουσες της Ευρώπης, με το αίτη-
μα «Θέλουμε τις πόλεις μας πίσω», αποτε-
λεί σπίθα αισιοδοξίας. Και ίσως αποτελεί το 
σπέρμα ενός πολιτισμικού τοπικού ακτι-
βισμού, ενάντια στη διαμόρφωση των κοι-
νωνιών της πρόσβασης, όπως τις έχει ορί-
σει προφητικά ο οικονομολόγος Τζέρεμι 
Ρίφκιν. Κοινωνίες, στις οποίες η έγκαιρη 
πρόσβαση σε υπηρεσίες, μέσω τεράστιων 
εμπορικών δικτύων του κυβερνοχώρου, 
γίνεται καθημερινότητα. Εντός των οποίων, 
οι μόνοι δεσμοί που συνέχουν την κοινω-
νία είναι εμπορικοί, εφόσον οποιαδήποτε 
άλλη μορφή ανθρώπινης κοινότητας απορ-
ροφάται από την οικονομία. 

Μένει να δούμε αν το κίνημα αυτό συν-
δεθεί με τις δικές μας ιδιαιτερότητες, καθώς 
η αντίσταση στην πολιτισμική παρακμή, σε 
μια κοινωνία που αποσυντίθεται βιοπορι-
στικά, δεν αποτελεί κυρίαρχο πρόταγμα. Αν 
και είναι η μόνη διέξοδος ώστε μια απελευ-
θερωτική παραγωγική ανασυγκρότηση να 
οδηγήσει στην εθνική μας απελευθέρωση, 
στην πολιτισμική μας αναγέννηση και στην 
παράκαμψη της κυριαρχίας του υπερκαπι-
ταλισμού. 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              ΚΟΙΝΩΝΙΑ           

Μ 

ε νέα πιστοποιημένα βιολογικά προ-

ϊόντα εμπλουτίζεται η παραγωγή του 

αγροκτήματος του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ στη 

Θεσσαλονίκη. Εκτός από τη σάλτσα 

και τα νωπά κηπευτικά, προχώρησε ένα ακόμα βήμα 

μπροστά, με την επεξεργασία των σιτηρών για την πα-

ραγωγή ζυμαρικών. Όλα τα προϊόντα του αγροκτήμα-

τος παράγονται με τρόπους που σέβονται τη φύση και 

τον άνθρωπο, είτε ως παραγωγό είτε ως καταναλωτή.

Το αγρόκτημα, μία από τις παραγωγικές μονάδες της 

ΙΘΑΚΗΣ, αξιοποιώντας την εμπειρία της περσινής 

καλλιεργητικής περιόδου, έδωσε φέτος προτεραιό-

τητα σε είδη για τα οποία υπάρχει δυνατότητα περαιτέ-

ρω επεξεργασίας, ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία.  Με αυτόν τον τρόπο καλύπτονται 

αρτιότερα οι επισιτιστικές ανάγκες του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, 

ενώ παράλληλα τα εκπαιδευόμενα μέλη έχουν τη δυ-

νατότητα να αποκτήσουν εμπειρίες συνδυασμού πρω-

τογενούς και δευτερογενούς, επεξεργασμένης  πα-

ραγωγής, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για την αγροτική 

δραστηριότητα γενικότερα.

Μέλη, γονείς, εθελοντές, φίλοι και εργαζόμενοι στο 

ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ, ήταν όλοι παρόντες στη 2η Γιορτή της 

Σάλτσας την Κυριακή 8 Οκτωβρίου, που πραγματο-

ποιήθηκε στη Θεραπευτική Κοινότητα ΙΘΑΚΗ. Ήταν 

μια ευκαιρία για όλους κι όλες να γνωρίσουν το έργο 

του Αγροκτήματος και τα προϊόντα του και να παρα-

σκευάσουν τη σάλτσα του χειμώνα για την κοινότητα 

με κέφι και δημιουργικότητα.

Στόχος και σύνθημα του ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ είναι «να παρά-

γουμε το φαγητό που τρώμε». Στη θεραπευτική κοι-

νότητα η δημιουργικότητα γίνεται αξία και στάση απέ-

ναντι στη απάθεια και την παράλυση της εξάρτησης 

από ουσίες. Και σε μια κοινωνία που ψάχνει τον βη-

ματισμό της για να βρει διέξοδο από την οικονομική 

εξάρτηση, το μήνυμα αυτό ίσως να έχει και μια ευρύ-

τερη σημασία. 

Θανάσης Τζιούμπας 

Αγρόκτημα 
ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ: 
Παράγουμε το 
φαγητό που τρώμε

Στην Ελλάδα του Airbnb

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

“ 
Κοινωνίες, στις 

οποίες η έγκαιρη 

πρόσβαση σε υπηρε-

σίες, μέσω τεράστι-

ων εμπορικών δικτύ-

ων του κυβερνοχώ-

ρου, γίνεται καθημε-

ρινότητα. 

Στο νομικό και φορολογικό επίπεδο υπάρχει κενό, το οποίο συνάδει με την ασάφεια 
της κυβέρνησης να ισορροπεί, με επικοινωνιακά τερτίπια, ανάμεσα σε μεγάλα και μικρά 
συμφέροντα, φορολόγηση και μαύρη οικονομία, προκειμένου να κερδίζει κυβερνητικό 
χρόνο. 
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Ξ 
εκίνησε η σχολική χρονιά 
και οι γονείς τρέχουν πέρα 
δώθε να ανταποκριθούν 

στις ανάγκες των μαθητών. Τσάντες, 
βιβλία, μολύβια, τετράδια και ένα 
σωρό άλλα. Το ερώτημα που βασα-
νίζει περισσότερο τους γονείς φέτος 
είναι το ακόλουθο: «Τι φύλο να ψω-
νίσω για το παιδί μου;» Οι επιλογές 
είναι αναρίθμητες. Οι σταρ της μου-
σικής βιομηχανίας, οι αστέρες του 
Χόλυγουντ και οι ήρωες των ηλε-
κτρονικών παιχνιδιών είναι πλέον 
τόσοι πολλοί, ώστε οι γονείς πελα-
γώνουν μέχρι να βρουν το πρότυπο 
που ταιριάζει περισσότερο στην ψυ-
χοκοινωνικοσεξουαλική ταυτότητα 
του βλαστού τους. Άλλωστε, τα πρό-
τυπα με τα οποία από γενέσεως κό-
σμου ανατράφηκε ο…  πλανήτης θε-
ωρούνται πλέον ντεμοντέ. Πρέπει 
να βρουν κάτι καινούριο. Η κυβέρ-
νηση, λοιπόν, με αίσθημα ευθύνης, 
αποφάσισε να λύσει τα χέρια των γο-
νέων, αφήνοντας τα ίδια τα παιδιά να 
αποφασίσουν μόνα τους για το ποιο 
σεξ σύμπολ εκφράζει καλύτερα την 
ταυτότητά τους.

Π 
αρεμπιπτόντως, δεν είχε 
μόνο ο Σύριζα διαρροές στο 
διαβόητο νομοσχέδιο για το 

φύλο των ελτζιμπιτικιουκιουαϊτου-
ες* δεκαπεντάχρονων. Είχαν και οι 
Ανέλ:  ο τρανσύριζαλ Κώστας Ζου-
ράρις έσπευσε να σπάσει την κομ-
ματική γραμμή και να υπερψηφί-
σει το νομοσχέδιο. Ασφαλείς πληρο-
φορίες της στήλης αναφέρουν ότι θα 
αναλάβει να συγγράψει και ενημε-
ρωτικό φάκελο που θα διανεμηθεί 
στους μαθητές των νηπιαγωγείων 
κατά τη θεματική εβδομάδα έμφυ-
λων ταυτοτήτων. Τίτλος του πονήμα-
τος: «Το αμφιομοετεροσεξουαλικόν 
συναμφότερον ως φαντασιακή κοι-
νότητα ταυτοτήτων». 

*  (LGBTQQI2-S): Πρόκειται για τα 
αρχικά των λέξεων λέσμπιαν, γκέι, 
μπάι, κουίρ, κουέστιονινγκ, ιντερ-
σέξ, του-σπίριτεντ. Μέχρι να τυ-
πωθεί η εφημερίδα ενδέχεται να 
έχουν προστεθεί και άλλοι όροι.

Ό 
πως γίνεται σε τέτοιες πε-
ριπτώσεις, τα ΜΜΕ έσπευ-
σαν να προβάλουν διάφο-

ρους κανίβαλους, ως διαφωνούντες, 
για να παρουσιάσουν τα δύο στρα-
τόπεδα όπως τα συμφέρει: προο-
δευτικοί  και ταλιμπάν. Ή είσαι με 
την παγκοσμιοποίηση ή είσαι με 
τους φασίστες. Έτσι διαφημίσανε και 
το γελοίο πρωτοσέλιδο της Ελεύθε-
ρης Ώρας, που ενόχλησε τάχα τον 
κύριο Κοντονή. Το σύστημα πάντα 
επιλέγει να προβάλλει τους αντιπά-
λους που το βολεύουν… Πριν την 
κρίση το κόλπο δούλευε και όλοι 
έσπευδαν να διακηρύξουν τον προ-
οδευτισμό τους. Σήμερα, όμως, που 
βγαίνει ο κάθε  Τραμπ πλανητάρ-
χης, μήπως ήρθε ο καιρός να στα-
ματήσουν οι «προοδευτικοί» να δια-
φημίζουν τους φασίστες και να αφή-
σουν να ακουστεί και κάποια διαφο-
ρετική φωνή;

Π 
άντως, η ευελιξία της κυ-
βέρνησης στο να ψηφίζει 
αψήφιστα τα ψηφιζόμενα εί-

ναι παροιμιώδης: Όταν οι μνημονι-
ακοί της ΝΔ και του Πασόκ δεν θέ-
λουν να ψηφίσουν μνημονιακά μέ-
τρα, ο Τσίπρας τα ψηφίζει παρέα με 
τον αντιμνημονιακό Καμμένο. Και 
όταν ο Καμμένος δεν θέλει να ψηφί-
σει τα πιο… προχώ νομοσχέδια, ανα-
λαμβάνει το «προοδευτικό» μπλοκ 
των Πασοκοποταμίσιων να βάλει 
πλάτη. Η Νέα Δημοκρατία δεν κα-
τάφερε να στηρίξει τελικά το επίμα-
χο άρθρο – ο Κούλης έφτασε μέχρι 
τους εξωγήινους για να μπορέσει να 
βρει έναν λόγο να καταψηφίσει. Πά-
ντως, με τέτοιες συμμαχίες δεξιά κι 
αριστερά, Πάνο και κάτω, ο Τσίπρας 
καταφέρνει να περνάει τα πάντα και 
να μένει αμετακίνητος… Όλοι τελι-
κά σπεύδουν να τον στηρίξουν. Και 
μετά λένε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρ-
χει κουλτούρα συνεργασιών! 

Σ 
ύμφωνα με το τελευταίο χοτ 
τόπικ του ημικαλλιτεχνικού 
ρεπορτάζ, ο Κώστας Γαβράς 

ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει ταινία 
για τον γνωστό αστέρα της σόου μπιζ 
Yanis Varoufakis – το βαρύ πυρο-
βολικό των κεντροαριστερών εκ-
συγχρονιστών – οπαδών της παγκο-
σμιοποίησης στον αγώνα τους ενα-
ντίον των κεντροδεξιών εκσυγχρονι-
στών – οπαδών της παγκοσμιοποίη-
σης. Η ταινία θα αφορά στους αγώ-
νες του Yanis εναντίον του συντηρη-
τικού ευρωπαϊκού κατεστημένου – 
πρόκειται δηλαδή για κωμωδία επι-
στημονικής φαντασίας. Μετά από 
απαίτηση του Yanis, τον ρόλο του 
Yanis θα αναλάβει ο ίδιος ο Yanis. 
Τα γυρίσματα θα γίνουν εξολοκλή-
ρου στην Αίγινα και τα έσοδα από τα 
εισιτήρια θα διατεθούν για τις ανά-
γκες του κοινωνικού παντοπωλείου 
του Δήμου Βρυξελλών. 

Μ 
ετά, λοιπόν, τον Γιωργάκη 
πρόεδρο της Σοσιαλιστι-
κής Διεθνούς (κάθε εποχή 

έχει τον σοσιαλιστή που της αξίζει) 
και τον Τσίπρα ομιλητή στην κηδεία 
του Κάστρο (o tempora o mores) 

έχουμε και τον Βαρουφάκη σε ρόλο 
διεθνούς πολιτικού παράγοντα. Στο 
ευρωπαϊκό κόμμα που έφτιαξε, το 
Diem 25, έχει μαζέψει την αφρό-
κρεμα της ευρωπαϊκής διανόησης – 
μόνο ο Γιαν Φαμπρ λείπει. Αυτή η 
χώρα τελικά δεν σταματάει να δίνει 
τα φώτα της στον υπόλοιπο κόσμο. 
Μήπως να στέλναμε και τον Άδωνη 
στις ΗΠΑ, να αναλάβει τους νεοσυ-
ντηρητικούς του τι-πάρτι; Δηλαδή η 
Σάρα Πέιλιν που κυνήγαγε ελάφια 
στην Αλάσκα καλύτερη είναι; Μετά 
τον διαβόητο Milos Yiannopoulos, 
o Τραμπ θα είχε και έναν δεύτερο 
σπουδαίο Έλληνα ευπατρίδη στο 
επιτελείο του.

Π 
άντως η κεντροαριστερά, 
πανευρωπαϊκά έχει δεχτεί 
αρκετά εκλογικά χτυπήμα-

τα. Και μιας και η άσκηση πολιτι-
κής δεν περιλαμβάνεται πλέον στο 

τζομπ ντεσκρίπσιον των υποψήφι-
ων πολιτικών, τα κεντροαριστερά 
κόμματα επιλέγουν όλο και συχνό-
τερα για ηγέτη τους διάφορα νεαρά 
γκόλντεν-μπόι με φωτογένεια, μή-
πως και ανακάμψουν τηλεοπτικά. 
Στην Ελλάδα, δυστυχώς, δεν έχουμε 
ούτε Μακρόν, ούτε Ρέντσι. Έχουμε 
Φώφη και Καμίνη. Μόνον ο Σταύ-
ρος διασώζεται από τη στυλιστική 
μετριότητα του χώρου. Η στήλη ελ-
πίζει να εκλεγεί, ώστε να αποκτήσει 
και η δική μας κεντροαριστερά την 
τηλεπερσόνα που της αξίζει. Άλλω-
στε, χρειάζεται ένας τηλεπαρουσια-
στής για πρόεδρος του Νεοπασόκ, 
μιας και η ελληνική βουλή μοιάζει 
όλο και περισσότερο με βραδυνή 
εκπομπή της Ανίτας Πάνια…

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη
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Η γραφειοκρατική σταλινική 
αντεπανάσταση, ως συνέχεια 
και ανατροπή εν πολλοίς μεγά-
λου μέρους των κατακτήσεων 
της ρωσικής επανάστασης (από 
τον Φλεβάρη έως τον Οκτώ-
βρη), εγκαθίδρυσε ένα ολοκλη-
ρωτικό καθεστώς που ελάχι-
στα έχει να ζηλέψει από εκείνα 
των αντιπάλων του: Κατάλυση 
όλων των εργατικών δικαιωμά-
των, δεσποτισμός και αφαίρεση 
όλων των ελευθεριών, ενίσχυ-
ση των εισοδηματικών ανισο-
τήτων, μαζική τρομοκρατία και 
στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Ε 

ν τούτοις, η σοβιετική 
περίπτωση παρουσιά-
ζει μια σημαντική ιδιο-
μορφία, που τη διακρί-

νει ουσιωδώς από τον ιταλικό φα-
σισμό και τον γερμανικό ναζισμό,  
διότι υπήρξε η μετεξέλιξη μιας αυ-
θεντικής λαϊκής επανάστασης και 
μιας έκρηξης των δημοκρατικών 
ελευθεριών και χρειάστηκαν δέκα 
ολόκληρα χρόνια, μέχρι το 1927-
1929, για να αναιρεθούν όλες οι 
κατακτήσεις αυτής της επανάστα-
σης, καθώς μάλιστα το καθεστώς 
εμφανιζόταν ως αυθεντικός συνε-
χιστής της. 

Εξάλλου, πολύ διαφορετική πα-
ραμένει η λειτουργία του στην πα-
γκόσμια σκακιέρα, όπου ο σταλινι-
σμός ως παγκόσμιο κομμουνιστικό 
κίνημα διεκδικεί την ανατροπή της 
παγκόσμιας ιμπεριαλιστικής τάξης 
και θα εμφανίζεται σε όλες τις κα-
πιταλιστικές χώρες ως διεκδικητής 
των εργατικών και λαϊκών ελευ-
θεριών. Ενώ, αντίθετα, τα φασιστι-
κά και ναζιστικά κινήματα, σε όλη 
την Ευρώπη, θα διεκδικούν την πε-
ριστολή των ελευθεριών. Πρόκει-
ται για μια διαφορά κεφαλαιώδους 
σημασίας, διότι υποχρέωνε τη σο-
βιετική γραφειοκρατία να φέρει τα 
ενδύματα του Μαρξ, της παρισι-
νής Κομμούνας και του Λένιν, και 
να έρχεται σε αντιπαράθεση με την 
παγκόσμια καπιταλιστική και ιμπε-
ριαλιστική τάξη. 

Η ίδια η ύπαρξη της ΕΣΣΔ, ως 
αντίπαλου πόλου στο διεθνές σύ-
στημα, προκαλούσε αποσταθερο-
ποιητικά φαινόμενα άσχετα με την 
εσωτερική πραγματικότητα του σο-
βιετικού καθεστώτος. 

Επί πλέον, στον καθυστερημέ-

νο αποικιακό κόσμο, η Οκτωβρια-
νή Επανάσταση, και η ύπαρξη της 
ΕΣΣΔ αποτέλεσαν έναν αποσταθε-
ροποιητικό παράγοντα για την πα-
γκόσμια ιμπεριαλιστική τάξη. Στην 
Κίνα, θα επισπεύσει κατά πολύ τις 
επαναστατικές εξελίξεις, ενώ, μετά 
τον Β΄ ΠΠ, η δημιουργία του «σο-
σιαλιστικού» στρατοπέδου θα ευ-
νοήσει την ανεξαρτητοποίηση των 
χωρών του Τρίτου Κόσμου, ενι-
σχύοντας τις δυνατότητές τους να 
αντισταθούν στις επεμβάσεις των 
ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Στην 
Αίγυπτο, η σοβιετική παρέμβαση, 
το 1956, θα υποχρεώσει τους Αγ-
γλογάλλους να ανακρούσουν πρύ-
μναν , θα στηρίξει τη βιετναμέζι-
κη επανάσταση, ενώ θα λειτουρ-
γήσει θετικά και στην περίπτωση 

του αντιαποικιακού αγώνα της Κύ-
πρου.

Αυτοί είναι οι λόγοι που καθι-
στούν τόσο δυσχερή τη συνολική 
αποτίμηση του σοβιετικού καθε-
στώτος και δεν επιτρέπουν να ταυ-
τίζεται με τη ναζιστική Γερμανία, 
παρά τον ολοκληρωτικό χαρακτή-
ρα του οικονομικού και πολιτικού 
καθεστώτος. Επί πλέον, ξεχνάμε τη 
συμπαράταξη της Σοβιετικής Ένω-
σης με το παγκόσμιο αντιφασιστικό 
στρατόπεδο, η οποία προσέλαβε, 
αφ’ εαυτής, απελευθερωτικά χαρα-
κτηριστικά. Εν πολλοίς,, ο ρόλος της 
Σ. Ένωσης ως του «εκπροσώπου» 
του διεθνούς εργατικού κινήματος 
την οδήγησε στην αντιπαράθεση 
με τον φασιστικό και ναζιστικό ολο-
κληρωτισμό. 

Στην Ελλάδα, ιδιαίτερα μετά 
την είσοδο της ΣΕ στον Πόλεμο, και 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, θα 
εμπνεύσει σε μεγάλο βαθμό τον ελ-
ληνικό αντιφασιστικό αγώνα και θα 
επιτρέψει να αρθεί η αντίφαση ανά-
μεσα στην α-εθνική ιδεολογία των 
Ελλήνων κομμουνιστών και την 
πραγματικότητα της γερμανο-ιταλι-
κής κατοχής. Στη διάρκειά της, θα 
καταδειχθεί, όπως είχε συμβεί και 
στη Ρωσία του 1917, η υπεροχή 
των κομμουνιστών απέναντι στον 
ελληνικό αστισμό, ανίκανο να εκ-
φράσει ένα οποιοδήποτε αυθεντι-
κό και συνεκτικό εθνικοαπελευ-
θερωτικό πρόταγμα. Οι κομμουνι-
στές, επικεφαλής του ΕΑΜ και του 
ΕΛΑΣ, θα πρωτοστατήσουν σ’ αυ-

τόν τον αγώνα και θα μεταβληθούν 
σε μεγάλη πολιτική δύναμη, πυρο-
δοτώντας μια κυριολεκτική επα-
νάσταση στην ελληνική κοινωνία, 
αναβαθμίζοντας αποφασιστικά τον 
ρόλο των λαϊκών τάξεων, των γυ-
ναικών, των νέων, εδραιώνοντας 
την πεποίθηση της έλευσης μιας 
δικαιότερης κοινωνίας. 

Ωστόσο, η συμμετοχή και η 
πρωτοπορία στον εθνικοαπελευθε-
ρωτικό αγώνα της Κατοχής με την 
επικουρία της ΣΕ δεν μπόρεσε να 
αναιρέσει μια αρνητική παράδοση 
απόρριψης της εθνικής ολοκλήρω-
σης που χαρακτήριζε τις εθνικές δι-
εκδικήσεις ως, επεκτατικές, ή σοβι-
νιστικές, και η οποία εν τέλει σφρά-
γισε την ελληνική Αριστερά και 
στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Στο βαθμό μάλιστα που, στα-
διακώς, κατά τη μεταπολίτευση, ο 
αγωνιστικός απελευθερωτικός χα-
ρακτήρας της Αριστεράς υποβαθ-
μίζεται μέχρι εξαφανίσεως, οι αρ-
νητικές παράμετροι καθίστανται 
κυρίαρχες και η επίδραση της 
υπαρκτής Αριστεράς, τουλάχιστον 
από τη δεκαετία του 1990 και μετά, 
γίνεται κατ’ εξοχήν αρνητική. 

Ενάντια στην  απελευ-
θέρωση της Μ. Ασίας

Ο 
ι σημαντικότερες αρ-
νητικές συνέπειες –κά-
ποιες από τις οποίες 
και περιγράψαμε– δεν 

εμφανίζονται μετά την  επικράτη-

ση του σταλινισμού πάνω στο νεα-
ρό ελληνικό εργατικό κίνημα, αλλά 
εκκινούν, στην περίπτωσή μας, 
από τα αρχικά στάδια της ρωσι-
κής επανάστασης και τη στάση των 
μπολσεβίκων απέναντι στις ελληνι-
κές εθνικές διεκδικήσεις: 

Η συμμαχία του Λένιν με τον 
Κεμάλ απέβη καθοριστική για τη 
σταθεροποίησή του το 1921, επι-
τρέποντάς του να συνάψει στη συ-
νέχεια συμμαχίες και με τις δυτικές 
δυνάμεις. Στις 16 Μαρτίου 1921, 
υπεγράφη μια συνθήκη, εξαιρε-
τικά ευνοϊκή για την Τουρκία, όχι 
μόνο έναντι των Ελλήνων, αλλά 
και έναντι των Αρμενίων, οι οποί-
οι κλήθηκαν «να υποστούν θυσί-
ες για το συμφέρον του κομμουνι-
σμού»1! Τον Μάιο του 1921, έφθα-
σε στην Άγκυρα ένα πρώτο «έμ-
βασμα» 4 εκατομ. ρουβλίων που 
επέτρεψαν πληρωθούν οι ιταλικές 
προμήθειες όπλων, ενώ ακολού-
θησαν άλλα έξι εκατομ. και απο-
στολές όπλων και πολεμοφοδίων2. 

Αυτή η πολιτική των μπολσεβί-
κων σφράγισε αποφασιστικά και το 
ελληνικό σοσιαλιστικό κίνημα στο 
εσωτερικό του οποίου κυριάρχη-
σε μια κατεξοχήν α-εθνική ψευδο-
διεθνιστική γραμμή επιβεβλημέ-
νη από τη Ρωσία και την Κομμου-
νιστική Διεθνή. Ήταν τόσο μεγάλη 
η αίγλη και η απήχηση της πρώτης 
επιτυχημένης σοσιαλιστικής επα-
νάστασης, ώστε εκείνες οι φωνές 
που, στο εσωτερικό του ελληνικού 
σοσιαλιστικού κινήματος, έβλε-
παν τη σημασία του εθνικού ζητή-
ματος πνίγηκαν κυριολεκτικά. Οι 
απόψεις του Ιθακήσιου Πλάτωνα 
Δρακούλη, του Πόντιου, Γεώργιου 
Σκληρού και του Κωνσταντινουπο-
λίτη, Νίκου Γιαννιού3, θα εξαφανι-
στούν κυριολεκτικά κάτω από τη 
στήριξη που θα προσφέρει η Κ.Δ. 
στην τουλάχιστον α-εθνική Φεντε-
ρασιόν της Θεσσαλονίκης και τους 
νεαρούς μπολσεβίκους του νεοσύ-
στατου κομμουνιστικού κόμματος, 
το οποίο θα κάνει ό,τι μπορεί για να 
υπονομεύσει τη Μικρασιατική Εκ-
στρατεία – ακόμα και με μια πρό-
σκαιρη εκλογική συμμαχία με το 
Λαϊκό Κόμμα. 

Η απόρριψη της Μικρασια-
τικής Εκστρατείας ως ιμπεριαλι-
στικής-επεκτατικής θα αποτελέ-
σει την αφετηρία για την άρνηση 
του όποιου εθνικοαπελευθερω-
τικού πυρήνα της «Μεγάλης Ιδέ-
ας», που με τη σειρά της αποτελεί 

          1917-2017

100 χρόνια απ' το 1917: Η Μικρασιατική Καταστροφή, 
Η μοιραία συνέπεια της σοβιετικής επανάστασης για τον ελληνισμό της Μικράς ασίας και του Πόντου

“ Η συμμαχία του 

Λένιν με τον Κε-

μάλ απέβη κα-

θοριστική για τη 

σταθεροποίησή 

του κατά το 1921, 

επιτρέποντάς του 

να συνάψει στη 

συνέχεια συμμα-

χίες και με τις δυ-

τικές δυνάμεις.

Η απόρριψη της Μικρασιατικής Εκστρατείας ως ιμπεριαλιστικής-επεκτατικής θα αποτελέσει την αφετηρία για 
την άρνηση του όποιου εθνικοαπελευθερωτικού πυρήνα της «Μεγάλης Ιδέας», που με τη σειρά της αποτε-
λεί το σημείο κλειδί για τη διαμόρφωση της α-εθνικής ιδεολογίας του ελληνικού κομουνιστικού κινήματος.

Του Γιώργου Καραμπελιά
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η Οκτωβριανή Επανάσταση, ο Στάλιν

το σημείο-κλειδί για τη διαμόρφω-
ση της α-εθνικής ιδεολογίας του ελ-
ληνικού κομουνιστικού κινήματος. 
Η καταδίκη του ελληνικού «μεγα-
λοϊδεατισμού» και η δαιμονοποίη-
ση της Μικρασιατικής Εκστρατείας 
αποτελεί την αφετηρία του ελληνι-
κού εθνομηδενισμού. 

Η Σοβιετική Επανάσταση 
και ο  «Μακεδονισμός»

Α 
μέσως μετά ή και ταυ-
τόχρονα, η πολιτική της 
σοβιετικής ηγεσίας, της 
Κομμουνιστικής Διε-

θνούς (αλλά και της Κομινφόρμ 
μετά τον πόλεμο), θα επιβάλει μια 
ψευδο-διεθνιστική αντίληψη περί 
ελληνικού ιμπεριαλισμού και επε-
κτατισμού –εξαιτίας και της ανοι-
κτά φιλοβουλγαρικής πολιτικής 
τους, με αφετηρία το Μακεδονικό 
Ζήτημα. Το ελληνικό κομμουνι-
στικό κόμμα ήταν ιδιαίτερα ασθε-
νές και εθεωρείτο αμελητέα ποσό-
τητα ενώ εθεωρείτο άμεσα εφικτή 
μια επανάσταση στη Βουλγαρία4, 
με τη συνεργασία των Βουλγάρων 
«Μακεδόνων», η οποία θα πυρο-
δοτούσε μια γενικευμένη έκρη-
ξη στο σύνολο των Βαλκανίων. Η 
σοβιετική ηγεσία στήριζε ανοικτά 
τον μακεδονισμό των Βουλγάρων 
αγροτιστών και κομμουνιστών – 
που με τον Μπλαγκόεφ, τον Δη-
μητρώφ, τον Κολάρωφ, πρωταγω-
νιστούσαν στο στερέωμα του διε-
θνούς κομμουνιστικού κινήματος. 
Στη μεταπολεμική περίοδο, κάτι 
ανάλογο θα συμβεί για ένα διάστη-
μα με τον Τίτο, επίσης εμβληματι-
κή μορφή του διεθνούς κομμου-
νιστικού κινήματος, που επιδίωκε, 
με τη σύμφωνη γνώμη του Στάλιν 
και του Δημητρώφ, να ενώσει τα 
Βαλκάνια –και την ενιαία «Μακε-
δονία»– σε μια Σοσιαλιστική Βαλ-
κανική Ομοσπονδία. Η Ελλάδα, 
λοιπόν, όχι μόνο δεν είχε ζητήματα 

εθνικής ολοκλήρωσης, αλλά ήταν 
και «επεκτατική»! 

Όταν αναφερόμαστε σε επι-
βολή της σχετικής αντίληψης της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς, κυρι-
ολεκτούμε. Στο 5ο Συνέδριο της 
Κομμουνιστικής Διεθνούς (ΚΔ, 
Μόσχα 17/6-8/7/1924), είχε λη-
φθεί η απόφαση «περί ενιαίας 
και ανεξάρτητης Μακεδονίας και 
Θράκης», απόφαση που είχαν 
αποδεχτεί οι αντιπρόσωποι του ελ-
ληνικού ΚΚ στο Συνέδριο, Παντε-
λής Πουλιόπουλος και Σερα-
φείμ Μάξιμος, οι οποίοι και ανέ-
λαβαν να τη μεταφέρουν στο ΣΕ-
ΚΕ-ΚΚΕ. Όμως, η τότε ηγεσία του 
κόμματος –ιδιαίτερα ο τότε γραμ-
ματέας, Θωμάς Αποστολίδης, κα-
θώς και ο Γιάννης Κορδάτος– 
αντιδρούσε έντονα και «κωλυσιερ-
γούσε», όπως άλλωστε και το γιου-
γκοσλαβικό ΚΚ, στην αποδοχή της 
γραμμής της «Βαλκανικής Κομ-
μουνιστικής Ομοσπονδίας», που 
κυριαρχούνταν από τους Βουλγά-
ρους. Έτσι, το Τρίτο Έκτακτο Συνέ-
δριο του ΣΕΚΕ-ΚΚΕ (26/11-3/12 
1924) συγκλήθηκε –μάλλον παρά 
τη θέληση της ηγεσίας του– από 
τον εκπρόσωπο της Κ.Δ., Ντιμίτρι 
Μανουήλσκι (ειδικό για τα βαλ-

κανικά θέματα). 
Στη συζήτηση πάνω στο εθνικό 

ζήτημα, ο Αποστολίδης προσπάθη-
σε μάταια να αποκρούσει τους Μα-
νουήλσκι και Πουλιόπουλο, κα-
ταδεικνύοντας πως, με την εγκα-
τάσταση των προσφύγων και την 
ανταλλαγή των πληθυσμών, έχει 
πάψει να υφίσταται «Μακεδονικό 
Ζήτημα» στην Ελλάδα και τελικώς 
υιοθετήθηκε το σύνθημα της «ενι-
αίας και ανεξάρτητης Μακεδονί-
ας και της ενιαίας και ανεξάρτητης 
Θράκης», ενώ αντικαταστάθηκε ο 
Αποστολίδης, από τον «διεθνιστή» 
στη διάρκεια της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας και «μακεδονιστή» 
Παντελή Πουλιόπουλο, μελλοντικό 
ηγέτη του ελληνικού τροτσκισμού5. 

Έτσι, οι αντιπατριωτικές αντιλή-
ψεις στο εσωτερικό της ελληνικής 
Αριστεράς μετά το 1974, θα επα-
νεμφανιστούν και θα κυριαρχή-
σουν εκ νέου. Το ιδεολογικό σχή-
μα της «ιμπεριαλιστικής» Ελλάδας, 
κατ’ εξοχήν της «ιμπεριαλιστικής» 
Μικρασιατικής Εκστρατείας, είχε 
ενσταλαχθεί βαθειά στην ελληνι-
κή αριστερή παράδοση –σε Ελλά-
δα και Κύπρο– και αποτελούσε το 
σταθερό υπόστρωμα του ελληνι-
κού εθνομηδενισμού. Και μετά από 
ένα πατριωτικό ιντερλούδιο, που 
αρχίζει με την αντίσταση εναντίον 
των Γερμανών και θα συνεχιστεί με 
τον κυπριακό εθνικοαπελευθερω-
τικό αγώνα, για να διαρκέσει μέχρι 
το 1964-65, ο εθνικός μηδενισμός 
θα αρχίσει και πάλι να ενισχύεται 
στο εσωτερικό του, ιδιαίτερα μετά 
το 1967-1974, για να γίνει κυρίαρ-
χος κατά τον αρχόμενο 21ο αιώνα. 

* Απόσπασμα από το κείμενο του Γ. 
Καραμπελιά «Η Οκτωβριανή Επα-
νάσταση και ο ελληνισμός»  από το 
βιβλίο 100 χρόνια από την Οκτω-
βριανή Επανάσταση, που κυκλο-
φορεί τον Νοέμβριο από τις Εναλλα-
κτικές Εκδόσεις. 

          1917-2017
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εκ νέου. 
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Οι ευρωπαϊκές επαναστάσεις 
και η Ελλάδα

Α 

ν μελετήσουμε την πορεία του ελληνικού έθνους για την απε-
λευθέρωσή του, από τον τουρκικό, πρωτευόντως, αλλά και 
τον φραγκικό ζυγό, από τον 18ο αιώνα και μετά, θα διαπιστώ-
σουμε μια εκπληκτική και συνάμα τραγική συνθήκη. Οι δύο 

μεγάλες επαναστάσεις της Ευρώπης, η γαλλική και η ρωσική, είχαν αρ-
νητικές συνέπειες για τις ελληνικές εθνικές διεκδικήσεις. 

Στην πρώτη περίπτωση, η γαλλική Επανάσταση προκάλεσε το τέλος 
του «Πολέμου των Τριών Ιμπερίων» – όταν δηλαδή η ρωσική και αυ-
στροουγγρική αυτοκρατορία, μετά το 1788, είχαν επιχειρήσει να διαμε-
λίσουν την οθωμανική Αυτοκρατορία, και να δημιουργήσουν ένα ελλη-
νικό βασίλειο, αυτή διεσώθη τελικώς από τη... γαλλική Επανάσταση. Και 
αυτό διότι οδήγησε σε συσπείρωση των Ευρωπαίων ηγεμόνων εναντίον 
της (πρώτη η Αυστροουγγαρία αποχώρησε από τη συμμαχία και σύντο-
μα ακολούθησε και η Ρωσία) και έσπρωξε αντίθετα τη Ρωσία, για πρώτη 
φορά στην ιστορία της, σε συμμαχία με τον σουλτάνο ενάντια στους Γάλ-
λους. Ο Ρήγας Βελεστινλής θα προσπαθήσει να πείσει τον Ναπολέοντα 
να υποκαταστήσει αυτός τους Ρώσους ως δύναμη ανατροπής της οθω-
μανικής κυριαρχίας, και θα αποτύχει οικτρά. Και οι αντιφατικές συνέπει-
ες της γαλλικής Επανάστασης θα φτάσουν πολύ μακριά. Από τη μία πλευ-
ρά θα πυροδοτήσουν ένα επαναστατικό-ανατρεπτικό πνεύμα σε όλη την 
Ευρώπη, και εν μέρει στην Ελλάδα, και από την άλλη, θα ενισχύσουν την 
Ιερά Συμμαχία και τη θεωρία της ακεραιότητας της οθωμανικής Αυτοκρα-
τορίας. Το αποτέλεσμα ήταν πως η Ρωσία θα κινηθεί ενάντια στους Οθω-
μανούς μόλις το 1827, αφού πρώτα η ελληνική Επανάσταση έπνεε τα λοί-
σθια κάτω από τις οπλές των ιππέων του Ιμπραήμ. 

Κατ’ αναλογία, και με ακόμα πιο δραματικές συνέπειες, το ίδιο θα 
συμβεί με την Οκτωβριανή Επανάσταση. Από τη μια πλευρά, θα σώσει τον 
απειλούμενο με οριστική αποσύνθεση οθωμανισμό και, από την άλλη, 
θα πυροδοτήσει ένα κύμα επαναστατικού ενθουσιασμού στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα.

Αυτή η αντιφατική σχέση της Ελλάδας και του ελληνικού κόσμου με 
τις δύο μεγάλες ευρωπαϊκές επαναστάσεις καταδεικνύει –εάν χρειαζό-
ταν κάτι τέτοιο– την ελληνική ιδιαιτερότητα. Από τη μία πλευρά, συνδε-
δεμένη με τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διανόηση 
και τις εμπορικές ελίτ της χώρας, από την άλλη, σε μια ιδιότυπη αποικι-
ακή σχέση με την οθωμανική αυτοκρατορία και τη Δύση ταυτόχρονα. Γε-
γονός που δεν της επέτρεψε εν τέλει να πραγματοποιήσει την εθνική της 
ολοκλήρωση. 
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Μετά το πρόσφατο εκλογικό σοκ στη Γερμανία και 
ο πλέον ανυποψίαστος πολίτης αντιλαμβάνεται 
ότι στις υπάρχουσες κοινωνικές και οικονομικές 
ανισότητες και στα πολλά «ελλείμματα» της πο-
λιτικής προστέθηκε και κάτι ακόμη: Το πολωτικό 
και δυσεπίλυτο μεταναστευτικό ζήτημα, το οποίο 
όχι μόνο καθορίζει εκλογικά αποτελέσματα, αλλά 
και προκαλεί εσωτερικές τριβές και ρήγματα σε 
όσα παραδοσιακά κόμματα δεν εμφανίζουν κοι-
νωνική και πολιτισμική ομοιογένεια, ακόμη και 
όταν έχουν σαφή ιδεολογικά χαρακτηριστικά. 

Ο 

μετεκλογικός αναβρασμός στη 
γερμανική Αριστερά (die Linke), 
η οποία στις πρόσφατες εκλογές 
κατέλαβε το «θετικό» 9,2% των 

ψήφων, αλλά μόνο την τέταρτη θέση στο γερ-
μανικό κοινοβούλιο, αποτελεί ένα χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα. Μπορεί συνολικά να κέρ-
δισε περίπου 400 χιλιάδες ψήφους παραπά-
νω σε σχέση με τις εκλογές του 2113 (+ 0,6%), 
όμως έχασε 400 χιλιάδες ψήφους προς το 
ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμα-
νία» (AfD), που είχε σηκώσει το μεταναστευ-
τικό πολύ ψηλά στην προεκλογική ατζέντα. 
Έτσι, η Αριστερά δεν έχασε μόνο τον ρόλο της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης, που κατείχε μέ-
χρι τώρα, αλλά μείωσε και την επιρροή της σε 
παραδοσιακά της εκλογικά ακροατήρια (εργά-
τες, άνεργοι, κ.λπ.), ενώ στην Ανατολική Γερ-
μανία έπαψε πλέον να είναι το «εναλλακτι-
κό, λαϊκό» κόμμα. Στους ανέργους, η Αριστε-
ρά έλαβε μόνο 11%, ενώ το AfD με 22% ήρθε 
δεύτερο, μετά το SPD (23%). Στους εργάτες το 
AfD ήρθε δεύτερο με 21%, πίσω από το Χριστια-
νοδημοκρατικό (25%), ενώ η Αριστερά καταπο-
ντίστηκε στο 10%. Ακόμα και στα μέλη των συν-
δικάτων, όπου το AfD έλαβε το 15%, η Αριστερά 
περιορίστηκε στο απογοητευτικό 12% (πρώτο 
το SPD με 29%). Η ευρωπαϊκή εμπειρία των τε-
λευταίων ετών υποδηλώνει πλέον ότι όταν τα 
χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα δεν αισθά-
νονται να εκπροσωπούνται από την Αριστερά 
ή τη σοσιαλδημοκρατία, τότε τα στρώματα αυτά 
στρέφονται όλο και περισσότερο προς τη Δεξιά 
και κυρίως προς την ακροδεξιά. Το παράδειγ-
μα της γειτονικής Αυστρίας, όπου τα εργατικά 
στρώματα σε ποσοστό 70% ψηφίζουν το ακρο-
δεξιό FPÖ, είναι ενδεικτικό.  

Και εδώ ακριβώς εντοπίζεται το στρατηγι-
κό πρόβλημα της γερμανικής Αριστεράς, που 
παραδοσιακά, εκτός από κόμμα της διαμαρτυ-
ρίας, ήταν και η επιλογή μεγάλου μέρους των 
αδύναμων κοινωνικών τάξεων. Στις σημερινές 
συνθήκες, οι όποιες ελπίδες συμμετοχής σε 
ομοσπονδιακό κυβερνητικό συνασπισμό μοιά-
ζει πλέον με όνειρο θερινής νυχτός. Οι «αντι-
γερμανικές», «κοσμοπολίτικες» και «διατλα-
ντικές» πολιτικές της αλλά πρωτίστως η απα-

ράβατη πολυπολιτισμική θέση των ανοιχτών 
συνόρων διευρύνουν το χάσμα από τους κλα-
σικούς ψηφοφόρους του, που είναι αυτοί που 
θίγονται περισσότερο από το μεταναστευτικό 
και επισφραγίζουν το σχίσμα που παρατηρείται 
εδώ και μερικά χρόνια ανάμεσα στο κομουνι-
στικογενές κομματικό κονκλάβιο και στις δύο 
χαρισματικές προσωπικότητες της Αριστεράς, 
Σάρα Βάγκενκνεχτ και Όσκαρ Λαφοντέν. Δύο 
«μισητά» για τον κομματικό μηχανισμό στελέ-
χη, που μπορεί στο μεταναστευτικό να είναι μει-
οψηφία στο κόμμα, αλλά αποτελούν τον μαγνή-
τη για τους ψηφοφόρους της Αριστεράς και ση-
μείο αναφοράς στα πολιτικά τοκ σόου. Σχίσμα, 
που το βράδυ τον εκλογικών αποτελεσμάτων 

έγινε σε όλους εμφανές, με τη επικριτική προς 
την ηγεσία του κόμματος δήλωση του Λαφοντέν 
για την αποτυχημένη πολιτική της στο προσφυ-
γικό ζήτημα: «Ένα αριστερό κόμμα δεν επιτρέ-
πεται, όταν βοηθά ανθρώπους που κινδυνεύ-
ουν, να θέτει το αξίωμα της κοινωνικής δικαι-
οσύνης εκτός ισχύος», εκτιμώντας ότι ο έλεγ-
χος των μεταναστευτικών ροών αποτελεί «τη 
βάση της κρατικής έννομης τάξης». Η αναμε-
νόμενη νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση «Τζαμά-
ικα» και η πιθανή αναγέννηση των σοσιαλδη-
μοκρατών στα έδρανα της αντιπολίτευσης είναι 
η ευκαιρία που βλέπουν Λαφοντέν και Βάγκεν-
κνεχτ επιτέλους η Αριστερά της «Refugees-
Welcome» κουλτούρας να ξεπεράσει τις «παι-
δικές της ασθένειες» και στο μεταναστευτικό, 
μήπως και υπάρξει προοπτική μελλοντικής δι-
ακυβέρνησης.     

Η απάντηση στους δύο «λαϊκιστές της Αρι-
στεράς» ήρθε λίγες ώρες αργότερα από τον 
επίσης χαρισματικό Γκρέγκορ Γκίζυ, στο πλαί-
σιο της κομματικής γραμμής «το άσυλο δεν 
έχει ανώτατα όρια»: «Θα ήταν το τέλος μας σαν 
αριστερό κόμμα αν ακολουθούσαμε την πολιτι-
κή των Βάγκενκνεχτ-Λαφοντέν». Η εσωτερική 
κρίση της Αριστεράς επισφραγίστηκε λίγες μέ-
ρες αργότερα από την συμπρόεδρο του κόμμα-
τος Κάτια Κίπινγκ: «Όποιος στο μεταναστευτικό 
ζήτημα παίρνει τον δεξιό δρόμο, διακινδυνεύ-
ει την αξιοπιστία της Αριστεράς (…) Θα ήταν κα-
ταστροφικό αν η Αριστερά στη μεταναστευτική 
πολιτική προσπαθούσε να γίνει η CSU της Ανα-
τολικής Γερμανίας». Επακολούθησαν μέρες 
σιωπής για το φλέγον θέμα, που μοιάζει σαν 
τη σιωπή πριν τη θύελλα. Προς το παρόν, όλοι 
αναμένουν τις αυριανές εκλογές στην Κάτω 
Σαξωνία, πριν βγουν τα μαχαίρια μετά από ακό-
μα μία εκλογική ήττα. 

     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ     ΔΙΕΘΝΗ

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

H εσωκομματική θύελλα του Linke
Το μεταναστευτικό και η κρίση της γερμανικής αριστεράς

“ 
Η Αριστερά δεν έχα-

σε μόνο το ρόλο της αξι-

ωματικής αντιπολίτευ-

σης, που κατείχε μέχρι 

τώρα, αλλά μείωσε και 

την επιρροή της σε πα-

ραδοσιακά της εκλογι-

κά ακροατήρια (εργάτες, 

άνεργοι, κλπ), ενώ στην 

Ανατολική Γερμανία 

έπαψε πλέον να είναι το 

«εναλλακτικό, λαϊκό» 

κόμμα.

Afd και 
«Τζαμάικα»

Π 
ρόκειται για άλλη μια μεγα-
λοπρεπή «κυβίστηση» της 
«ανένδοτης» στο μεταναστευ-
τικό  καγκελαρίου Μέρκελ, ή 

ένας ελιγμός για να καταφέρει τελικά τη 
συγκρότηση του νέου –και μόνο δυνα-
τού– κυβερνητικού συνασπισμού ετερό-
κλητων κομμάτων; 

Το γεγονός πάντως ότι τα δύο συγκυ-
βερνώντα αδελφά κόμματα Χριστιανοδη-
μοκρατών (CDU) και Χριστιανοσοσιαλι-
στών (CSU) συμφωνούν πλέον, μέσα από 
περίπλοκους υπολογισμούς, στον «μαγι-
κό αριθμό» 200.000 ως ανώτατο όριο για 
τους μετανάστες που θα δέχεται ετησίως 
η Γερμανία, αποτελεί επιτυχία του κόμμα-
τος Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD). Η 
Μέρκελ, εκούσα-άκουσα, αποδέχτηκε 
την άποψη των Βαυαρών συνεταίρων της, 
που εδώ και δύο χρόνια επιδίωκαν μια 
τέτοια απόφαση για να «προστατέψουν τη 
δεξιά τους πλευρά» από το AfD. 

Το ερώτημα είναι ποιο ρετουσάρι-
σμα αυτής της απόφασης θα ζητήσουν οι 
Πράσινοι, που εκθειάζουν την άνευ όρων 
πολιτική των ανοιχτών συνόρων για να 
συμμετάσχουν στην επιδιωκόμενη συ-
γκυβέρνηση «Τζαμάικα» (CDU/CSU-
FDP-Πράσινοι). Η αριστερή πτέρυγα των 
Πρασίνων, με πρώτο τον Γιούργκεν Τριτ-
τίν, τον πολιτικό που το 2013 απέτρεψε τη 
συγκυβέρνηση Χριστιανοδημοκρατών – 
Πρασίνων, απορρίπτουν ασυζητητί το εν-
δεχόμενο του ανώτατου ορίου. Είναι σα-
φές πάντως ότι η πρωτοφανής δυσκολία 
σχηματισμού συγκυβέρνησης ετερόκλη-
των πολιτικών δυνάμενων, ως μοναδικής 
εναλλακτικής λύσης στη Γερμανία, είναι 
και αυτό αποτέλεσμα της εκλογικής επι-
τυχίας του AfD, που άλλαξε το παραδοσι-
ακό κομματικό τοπίο της Γερμανίας κερ-
δίζοντας το 12,6% των ψήφων (5,9 εκα-
τομμύρια ψηφοφόροι).    
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Π 
είτε το θέατρο του πα-
ραλόγου με θανατηφό-
ρο σενάριο. Έπειτα από 
πιέσεις που εκδηλώ-

θηκαν από όλες τις πλευρές, ακό-
μα και από τον Ντόναλντ Τουσκ 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου –
στο βαρυσήμαντο ραντεβού του με 
την ιστορία, ο Κάρλες Πουτσντεμόν, 
πρόεδρος της Καταλονίας, εμφανί-
στηκε προτάσσοντας μια ακροβατι-
κή διαλεκτική. Εξέδωσε μια μη δε-
σμευτική/δεσμευτική μονομερή 
κήρυξη της ανεξαρτησίας από την 
Ισπανία. Αυτό που ανακοινώθηκε, 
ανεστάλη αμέσως. Η Δημοκρατία 
της Καταλονίας έζησε για έξι δευ-
τερόλεπτα. 

Η επιδέξια πολιτική μανούβρα 
προκάλεσε σύγχυση στη Μαδρί-
τη. Ο πρωθυπουργός Μαριάννο 
Ραχόι, γνωστός και ως νανο-Φράν-
κο, εξέδωσε ένα τελεσίγραφο: Έχετε 
πέντε ημέρες για να πείτε αν έχετε 
κηρύξει την ανεξαρτησία σας ή όχι.  

Ανεξάρτητα από την απάντηση. 
Μια σαρωτική ανταπάντηση της 
Μαδρίτης παραμένει στην ατζέντα. 
Το άρθρο 155 του Συντάγματος, 
που επιτρέπει την αναστολή λει-
τουργίας της καταλανικής κυβέρ-
νησης και του κοινοβουλίου από 6 
μέχρι 12 μήνες.  

Ωστόσο, κάτι τέτοιο μπορεί να 
κυοφορεί εξελίξεις. Μια σταδια-
κή ενεργοποίηση του άρθρου 155, 
σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το 
παράθυρο για διαπραγματεύσεις 
έχει παραμείνει ανοιχτό, θα μπο-
ρούσε να οδηγήσει σε μια αναθε-
ώρηση του ισπανικού Συντάγμα-
τος μέσα σε έξι μήνες. Ωστόσο, η 
Μαδρίτη χρειάζεται την Καταλονία 
για να επιτύχει κάτι τέτοιο. Έτσι, εν 
τέλει, ο Πουτσντεμόν θα πρέπει να 
αρνηθεί αρχικώς την ανεξαρτησία, 
για να αρχίσει να δουλεύει ο μύλος 
των εξελίξεων.  

Κάτι τέτοιο είναι πιο πολύπλο-
κο απ’ ό,τι φαίνεται. Η καταλανική 
άκρα αριστερά, μέχρι το τελευταίο 
λεπτό προσπαθούσε να πείσει τον 
Πουτσντεμόν να κηρύξει αμέσως 
την ανεξαρτησία της Καταλονίας. 
Την ίδια στιγμή, αυτά τα έξι δευτε-
ρόλεπτα είχαν εξοργίσει τους «ενω-
τικούς» της Καταλονίας. Οι πιο ήπι-
οι μεταξύ αυτών, θα ήθελαν να 
υπάρχει κάποια αμυδρή υποψία 
φωτός στο τέλος του τούνελ. 

Το πρόβλημα είναι ότι, ακόμα 

και αν δουλέψουν οι παρασκηνι-
ακές διαπραγματεύσεις με ικανο-
ποιητικό τρόπο, η στρατηγική της 
Μαδρίτης στοχεύει στο να προκα-
λέσει ένα ρήγμα στην αποσχιστική 
συμμαχία. Να προκαλέσει μια διά-
σπαση στο εσωτερικό της Καταλο-
νίας, ώστε να αποτραπεί η διάλυση 
της Ισπανίας. Μέχρι στιγμής αυτή 
η διάσπαση έχει αποτραπεί από 
την πρωτοβουλία ορισμένων με-
λών του ισπανικού κοινοβουλίου 
να υπογράψουν μια δήλωση υπο-
στήριξης της ακόμα ανύπαρκτης 
δημοκρατίας. 

Πετάξτε αυτό το Σύνταγμα
Ο πρόεδρος της περιφέρειας της 
Κανταβρίας, Μιγκέλ Άνχελ Ρεβίγια, 
τα λέει πολύ καλά: Αυτός που φταί-
ει είναι ο Ραχόι. Ο Ρεβίγια υποστη-
ρίζει ότι, «σήμερα, το 50% των Κα-
ταλανών θέλουν να αποσχιστούν 
από την Ισπανία. Τέσσερα χρόνια 
πριν, δεν υπήρχε περίπτωση να 
συμβεί κάτι τέτοιο». Σημειώνει ότι 
«μια καταλανική Χάρτα, που έγι-
νε από κοινού αποδεκτή από τους 
Καταλανούς και το ισπανικό κοι-
νοβούλιο –ακυρώθηκε από το συ-
νταγματικό δικαστήριο, κι έτσι η 
ψυχραιμία χάθηκε. Η Χάρτα αυτή 
δεν προέβλεπε ανεξαρτησία, ήταν 
μια συμφωνία που προέβλεπε 
αμοιβαίες υποχρεώσεις». 

Έτσι, η απροθυμία της ισπανι-
κής κυβέρνησης να έρθει σε δια-
πραγματεύσεις, σύμφωνα με τον 

Ρεβίγια, ήταν το στοιχείο που οδή-
γησε στο παρόν αδιέξοδο. Για να 
μην αναρωτιέστε γιατί, ο Ραχόι 
συμβουλεύεται για το ζήτημα τον 
πρώην πρωθυπουργό Χοσέ Μα-
ρία Αθνάρ. 

Η ολοκληρωτικά αντιδραστι-
κή κυβέρνηση, που βρίσκεται στην 
εξουσία της Μαδρίτης, θα μπο-
ρούσε να είχε απενεργοποιήσει τη 
βόμβα του δημοψηφίσματος πολύ 
πριν αυτό διεξαχθεί, κινητοποιώ-
ντας μερίδες της εργατικής τάξης 
στην Καταλονία, της οποίας η μη-
τρική γλώσσα είναι τα ισπανικά, 
και όχι τα καταλανικά. Ένα μεγάλο 
κομμάτι της θεωρεί ότι το ζήτημα 
της ανεξαρτησίας δεν είναι τίποτα 
πέρα από έναν «πόλεμο των ελίτ». 

Ωστόσο, η Μαδρίτη εναγκαλί-
στηκε τις μεθόδους του Φράνκο. Ο 
βασιλιάς Φίλιππος ΣΤ΄ είχε μια ευ-
καιρία να αποκαταστήσει την ψυ-
χραιμία και να κρατήσει ξανά ενω-
μένο το έθνος: διάλεξε να παίξει 
τον ρόλο του «αδιάλλακτου υπη-
ρεσίας». Οι «ηγέτες» της Ε.Ε. περι-
ορίστηκαν στις κοινοτοπίες, όπως 
ο αγαπημένος των Ρότσιλντ, Εμμα-
νουέλ Μακρόν, που παπαγάλιζε το 
«βαθύ όραμά» του για μια ενωμένη 
Ευρώπη ή η Άγκελα Μέρκελ, που 
σε αυτήν την περίπτωση παραιτή-
θηκε από τον ρόλο της Πανευρω-
παίας Σοφού. Στο κάτω κάτω της 
γραφής, η Καταλονία δεν είναι Κρι-
μαία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χάνο-

ντας και τα τελευταία ψήγματα αξι-
οπιστίας που διέθετε, αγνόησε τις 
δικές τις «θεμελιώδεις αξίες»: τα 
δικαιώματα των μειονοτήτων που 
προβλέπονται στο άρθρο 2 της 
ιδρυτικής συνθήκης της Ε.Ε., κα-
θώς και του άρθρου 21 της Χάρτας 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. 

Οι Ποδέμος εμφανίστηκαν προ-
σφάτως με κάποιες καλές ιδέες για 
να «σώσουν την Ισπανική Δημο-
κρατία». (Ο συγγραφέας αναφέρε-
ται στο «συνέδριο της Σαραγόσας», 
το οποίο διοργάνωσαν από κοινού 
με διάφορα ριζοσπαστικά κόμμα-
τα των περιφερειών της Βασκονί-
ας, της Γαλικίας, των Πυρηναίων, 
καθώς και της Καταλονίας, καλώ-
ντας στην αποκατάσταση της ενό-
τητας του ισπανικού κράτους μέσα 
από μια εκ βάθρων συνταγματική 
μεταρρύθμισή του, που περιλαμ-
βάνει την κατάργηση της βασιλεί-
ας, την αναγνώριση του πολυεθνο-
τικού του χαρακτήρα κ.ο.κ.).

Ωστόσο, μόνο ένας δρόμος φαί-
νεται να υπηρετεί τη λογική. 

1. Ανατροπή της αδιάλλακτης, 
νανοφρανκιστικής κυβέρνησης, 
που δεν επιθυμεί κανέναν διάλογο. 
Μια προοπτική μάλλον ανέφικτη 
για ένα έθνος τόσο βαθιά συντηρη-
τικό όσο είναι οι Ισπανοί.

2. Να εξηγήσει κάποιος σε 
όλους στην Καταλονία, και κυρίως 
στις διαφορετικές μερίδες της εργα-
τικής τάξης, τι σημαίνει στην πράξη 
η ανεξαρτησία – κάτι που οι παρό-

ντες ηγέτες στην Καταλονία δεν εί-
ναι σε θέση να κάνουν. Μια από 
τις πλουσιότερες περιφέρειες της 
Ευρώπης θα παραμείνει στην Ε.Ε. 
ή όχι;  Θα συναλλάσσεται σε ποιο 
νόμισμα; Τι στρατό θα διαθέτει; Θα 
είναι σε θέση να κανονίσει τις σχέ-
σεις της με ένα εχθρικό γειτονικό 
κράτος όπως είναι η Ισπανία, δί-
χως η Γαλλία να την αναγνωρίσει;

3. Έναρξη μιας διαδικασίας πα-
νεθνικού συνταγματικού διαλόγου 
προκειμένου να μεταρρυθμιστεί 
το Σύνταγμα του 1978 σε μια σύγ-
χρονη, ομοσπονδιακή εκδοχή, που 
να προβλέπει περισσότερες συναι-
νέσεις μεταξύ των περιοχών, ανα-
γνωρίζοντας τις ανησυχίες του 25% 
των πιο σκληρών υπερασπιστών 
της καταλανικής ανεξαρτησίας. 

Τίποτα από αυτά δεν βρίσκε-
ται σήμερα στην ατζέντα και γι’ 
αυτό, απ’ ό,τι φαίνεται, η εξέλιξη της 
πραγματικής τραγωδίας βρίσκε-
ται ακόμα στο αρχικό της στάδιο. Η 
Ισπανία έχει ήδη ραγίσει –και δεν 
υπάρχει δρόμος επιστροφής.

Y.Γ. Ρήξης 
Πέραν αυτών, αξίζει να αναφέρου-
με για το καταλανικό, δύο στοι-
χεία που το άρθρο παραλείπει, ότι 
βασικός λόγος για την μεταστρο-
φή του προέδρου της Καταλονίας 
ήταν οι πιέσεις του επιχειρηματι-
κού κόσμου -ήδη μεγάλες καταλα-
νικές τράπεζες όπως οι Caixa Bank 
και Banco Sabadell μετέφεραν τις 
έδρες τους σε άλλες ισπανικές πό-
λεις. 
Επίσης, αίσθηση έχει κάνει η στά-
ση του Σοσιαλιστικού Κόμματος 
(PSOE), το οποίο, αν και παραδοσι-
ακά υπέρ της αναγνώρισης του πο-
λυεθνοτικού χαρακτήρα της Ισπα-
νίας, κατά τη διάρκεια της κρίσης 
θα ευθυγραμμιστεί με την κυβέρ-
νηση Ραχόι. Αξίζει ως προς αυτό να 
αναφέρουμε, ότι το μεγαλύτερο μέ-
ρος της ραγδαίως συρρικνούμενης 
εκλογικής τους βάσης βρίσκεται 
στην Ανδαλουσία, που είναι γνω-
στή για τα αντικαταλανικά αισθή-
ματα του πληθυσμού της. Δεν είναι 
τυχαίο ότι οι δύο ιστορικές προσω-
πικότητες του κόμματος, ο Φελίπε 
Γκονζάλες και ο Αλφόνσο Γκέρα, 
που προέρχονται και οι δυο από 
εκεί, άσκησαν δριμεία κριτική στον 
Ραχόι καταγγέλλοντάς τον για... «με-
τριοπάθεια» (!)...  
http://www.atimes.com/article/
spanish-civil-war-revisited/

                                                                             ΔΙΕΘΝΗ

Ο ισπανικός εμφύλιος πόλεμος σε νέα εκδοχή
Για το δημοψήφισμα στην Καταλονία

Του Πέπε Εσκομπάρ

Η Ισπανία έχει ήδη ραγίσει –και δεν υπάρχει δρόμος επιστροφής.
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υναντήσαμε τον Γιάχια 
Σάλεχ στο χώρο πολιτι-
κής και πολιτισμού «Ρή-
γας Βελεστινλής». Ο Γιά-

χια Σάλεχ είχε τον βαθμό του στρα-
τηγού και υπήρξε επικεφαλής του 
σώματος «Κεντρική Οργάνωση 
Ασφάλειας της Υεμένης» μέχρι και 
το 2012. Σήμερα, είναι πρόεδρος 
του Φόρουμ για την Πρόοδο και την 
Ανάπτυξη αλλά και της Οργάνωσης 
Καναάν για την Παλαιστίνη. Κύριο 
θέμα της συζήτησής μας ήταν η κα-
τάσταση στην Υεμένη και η ανύπαρ-
κτη αντίδραση της παγκόσμιας κοι-
νότητας σε μια εν εξελίξει ανθρωπι-
στική κρίση. 

Η Υεμένη είναι μια χώρα 28 
εκατομμυρίων κατοίκων περίπου, 
βρίσκεται στον νότο της αραβικής 
χερσονήσου. Από αρχαιοτάτων χρό-
νων έχει υπάρξει κύριος εμπορικός 
δρόμος και η στρατηγική της σημα-
σία την έχει κάνει να βρίσκεται πά-
ντα στο επίκεντρο των αντιπαραθέ-
σεων. Είναι η φτωχότερη χώρα της 
Μέσης Ανατολής. Το μερίδιό της 
στην παγκόσμια παραγωγή πετρε-
λαίου είναι μόλις 0,2%. Ωστόσο, η 
στρατηγική της σημασία έγκειται 
στο ότι σε αυτήν ανήκει το Μπαμπ 
Ελ Μάντεμπ, που αποτελεί το τέ-
ταρτο σε κλίμακα σημείο διέλευσης 
πλοίων παγκοσμίως. Από το πέρα-
σμα αυτό περνούν καθημερινά 3,5 
εκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. 
Επίσης, η στρατηγική της σημασία 
είναι προφανής και από το γεγονός 
ότι οι Αμερικάνοι ζήτησαν από την 
κυβέρνηση της Υεμένης να δημι-
ουργήσουν μια στρατιωτική βάση, 
περίπου στο ίδιο σημείο που κά-
ποιες δεκαετίες πριν βρισκόταν μια 
στρατιωτική βάση των Σοβιετικών. 
Η απάντηση της υεμενικής κυβέρ-
νησης στους Αμερικάνους ήταν αρ-
νητική.  

Ρωτήσαμε τον Γιάχια Σάλεχ για 
την υφιστάμενη κατάσταση στην Υε-
μένη. «Αυτή τη στιγμή», μας είπε, 
«η επίθεση της Σαουδικής Αραβί-
ας στη χώρα μου έχει ως αποτέλε-
σμα έως σήμερα 10.000 νεκρούς. 
3,5 εκατομμύρια είναι αυτοί που 
αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους λόγω των ανηλεών βομ-
βαρδισμών των Σαουδαράβων και 
των συμμάχων τους. Εδώ θέλω να 
επισημάνω ότι οι Σαουδάραβες κα-
ταστρέφουν όλες τις υποδομές, λέ-
γοντας ότι στοχεύουν στρατιωτικούς 
στόχους των Χούθι. Αυτό δεν είναι 
αλήθεια, πρόσφατα βομβάρδισαν 
25 «στρατιωτικούς στόχους». Στην 
πραγματικότητα βομβάρδισαν σχο-

λεία, νοσοκομεία, γάμους, κηδεί-
ες. Τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη δηλώ-
νουν ότι τον περασμένο χρόνο βομ-
βάρδισαν 38 σχολεία και νοσοκο-
μεία».  

Πράγματι, έχουν υπάρξει δημοσι-
εύσεις για τα κρούσματα χολέρας 
στη χώρα, αυτό σχετίζεται με τον 
βομβαρδισμό των υποδομών;

Το κυριότερο πρόβλημα είναι ότι 
κατέστρεψαν τις υποδομές στην 

υγεία και γι’ αυτό τώρα έχουμε επι-
δημίες, κυρίως χολέρας. 500.000 
είναι τα κρούσματα χολέρας και έως 
σήμερα 2.000 άτομα, κυρίως παι-
διά, έχουν πεθάνει από αυτή. Ωστό-
σο η ανθρωπιστική κρίση δεν στα-
ματάει εδώ. Σε 15 με 17 εκατομμύ-
ρια είναι οι άνθρωποι που υποσιτί-
ζονται, ενώ πέντε εκατομμύρια είναι 
οι άνθρωποι που διαβιούν σε συν-
θήκες πείνας.

 «Και όλα αυτά γιατί η τακτική των 
Σαουδαράβων και των συμμάχων 
τους φαίνεται να μην έχει αποτέ-
λεσμα. Έτσι σήμερα βρίσκονται 
μπροστά σε ένα αδιέξοδο…».

Οι διάφορες φατρίες που πήγαν 
στους Σαουδάραβες, τους έλεγαν 
ότι σε 45 ημέρες θα έχουμε τελειώ-
σει με αυτούς (εννοεί τους Χούθι και 
τους συμμάχους τους). Όλοι θα τους 
καλωσόριζαν, οι Σαουδάραβες θα 
έσωζαν τη χώρα, και όλοι θα τους 
ήταν ευγνώμονες για την “αγαθοερ-
γία” τους. Δυόμιση χρόνια μετά, η 
σθεναρή αντίσταση της κυβέρνησής 
μας και του λαού [εννοεί της κυβέρ-
νησης Σάλεχ που συνιστά έναν συ-
νασπισμό των Χούθι μαζί με άλλες 
μερίδες και κόμματα της Υεμένης] 
έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο τη στρα-
τηγική των Σαουδαράβων…

 «Είναι γεγονός ότι στην Υεμένη, 
πολλοί είναι αυτοί που προσπά-
θησαν να την κατακτήσουν αλλά 
όλοι απέτυχαν. Η Υεμένη έχει ένα 
ιστορικό σκληρών αγώνων για την 
ανεξαρτησία…»

Οι Σαουδάραβες προσπάθησαν με 
τον αποκλεισμό και την καταστροφή 

των υποδομών να στρέψουν τον κό-
σμο εναντίον των μαχητών. Οι επι-
χειρήσεις εναντίον αθώων πολιτών 
[υπολογίζεται ότι φέτος έχουν λάβει 
χώρα τουλάχιστον 5.000 αεροπο-
ρικές επιδρομές κατά της Υεμένης], 
στόχο έχουν να κάμψουν το ηθικό 
του πληθυσμού, να τους κάνουν να 
φύγουν. Οι Υεμενίτες δεν φεύγουν, 
δεν είναι σαν τους Σύρους. Μην 
αφήνεις τη χώρα σου, γιατί μπορεί 
να μην την ξαναβρείς. 

Σήμερα βλέπουμε ότι η αντίστα-
ση του κόσμου έχει δημιουργήσει 
μια νέα κατάσταση. Την προηγού-
μενη χρονιά κανένας δεν έλεγε τίπο-
τα για την Υεμένη, τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης δεν αναφέρονταν σε 
αυτή. Αλλά φέτος πολλές οργανώ-
σεις, αλλά και τα Ηνωμένα Έθνη, άρ-
χισαν να παρεμβαίνουν [πρόσφατα 
πήραν την απόφαση να στείλουν μια 
επιτροπή εκεί να διερευνήσει τις ευ-
θύνες για την ανθρωπιστική κρίση 
και για τυχόν εγκλήματα πολέμου] 
κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης 
άρχισαν δειλά-δειλά να μιλάνε για 
την κατάσταση στην χώρα».

Σήμερα οι Σαουδάραβες  βρίσκο-
νται σε αδιέξοδο. Τι θεωρείτε ότι 
μπορούν να κάνουν για να ξεφύ-
γουν από το αδιέξοδο που οι ίδιοι 
διαμόρφωσαν; Ή θα επιμείνουν 
στο να καταλάβουν το σύνολο της 
Υεμένης; 

«Δεν θέλουν να καταλάβουν την 
Υεμένη. Θέλουν να έχουν μια δική 
τους κυβέρνηση, μια κυβέρνηση 
υποχείριο, ανδρείκελο. Πιθανόν θα 
προσπαθήσουν να χωρίσουν την 
Υεμένη σε βόρεια και νότια. Μπορεί 

επίσης να προσπαθήσουν να έχουν 
κατοχή στην περιοχή Χαντραμούτ, 
στο μέσον της Υεμένης, εκεί θέλουν 
να φτιάξουν ένα υδάτινο κανάλι, 
γιατί, επειδή το πετρέλαιο είναι στα 
ανατολικά της Σαουδικής Αραβίας, 
θα το μεταφέρουν χωρίς να περνάει 
από τον Περσικό. Επιπλέον η περιο-
χή είναι αραιοκατοικημένη, άρα πιο 
εύκολα ελεγχόμενη, ενώ από εκεί 
κατάγονται και πολλοί πλούσιοι Σα-
ουδάραβες.

Και αναφορικά με την Αλ Κάιντα, 
ποιος είναι ο ρόλος της στην Υεμέ-
νη, είναι ισχυρή, από ποιους στε-
λεχώνεται;

Από ποιους ελέγχεται η Αλ Κάιντα; 
Για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 
2015, εισέβαλαν στην Αλ Μουκάλα. 
Έλεγχαν την Αλ Μουκάλα και άρ-
χισαν να σφάζουν τους ανθρώπους 
που δεν προσεύχονταν, που έπιναν 
ή κάπνιζαν.

Τον Απρίλιο του 2016, με ένα 
τηλέφωνο ότι τα Εμιράτα θα καταλά-
βουν την περιοχή, η Αλ Κάιντα απο-
σύρθηκε, χωρίς να ριχτεί ούτε μια 
σφαίρα. 

Στην Υεμένη, διάφορες χώρες 
έχουν τη δική τους ατζέντα και υπο-
στηρίζουν διαφορετικές φατρίες. 
Χρησιμοποιούν την Αλ Κάιντα μόνο 
για να κάνει τη βρόμικη δουλειά, 
παράδειγμα όταν θέλουν να δολο-
φονήσουν κάποιον. Η Αλ Κάιντα 
στελεχώνεται από Υεμενίτες, Σαου-
δάραβες και κάποιους Αφρικανούς. 

Αυτό που ζητάμε είναι όλο και 
περισσότεροι άνθρωποι να γνωρί-
σουν την κατάσταση στην Υεμένη, η 
διεθνής κοινότητα πρέπει να παρέμ-
βει για να σταματήσει αυτή η σφα-
γή αθώων πολιτών, η ανθρωπιστι-
κή κρίση, που όπως τα ίδια τα Ηνω-
μένα Έθνη δηλώνουν, είναι η μεγα-
λύτερη ανθρωπιστική καταστροφή 
των τελευταίων δεκαετιών. Με τη 
βοήθεια όλων μπορούμε να στα-
ματήσουμε την επίθεση ενάντια στη 
χώρα μου. 

     ΔΙΕΘΝΗ

Στην Υεμένη, διάφορες χώρες έχουν την δική τους ατζέντα και υποστηρίζουν διαφορετικές φατρίες. Χρησιμοποι-
ούν την Αλ Κάιντα μόνο για να κάνει την βρώμικη δουλειά, παράδειγμα όταν θέλουν να δολοφονήσουν κάποιον. Η 
Αλ Κάιντα στελεχώνεται από Υεμενίτες, Σαουδάραβες, και κάποιους Αφρικανούς. 

Υεμένη: Μια χώρα μεταξύ γενοκτονίας και λιμού
Συνέντευξη του Γιάχια Μοχάμεντ αμπντάλα Σάλεχ στον Κώστα Γεώρμα για τη ρήξη

“ 
Αυτό που ζητά-
με είναι όλο και 
περισσότεροι άν-
θρωποι να γνωρί-
σουν την κατάστα-
ση στην Υεμένη, η 
διεθνής κοινότητα 
πρέπει να παρέμ-
βει για να σταμα-
τήσει αυτή η σφαγή 
αθώων πολιτών, η 
ανθρωπιστική κρί-
ση, που όπως τα 
ίδια τα Ηνωμένα 
Έθνη δηλώνουν, 
είναι η μεγαλύτερη 
ανθρωπιστική κα-
ταστροφή των τε-
λευταίων δεκαε-
τιών.
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Ενδιαφέρων πίνακας από το Εκόνο-
μιστ, προβάλλει τις εκτιμήσεις για 
την εξέλιξη του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες...  
Εντυπωσιακή η πληθυσμιακή έκρηξη 
της Αφρικής, όσο και τραγική: Καθώς 
ο υπερπληθυσμός απειλεί να αναστεί-
λει κάθε σοβαρή αναπτυξιακή δυναμική 
και, δοθείσης της περιβαλλοντικής επι-
βάρυνσης, που επιδεινώνεται, μειώνο-
ντας με ταχείς ρυθμούς το ποσοστό της 
καλλιεργήσιμης γης επί του συνόλου, τί-
θεται ζήτημα... δεκάδων, αν όχι εκατοντά-
δων εκατομμυρίων «πλεονάζοντος πλη-
θυσμού» -με την έννοια ότι η εξασφά-
λιση της επιβίωσής του καθίσταται αντι-
κειμενικά αδύνατη μέσα στην ίδια την 
Αφρική, η οποία αναμένεται να εξελιχθεί 
σε κύρια πηγή σφοδρών μεταναστευτι-
κών κυμάτων προς τον Βορρά. 

Γ 

ια να καταλάβουμε λίγο την εκρη-
κτική σχέση υπερπληθυσμού, οι-
κονομικής ανάπτυξης, οικολογι-
κής κρίσης και κοινωνικής απορ-

ρύθμισης: Η Νιγηρία, που θα διαδεχθεί τις 
ΗΠΑ ως τρίτη πολυπληθέστερη χώρα του 
κόσμου, ήταν 46 εκατομμύρια το 1960. Σή-
μερα είναι... 192 εκ. και το 2050 θα φτάσει τα 
400 εκ. H πρωτεύουσά της, το Λάγος, ήταν 
1,4 εκ. το 1970 και σήμερα κάπου μεταξύ 18 
εκ. και 21 εκ. Το 80% του πληθυσμού αυτού 
απασχολείται στην «άτυπη οικονομία», και 
είναι εξαιρετικά δύσκολο κανείς να φαντα-
στεί αυτό το οικιστικό χάος ως «οργανωμένη 
κοινωνία». 

Με φαγουρίζει το χέρι να γράψω και για 
την Αίγυπτο σχετικά, που βιώνει μια τρομερή 
«στεναχωρία» καθώς το μεγαλύτερο μέρος 
του εδάφους της καλύπτεται από την έρημο, 
αλλά μπορεί κανείς να φανταστεί την εκεί κα-
τάσταση ως μια επανάληψη του τι συμβαίνει 
στην Νιγηρία, σε μικρότερα μεγέθη, βέβαια.  

Πάμε στη Νοτιοανατολική Ασία: Αξιο-
σημείωτη ανατροπή στις θέσεις (1) και (2): Η 
Ινδία θα διαδεχθεί την Κίνα ως πρωταθλή-
τρια πολυπληθέστερη χώρα. Οι Ινδοί όμως 
μάλλον δεν πολυπανηγυρίζουν, καθώς τα 
νούμερα μαρτυρούν και εδώ την περίφημη 
«μαλθουσιανή παγίδα» (μεταβολή του υπερ-
πληθυσμού σε αρνητικό παράγοντα για την 
οικονομία, και την κοινωνία): 12-15 εκατομ-
μύρια θέσεις εργασίας, πέραν μάλιστα της γε-
ωργίας, θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσα 
στα επόμενα 5 χρόνια, αν η χώρα επιθυμεί 
να απορροφήσει ομαλώς τον νέο της πλη-
θυσμό. Για να έχουμε μια εικόνα του ανέφι-
κτου μιας τέτοιας πρόβλεψης, αξίζει να ση-
μειώσουμε ότι μεταξύ του 2000-2015, περι-
όδου που η Ινδία ανήλθε ως σημαντικός πα-
γκόσμιος πόλος οικονομικής ισχύος, και η 
ανάπτυξη έτρεχε με 8%, έπρεπε να δημιουρ-
γηθούν 335 εκ. θέσεις εργασίας, αλλά δημι-
ουργήθηκαν μόνο... 75 εκ. Έτσι, η εξέλιξη του 

κοινωνικού ζητήματος αναμένεται εκρηκτι-
κή στην ινδική υποήπειρο, όπως επίσης και 
οι αντιθέσεις μεταξύ των δύο φύλων, για λό-
γους που συνδέονται με τη δημογραφία με 
διαφορετικό τρόπο, καθώς λόγω θρησκευτι-
κών και παραδοσιακών πρακτικών υπάρχει 
μόνιμη ανισορροπία στις γεννήσεις μεταξύ 
των δύο φύλων. 

Ο υπερπληθυσμός της Ινδίας αναμένε-
ται να αποτελέσει βασικό ανασταλτικό παρά-
γοντα για την άνοδο της ευημερίας στη χώρα 
και την απαγκίστρωση πολλών εκατομμυ-
ρίων από το κατώτατο όριο της φτώχειας... 
και κάπου εδώ είναι να θαυμάζει κανείς την 
αποτελεσματικότητα του σχεδιασμού που 
χαρακτηρίζει το κινέζικο κράτος από τη μα-
κραίωνη παράδοση του μανδαρινισμού του: 
Η πολιτική «ενός τέκνου» του Μάο δημιούρ-
γησε βραχυπρόθεσμα διάφορα προβλήματα 
στην κινέζικη κοινωνία: Μια ανατροπή στην 
αναλογία εργαζόμενων και συνταξιούχων, 
ορισμένες γενιές κακομαθημένων, καθώς τα 
παιδιά δίχως αδέρφια ανέπτυξαν αυτό που 
οι Κινέζοι ψυχολόγοι αποκαλούν το «σύν-
δρομο του μικρού αυτοκράτορα». Ωστόσο, 
μακροπρόθεσμα, η πολιτική αυτή φαίνεται 
να αποδίδει, ιδίως στο ότι έντεχνα αποφεύ-
γει τη «μαλθουσιανή παγίδα» που ταλανίζει 
τους Ινδούς ή την Αφρική... Μέχρι τα μέσα 
του αιώνα, και εξαιτίας της πολιτικής του 1 
παιδιού, που σήμερα έχει εγκαταλειφθεί, ο 
πληθυσμός της Κίνας θα υποστεί μια μείω-
ση, που αναμένεται να αποδειχθεί «σωτή-
ρια», καθώς θα συμβάλει όχι μόνο στην βιω-
σιμότητα, αλλά στην αύξηση της κατά κεφα-
λήν ευημερίας και στο κλείσιμο της ψαλίδας 
των ανισοτήτων (καθώς λιγότερος πληθυ-
σμός θα έχει πρόσβαση στην ίδια πίτα εθνι-
κού εισοδήματος). 

Ο Μάο, βέβαια, δεν ήταν μέντιουμ... 
«Aπλώς» έβγαινε από την παράδοση και την 

ιστορία μιας χώρας που σκόνταψε ουκ ολίγες 
φορές, κατά το αυτοκρατορικό της παρελθόν, 
στην παγίδα του υπερπληθυσμού: «Έπαθε», 
δηλαδή, «κι έμαθε». 

Το δυτικό ημισφαίριο προσφέρεται για 
πολύ φτωχότερους δημογραφικούς σχολια-
σμούς: Για την Ευρώπη, η πληθυσμιακή της 
μείωση, δεδομένη από καιρό, δεν αποτελεί 
παρά τη δημογραφική έκφραση ενός «πα-
ρατεταμένου φθινοπώρου», μιας σταδιακής 
κατάρρευσης διαρκείας που μόλις τώρα γί-
νεται αισθητή στις επιπτώσεις της. Η εξίσω-
ση του καθοδικού σπιράλ περιλαμβάνει έναν 
εκρηκτικό συνδυασμό κοινωνικής και οικο-
νομικής κρίσης, μεταναστευτικού ζητήμα-
τος, ενδοευρωπαϊκών ταυτοτικών συγκρού-
σεων, ουσιαστικής αδυναμίας παρέμβασης 
γύρω από μείζονες γεωπολιτικές προκλή-
σεις, οι οποίες πολλαπλασιάζονται στην πε-
ριφέρειά της. 

Οι ΗΠΑ δείχνουν να εξαιρούνται από 
την εικόνα της γενικής δημογραφικής κάμ-
ψης της Δύσης· ωστόσο μένει να δούμε αν 
η πληθυσμιακή της αύξηση κρύβει μέσα 
της αλλαγές στους συσχετισμούς των εθνο-
τήτων στο εσωτερικό της πολυεθνικής τους 
κοινωνίας, ιδίως αν αυτή αφορά την πληθυ-
σμιακή έκρηξη των Λατίνων. Εντούτοις, είναι 
αλήθεια ότι αυτή εξισορροπείται, καθώς και 
οι ευρωπαϊκής καταγωγής κάτοικοι εμφα-
νίζουν καλύτερες δημογραφικές επιδόσεις 
από τους Ευρωπαίους προγόνους τους. 

Τέλος, και το πιο σημαντικό: η παγκό-
σμια απορρύθμιση που διαφαίνεται μέσα 
από τα δεδομένα καθιστά ακόμα πιο δραμα-
τικό το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας, 
η οποία καταρρέει γοργά τη στιγμή που με-
τακινούνται οι παγκόσμιες τεκτονικές πλάκες 
της ανθρωπότητας… 

Γιώργος Ρακκάς

                                                                             ΔΙΕΘΝΗ

Ε 

κθεση της WWF αποκαλύπτει 
πως το 60% της απώλειας της 
βιοποικιλότητας οφείλεται στην 
κατανάλωση κρέατος, που προ-

καλεί τεράστια πίεση στους πόρους της 
Γης. Γιατί η εργοστασιακή κτηνοτροφία 
αποτελεί μια απειλή για τη ζωή στον πλα-
νήτη. Η συνεχιζόμενη παγκόσμια διατρο-
φική προτίμηση στο κρέας, ωθούμενη από 
την παραγωγή των ζωοτροφών, έχει κα-
ταστροφικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, 
όπως προειδοποιεί μια νέα έκθεση.

Η πελώριας κλίμακας επέκταση καλλι-
εργειών, όπως της σόγιας, για την εκτρο-
φή κοτόπουλων, γουρουνιών και άλλων 
ζώων, ασκεί τεράστια πίεση στους φυσι-
κούς πόρους, με συνέπεια μια πλατιάς κλί-
μακας απώλεια εδαφών και ειδών.

Η εντατική και βιομηχανοποιημένη κτη-
νοτροφία έχει επίσης ως αποτέλεσμα λιγό-
τερο θρεπτικές τροφές, τονίζοντας πως έξι 
εντατικά εκτρεφόμενα κοτόπουλα σήμερα 
έχουν την ίδια ποσότητα ωμέγα-3, όσο ένα 
μόνο κοτόπουλο τη δεκαετία του ’70.

Η μελέτη με τίτλο Appetite for 
Destruction προειδοποιεί για την τεράστια 
έκταση των εδαφών που απαιτούνται για 
την επέκταση των καλλιεργειών παραγω-
γής ζωοτροφών, παραθέτοντας μερικές 
από τις πιο ευάλωτες περιοχές του κόσμου 
όπως είναι ο Αμαζόνιος, το λεκανοπέδιο 
του Κονγκό και τα Ιμαλάια.

Η έρευνα και η διάσκεψη έρχονται με φό-
ντο ανησυχητικές αποκαλύψεις για τη βιο-
μηχανική κτηνοτροφία. Έρευνα του Γκάρ-
ντιαν και της ITV έδειξε προσωπικό από 
εργοστάσιο εκτροφής κοτόπουλων να αλ-
λοιώνει κρίσιμες πληροφορίες διατροφι-
κής ασφάλειας.

Η πλούσια σε πρωτεΐνη σόγια παράγε-
ται σήμερα σε τόσο μεγάλες ποσότητες, τέ-
τοιες ώστε ο μέσος Ευρωπαίος να κατανα-
λώνει κατά προσέγγιση 61 κιλά το χρόνο, 
έμμεσα, κυρίως με την κατανάλωση ζωι-
κών προϊόντων όπως κοτόπουλο, χοιρινό, 
σολομό, τυρί, γάλα και αυγά.

Το 2010, η βρετανική κτηνοτροφική βιο-
μηχανία χρειαζόταν μια περιοχή όση και η 
έκταση του Γιορσάιρ για να παράγει τη σό-
για που απαιτείται για τη διατροφή. Εάν, 
όμως, η παγκόσμια ζήτηση κρέατος έχει 
την αναμενόμενη αύξηση, η έκθεση εκτι-
μά πως η παραγωγή σόγιας θα πρέπει να 
αυξηθεί κοντά στο 80% έως το 2050.

«Ο κόσμος καταναλώνει περισσότε-
ρη ζωική πρωτεΐνη απ’ όση χρειάζεται κι 
αυτό έχει καταστροφικές συνέπειες για την 
άγρια ζωή» λέει ο Ντ. Ουίλιαμσον, διευθυ-
ντής διατροφικής πολιτικής της WWF.

Μετάφραση: Σ.Σ. 

Καταστρέφουν 
τον πλανήτη 
οι καλλιέργειες 
ζωοτροφών

Η παγκόσμια δημογραφία το 2050
Σχόλια πάνω σε έναν πίνακα που δημοσιοποίησε το περιοδικό εκόνομιστ

Η εξίσωση του καθοδικού σπιράλ της Ευρώπης περιλαμβάνει έναν εκρηκτικό συνδυασμό 
κοινωνικής και οικονομικής κρίσης, μεταναστευτικού ζητήματος, ενδοευρωπαϊκών ταυτοτι-
κών συγκρούσεων, ουσιαστικής αδυναμίας παρέμβασης γύρω από μείζονες γεωπολιτικές 
προκλήσεις, οι οποίες πολλαπλασιάζονται στην περιφέρειά της. 
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Δ ῶσε ἕνα κόκκο εἰρήνης / νὰ 
ἀπολαύσεις ἕνα βουνὸ δικαί-
ωση1.  Ὁ ποιητὴς Νίκος Κα-
ροῦζος, ἄριστος γνώστης 

τῆς Γραφῆς καὶ τῶν Ἑλλήνων Πατέρων τῆς 
Ἐκκλησίας, ὅρίζει τὴν ἰσοτιμία. Τὴν ἀναλο-
γία ἐκείνη ποὺ ὅλοι λίγο ἔως πολὺ πληρώ-
νουμε. Ὁ κόκκος καὶ τὸ βουνό. Ἀλλ’ ἐπειδὴ 
οἱ ἐποχὲς δὲν μᾶς τὸ ἐπιτρέπουν καὶ δὲν 
εἴμαστε σὲ θέση νὰ μιλήσουμε γιὰ τήν εἰρή-
νη, οὔτε γιὰ τὴν πίστη ὡς κόκκον σινάπε-
ως, ἂς ἐπεκταθοῦμε λοιπόν στὸ θέμα τῆς 
ἀναλογίας τοῦ μεγάλου καὶ τοῦ μικροῦ, τοῦ 
γενικοῦ καὶ τοῦ συγκεκριμένου. Τὴν ἀνα-
γωγὴ τοῦ δέντρου σὲ δάσος ποὺ ἀκοῦμε 
στὰ τηλεπαράθυρα, στὶς κατ’ οἰκον ἢ δια-
δικτυακὲς συζητήσεις. Τὴν ἀναγωγὴ, δη-
λαδὴ, ἑνὸς ἰδιωτικοῦ παραδείγματος σὲ πα-
νελλήνιο τὸ ἐλάχιστο ἑως συμπαντικὸ κα-
νόνα. Καὶ συνεχίζουμε νὰ ἐπιβιώνουμε μὲ 
γενικότητες, ἀποφεύγοντας τὰ διλήμμα-
τα τὴς ζωῆς καὶ τὴν πολυπαραγοντικότη-
τα τῆς πραγματικότητας ποὺ μᾶς περιβάλ-
λει. Καὶ καταντᾶ ἡ γενίκευση ἵσως ἕνα ἀπο-
λυταρχικὸ πολίτευμα ποὺ μᾶς ἐξουσιάζει σὲ 
κάθε μας στιγμή. 

Καὶ γιατί δὲν κάνει καλὸν καιρὸ ὁ Χρι-
στός, παπά, ἂν θέλῃ νὰ πᾶνε νὰ τὸν λειτουρ-
γήσουνε στὴν ἑορτή του; εἶπεν αὐθαδῶς ὁ 
μαστρο-Πανάγος.

Ἡ ἐρώτηση αὐτὴ τοῦ μαστρο-Πανά-
γου ἀπὸ τὸ διήγημα τοῦ Παπαδιαμάντη, «Ὁ 
Χριστὸς στὸ Κάστρο», εἶναι ἕνα εύκολο πα-
ράδειγμα γενίκευσης. Στὸ τόλμημα τῶν χω-
ρικῶν καὶ τοῦ ἱερέως μέσα στὴ βαρυχειμω-
νιὰ, νὰ πᾶνε νὰ βοηθήσουν τοὺς συγχωρια-
νούς τους, οἱ ὁποίοι εἶχαν ἀποκλειστεῖ ἀπὸ 
τὸν χιονιὰ σὲ δύσβατη περιοχὴ, ὁ μαστρο-
Πανάγος ἀνάγει πολὺ εὔκολα τὴν κακοκαι-
ρία σὲ θεῖο θέλημα, καὶ κατ’ ἐπέκταση (ἂς 
γενικεύσουμε κι’ἐμεῖς) τὸ σύγχρονο ἐρώτη-
μα, «γιατί τὸ κακὸ στὸν κόσμο» ; Ἀλλὰ ὁ γέ-
ρων Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης ἀπαντᾶ 
διὰ στόματος τοῦ παπα-Φραγκούλη.

«Ὁ ἱερεὺς τὸν ἐκοίταξε μὲ λοξὸν βλέμ-
μα, καὶ εἶτα ἠπίως τοῦ εἶπε:

-Ἔ! Πανάγο, γείτονα, δὲν ξέρουμε, βλέ-
πω, τί λέμε… Ποῦ εἴμαστε ἡμεῖς ἱκανοὶ νὰ 
τὰ καταλάβουμε αὐτά!… Ἄλλο τὸ γενικὸ 
καὶ ἄλλο τὸ μερικὸ καὶ τὸ τοπικό, Πανά-
γο… Ἡ βαρυχειμωνιὰ γίνεται γιὰ καλό, καὶ 
γιὰ τὴν εὐφορίαν τῆς γῆς καὶ γιὰ τὴν ὑγείαν 
ἀκόμα. Ἀνάγκη ὁ Χριστὸς δὲν ἔχει νὰ πᾶνε 
νὰ τὸν λειτουργήσουνε… Μὰ ὅπου εἶναι μία 
μερικὴ προαίρεσις καλή, κ᾽ ἔχει κανεὶς καὶ 
χρέος νὰ πληρώσῃ, ἂς εἶναι καὶ τόλμη ἀκό-
μα, καὶ ὅπου πρόκειται νὰ βοηθήσῃ κανεὶς 
ἀνθρώπους, καθὼς ἐδῶ, ἐκεῖ ὁ Θεὸς ἔρχε-
ται βοηθός, καὶ ἐναντίον τοῦ καιροῦ, καὶ μὲ 
χίλια ἐμπόδια… Ἐκεῖ ὁ Θεὸς συντρέχει καὶ 
μὲ εὐκολίας πολλὰς καὶ μὲ θαῦμα ἀκόμα, τί 
νομίζεις, Πανάγο;… Ἔπειτα, πῶς θέλεις νὰ 
κάμῃ ὁ Χριστὸς καλὸν καιρό, ἀφοῦ ἄλλες 
χρονιὲς ἔκαμε κ᾽ ἡμεῖς ἀπὸ ἀμέλεια δὲν πή-
γαμε νὰ τὸν λειτουργήσουμε;

Ὅλοι οἱ παρόντες ἠκροάσθησαν ἐν σιωπῇ 
τὴν σύντομον καὶ αὐτοσχέδιον ταύτην δι-

δαχὴν τοῦ παπᾶ.» 
Ἅλλο τὸ γενικὸ λοιπόν, καὶ άλλο τὸ με-

ρικὸ καὶ τὸ συγκεκριμένο. Νὰ λοιπόν ἴσως 
ἕνας τρόπος γιὰ τὸ πὼς ξανακερδίζεται ἡ τα-
ραγμένη εἰρήνη μας ἀπὸ ἕνα πλάνο λογισμό.

«Ἡ ψυχὴ φοβᾶται ὑπαρβαλλόντως τὶς 
γενικεύσεις. Ἡ μεγάλη καὶ τρισένδοξη Ἁγία 
Σοφία τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἀπήτησε 
μακρὰ καὶ κοπιώδη σειρὰ σκέψεων τῶν ἀρχι-
τεκτόνων Ἀνθεμίου καὶ Ἱσιδώρου, μετὰ τοῦ 
πολυπληθοῦς ἐπιτελείου των. Μόνο χάρις σὲ 
πυκνὴ συρροὴ σκέψεων ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὸ μεγά-
λο μπορεῖ νὰ μὴ φαίνεται ἄδειο καὶ ἡ γενικό-
τητα  νὰ ἐνσαρκωθεῖ εἰς πνεῦμα. Τοῦτο ὅμως 
δὲν πραγματοποιεῖται, ὅταν, ὅπως σήμερα, 
τὸ ὑλικὸ ὑπολογίζεται βιαστικά καὶ γρήγο-
ρα σὰν ἀριθμητικὴ μονάδα»2. Μᾶς ὑπενθυ-
μίζει ἕνας ἔτερος λογοτέχνης ὁ Νίκος Γ. Πε-
ντζίκης.

Ἄλλο πράγμα λοιπὸν ὁ ἐντυπωσιακὸς 
καὶ ὑπέροχος κατὰ τὰ ἄλλα ψηφιακὸς κό-
σμος, κι’ ἄλλη στάση ζωῆς μαρτυρᾶ ὁ ψη-
φιδωτὸς διά-κοσμος. Εἶναι διαφορετικὴ ἠ 
προσέγγιση καὶ ἡ στάση μας ἀπέναντι στὰ 
πράγματα. 

Γεγονὸς ποὺ ἐπιβεβαιώνει καὶ ὁ Πανα-
γιώτης Μιχελὴς στὴν Αἰσθητικὴ Θεώρηση 
της βυζαντινῆς τέχνης: «Τὰ λεπτοκαμωμένα 
αὐτὰ κεντήματα ἔχουν ὡς ἀποτέλεσμα ὅτι μὲ 
τὰ μικροσκοπικὰ μέτρα σύγκρισης ποὺ εἰσά-
γουν συμβάλλουν στὴν ἀνάδειξη τῆς μεγα-
λοσύνης τοῦ χώρου»3.

Τώρα ἴσως μποροῦμε νὰ απαντήσου-
με στοὺς λογισμούς μας, ὅσον ἀφορᾶ στὸν 
μακρὺ γενεολογικὸ κατάλογο τοῦ Ἰησοῦ, 
ἀπὸ τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ποὺ δια-
βάζεται λίγο πρὶν τὰ Χριστούγεννα. Ὁ Θεὸς 
ὄχι ὡς γενικότητα, ἀλλ’ ἕνα πολύ Συγκεκρι-
μένο Πρόσωπο, ὁ Θεός τῶν Πατέρων ἡμῶν. 
Ἄλλωστε σύγχρονες ἀπόψεις περὶ τῶν ὁμη-
ρικῶν συγγραμμάτων ἀναφέρουν πὼς τὸ 
καλύτερο κομμάτι στὴν Ἰλιάδα εἶναι «ὁ κα-
τάλογος Νηῶν», στὸ Β΄ ἄσμα τοῦ ἔπους. 

 Κάθε φορὰ, μιμούμενος τὸν ρυθμὸ τοῦ 
γύρω κόσμου ὁ προνεωτερικός ἢ μᾶλλον, 
ὁ πρὸ τῶν γενικεύσεων ἄνθρωπος, ἔκτι-

ζε καὶ ἀρχιτεκτονοῦσε μὲ μιὰ τεχνικὴ ποὺ 
ἡ ἐτερότητητα της κάθε Προσωπικότητας 
ἔκανε ξεχωριστὸ τό κάθε ἔργο καὶ κανέ-
να δὲν ἔμοιαζε μὲ κάποιο ἄλλο. Μιμούμε-
νοι τὸ γύρω περιβάλλον, τὶς θάλασσες καὶ 
τὰ βουνὰ, τὴ γῆ καὶ τὸν οὐρανὸ, ὁ ἄνθρω-
πος χόρευε, ἔκτιζε, τρεφόταν, κοινωνοῦσε 
τὴν ὕπαρξη. Το συγκεκριμένο ἀγκάλιαζε 
το ἄπειρο.

Μόνο μ’ ἕναν τέτοιο συσχετισμὸ μπο-
ροῦμε νὰ κατανοήσουμε τὴ φράση ἑνὸς ζω-
γράφου, πὼς ἡ ἱστόρηση (εἰκονογράφηση) 
ἑνὸς ναοῦ προϋποθέτει τὴ σύναψη γάμου, 
τοῦ ζωγράφου μετὰ τοῦ οἰκοδομήματος: «Ὁ 
ζωγράφος τὴν ἐκκλησία τὴν παντρεύεται».

«Τίποτα δὲν ὑπάρχει μηχανικὰ, ἁπλῶς 
γιὰ να ’ναι χρήσιμο. Δὲν μπορεῖ νὰ ζήσει ὁ 
ἄνθρωπος μὲ τά πράγματα, τὰ ζῶα ἢ σίδερα, 
ἂν αὐτὰ δὲν εἶναι γεμάτα ἀπὸ ἔρωτα»4.

Ἕνα τέτοιο αἴσθημα ἀγάπης γιὰ τὰ 
πράγματα καὶ τὰ πρόσωπα, ποὺ νὰ κάνει 
ἕναν ἀπαριθμητικό κατάλογο προσώπων 
ἢ πραγμάτων, ποίηση, μᾶς βοηθᾶ κατά τι 
σ’ αὐτὴ τὴ διαφορετικὴ στάση ζωῆς. Αὐτὴ 
ἡ σχέση, ὁ ρυθμὸς ἐναλλαγῆς τοῦ γενικοῦ 
καὶ τοῦ συγκεκριμένου, τοῦ ὅλου καὶ τοῦ 
ἐπιμέρους, τοῦ ἀντικείμενου καὶ τοῦ ὑπο-
κείμενου, εἶναι ποὺ δίνει τὴ μορφὴ καὶ τὸ 
ἄ-σχημο μπορεῖ νὰ χωρέσει ὡς σχῆμα στὴν 
ἀντίληψή μας, ἴσως καὶ τὸν ἀνάλογο κόκκο 
εἰρήνης στὸ ἐντὸς ἡμῶν, στὸ μέσα μας καὶ 
στὸ ἀναμεταξύ μας.

Μη. Νᾶ.Σ
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Ο κόκκος και το βουνό

     ΚΟΙΝΩΝΙΑ

1912-13: Οι χριστιανικοί λαοί της Βαλκανι-
κής –Έλληνες, Σέρβοι, Μαυροβούνιοι και 
Βούλγαροι– επιτίθενται από κοινού κατά 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, με σκο-
πό την απελευθέρωση των αλύτρωτων 
αδελφών τους. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα, 
έπειτα από σκληρούς και αιματηρούς αγώ-
νες, διπλασίασε την εδαφική της επικρά-
τεια, απελευθερώνοντας την Ήπειρο, τη 
Μακεδονία και τα νησιά του βορείου Αιγαί-
ου. Ανάμεσα στους πρωταγωνιστές αυτού 
του έπους υπήρξε και ένας απλός στρατιώ-
της, ο Γιάγκος Γρατσίας από το Φιλώτι Νά-
ξου, ο οποίος πολέμησε στο θεσσαλικό, 
το μακεδονικό και το ηπειρωτικό μέτωπο, 
όπου και τραυματίστηκε και αιχμαλωτίστη-
κε από τους Τούρκους. Tελικά απελευθε-
ρώθηκε, έχοντας όμως χάσει τη σωματι-
κή του ακεραιότητα. Τα όσα σημαντικά γε-
γονότα βίωσε κατά τη διάρκεια του πρώτου 
αυτού Βαλκανικού Πολέμου τα περιγράφει 
σε έμμετρη χειρόγραφη διήγησή του, που 
συνέταξε λίγα χρόνια αργότερα, η οποία 
και αποτελεί σημαντική πηγή της σύγχρο-
νής μας ιστορίας. 

Νέα κυκλοφορία 
των Εναλλακτικών 
Εκδόσεων

Θανάση Δ. Κωτσάκη

Γιάγκος Γρατσίας
Ο δισθανής ήρωας του 1912-13

Η ιστορία του Α΄ Βαλκανικού 
Πολέμου μέσα από το πρίσμα της 
έμμετρης μαρτυρίας ενός Έλληνα 

στρατιώτη
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φορμή του παρόντος σημειώματος 
αποτέλεσε η επανακυκλοφορία 
του βιβλίου του καθηγητή Αρχαί-
ας Ελληνικής Ιστορίας, Δημήτρη 

Κυρτάτα, «Μαθήματα από την Αθηναϊκή Δη-
μοκρατία» (Εκδόσεις του 21ου). Αναφερόμε-
νος στις μεταρρυθμίσεις του Σόλωνα, ο συγ-
γραφέας επισημαίνει (σελ. 29) ότι η επιλογή 
του σοφού Αθηναίου ως «διαλλακτή» «ενδέ-
χεται να υπαγορεύτηκε από την αίσθηση του 
κοινού συμφέροντος αρχόντων και αρχομέ-
νων, πλουσίων και φτωχών». Μέσα σε συν-
θήκες έντονου κοινωνικού ανταγωνισμού 
στις αρχές του 6ου αι. π.Χ., επελέγη η «διαλ-
λαγή» προκειμένου να διατηρηθεί η κοινωνι-
κή συνοχή, προς μία κατεύθυνση όμως κοι-
νωνικά δικαιότερη. Επισημαίνεται δηλαδή η 
αντίληψη ότι το «κοινό καλό», η πόλις, προ-
έχει έναντι των επιμέρους ιδιοτελών συμφε-
ρόντων. 

Η θέση αυτή αποτελεί μία σταθερά στις 
πολιτικές αντιλήψεις της αρχαίας Αθήνας. Ο 
Κυρτάτας παραθέτει (σελ. 30) απόσπασμα 
της τρίτης δημηγορίας του Περικλή (430π.Χ.) 
όπως μας το παρουσιάζει ο Θουκυδίδης 

(ΙΙ.60.2): «Αν μια πολιτεία βρίσκεται, στο σύ-
νολό της, σε ακμή, εξυπηρετεί πολύ καλύτε-
ρα τους πολίτες, παρά όταν οι πολίτες ευτυ-
χούν ο καθένας, αλλά η πολιτεία στο σύνολό 
της δυστυχεί». 

Η υπενθύμιση αυτού του χωρίου μού 
έφερε συνειρμικά στο μυαλό το «πολιτικό μα-
νιφέστο» του Κρέοντα στην Αντιγόνη του Σο-
φοκλή, που διδάχθηκε περίπου το 440π.Χ. 
Στον πρώτο του μονόλογο στο έργο, ο Κρέ-
ων εκφράζει απόψεις που οπωσδήποτε απη-
χούν τις γενικότερες αντιλήψεις της εποχής 
του: «Και μόνο πάνω στης πόλης το σκα-
ρί, ορθό σαν πλέει, δημιουργούμε τις φιλίες 
μας» (από τη μετάφραση του σχολικού εγχει-
ριδίου της Β΄ Λυκείου). 

Αυτό που πρέπει επίσης να τονιστεί είναι 
ότι η συλλογική πατριωτική συνείδηση δεν 
λειτουργούσε αποτρεπτικά ως προς τους κοι-
νωνικούς και πολιτικούς αγώνες που εξακο-
λουθούσαν φτάνοντας συχνά σε μεγάλη οξύ-
τητα. Φτάνει μόνο να θυμηθούμε την Τυραν-
νίδα του Πεισιστράτου και τη δολοφονία του 
γιου του, Ιππάρχου (514π.Χ.), τους οστρακι-
σμούς μεγάλων προσωπικοτήτων, μεταξύ 
άλλων του Αριστείδη (482π.Χ), του Θεμιστο-
κλή (471π.Χ.) και του Κίμωνα (471π.χ.) και 

τη δολοφονία του ηγέτη των δημοκρατικών 
Εφιάλτη (461π.Χ). Μάλιστα, όσο το πολίτευ-
μα γινόταν πιο δημοκρατικό, τόσο η πόλη γι-
νόταν ισχυρότερη στρατιωτικά, πλουσιότερη 
και γονιμότερη πνευματικά και καλλιτεχνικά, 
«σχολείο της Ελλάδας» (Περικλέους Επιτάφι-
ος στο Θουκυδίδου, ΙΙ.41.1). Το καλό της πό-
λεως αποτελούσε εξάλλου την κοινή συνιστα-
μένη των πολιτικών αντιπάλων. 

Η σύγκριση με το σήμερα δεν μπορεί 
παρά να είναι θλιβερή, όταν αναλογιστούμε 
ποιο είναι το επίπεδο της εθνικής συνείδη-
σης. Όταν αναλογιστούμε πόση προσπάθεια 
καταβάλλεται να αποδομηθεί η εθνική ταυ-
τότητα και να ταυτιστεί με τις πλέον αντιδρα-
στικές ιδεολογίες, τον εθνικισμό, τον ρατσισμό 
και τον φασισμό. Και πώς, εξαιτίας αυτής της 
συστηματικής περιφρόνησης και κατασυκο-
φάντησης του υγιούς πατριωτικού φρονήμα-
τος και της ιστορικής μνήμης, έχουν ενισχυ-
θεί μισαλλόδοξες, σκοταδιστικές και πατριδο-
κάπηλες πολιτικές δυνάμεις, που κακοποιούν 
και ντροπιάζουν τον ελληνικό πολιτισμό και 
την προσφορά του στον κόσμο. Εθνομηδενι-
σμός και πατριδοκαπηλεία σε μία αλληλοτρο-
φοδοτούμενη σχέση βλάπτουν εξίσου σοβα-
ρά την πατρίδα. 

Κι όμως, σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, εδώ 
και χιλιάδες χρόνια, επιβεβαιώνεται διαρ-
κώς αυτό που μονότονα επαναλαμβάνουμε 
ως Κίνημα Άρδην, ότι δηλαδή σε μία χώρα 
όπως η Ελλάδα, είναι αδύνατον να διαχωρί-
σουμε τα αιτήματα για κοινωνική δικαιοσύ-
νη και εθνική ανεξαρτησία, για αναδιανομή 
εισοδήματος και πολιτισμική αναγέννηση, 
για παραγωγική ανασυγκρότηση, «επενδύ-
σεις» και προστασία του περιβάλλοντος και 
των μνημείων, για εργασιακή και εθνική αξι-
οπρέπεια.

Αυτό δηλαδή που ήταν λυμένο για τους 
πολίτες της αρχαίας Αθήνας είναι δυστυχώς 
σήμερα ακόμη ζητούμενο. Αυτό που βλέπει 
μία μεγάλη πλειοψηφία πολιτών, δεν καλύ-
πτεται από καμία μεγάλη πολιτική δύναμη. 
Κι ενώ αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ανά-
πτυξη ενός υγιούς δημοκρατικού πατριωτι-
κού φρονήματος, που θα θέτει την κοινωνική 
δικαιοσύνη ως προτεραιτότητα, αναπαράγε-
ται η εμφυλιοπολεμική ρητορική στο αφηρη-
μένο πολιτικό επίπεδο, μακριά από τις αυθε-
ντικές ταξικές και κοινωνικές αντιθέσεις.

*δρ Ιστορίας

Μαθήματα από την αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία
Του Τάσου Χατζηαναστασίου *

ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ από την ΕΛΣ
είναι δυνατόν ένα ελληνικό ποίημα του 1600 να συγκινήσει ξανά σήμερα ακόμη και κοινό που δεν το γνωρίζει;

Φ 

αίνεται πως είναι! Ένα κα-
τάμεστο Ηρώδειο παρα-
κολούθησε και καταχει-
ροκρότησε τους συντελε-

στές μιας προσαρμογής σε μιούζικαλ 
του αριστουργήματος του Βιτσέντζου 
Κορνάρου. 

Ο λόγος για την παράσταση που 
ετοίμασαν ο Δ. Μαραμής (σύνθεση) 
και ο Κ. Ρήγος (σκηνοθεσία) βασι-
σμένη στον Ερωτόκριτο, ένα λογοτε-
χνικό έργο που αγκάλιασαν οι σκλα-
βωμένοι Έλληνες και το οποίο – μαζί 
με αρκετά άλλα – «έσωσαν για πολύ 
καιρό την καλαισθησία και τη γλωσ-
σική του ακεραιότητα (του ελληνικού 
λαού)» (Σ. Αλεξίου, Κρητική Ανθολο-
γία, Ηράκλειον 1969). Το έργο υπήρ-
ξε δημοφιλές διαχρονικά και επηρέ-
ασε  μεγάλους Έλληνες ποιητές (εν-
δεικτικά Σολωμός, Σικελιανός, Ρί-
τσος, κ.ά.). Στη σύγχρονη εποχή έχει 
τύχει θεατρικής προσαρμογής (1929 
με τη Μ. Κοτοπούλη ως Αρετού-
σα), χοροδραματικής προσαρμογής 
(1965 Ρ. Μάνου – Ν. Μαμαγκάκης), 
μελοποίησης (Χριστ. Χάλαρης - Ν. Ξυ-
λούρης, Ν. Ξυδάκης – Α. Ιωαννίδης, 
Ψαραντώνης, Γιάννης Χαρούλης και 
πολλοί άλλοι) και σεναριοποίησης 
(1966 Νίκος Κούνδουρος) ενώ πα-
ραμένει εξαιρετικά δημοφιλές άκου-
σμα στην Κρήτη, όπου έχει επηρεάσει 
μαντινάδες και όπου τα ονόματα των 

ηρώων επιβιώνουν ως βαφτιστικά.
Το αρχικό ποίημα, ένα μεσαιωνι-

κό έπος ή έμμετρη μυθιστορία, απο-
τελείται από 10,012 ιαμβικούς δεκα-
πεντασύλλαβους ζευγαρωτά ομοιο-
κατάληκτους στίχους (κουπλέ). Εί-
ναι γραμμένο στην κρητική διάλεκτο 
εκείνης της εποχής και συγκεκριμέ-
να στο ομιλούμενο ιδίωμα της περι-
οχής της Σητείας, με χρήση όμως και 
λογιότερων λεξιλογικών στοιχείων. 
Μαζί με την Ερωφίλη του Γεώργιου 
Χορτάτζη αποτελούν τα σημαντικό-
τερα έργα της κρητικής λογοτεχνίας 
από την περίοδο της Ενετοκρατίας.

Το ποίημα αφορά τον έρωτα ανά-
μεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο – 
ή Ρωτόκριτο ή Ρώκριτο, γιο έμπιστου 
συμβούλου του Ρήγα της Αθήνας – και 
την πριγκίπισσα Αρετούσα – μονάκρι-
βη κόρη του Ρήγα. Γύρω από τη σχέ-
ση τους και τις δοκιμασίες που αντιμε-
τωπίζει περιστρέφονται θέματα όπως 
η τιμή, η φιλία, η γενναιότητα, ο σε-
βασμός, το ήθος, η συνέπεια λόγων 
και έργων. Το έργο συγκινεί, όχι μόνο 
λόγω της νεανικής αγάπης που πραγ-
ματεύεται και των κοινωνικών διακρί-
σεων που στέκονται εμπόδιο σε αυτή, 
αλλά και λόγω του επαναλαμβανόμε-
νου μοτίβου της Μοίρας και της αστά-
θειας της Τύχης, καθώς και των αξι-
ών που προάγει. Η δράση εκτυλίσσε-
ται στην αρχαία Αθήνα, αλλά ο κόσμος  

που απεικονίζεται είναι εκτός ιστορί-
ας, με αρχαιοελληνικές αναφορές, 
αναχρονισμούς και στοιχεία του δυτι-
κού κόσμου, όπως η κονταρομαχία. 

Το κλασικό αυτό αριστούργημα 
της Αναγέννησης ευτύχησε να αγα-
πηθεί από τον συνθέτη Δ. Μαραμή, ο 
οποίος είχε γράψει μουσική για πα-
λαιότερη θεατρική παραγωγή του έρ-
γου (2011). Εντρυφώντας σε αυτό, ο 
συνθέτης έγραψε μια σύγχρονη όπε-
ρα συνδυάζοντας μάλλον έξυπνα, αν 
όχι και θαυμαστά, μερικές φορές, ελ-
ληνικά και κρητικά μουσικά μοτίβα 
με ήχους μπλουζ, τζαζ και ροκ. Για 
το λιμπρέτο, χρησιμοποίησε επιλεγ-
μένους στίχους από το ίδιο το έργο, 
χωρίς να ακολουθήσει γραμμικά την 
εξέλιξη της πλοκής, ούτως ώστε να 
υπηρετήσει τη φόρμα της όπερας κα-
λύτερα και να δημιουργήσει ντουέ-
τα, τρίο και κουαρτέτα χαρακτήρων. 
Παρά τις κάποιες ανομοιοκαταληξίες 
που προέκυψαν, καθώς και κάποιες 
συγχορδίες, που ίσως θα ακούγονταν 

ξένες σε γνώστες  του έργου, το εγχεί-
ρημα λειτουργεί, δείχνοντας σεβασμό 
όχι μόνο στην πλοκή και τη θεατρικό-
τητα που χρειάζεται  μια τέτοια παρά-
σταση αλλά και στην ίδια «την ποιητι-
κή δύναμη και άφθαρτη ομορφιά του 
έργου», όπως αναφέρει ο συνθέτης 
στο προσεγμένο πρόγραμμα.  

Αντίστοιχο σεβασμό, κατά κανό-
να, έδειξε και ο Κ. Ρήγος στη σκηνο-
θεσία του εγχειρήματος, επιλέγοντας 
ένα λιτό σκηνικό με σκάλες και επί-
πεδα, χορό (αντρική χορωδία) και 
κάποια αρκετά επιδέξια χρησιμοποι-
ημένα σκηνικά τεχνάσματα (και κι-
νησιολογία). Δεν συμφωνούμε απα-
ραίτητα με όλα όσα διαμείφθηκαν επί 
σκηνής (ιδιαίτερα τη σκηνή στο νυ-
φικό κρεβάτι στο τέλος, η οποία θε-
ωρούμε ότι πρόδιδε τους χαρακτή-
ρες των δυο ηρώων, καθώς και του 
έργου, ενώ ήταν «μοντερνιά» μάλ-
λον, παρά απαραίτητη), αλλά το στή-
σιμο της παράστασης ήταν κατάλλη-
λο για ένα τέτοιο μιούζικαλ. Αντιρρή-

σεις έχουμε και για τα κοστούμια (Γ. 
Σεγρεδάκης), τα οποία συχνά δημι-
ουργούσαν ένα αλλοπρόσαλο σύνο-
λο επί σκηνής και ενίοτε αποπροσα-
νατόλιζαν από το/τους χαρακτήρα/-
ες. Πολύ καλός ο φωτισμός της πα-
ράστασης (Χ. Τζιόγκας), με έμφαση 
εκεί που χρειαζόταν και διακριτικό-
τητα αλλού. 

Τέλος, η παράσταση στηρίχτη-
κε στις εξαιρετικές δραματικές και 
φωνητικές ικανότητες ενός νεανι-
κού ντουέτου (Μαρίνα Σάττι-Θοδω-
ρής Βουτσικάκης), καθώς και στην 
απαράμιλλη και συγκινητική θεατρι-
κότητά τους, παρά τη νεαρή ηλικία 
τους. Έδωσαν τους καλύτερους εαυ-
τούς τους ακόμη και σε δύσκολες 
σκηνές. Ταυτόχρονα, υποστηρίχτηκαν 
πολύ καλά από τους Γκωτιέ Βελισ-
σάρη (Πολύδωρος-φίλος Ερωτόκρι-
του), Ιωάννα Φόρτη (Νένα) και Κώ-
στα Μαυρογένη (Ρήγας), με τη δεύτε-
ρη να ξεχωρίζει στην παράσταση στο 
Ηρώδειο που παρακολουθήσαμε στις 
15 Σεπτεμβρίου. Το έργο πρωτοπαί-
χτηκε για δέκα παραστάσεις τον Μάιο 
2017 στη νέα ΕΛΣ στο ΚΠΙΣΝ. Μακά-
ρι το εγχείρημα πετυχημένου εκσυγ-
χρονισμού τέτοιων αριστουργημάτων 
(που δεν συμβαίνει συχνά, δυστυ-
χώς!) να βρει κι άλλους μιμητές στην 
εγχώρια καλλιτεχνική σκηνή.  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1


                  Αριθμός φύλλου 137       ΣΑΒΒΑΤΟ 14 Οκτωβρίου 201722

Μ 
ε φόντο ένα ακόμη καλοκαί-
ρι στο προσωπικό μας κάδρο, 
είπαμε να ξαναμαζέψουμε τα 
κομμάτια του συλλογικού μας 

εαυτού, να βρεθούμε εκ νέου και να περάσου-
με στην επόμενη φάση, στη δεύτερη περίοδο 
του Εναλλακτικού Ραδιοφώνου.

Νέοι και παλιοί φίλοι ανταμώνουμε ξανά 
στον αέρα του διαδικτύου και από ένα μικρό 
εγχείρημα η παρέα γίνεται ακόμη μεγαλύτε-
ρη, με δεκατρείς ζωντανές εκπομπές ποικίλης 
ύλης την εβδομάδα! Και καθώς η ραδιοφωνι-
κή συντροφιά μεγαλώνει, το επόμενο διάστη-
μα αναμένεται να προστεθούν ακόμα περισσό-
τερες εκπομπές, ενώ ήδη η λειτουργία του ρα-
διοφώνου, από δώδεκα ώρες την ημέρα, είναι 
εικοσιτετράωρη.

Ακολουθεί το πρόγραμμα των εκπομπών 
όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.

Δευτέρα στις 19:00, «Μουσικό Θεωρείο»  

ένα ταξίδι στον κόσμο του θεάτρου, του θεάμα-
τος και της τέχνης.

Στις 20:00 ακούμε την εκπομπή «Στου βε-
λονιού την άκρη», ο Δημήτρης Παπαβασιλείου 
μας ξεναγεί με τα μουσικά του αφιερώματα, και 
τα κείμενα που επιλέγει, στον κόσμο της ελλη-
νικής μουσικής σκηνής.

Κάθε Τρίτη στις 10:00 ξεκινάμε τη μέρα 
μας «Με τον δεύτερο καφέ», ενώ στις 19:00 
έρχεται στα ηχεία μας η εκπομπή «Ο Επίορ-
κος», όπου ο Αλέξαρχος με περίσσιο θάρρος 
και χιούμορ παρουσιάζει την επικαιρότητα με 
τον δικό του ιδιαίτερο σατυρικό τρόπο. 

Και το βράδυ της ίδιας μέρας, η Ναταλία και 
ο Γιώργος μάς προσκαλούν σε «Πλήρες δεί-
πνο».  Aφιερώματα και εκλεκτοί καλεσμένοι 
μάς συντροφεύουν από τις 21:00.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης ξεκινάει «Με 
τον δεύτερο καφέ», στις 10:00, ο οποίος στις 
11:00 δίνει τη σκυτάλη στους νηπιαγωγούς 
Τάσο, Ευαγγελία και Κωστή, που μας παρουσι-
άζουν την «Περισπωμένη», μια εκπομπή για 

μικρά και μεγάλα παιδιά, που μπορείτε να την 
ακούσετε σε επανάληψη και την Κυριακή την 
ίδια ώρα!

Στις 18:00 της ίδιας μέρας, συντονιζόμαστε 
για να ακούσουμε την εκπομπή «Μαυροπίνα-
κας», για θέματα εκπαίδευσης και όχι μόνο.

Κάθε Πέμπτη στις 18:00 στα ηχεία σας έρ-
χεται η εκπομπή «Θραύσματα/Σημειώσεις» 
με τον Γιώργο Ρακκά, που  άλλες φορές μόνος 
και άλλες φορές με κάποιον καλεσμένο σχολι-
άζει την πολιτική επικαιρότητα.

Στις 20:00, το «Λουλούδι της ερήμου»  
μας ταξιδεύει με τις μουσικές του επιλογές, 
ενώ στις 21:00 ολοκληρώνεται η ημέρα με την 
εκπομπή «Από μακριά – Σκηνοθετώντας με 
φόντο το ρεμπέτικο».

Στην παρέα του Εναλλακτικού Ραδιοφώ-
νου προστέθηκε φέτος ο Ηλίας Κωνσταντίνου 
με την εκπομπή «Μετά καφέ και οίνου», που 
ακούτε ζωντανά κάθε Παρασκευή στις 18:00 
από το νέο στούντιο του σταθμού στην Αθήνα. 
Ενώ στις 22:00 της ίδια ημέρας ο Μηνάς συνε-
χίζει να δοκιμάζει «Τα όρια της φωνής».

Εναλλακτικό Ραδιόφωνο: Εδώ που οι πα-
ρέες ανταμώνουν

Μας ακούτε ζωντανά στη νέα μας σελίδα 
www.enallaktikoradio.com

     ΙΔΕΕΣ

Είναι γνωστό πως, σε κάθε μορ-
φή κοινωνίας, αντιστοιχεί το εί-
δος του ατόμου που κάνει αυτή 
την κοινωνία να λειτουργεί και 
να αναπαράγεται, ένα υποκεί-
μενο που είναι η ενσάρκωση 
των αξιών και των προσανατο-
λισμών αυτής της κοινωνίας και 
παράλληλα ο φορέας της εξέλι-
ξης, ή και, οριακά, του πιθανού 
μετασχηματισμού της.

Α 

υτό που παρατηρούμε 
κοιτάζοντας μακροσκο-
πικά τις κοινωνικές μορ-
φές είναι πως κινήματα, 

τάσεις και ρεύματα, κοινωνικά και 
πολιτικά, όπως επίσης και οι φο-
ρείς τους -υποκείμενα που πραγ-
ματώνουν στη σκέψη και τη δράση 
τους εναλλακτικές, ως προς τις κυ-
ρίαρχες, νοηματοδοτήσεις- φτάνουν 
με την πάροδο του χρόνου και μέσα 
από μια διαδικασία αγώνων, συ-
γκρούσεων αλλά και συμβιβασμών, 
να εγκαθιδρύουν νέα παραδείγματα 
(που έχουν όμως πάντοτε σχέση με 
τα παλαιότερα) ατομικής και συλλο-
γικής πραγματικότητας.

  Στην κρίση της λεγόμενης πρώ-
της παγκοσμιοποίησης, ήρθε να 
απαντήσει το κεϋνσιανό, το μαρξι-
στικό, αλλά και το ναζιστικό σχέδιο. 
Στο χάος που έσπερνε η πρώτη από-
πειρα μιας γενικευμένης φιλελευθε-
ροποίησης και παρά τις αναμφισβή-
τητες διαφορές τους, εμφανίζονται 

ως σχέδια που επικαλούνται μια αυ-
στηρή επιστήμη (μαρξιστικοί νόμοι 
της οικονομίας και της ιστορίας) ή 
κάνουν μια τερατώδη χρήση τεχνο-
λογιών επιβολής και εξολόθρευσης 
(ναζισμός). Αναδύονται πανίσχυ-
ρες ηγεσίες, κάτοχοι μιας αναμφι-
σβήτητης αλήθειας, επιφορτισμένες 
με μεγαλεπήβολα ιστορικά καθή-
κοντα, αλλά και ένας φετιχισμός της 
οργάνωσης και μηχανισμών με αυ-
στηρές, άκαμπτες και πειθαρχημέ-
νες ιεραρχίες, ενώ, παράλληλα, εκα-
τομμύρια άνθρωποι εμφανίζονται 
πρόθυμοι να υλοποιήσουν τα παρα-
ληρηματικά προτάγματα των ηγεσι-
ών τους.

  Ακόμα και στην περίπτωση του 
κεϋνσιανού-σοσιαλδημοκρατικού 
σχεδίου και παρόλο που με τη λύση 
αυτή αποτράπηκαν οι καταστροφι-
κές συνέπειες που είχε για τις κοι-
νωνίες τους η ολοκληρωτική παρε-
κτροπή στη Ρωσία και τη Γερμανία, 
ο πολλαπλασιασμός μικρότερων και 
μεγαλύτερων γραφειοκρατικών μη-
χανισμών, ο έλεγχος και η επιτήρη-
ση κάθε δυνατής κοινωνικής πτυ-
χής, η χρήση «επιστημονικών» με-
θόδων οργάνωσης της εργασίας (τε-
ϋλορισμός) και η τεράστια επέκταση 
της προπαγανδιστικής χρήσης των 
νέων τεχνολογιών επικοινωνίας, δι-
αμορφώνει μονοδιάστατα και πει-
θαρχημένα υποκείμενα, με μικρές 
μόνο παρεκκλίσεις από μια υποτι-
θέμενα ορθολογική κανονικότητα.

  Τα πολιτικά, κοινωνικά και πο-

λιτιστικά κινήματα που εμφανίζονται 
στις δεκαετίες του '60 και '70, όπως 
και οι φορείς τους, αμφισβητούν και 
στο τέλος αντικαθιστούν τον ενοχικό 
και μονοδιάστατο άνθρωπο της ορ-
γάνωσης και των μηχανισμών με 
έναν ανθρωπολογικό τύπο περισ-
σότερο ατομικιστή, απενοχοποιημέ-
νο και πολυδιάστατο, έναν τύπο που 
διατηρεί χαλαρούς μόνο δεσμούς με 
κάθε είδους κοινότητα ή συλλογικό-
τητα. Με την πάροδο του χρόνου και 
την πολύπλοκη συνέργεια των υφι-
στάμενων οικονομικών και πολιτι-
κών δομών, θα προκύψουν ολιγαρ-
χίες με νέα χαρακτηριστικά (αφού 
η νεοφιλελεύθερη στρατηγική κα-
τάφερε να ενσωματώσει ένα μεγά-
λο μέρος της αντιγραφειοκρατικής 
και ελευθεριακής δυναμικής των κι-
νημάτων) και θα επικρατήσει τελικά 
ένα νέο πολιτιστικό παράδειγμα, πιο 
συμβατό με το αυτοκρατορικό πρό-
ταγμα της εποχής μας.

  Στην παρούσα φάση και μετά 
την οικονομική κρίση του 2007-
2008 εμφανίζονται όλο και περισ-
σότερες ρωγμές στο οικοδόμημα 
της παγκοσμιοποίησης. Απέναντι 
στην απορρύθμιση και την αποδό-
μηση με την οποία οι νέες ολιγαρ-
χίες διαχειρίζονται την κυριαρχία 
τους (ελέγχοντας, κατά το δοκούν, 
τον ρυθμό και την ένταση των απο-
συνθετικών ροών και βρισκόμενες 
παράλληλα σε μια κατάσταση διαρ-
κούς εξέγερσης), αρχίζουν να ορθώ-
νονται κοινωνικές αντιδράσεις που 

εκφράζονται κυρίως μέσα από δη-
μοψηφίσματα και εκλογικές δια-
δικασίες και οι οποίες διεκδικούν 
έναν έλεγχο και μια νέα οριοθέτη-
ση των δυνάμεων που απειλούν να 
δημιουργήσουν νέα ρήγματα σε μια 
ήδη εύθραυστη κοινωνική συνοχή.

  Όλες αυτές οι αντιδράσεις 
έχουν σαν αρχιμήδειο σημείο στή-
ριξης την έμφαση στην ταυτότητα 
(συνήθως εθνική) και την προσπά-
θεια ανάκτησης στοιχείων ατομικού 
και συλλογικού αυτοκαθορισμού. 
Αν και το αυταρχικό παράδειγμα 
ασκεί τη σαγήνη του σε ορισμένους, 
φαίνεται να αναδύονται υποκείμε-
να πιο κριτικά και αναστοχαστικά, 
που έχουν αφομοιώσει και απορρί-
ψει την εμπειρία τόσο του υπερφιλε-

λεύθερου και αποδομητικού ξεχαρ-
βαλώματος όσο και των μυθολογι-
κών βεβαιοτήτων, υποκείμενα που 
ξεπερνούν την υπερσκεπτικιστική 
αδράνεια και ανιχνεύουν νέες συν-
θέσεις και νοηματοδοτήσεις, τολμη-
ρές, αλλά όχι ακραίες, συνηθέστε-
ρα στο καθημερινό μοριακό επίπε-
δο, αλλά συχνά και στο συνολικότε-
ρο συλλογικό.

 Η πλεύση των υποκειμένων 
αυτών και των συλλογικών τους 
προταγμάτων μέσα από τις μηδενι-
στικές και εκμηδενιστικές συμπλη-
γάδες είναι το ζητούμενο και το δύ-
σκολο στοίχημα που έχουμε σήμε-
ρα μπροστά μας.

Σ.Σ.

Εναλλακτικό Ραδιόφωνο | Περίοδος Β΄
Των Γιώργου Μπύρου - Μηνά Νάιδου

Και πάλι για το υποκείμενο
Μια απόπειρα παρένθετης και συνοπτικής προσέγγισης
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Βρισκόμαστε στον λιμένα της 
Αλεξανδρείας, εν Αιγύπτω. Το 
ημερολόγιο σημαδεύει την 6η  
Δεκεμβρίου 1943. Είναι ανή-
μερα του Αγίου Νικολάου, του 
προστάτη της ναυτοσύνης. Δε-
κάδες συμμαχικά σκάφη απο-
δίδουν τιμές με πανηγυρικούς 
συριγμούς, ενώ οι ιαχές εκατο-
ντάδων ναυτών δονούν το λιμά-
νι. Είναι οι στιγμές που ένα ελ-
ληνικό πλοίο καταφθάνει με 
τσακισμένη την πλώρη και ανα-
πεπταμένη τη μεταξωτή ση-
μαία του Πολεμικού Ναυτικού. 
Το «Αντιτορπιλλικόν Αδρίας» 
παίρνει τη θέση που του αρμό-
ζει στην Ελληνική και Παγκό-
σμια Ιστορία, στα λαμπρά κατά-
στιχα της Κλειούς και της Θέμι-
δος… 

Ο 
«ΑΔΡΙΑΣ» ήταν ένα 
από τα πλοία που πα-
ραχώρησαν στην Ελλά-
δα οι Βρετανοί κατά τον 

Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, στο πλαίσιο 
μιας συμμαχικής προσπάθειας για 
περαιτέρω αξιοποίηση του έμπει-
ρου «έμψυχου υλικού» του Ναυτι-
κού μας. Η παραλαβή έγινε στο Νι-
ούκαστλ, στις 20 Ιουλίου 1942, με 
πρώτο κυβερνήτη τον αντιπλοίαρ-
χο Ιωάννη Τούμπα. Πραγματοποιή-
θηκε εκπαίδευση και γυμνάσια «εν 
όρμω και εν πλω» στις αφιλόξενες 
βόρειες θάλασσες.

Ο «ΑΔΡΙΑΣ», από τις αρχές Ια-
νουαρίου 1943, εντάχθηκε στη Συμ-
μαχική Δύναμη λαμβάνοντας μέρος 
σε πολλές και επικίνδυνες αποστο-
λές. Από τον Βόρειο μέχρι τον Νό-
τιο Ατλαντικό συμμετείχε σε συνο-
δείες σημαντικών νηοπομπών και 
σε επιτυχείς επιθέσεις εναντίον γερ-
μανικών υποβρυχίων. Ακολούθως, 
η δράση του συνεχίστηκε και στη 
Μεσόγειο με διασώσεις ναυαγών, 
απελευθέρωση ομήρων και συνε-
χή επεισόδια με εχθρικά αεροσκά-
φη, τορπιλοπλάνα, τορπιλακάτους. 
Έλαβε μέρος στην απόβαση της Σι-
κελίας. Σημειώνεται ότι τα αντιτορ-
πιλικά «ΑΔΡΙΑΣ» και «ΒΑΣΙΛΙΣ-
ΣΑ ΟΛΓΑ» ήταν παρόντα κατά την 
(υψηλού συμβολισμού) παράδοση 
του ιταλικού στόλου.

Το φθινόπωρο του ’43 ξεκίνη-
σαν οι επιχειρήσεις των Δωδεκανή-
σων. Επρόκειτο για αποστολές αυ-
τοκτονίας σε γερμανοκρατούμενο 

σύμπλεγμα νησιών, εν μέσω ναρ-
κοπεδίων, χωρίς αεροπορική υπο-
στήριξη, σε περίπτωση εμπλοκής σε 
αεροναυμαχία.

Συγκεκριμένα, ο «Αδρίας» μαζί 
με το αγγλικό αντιτορπιλικό «Χαίρ-
γουωρθ» θα συμμετείχαν σε κίνη-
ση αντιπερισπασμού προς την Κά-
λυμνο, ενώ δύο άλλα πλοία («Τζέρ-
βις» και «Παθφάιντερ») θα εκτελού-
σαν ανεφοδιασμό φίλιων δυνάμεων 
στο Λακί της Λέρου. 

Αρχικά, την πρώτη νύκτα ο 
«Αδρίας» και το «Χαίργουωρθ», 
πλέοντας «εις πολεμικήν έγερσιν», 
γίνονται αντιληπτά από τον εχθρό. 
Ακολουθεί σειρά καθέτων εφορμή-
σεων από βομβαρδιστικά στούκας. 
Ως εκ θαύματος, ύστερα από σφο-
δρή μάχη, ευφυή τεχνάσματα (π.χ. 
παραπλανητική ρίψη καπνογόνου) 
και ελιγμούς με «μεγάλας γωνίας 

πηδαλίου» τα καράβια διαφεύγουν 
και χάνονται στο σκοτάδι… 

Το επόμενο βράδυ της 22ας 
Οκτωβρίου 1943, ο θορυβώδης 
αντιπερισπασμός εξελίσσεται κατά 
παρόμοιο τρόπο, με «επιθετικό θρά-
σος» πλησίον της Καλύμνου. Ναύ-
τες, υπαξιωματικοί και αξιωματι-
κοί βρίσκονται «εις τάξιν απάρσε-
ως» με το… φυλακτό να πάλλεται στο 
στήθος. Λες και όλα προμηνύουν τη 
συνέχεια… Ξαφνικά, μια  ισχυρότα-
τη έκρηξη συγκλονίζει το πλοίο. Η 
πρώρα χτυπήθηκε από νάρκη και 
διαλύθηκε! Κομμάτια από πυρω-
μένο σίδερο εκσφενδονίζονται προς 
όλες τις κατευθύνσεις. Ακολουθεί 
κόλαση. Παντού τραυματίες και νε-
κροί. Το «Χαίργουωρθ» κινείται 
προς βοήθεια, αλλά δυστυχώς πέ-
φτει και αυτό σε νάρκη και βυθίζε-
ται αμέσως. Αφού εξαντλείται  κάθε 

περιθώριο για την περισυλλογή των 
ναυαγών, ο «Αδρίας»  κατευθύνε-
ται -με μεγάλη κλίση- προς τις μι-
κρασιατικές ακτές και προσαιγιαλώ-
νεται σε αμμώδη όρμο της Αρχαίας 
Μύνδου (νυν Γκιουμουσλούκ). Εν 
τω μεταξύ, ο «ψύχραιμος και φιλο-
μειδής» ιατρός Καποδίστριας χρη-
σιμοποιεί την κολόνια ξυρίσματος 
για αντισηπτικό (!) ενώ χειρουργεί, 
εντός του καρέ των υπαξιωματικών. 
Και όμως, κανένα τραύμα δεν μολύ-
νεται. Ο νεαρός δίοπος Παπαφρα-
τζέσκος βλέπει το χέρι του να ακρω-
τηριάζεται χωρίς αναισθητικό (!) και 
δηλώνει ζωηρά προς τον εμβρόντη-
το Κυβερνήτη του: «Τι είναι ένα χέρι 
για την Πατρίδα;».

Ακολούθησαν μερικές εβδομά-
δες στα μικρασιατικά παράλια με 
πολλά δύσκολα προβλήματα προς 
άμεση επίλυση, όπως: Η ταφή των 

νεκρών, η μεταφορά των τραυμα-
τιών, η στεγανοποίηση του πλοίου, 
καθώς και πλήθος σχετικών επι-
σκευών, η επικοινωνία με συμμα-
χικούς συνδέσμους στην ευρύτε-
ρη περιοχή (π.χ. Σμύρνη), ο ανε-
φοδιασμός, η διαχείριση νομικών 
θεμάτων σε συνεργασία με εκπρο-
σώπους του τουρκικού κράτους επί 
τη βάσει του Διεθνούς Ναυτικού Δι-
καίου κ.ά.

Τέλος, με τις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες του πληρώματός του, ο 
«Αδρίας» τολμά να αποπλεύσει, «εις 
παμφυλακήν», προς την Αίγυπτο. 
Παρά τους κινδύνους και τις αντιξο-
ότητες, με τη βοήθεια του Θεού κα-
τορθώνει αυτό το εμβληματικό σκα-
ρί να εισέλθει θριαμβευτικά στο λι-
μάνι της Αλεξανδρείας. Εκεί ο συμ-
μαχικός στόλος του επιφυλάσσει 
αποθεωτική υποδοχή, όμοια της 
οποίας δεν έχει τύχει άλλο (μεμονω-
μένο) σκάφος…

Υ.Γ. Η πλώρη του ηρωικού πλοίου 
καταποντίστηκε στα βάθη του Αιγαί-
ου και δεν έγινε (ακόμα) η ανέλκυ-
σή της. Όμως, ο Αδρίας – σύμβολο 
παραμένει πάντα ακέραιος και αξιό-
πλοος στις καρδιές μας για να πραγ-
ματώνει τους στίχους του ποιητή: 
«Με τον καιρό να ’ναι κόντρα… εί-
ναι τιμή να πετάς… κι ας μην κρατά 
παρά ελάχιστα… όσο ένα όνειρο, όσο 
ένα αγκάλιασμα, όσο ένα φιλί.» 

Ως ελάχιστη αναγνώριση, το πα-
ρόν κείμενο ας είναι αφιερωμένο σε 
όλους αυτούς τους «ποτέ από το χρέ-
ος μη κινούντες», που εκείνη τη νύ-
κτα του ’43 πήραν «του Χάρου το 
φιλί» μέσα στην αγκαλιά του ελληνι-
κού Αρχιπελάγους.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Το αντιτορπιλλικό Αδρίας
Μια ξεχασμένη σελίδα από την ιστορία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού

Του Ιωάννη Μιχαλακόπουλου

“  Η πλώρη του ηρω-

ικού πλοίου κα-

ταποντίστηκε στα 

βάθη του Αιγαίου 

και δεν έγινε (ακό-

μα) η ανέλκυσή της. 

Όμως, ο Αδρίας – 

σύμβολο παραμένει 

πάντα ακέραιος και 

«αξιόπλοος» στις 

καρδιές μας

Ο «ΑΔΡΙΑΣ» ήταν ένα από τα πλοία που παραχώρησαν στην Ελλάδα οι Βρετανοί κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πό-
λεμο στο πλαίσιο μιας συμμαχικής προσπάθειας για περαιτέρω αξιοποίηση του έμπειρου «έμψυχου υλικού» 
του Ναυτικού μας. 
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Η 

Σιμόν Βέιλ, στη σύντομη 
και βασανισμένη ζωή 
της, κατάφερε να δημι-
ουργήσει ένα σημαντι-

κό σε εύρος και ποιότητα έργο, το 
οποίο σταδιακά μεταφράζεται στην 
ελληνική γλώσσα. Η αντιμετώπιση 
του κοινωνικού ζητήματος υπήρ-
ξε η αφετηρία του στοχασμού της, 
αλλά και το μεγαλύτερο κίνητρο της 
περιπετειώδους ζωής της. Από κα-
θηγήτρια της φιλοσοφίας και στο-
χαστής βρέθηκε στα εργοστάσια 
και  στους αγρούς να εργάζεται δί-
πλα σε χειρώνακτες. Στη, συνέχεια 
για μικρό χρονικό διάστημα πήγε  
στον ισπανικό εμφύλιο δίπλα στους 
δημοκρατικούς, ενώ στην τελευ-
ταία περίοδο της ζωής της βρέθηκε 
εξόριστη στο Λονδίνο μαζί με τους 
Ελεύθερους Γάλλους. 

Με τις εμπειρίες που συνέλε-
ξε, αλλά και την επιρροή Γάλλων 
στοχαστών θα στραφεί στον Χριστό 
και στην Εκκλησία. Τα κείμενά της 
πλέον παρουσιάζουν  αναλογίες με 
αυτά των χριστιανών μυστικιστών, 
όπως  του Ιωάννη του Σταυρού. Ο 
Τ. Έλιοτ  έγραψε πως «η Βέιλ ήταν 
τρία πράγματα σε ανώτατο βαθ-
μό: Γαλλίδα, Εβραία και χριστιανή. 
Ήταν πατριώτισσα που ευχαρίστως 
θα επέστρεφε στη Γαλλία για να 
υποφέρει και να πεθάνει για τους 
συμπατριώτες της» (πρόλογος στο, 
Σ. Βέιλ, Ανάγκη για ρίζες, εκδόσεις 
Κέδρος, σσ. 9-10), ενώ «ο ενθουσι-
ασμός της για οτιδήποτε ελληνικό 
(συμπεριλαμβανομένων των μυ-
στηρίων) ήταν απεριόριστος» (ό.π. 
σελ.11).

Το πρώτο μέρος των «Σκέψε-
ων…» είναι κριτική στον μαρξι-
σμό. Κατ’ αρχήν θεωρεί ότι η δύ-
ναμη του καπιταλισμού «εδράζεται 
στα ίδια τα θεμέλια της κοινωνικής  
μας ζωής, και δεν μπορεί να εκμη-
δενιστεί από κανέναν πολιτικό και 
νομικό μετασχηματισμό. Η δύνα-
μη αυτή είναι, κατ’ αρχάς και κατά 
βάση, το ίδιο το καθεστώς της νεό-
τερης παραγωγής, δηλαδή η βα-
ριά βιομηχανία» (σελ.17). Συγχρό-
νως θεμελιώδη σημασία έχει η δι-
άκριση  ανάμεσα σε διευθυντικές 
και εκτελεστικές λειτουργίες αλλά 
και το γεγονός ότι «όλος ο πολιτι-
σμός μας είναι θεμελιωμένος στην 
εξειδίκευση» (σελ. 18). Η καταδίκη 
του καπιταλισμού από τον Μαρξ 
έχει λιγότερο ηθικά ελατήρια και 
περισσότερο την πεποίθηση του ότι 

πλέον στέκεται εμπόδιο στην εξέλι-
ξη των παραγωγικών δυνάμεων. Η 
πρόοδος της τεχνικής θα μας επα-
ναφέρει σε μια κατάσταση Παρά-
δεισου, όπου η ανάγκη έχει αντικα-
τασταθεί από την ελευθερία.

Όμως  η θέση των μπολσεβί-
κων, συμπεριλαμβανομένου και 
του Τρότσκι είναι πως αντιμετω-
πίζουν «τις δημοκρατικές ιδέες με 
υπεροπτική περιφρόνηση» (σελ. 
20). Διακρίνει στον Μαρξ μια μυ-
στικιστική ερμηνεία των παρα-
γωγικών δυνάμεων, που τον οδη-
γεί στη μυθοποίησή τους. Χωρίς 
καμία απόδειξη πιστεύει στη βέ-
βαιη πρόοδο τους. Η Βέιλ καταλή-
γει πως η εσχατολογική πεποίθηση 
του Μαρξ για την Τεχνική, που έχει 
εγελιανή προέλευση «δεν έχει απο-
λύτως κανέναν επιστημονικό χαρα-
κτήρα» (σελ. 21). Όμως ο προφητι-
σμός έχει εμποτίσει όλη τη μαρξι-
στική σκέψη, για αυτό χρησιμοποι-
εί συχνά μυστικιστικές εκφράσεις 
όπως «η ιστορική αποστολή του 
προλεταριάτου» (σελ. 22). Βεβαίως 
στον Μαρξ συνυπάρχει και 
ένας υλισμός «που δεν έχει τίπο-
τα το θρησκευτικό και δεν αποτε-
λεί δόγμα, αλλά μέθοδο γνώσης και 
δράσης» (σελ. 23), που όμως «κανέ-
νας μαρξιστής δεν τη χρησιμοποίη-
σε στ’ αλήθεια, με πρώτο τον ίδιο τον 
Μαρξ» (σελ. 24).

Η Βέιλ καταλήγει πως «υπάρχει 
μόνον ένας άλλος τρόπος που επι-
τρέπει την ελάττωση της συνολικής 
ανθρώπινης προσπάθειας: αυτό 
που μπορούμε να ονομάσουμε, 
ακολουθώντας μια σύγχρονη φρα-
σεολογία, εξορθολογισμό της εργα-

σίας» (σελ. 28).
Θέτει τα ακόλουθα ερωτήμα-

τα σε όσους συμμερίζονται τις από-
ψεις του Μαρξ: «Γιατί, φερ’ ειπείν, ο 
καταμερισμός της εργασίας να με-
τατρέπεται κατ’ ανάγκην σε κατα-
πίεση; Αν είναι έτσι, ουδόλως μας 
επιτρέπεται να προσμένουμε εύλο-
γα το τέλος της. Διότι, αν ο Μαρξ πί-
στευε ότι έδειξε πως το καταπιεστι-
κό καθεστώς καταλήγει να εμποδί-
ζει την παραγωγή, δεν προσπάθη-
σε καν να αποδείξει ότι στις μέρες 
μας κάθε άλλο καταπιεστικό καθε-
στώς θα την εμπόδιζε ομοίως. Κι 
επιπλέον, δεν βλέπουμε γιατί η κα-
ταπίεση δεν θα μπορούσε να κα-
ταφέρει να διατηρηθεί, έστω κι αν 
έχει γίνει παράγοντας οικονομικής 

ύφεσης. Ο Μαρξ προπάντων πα-
ραλείπει να εξηγήσει γιατί η κατα-
πίεση είναι ανίκητη όσον καιρό εί-
ναι χρήσιμη, γιατί οι καταπιεσμέ-
νοι που εξεγείρονται  δεν κατόρ-
θωσαν ποτέ να εγκαθιδρύσουν μια 
μη καταπιεστική κοινωνία, είτε στη 
βάση των παραγωγικών δυνάμεων 
της εποχής, είτε ακόμα και με τίμη-
μα μια οικονομική ύφεση που δύ-
σκολα θα μπορούσε να επιτείνει κι 
άλλο την εξαθλίωσή τους. Τέλος, 
αφήνει εντελώς στο σκοτάδι τις γε-
νικές αρχές του μηχανισμού με τον 
οποίο μια ορισμένη μορφή καταπί-
εσης αντικαθίσταται από μια άλλη. 
Ακόμα περισσότερο, οι μαρξιστές 
όχι μόνο δεν έλυσαν κανένα από 
αυτά τα προβλήματα, αλλά δεν θε-
ώρησαν καν απαραίτητο να τα δια-
τυπώσουν. Πίστεψαν ότι είχαν ανα-
λύσει επαρκώς το θέμα της κοινω-
νικής καταπίεσης, λέγοντας ότι αντι-
στοιχεί σε μια λειτουργία στην πάλη 
ενάντια στη φύση. Κατά τα λοιπά, 
δεν φώτισαν αυτή την αντιστοιχία 
παρά μόνο στο καπιταλιστικό καθε-
στώς» (σελ. 40,41).

Η Βέιλ μάλλον θεωρεί αφελή 
την προσδοκία ότι η εξέλιξη της Τε-
χνικής θα επέλυε με τρόπο ριζικό 
πολλά προβλήματα που ταλαιπω-
ρούν το ανθρώπινο είδος. Διότι, επι-
σημαίνει, πως γνωρίζουμε από την 
εποχή της «Ιλιάδας» πως υπάρχει 
ένα σκοτεινό σημείο στον άνθρωπο, 
που δεν ενδιαφέρεται τόσο για την 
ευημερία, όσο για την εξουσία και 
την ισχύ (σελ. 59). Πρόκειται για ένα 
αναλλοίωτο δεδομένο της ανθρώ-
πινης ύπαρξης για το οποίο έγκαι-
ρα μας είχε προειδοποιήσει ο Θου-

κυδίδης. Ο ολοκληρωτισμός διαπί-
στωνε ότι προχωρούσε, ενώ ο αφο-
ρισμός του Μαρξ ότι ένα καθεστώς 
γεννά τους νεκροθάφτες είναι εξω-
πραγματικός διότι «ποτέ έως τώρα 
στην ιστορία δεν έπεσε ένα καθε-
στώς δουλείας από τα χτυπήματα 
των δούλων. Η αλήθεια είναι ότι, 
σύμφωνα με μια διάσημη ρήση, η 
δουλεία εξαχρειώνει τον άνθρωπο 
ώστε να την ποθεί κιόλας κι ότι η 
ελευθερία δεν είναι πολύτιμη παρά 
μόνο στα μάτια όσων την έχουν ήδη 
και ότι ένα ολοκληρωτικά απάν-
θρωπο καθεστώς σαν το δικό μας 
όχι μόνο δεν φτιάχνει όντα ικανά να 
οικοδομήσουν μια ανθρώπινη κοι-
νωνία, αλλά πλάθει κατ’ εικόνα του 
όλους όσοι είναι υποταγμένοι σε 
αυτό, καταπιεσμένοι και καταπιε-
στές μαζί» (σελ. 122, 123). 

     

     ΙΔΕΕΣ

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

Η Σιμόν Βέιλ για την κοινωνική καταπίεση
Σκέψεις για τις αιτίες της ελευθερίας και της κοινωνικής καταπίεσης, εκδόσεις Ηριδανός, αθήνα 2017, σελ. 139.

“ 
Επισημαίνει, πως 

γνωρίζουμε από 

την εποχή της «Ιλι-

άδας» ότι υπάρχει 

ένα σκοτεινό ση-

μείο στον άνθρω-

πο που δεν ενδι-

αφέρεται τόσο για 

την ευημερία όσο 

για την εξουσία και 

την ισχύ

Η Βέιλ μάλλον θεωρεί αφελή την προσδοκία ότι η εξέλιξη της Τεχνικής θα επίλυε με τρόπο ριζικό πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν το αν-
θρώπινο είδος...
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Τον Νοέμβρη του 2015, κατό-
πιν επίκαιρης ερώτησης του 
βουλευτή της αριστεράς, Αντρέι 
Χούνκο, η Γερμανίδα καγκελά-
ριος Άγκελα Μέρκελ παραδέ-
χτηκε ότι, μεσούσης της επιβλη-
θείσας ευρείας οικονομικής λι-
τότητας στον ευρωπαϊκό νότο, 
η γερμανική κυβέρνηση εξακο-
λουθεί να πληρώνει πολεμικές 
συντάξεις στους εναπομείνα-
ντες βετεράνους της  ισπανικής 
μεραρχίας Ασούλ, που πολέμη-
σε στο πλευρό των ναζί στον Β' 
ΠΠ, και στους συγγενείς τους. 
Η αποκάλυψη των πληρωμών, 
που καταβάλλονται αδιαλείπτως 
από το 1962, προκάλεσε σχετι-
κό σάλο στην Ευρώπη και ειδι-
κά στην Ισπανία, όπου οι συντα-
ξιούχοι φαλαγγίτες ανησύχη-
σαν προς στιγμήν μη χάσουν το 
μηνιαίο «πακέτο του φύρερ»*. 
Ταυτόχρονα, αναμόχλευσε το 
ενδιαφέρον για την ιστορία της 
διαβόητης αυτής μεραρχίας και 
των φανατικών αντικομμουνι-
στών που πολέμησαν για τους 
Γερμανούς μέχρι τις τελευταίες 
στιγμές του Γ' Ράιχ γύρω από το 
υπόγειο καταφύγιο του Χίτλερ 
στο Βερολίνο.

Κ 

ατ' αρχάς, θα πρέπει να 
τονίσουμε πως η δη-
μιουργία της μεραρχί-
ας, όπως και η διάλυσή 

της αργότερα, έγινε καθαρά για λό-
γους πολιτικής σκοπιμότητας και 
καθορίστηκε από την  ατζέντα πο-
λιτικής επιβίωσης του Ισπανού δι-
κτάτορα, Φρανσίσκο Φράνκο. Ο 
κρυψίνους και άκρως καχύποπτος, 
Φράνκο που έφερε τον βαρύγδου-
πο τίτλο «Χενεραλίσιμο» και έβλε-
πε πιθανές συνωμοσίες και εν δυ-
νάμει εχθρούς παντού, βρισκόταν 
σε δυσχερή θέση την άνοιξη του 
'41:

 Από τη μια πιεζόταν από τους 
Γερμανούς, αλλά και από τη Φά-
λαγγα της οποίας ηγούνταν ο μπα-
τζανάκης του και υπουργός Εξωτε-
ρικών της Ισπανίας, Ραμόν Σεράνο 
Σουνιέρ (που πίσω από την πλάτη 
του όλοι αποκαλούσαν «Κουνιαδί-
σιμο»), να κηρύξει τον πόλεμο κατά 
των συμμάχων. 

Από τη άλλη, οι Βρετανοί απει-
λούσαν με ναυτικό αποκλεισμό και 

είχαν αφήσει, μέσω ανεπίσημων 
διπλωματικών καναλιών, να εννο-
ηθεί πως οποιαδήποτε απειλή κατά 
του Γιβραλτάρ θα είχε ασύμμετρα 
αρνητικές επιπτώσεις κατά του κα-
θεστώτος Φράνκο. 

Το αποτέλεσμα αυτών των τε-
κτονικών πιέσεων ήταν η δημιουρ-
γία ενός εθελοντικού σώματος που 
θα αποστελλόταν στη Ρωσία για να 
κατευνάσει τους Γερμανούς και 
τους ντόπιους φασίστες και η ταυτό-
χρονη αποστολή εργατικού δυνα-
μικού στα πολεμικά εργοστάσια του 
Γ' Ράιχ, χωρίς την κήρυξη πολέμου 
κατά κανενός.

Ένα χρόνο αργότερα, ο Χενερα-
λίσιμο, που ο πολιτικός οπορτουνι-
σμός του ξεπερνούσε μέχρι και τον 
αντικομμουνισμό του, θα εξαφάνιζε 
πολιτικά τον Κουνιαδίσιμο.

Η ανακοίνωση της συγκρότη-
σης της Μπλε Μεραρχίας (από το 
μπλε χρώματος πουκάμισο που 
φορούσαν οι φαλαγγίτες) έγινε έξι 
μέρες μετά την έναρξη της επιχεί-
ρησης Μπαρμπαρόσα και έγι-
νε δεκτή με ξέφρενο ενθουσιασμό. 
Τα κέντρα κατάταξης έπιασαν τους 
απαιτούμενους αριθμούς σε μία 
μόνο ημέρα. Ανάμεσα στους κατα-
ταχθέντες ήταν το σύνολο της ισπα-
νικής σχολής ευελπίδων και 3 χι-
λιάδες φοιτητές από το Παν/μιο 
της Μαδρίτης. Το 50% της πρώτης 
φουρνιάς εθελοντών προερχόταν 
από τον τακτικό στρατό και η πλει-
οψηφία των υπολοίπων ήταν φα-
λαγγίτες, εθνικιστές βετεράνοι του 

εμφυλίου, χίλιοι Πορτογάλοι φασί-
στες, αλλά και εγκληματίες που άρ-
παξαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν 
την ποινή στη φυλακή με την εξιλέ-
ωση στο μέτωπο.

Το απίστευτο αυτό μείγμα υπε-
ρεθνικιστών, 18 χιλιάδες τον αριθ-
μό, υπό τη διοίκηση του στρατη-
γού Αγκουστίν Μουνιός Γκρά-
ντες, στάλθηκε στο κέντρο βασι-
κής εκπαίδευσης της Βέρμαχτ, στο 
Γκράφενβορ της Βαυαρίας, για εκ-
παίδευση τον Ιούλιο του '41. Εκεί 
ονομάστηκαν η 250η Μεραρχία 
Πεζικού της Βέρμαχτ και φόρεσαν 
γερμανικές στολές με την ισπανι-
κή σημαία στο μανίκι. Κάπου εκεί 
άρχισαν και τα προβλήματα προ-
σαρμογής στη γερμανική πειθαρ-
χία και οι συγκρούσεις λόγω τα-
μπεραμέντου. Οι Ισπανοί χαιρετού-
σαν πλημμελώς τους ανωτέρους, 
δεν μιλούσαν γερμανικά, φορού-
σαν σταυρούς, φυλαχτά, πολύχρω-
μα φουλάρια, είχαν μαζί τους 28 
παπάδες και διαμαρτύρονταν συ-
νεχώς για το «άνευ φαντασίας» σι-
τηρέσιο. Η ταχύρυθμη στρατιωτι-
κοποίηση κατά τα γερμανικά πρό-
τυπα ολοκληρώθηκε κακήν κακώς 
στα τέλη Αυγούστου 1941 και η με-
ραρχία, που αποτελούνταν πλέον 
από τα συντάγματα “Μαδρίτη”, “Βα-
λένσια” και “Σεβίλλη”, ορκίστηκε 
προσωπική πίστη στον Χίτλερ και 
αναχώρησε για το μέτωπο. 

Το κωμικοτραγικό είναι ότι τους 
πήρε 45 μέρες για να φτάσουν σ' 
αυτό. Η Μπλε Μεραρχία έκανε τη 
μεγαλύτερη πορεία από κάθε άλλη 
μονάδα στον Β΄ ΠΠ με τους “εθε-
λοντές”, φορτωμένους με 35 κιλά 

έκαστος, να καλύπτουν με τα πό-
δια την απόσταση από το Σουβάλ-
κι της Πολωνίας στο Βιτέμπσκ της 
Ρωσίας (1000 χλμ), σε μια φάλαγ-
γα που έφτανε τα 32 χλμ μήκος. 
Η όλη υπόθεση φέρνει κάτι σε χο-
ντροκομμένο γερμανικό καψόνι, ει-
δικά όταν λάβει κανείς υπόψη του 
ότι η ομάδα στρατιών του κέντρου 
τους έστειλε προς βορρά στη λίμνη 
Ίλμεν και τους έχωσε σε μια περιο-
χή του μετώπου που δεν ανήκε στη 
δικαιοδοσία της. Μόλις που πρό-
λαβαν, διότι 24 ώρες αργότερα οι 
Ισπανοί θα βρίσκονταν εν τω μέσω 
μιας λυσσαλέας σοβιετικής αντεπί-
θεσης, που θα τους κόστιζε απώλει-
ες της τάξης των 560 ανδρών.  

Η «ισπανική μεραρχία εθελο-
ντών στη Ρωσία», όπως ήταν ο πλή-
ρης τίτλος της, παρέμεινε στο μέτω-
πο του Λένινγκραντ καθ' όλη τη δι-
άρκεια της δράσης της στο ανατο-
λικό μέτωπο, βιώνοντας τη φρίκη 
της πιο άγριας σύγκρουσης του πο-
λέμου και μετέχοντας ενεργά στις 
φρικαλεότητες των ναζί. Έχουν κα-
ταγραφεί βασανισμοί και ακρωτη-
ριασμοί σοβιετικών αιχμαλώτων 
από μέλη της μεραρχίας και δοθεί-
σης της ευκαιρίας, αντίποινα από 
την άλλη πλευρά, που αναπαρή-
γαγαν έναν φαύλο κύκλο αγριοτή-
των. Επιπλέον, οι Ισπανοί, αμάθητοι 
στον βαρύ ρωσικό χειμώνα, είχαν 
μεγάλες απώλειες λόγω κρυοπα-
γημάτων και πάσης φύσεως ασθε-
νειών. Σημειωτέον ότι η μεραρχία 
βρισκόταν πολύ χαμηλά στην προ-
τεραιότητα χειμερινού εξοπλισμού 
με αποτέλεσμα τον πρώτο χειμώνα 
στη Ρωσία οι Ισπανοί να δικαιού-

νται 1 χλαίνη ανά 4 άνδρες. 
Συνολικά, μέχρι τον Οκτώβρη 

του '43, που η μεραρχία αποσύρ-
θηκε από τον Φράνκο, πάνω από 
45 χιλιάδες άνδρες είχαν πολεμή-
σει στη Ρωσία. Με τις επιτυχίες των 
συμμάχων στη βόρεια Αφρική και 
τη Σικελία και την προσωπική του 
ανησυχία ότι ο διοικητής της Μπλε 
Μεραρχίας κέρδιζε δάφνες στο πε-
δίο της μάχης που αυτός δεν είχε, 
ο Φράνκο διαπραγματεύτηκε με 
τους Γερμανούς την επιστροφή των 
εθελοντών από τη Ρωσία. Παρ’ όλα 
αυτά, 3 χιλιάδες εξ αυτών, ως επί το 
πλείστον φαλαγγίτες, αρνήθηκαν να 
επιστρέψουν και συγκρότησαν την 
Μπλε Λεγεώνα για να συνεχίσουν 
τον πόλεμο με την 121η μεραρχία 
της Βέρμαχτ. Όταν και αυτοί διατά-
χτηκαν να γυρίσουν στην Ισπανία, 
τον Μάρτιο του 1944, οι εναπομεί-
ναντες Ισπανοί απορροφήθηκαν 
από διάφορες γερμανικές μονάδες 
και πολέμησαν σε διάφορα μέτω-
πα. Κάποιοι πολέμησαν με το σύ-
νταγμα Μπράντεμπουργκ εναντί-
ον των Γιουγκοσλάβων ανταρτών 
και άλλοι συγκρότησαν τον ισπανι-
κό λόχο 101 της βελγικής 28ης με-
ραρχίας των Ες Ες «Βαλονία» και 
έλαβαν μέρος στην τελευταία μάχη 
του Γ' Ράιχ, γύρω από το υπόγειο 
καταφύγιο της καγκελαρίας.

Συνολικά, 5 χιλιάδες Ισπανοί 
έχασαν τη ζωή τους στην υπηρεσία 
των Γερμανών στον Β΄ ΠΠ και άλ-
λοι 8700 τραυματίστηκαν. Όταν το 
1954 επέστρεψαν οι τελευταίοι 286 
Ισπανοί αιχμάλωτοι πολέμου, πρώ-
ην μέλη των Ες Ες, από την ΕΣΣΔ, 
αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν στη 
μόνη χώρα της Ευρώπης όπου 
μπορούσαν να φορούν ελεύθερα 
τις στολές και τα ναζιστικά τους πα-
ράσημα. Κάποιοι συνέχισαν τις κα-
ριέρες που είχαν αφήσει στον τακτι-
κό ισπανικό στρατό και το ευλογη-
μένο έτος 1962 άρχισαν να κατα-
φθάνουν τα πρώτα ομοσπονδιακά 
εμβάσματα για τις ευγενείς τους 
υπηρεσίες.  Ο φύρερ μπορεί να 
ήταν νεκρός, αλλά η Γερμανία, ευ-
γνωμονούσα, δεν τους είχε ξεχάσει.

*Fuhrer Paket: Πακέτο με είδη 
πρώτης ανάγκης που λάμβαναν 
στο μέτωπο οι Γερμανοί στρατιώτες 
τις γιορτές.

Η Μπλε Μεραρχία στη Ρωσία
Οι ισπανοί εθελοντές στην επιχείρηση Μπαρμπαρόσα

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Ένα χρόνο αργότε-

ρα, ο Χενεραλίσι-

μο, που ο πολιτικός 

οπορτουνισμός του 

ξεπερνούσε μέχρι 

και τον αντι-κομ-

μουνισμό του, θα 

εξαφάνιζε πολιτικά 

τον Κουνιαδίσιμο.
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Blade Runner 2049

Η άλλη όψη της ελπίδας

Είδα το καινούργιο Μπλέιντ Ρά-
νερ 2049 σε γεμάτη αίθουσα την 
Τρίτη, τη μέρα που ψηφίστηκε 
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την 
αλλαγή φύλου. Ναι, τίποτα δεν 
είναι τυχαίο! Στες ΗΠΑ η επιστη-
μονική φαντασία, το sci fi, όπως 
το λένε τα εδώ ελληνικά,  γίνεται 
ταινία, στην Ελλάδα νόμος. Αυτό 
είναι που λένε... η φαντασία στην 
εξουσία!

Ε 
ίμαστε, λοιπόν, στα 2049. 
Ζώα, δέντρα και φυτά δεν 
υπάρχουν πια στον πλα-
νήτη. Ένα μόνο ζώον επι-

βιώνει, ο άνθρωπος, κι απ’ αυτούς 
λίγοι. Ζουν σε μια σκοτεινή ομιχλώ-
δη πόλη, που περιτριγυρίζεται από 
ψηλό τείχος-φράγμα. Η εταιρεία, 
που έχει την απόλυτη κυριαρχία 
σε αυτή την ανθρώπινη μετα-αποι-
κία ονόματι Λος Άντζελες –πόλη των 
Αγγέλων–, διευθύνεται από έναν τυ-
φλό, στην όψη σαν Αμερικανό Τζί-
ζους (Jesus), ο οποίος διατείνεται ότι 
κατασκευάζει αγγέλους. Μεταξύ αυ-
τών στείρες γυναίκες, ιδανικές συνο-
δούς σεξ. Βλέπετε, ο κόσμος μπορεί 
να αναποδογυρίζει, όπως τα φύλα 
–θου, Κύριε!– αλλά στο Χόλιγουντ 
μένει η φαλοκρατία, έκφραση της 
οποίας –αν θέλετε το πιστεύετε– εί-
ναι οι σύγχρονοι πανίσχυροι δια-
φυλικοί ευνούχοι, που, κουνώντας 
αυστηρά το δάχτυλο, φυλάνε με τον 
βούρδουλα της πολιτικής ορθότητας 
τα προοδευτικά χαρέμια των αφε-
ντάδων της νέας εποχής. Υπάκουοι 
σαν Μπλέιντ Ράνερ. Είδατε που κα-
μία σύμπτωση δεν είναι τυχαία;

Α, ναι. Σε αυτόν τον κόσμο, όπου 
όλα τα είδη έχουν εξαφανιστεί, επι-
βιώνει η Σόνι, παραγωγός της ται-
νίας, η Πεζό και, φυσικά, η Κόκα-
κόλα, μαζί με το ουίσκι Μπλακ-
Λέιμπελ και την παιχνιδομηχανή 
Ατάρι, που τις βλέπουμε και στην 

πρώτη ταινία. Θα προσέξετε επίσης, 
όσοι θα δείτε την ταινία, ότι στην πα-
γκόσμια μετα-μεγάπολη, στρατό-
πεδο συγκέντρωσης, οι επιγραφές 
είναι σε όλα τα εξωτικά αλφάβητα, 
στο ρώσικο η αγροικία του κακού –
πόσο κλισέ πια;–, στο εβραϊκό οι πι-
νακίδες των αυτοκινήτων, στο κορε-
ατικό οι ταμπέλες του εγκαταλειμ-
μένου ξενοδοχείου, στο ιαπωνικό οι 
μαρκίζες των σεξ-σoπ, αγγλικά οι δι-
αφημίσεις. Ελληνικά γράμματα δεν 
είδα. Ευτυχώς; Απουσιάζει επίσης η 
αραβική πινελιά, που υπάρχει στην 
πρώτη ταινία. Οι Κινέζοι, αντίθετα, 
και εκεί και εδώ είναι παντού.

Με όλες αυτές τις σκέψεις, που 
ανακατεύουν τα της ταινίας με όσα 
απίθανα γίνονται στην πικρή Ελλά-
δα του Μνημονίου, ίσως σκέφτεστε 
ότι δυσανασχετώ με την καινούργια 
ταινία του Ντενί Βιλνέβ. Κάθε άλλο: 
Πρόκειται για ενδιαφέρουσα και 
άξια λόγου ταινία, αν και δεν φτά-
νει στον σκοτεινό λυρισμό του πρώ-
του Blade Runner (1982) του Ρίντλεϊ 
Σκοτ. Δεν πρέπει  επίσης να ξεχνάμε 
ότι στον αμερικανικό κινηματογρά-
φο, όπου η πολιτικολογία είναι σπά-

νια, το είδος της επιστημονικής φα-
ντασίας πολιτικολογεί με παρα(προ)
βολές του μέλλοντος. Ένα, στοιχείο, 
ας πούμε, και της παλιάς και της 
νέας ταινίας, είναι ότι κουμάντο στις 
πολιτείες του μέλλοντος –για φαντά-
σου!– κάνουν οι εταιρείες. Το κρά-
τος δεν έχει άλλη παρουσία από τη 
βρώμικη δουλειά της αστυνομίας.

Την εταιρεία Τάιρελ, που κα-
τασκεύαζε τις πρώτες ρεπλίκες-αν-
δροειδή το 2019 –σύμφωνα με την 
παλιά ταινία–, την έχει αγοράσει 
τώρα, 30 χρόνια μετά, το 2049, ο ιδι-
οφυής βιοσχεδιαστής Γουάλας. Τα 
δικά του ανδρείκελα –βιοτεχνολογη-
μένους τους ονομάζει η ταινία– είναι 
προγραμματισμένα ως σκλάβοι για 
να υπακούουν. Ο συναγερμός όμως 
χτυπά όταν από λείψανα μιας από τις 
κατασκευασμένες γυναίκες αποδει-
κνύεται ότι γέννησε δίδυμα. Η μη 
σχεδιασμένη αυτή ανατροπή, αφού 
τα μοντέλα είναι κατά τις προδιαγρα-
φές στείρα, πυροδοτεί τις έρευνες 
του Μπλέιντ Ράνερ Κ. Γιατί, η γέν-
νηση μπορεί αναπόδραστα να ελευ-
θερώσει τις ρεπλίκες από τον πατε-
νταρισμένο κατασκευαστή τους! Ρε-

πλίκα και ο ίδιος ο Κ. αναζητά ίσως 
δικό του πατέρα, και την αδερφή του 
πιθανόν. Έτσι ο Κ., που εν τω μεταξύ 
ερωτεύεται μιαν άλλη κατασκευα-
σμένη ανθρωποσκιά, τη Ρέιτσελ (Ρα-
χήλ), γίνεται από διώκτης διωκόμε-
νος για να βρεθεί τελικά με τον κινη-
ματογραφικό του πατέρα Μπλέιντ 
Ράνερ, τον Χάρισον Φορντ, τον ντέ-
τεκτιβ Ντεκάρντ. 

Ο Βιλνέβ μπορεί να μh διαθέτει 
τον «νουάρ ρομαντισμό»1 του Σκοτ, 
που δίνει ένα στυλ της δεκαετίας 
του ’40 στην ταινία του, αλλά χτίζει 
ένα δικό του φουτουριστικό νουάρ. 
Αντί για το ημίφως του Σκοτ προτι-
μά τις αντιθέσεις του κιαροσκούρο, 
με ιδιαίτερους φωτισμούς, που φτά-
νουν στο αποκορύφωμά τους στην 
αίθουσα των αντανακλάσεων του 
νερού, μια αίθουσα-παράδεισο γα-
λήνης των ανδροειδών και που εί-
ναι από τα πιο επιφανή επιτεύγματα 

1 Στο πολύ ενδιαφέρον άρθρο για την 
ταινία του συγγραφέα Μάικλ Νιούτον 
στον «Γκάρντιαν»: Michael Newton, 
Tears in rain? Why Blade Runner is 
timeless, Guardian 14/3/2015.

της ταινίας. Γιατί ο Ράιαν Γκόσλινγκ, 
με το χωρίς αισθήματα πρόσωπό 
του –Ρεπλίκα γαρ– βαραίνει τον ού-
τως ή άλλως συμπαγή όγκο της ται-
νίας, που δεν τη διαπερνά εκείνο το 
χιούμορ ή, πολύ περισσότερο, ο λυ-
ρισμός της παλιάς ταινίας του Σκοτ. 
Η Κουβανή Άννα ντε Άρμας επίσης 
δεν μπορεί να ξεφύγει από το πρό-
τυπο της λαμπερής –σχεδόν στρα-
φταλίζει– συνοδού-πόρνης και η 
Ολλανδή Σίλβια Χοκς από το πρό-
τυπο της νέας αστραφτερής μέγαι-
ρας. Πολλά τα κλισέ, δεν συμφωνεί-
τε; Ο Τζάρετ Λέτο δίνει μια πρωτό-
τυπη πινελιά σε ένα ρόλο (Αντί-)Χρι-
στού Γουάλας, που θα μπορούσε 
να είναι ένας, μακρινός έστω, από-
γονος του Μεγάλου Ιεροεξεταστή. 
Ναι, είναι ενδιαφέρον αυτό το δεύ-
τερο Blade Runner 2049, όχι μόνο 
γιατί «δεν σχολιάζει», αλλά πολύ πε-
ρισσότερο γιατί επιτείνει «το γεγονός 
ότι ο ίδιος ο κινηματογράφος συμμε-
τέχει σε αυτή τη διαδικασία απο-αν-
θρωπισμού, μετατρέποντας τους άλ-
λους σε αντικείμενα της ηδονοβλε-
ψίας μας»2 ή αντικείμενα υποταγής. 
Η υποβλητική ηλεκτρική μπαρόκ 
μουσική των Χανς Τσίμερ και Μπέ-
ντζαμιν Γουόλφις κάνει ακόμα πιο 
σκοτεινό το αντικείμενο του φόβου 
της ταινίας.

Ξεκομμένος απ’ την ίδια του τη 
φύση ο άνθρωπος του αιώνα μας, 
αφού ολοκληρώσει την καταστρο-
φή της φύσης, γίνεται κι αυτός τέ-
ρας; Τα αισθήματα και οι αναμνή-
σεις τον διασώζουν από τον εντελή 
απ-ανθρωπισμό, μας λένε οι Blade 
Runner. Και η ίδια του η καταπατη-
μένη σήμερα φύση του, ως «ζώον», 
αλλά «θεούμενον», όπως έλεγε ένας 
παλιός μας δάσκαλος, μπορεί να τον 
σώσει, προσθέτω.

2  Στο ίδιο.

Μ 

ια αστεία, ή μάλλον δύο αστείες 
ιστορίες, που δεν κάνουν ακρι-
βώς μία κωμωδία, αλλά μήπως 
η ζωή δεν είναι ιλαροδραματική; 

Ο Καλέντ είναι ένας λαθρεπιβάτης που βγαί-
νει θαμμένος μέσα στην καρβουνόσκονη στο 
λιμάνι. Έχει φύγει μαζί με την αδερφή του Μύ-
ριαμ από τη Συρία, όταν στα ερείπια του βομ-
βαρδισμένου σπιτιού του θάφτηκε όλη η οικο-
γένειά του. Καθ’ οδόν προς την Ευρώπη χάνει 
την αδελφή του και η αναζήτησή της θα τον φέ-
ρει άκοντα σε μια χώρα που δεν γνωρίζει. Η αί-

τησή του για πολιτικό άσυλο θα απορριφθεί, 
αλλά αυτός θα το σκάσει και θα μείνει στη Φιν-
λανδία παράνομος. Ο Βίλκστρεμ, περιπλανώ-
μενος έμπορος, είναι ένας εξηντάρης που χω-
ρίζει από την αλκοολική γυναίκα του και ξε-
πουλάει το τελευταίο εμπόρευμα. Με τα κέρδη 
από ένα παιχνίδι πόκας αγοράζει ένα παρακ-
μιακό εστιατόριο. Οι ζωές των δύο θα συναντη-
θούν απρόσμενα, κάπου στη μέση της ταινίας.

Τίποτα το εξαιρετικό, από αυτά που συμ-
βαίνουν (μόνο) στον κινηματογράφο δεν γίνε-
ται στην ταινία. Ο σεναριακός μινιμαλισμός του 

Καουρισμάκι έχει φτάσει στα άκρα. Κι όμως την 
ταινία, που οι δύο ιστορίες της έχουν αίσιο τέ-
λος, κάθεσαι και τη βλέπεις χωρίς να χασμου-
ρηθείς. Είναι τα πολλά τραγούδια από περι-
πλανώμενες μπάντες, που παίζουν σε ένα πα-
λιομοδίτικο στυλ κάντρι; Είναι τα φωτεινά πρό-
σωπα των ηρώων ή μήπως τα πλάνα τους σε 
μπούστο, μέσα σε εκείνο το μαλακό φως, με 
το οποίο τα απαυγάζει ο Καουρισμάκι; Είναι η 
μαγεία της άδολης καθημερινότητας των κα-
λών ανθρώπων; Σπάνια όλα στις μέρες μας, 
δεν συμφωνείτε; Παρ’ ό,τι οι δύο ήρωες μοιά-
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«Φλάμπουρα Ελλάδας και 
Χριστού ψηλά κρατώντας, μες στις 
ψυχές μας κάθε ευγενικό ξυπνού-
σες, το άφραστο κάλλος της ιδέας 

ανυμνώντας». 
Επίγραμμα στο μνήμα της Κυράς 

της Ρω.

Π 

όσοι αλήθεια από τη νεό-
τερη γενιά ξέρουν ή θυ-
μούνται την κυρά της Ρω; 
Πόσοι από τη νεότερη 

γενιά εμπνέονται από το παράδειγ-
μά της; Η κυρά της Ρω (κατά κόσμο 
Δέσποινα Αχλαδιώτη) υπήρξε μια εμ-
βληματική εθνική μορφή, ιδίως στα 
χρόνια της μεταπολίτευσης. Επί σα-
ράντα σχεδόν συναπτά έτη αναπτέ-
ρωνε το εθνικό μας αίσθημα με κάτι 
σχεδόν αυτονόητο για την ίδια: Η 
έπαρση της ελληνικής σημαίας στο 
μικρό νησάκι της Ρω ήταν γι’ αυτήν 
μέρος της καθημερινότητάς της και 
αυτό το οποίο σηματοδοτούσε την 
ίδια την ύπαρξή της. Γεννημένη στο 
Καστελόριζο το 1890, γνώρισε από 
πρώτο χέρι δύο παγκόσμιους πολέ-
μους. Το 1927 αποφασίζει με τον άν-
δρα της να μετακομίσουν στο μικρό 
νησάκι της Ρω, ακρίτες και φύλακες 
του πιο απομακρυσμένου κομματιού 
της Ελλάδας, και παρέμεινε σε αυτό 
με «δυνατή φωνή και γοργή περπα-
τησιά», όπως την περιγράφει ο βιο-
γράφος της Κυριάκος Χονδρός, ακό-
μα και μετά τον θάνατο του συζύγου 
της, την ίδια χρονιά που μετακόμισε, 
μέχρι τον θάνατό της στις 13 Μαΐου 
του 1982, σε ηλικία 92 ετών. 

Η ίδια της η ζωή ταυτίζεται με 
την ιστορία του Καστελόριζου και της 
Ρω. Βίωσε πάνω της μια τετραπλή 
κατοχή, την κατοχή από Τούρκους, 
Γάλλους, Ιταλούς και Εγγλέζους 
πριν οι τελευταίοι παραδώσουν το 
νησί, με τη Συνθήκη των Παρισίων 
(1948) στην Ελλάδα. Ελάχιστοι ξέ-
ρουν για αυτή την τετραπλή κατοχή 
του Καστελόριζου, όπως ελάχιστοι 
γνωρίζουν ότι οι Εγγλέζοι, πριν πα-
ραδώσουν το νησί, έβαλαν φωτιά στη 
Χώρα του για να κρύψουν τις λεηλα-
σίες στις οποίες είχαν επιδοθεί το δι-
άστημα της κατοχής, αν και «απελευ-
θερωτικός» στρατός.  Όμως η κυρά 
της Ρω, αμετανόητα και πεισματικά, 
ουδέποτε έφυγε από τα πατρώα εδά-

φη και ήταν η μοναδική που παρέ-
μεινε συνεχώς σε αυτά. Η ίδια συμ-
μετείχε στην εθνική αντίσταση, πα-
ρέχοντας καταφύγιο και υποστήρι-
ξη στους άνδρες του Ιερού Λόχου οι 
οποίοι δραστηριοποιούνταν στην πε-
ριοχή του Αιγαίου. 

Ο Γιάννης Σκαραγκάς ανήκει στη 
νέα γενιά των λογοτεχνών. Μαζί με 
αυτόν και άλλοι της ίδιας γενιάς αρ-
χίζουν να εγκύπτουν σε θέματα της 
παράδοσής μας. Κάποιες φορές με-
ταφέροντας ήθη, έθιμα και ντοπιο-
λαλιές σχεδόν ξεχασμένα, από πε-
ριοχές του τόπου μας («Μαράν Αθά» 
του Θωμά Ψύρρα), άλλες φορές κα-
ταγράφοντας την ιδιαίτερη διαδρομή 
περιοχών στην ιστορία μας («Γκιακ» 
του Δημοσθένη Παπαμάρκου) και 
άλλοτε, όπως ο Σκαραγκάς, αναδει-
κνύοντας σημαντικές μορφές που 
κάποτε ενέπνεαν εθνική υπερηφά-
νεια. Στο έργο του Η Κυρά της Ρω 
κατορθώνει να δώσει μια συγκινη-
τική διαδρομή ζωής της Δέσποινας 
Αχλαδιώτη. Στη νουβέλα του κα-
ταγράφει την καθημερινή ζωή στο 
Καστελόριζο τα ήθη και τα έθιμα του 
τόπου, μια ιδιαίτερη ψηφίδα που συ-
μπληρώνει το εθνικό  μας μωσαϊ-
κό. Ακόμη, μέσα από τον μονόλογο 
του διηγήματός του, μας μεταφέρει 
τους καημούς και τα όνειρα της νε-
αρής ηρωίδας του, δίνοντας το πορ-
τραίτο μιας Ελληνίδας που ήξερε να 
μάχεται, να διεκδικεί, να μην παραι-
τείται.  Συμπληρωματικά σε όλα αυτά 
βρίσκει κανείς στις σελίδες του βιβλί-
ου του την ιστορική διαδρομή του τό-
που, εμπλουτίζοντας τον αναγνώ-
στη, αλλά και τον θεατή της παράστα-

σης, με πληροφορίες και γεγονότα τα 
οποία είχαν παραπέσει στο βάθος του 
συρταριού της ιστορίας. Κατορθώνει 
έτσι να ανασύρει σήμερα, 35 χρόνια 
μετά τον θάνατο της Κυράς της Ρω, 
ένα πρότυπο που αξίζει να εμπνεύ-
σει ξανά τη νέα γενιά. 

Η Κατερίνα Μπερδέκα δείχνει ότι 
γνωρίζει τον προβληματισμό, κατα-
νοεί την προσπάθειά του και κατορ-
θώνει έτσι να αναδείξει την ευαισθη-
σία του συγγραφέα. Η σκηνοθεσία της 
αποδίδει ολοκληρωμένα το πνεύμα 
του βιβλίου και αναδεικνύει τη δια-
δρομή της ηρωίδας του. Έχοντας στή-
σει στη σκηνή μια σειρά από μαύρα 
τραπέζια πάνω στα οποία ακροβατεί 
αλλά και αντιμάχεται με αυτά η πρω-
ταγωνίστριά της, μεταφέρει έξυπνα 
την περπατησιά της Αχλαδιώτη πάνω 

στη μαύρη θάλασσα της αντιξοότητας 
και των προβλημάτων που αντιμετώ-
πισε, αλλά επίσης και τα μαύρα εμπό-
δια με τα οποία ήρθε αντιμέτωπη στη 
ζωή της. 

Στη σκηνοθεσία της ευτύχησε 
να έχει τη συνεργασία της Φωτεινής 
Μπαξεβάνη, μιας σημαντικής ηθο-
ποιού του θεάτρου μας. Η σημαντική 
ερμηνεία της αποδίδει άριστα τον ιδι-
αίτερο μαχητικό και λαϊκό χαρακτή-
ρα της Αχλαδιώτη. Κατορθώνει να 
μεταφέρει στους θεατές τη νησιώτισ-
σα που άλλοτε με χιούμορ, άλλοτε με 
πείσμα, πάντοτε όμως με αγώνα κρα-
τά τη ζωή της σφικτά στα χέρια της, 
με θέληση και υπερηφάνεια. Κυρίως 
όμως αποδίδει άριστα και ισορροπη-
μένα τον συναισθηματισμό που δια-
περνά το κείμενο του Σκαραγκά. 

Σαν υστερόγραφο, μια τελευταία 
επισήμανση. Παρ’ ότι είναι σημαντική 
η απόφαση του συγγραφέα να ασχο-
ληθεί με την Κυρά της Ρω, μια επι-
λογή που χαρακτηρίζεται από τη συ-
στηματική προσπάθεια συνάντησής 
του με την ηρωίδα, διαφαίνεται στην 
κατάθεσή του μια αμυδρή και υπό-
γεια επιφυλακτικότητα. Έτσι παρα-
λείπει να ονοματίσει ποιοι είναι αυτοί 
οι οποίοι τρομοκρατούσαν την Κυρά 
της Ρω στα χρόνια της απομόνωσης, 
όταν πεισματικά ανέβαζε καθημερι-
νά την ελληνική σημαία. Και ακόμη 
περισσότερο, ξεχνά να αναφέρει ότι 
τον Αύγουστο του 1975, ο Τούρκος 
δημοσιογράφος Ομάρ Κασάρ και δύο 
ακόμα άτομα, παρακολουθώντας τη 
Ρω και εκμεταλλευόμενοι την ολι-
γοήμερη απουσία της Δέσποινας 
Αχλαδιώτου για λόγους υγείας, απο-
βιβάστηκαν εκεί και τοποθέτησαν 
πάνω σ’ ένα κοντάρι τη σημαία τους. 
Μπορεί η Κυρά της Ρω να την κα-
τέβασε αμέσως όταν γύρισε, όμως 
λίγο αργότερα δεύτερη τουρκική ση-
μαία τοποθετήθηκε, αυτή τη φορά στη 
νήσο Στρογγυλή απέναντι, στα νότια 
του Καστελόριζου. Το σκηνικό των 
Ιμίων είχε προετοιμαστεί καιρό πριν.

 Η θαρραλέα στάση της Κυράς της 
Ρω, με την καθημερινή έπαρση της 
σημαίας, ίσως να μην έχει γίνει ακό-
μη, όπως της αξίζει, συνειδητό κτήμα 
και πλήρης επιλογή της νέας γενιάς. 

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ανασύροντας μια ξεχασμένη (;) Ελλάδα
Η ΚΥρα ΤΗΣ ρω του Γιάννη Σκαραγκά

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Μπερδέκα 
Σκηνικά-κοστούμια: Γ. Γαβαλάς
Φωτισμοί: Λευτ.  Παυλόπουλος
Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριάνθη 
Μπαϊρακτάρη 
Σχεδιασμός οπτικής ταυτότητας: 
Σάκης Στριτσίδης   
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή  
Ερμηνεύει η Φωτεινή Μπαξεβά-
νη   Διάρκεια: 80’
Από 5 έως 22 Οκτωβρίου στο θέ-

ατρο Σφενδόνη.   Θα ακολουθήσει 
περιοδεία ανά την Ελλάδα.
Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Μα-
κρυγιάννη , Στάση Μετρό-Ακρόπο-
λη
Πληρ.: 2155158968, Καθημερινά 
13:30-21:30
Ημέρες- ώρες παραστάσεων: Τε-
τάρτη 21:30, Πέμπτη/Παρασκευή/
Σάββατο 21:00, Κυριακή 18:00.        
Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 15 
ευρώ, μειωμένο 10 ευρώ.

Ταυτότητα της παράστασης 

ζει να το έχουν βάλει στα πό-
δια, εντούτοις απολαμβάνουν 
τις απλές στιγμές που τους δίνει 
η ζωή και αντιδρούν στις προ-
κλήσεις με χαμηλούς τόνους. 
Με μια άλλη ματιά αν τους δεις, 
είναι δύο παράνομοι: ο Καλέντ 
έτσι κι αλλιώς ως λαθραίος 
πρόσφυγας, ο Βίλκστρεμ πάλι, 
ξεγελά την αγορανομία και την 
αστυνομία, βγάζει πλαστή ταυ-
τότητα στον Καλέντ και φέρνει 
την αδερφή του παράνομα στη 
χώρα μέσα σε ένα φορτηγό. Κι 
όμως είναι και οι δυο τους άκα-
κοι σαν τη μικρή σκυλίτσα που 
υιοθετούν στο εστιατόριο. Ζουν 
μια ακύμαντη ζωή που τίποτα 
δεν την απειλεί. Ακόμα και οι 
επιθέσεις των Φινλανδών xρυ-
σαυγιτών στον Καλίντ, ξέρεις 
ότι δεν θα έχουν σοβαρές συ-
νέπειες. Κι όμως μέσα τους εί-
ναι θαμμένα πολλά ερείπια. 
Αγέλαστοι σε όλο το έργο, σαν 
να κοιτούν μέσα τους όσα ανα-
γκάστηκαν να αφήσουν ή σαν 
σαστισμένοι από την καλοσύ-
νη της ζωής; Ή σαν όλους τους 
Φινλανδούς, όπου «ακόμα και 
αστείο να λες, πρέπει να είσαι 
σοβαρός»;1 Και, θα γυρίσουν 
άραγε πίσω, ο Καλέντ στη Συ-
ρία και ο Βίλκστρεμ στη γυναί-
κα του; Ποιος ξέρει; Και τι σημα-
σία έχει να το ξέρουμε;

Ο Σερβάν Χαγί δένει με τον 
Σακάρι Κοουσμάνεν στο σύ-
μπαν του Καουρισμάκι. Εκεί-
νο που λατρεύει κανείς είναι 
οι απαλοί απογευματινοί φωτι-
σμοί στη φωτογραφία του Τίμο 
Σάλμινεν. Για τη μουσική δε, 
ούτε λόγος. Το ένα τραγούδι κα-
λύτερο από το άλλο. Ο αγαπη-
μένος των Καννών Καουρισμά-
κι κέρδισε εν τούτοις φέτος την 
Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του 
Βερολίνου. Με τις υγείες μας!

Κωνσταντίνος Μπλάθρας

1 «Ο Άκι Καουρισμάκι είναι ξε-
μέθυστος και δίνει τη συνέ-
ντευξη της χρονιάς» στον Χρή-
στο Μήτση, «Αθηνόραμα», 
12/10/2017.
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Κυκλοφορεί
το νέο Άρδην

τεύχος 109 
Ιούλ.-Σεπτ. 2017

Περιεχόμενα 
Κίνημα Άρδην, Ένας πρώτος απολογι-
σμός
Το οργανωτικό ζήτημα
Για την «οργάνωση της οργάνωσης»
Άρδην Πειραιά, Η κηλίδα που δε βγαίνει 
με τίποτα
Γιώργος Ρακκάς, Σημειώσεις πάνω στην 
ισπανική κρίση
Γιώργος Καραμπελιάς, Οι γερμανικές 
εκλογές, η Ευρώπη, η Ελλάδα
Γιώργος Ρακκάς, Η «αιώνια λιακάδα» 
του γερμανικού κατεστημένου σκοτεινιά-
ζει
Αλβ. Λινέρα, Η παγκοσμιοποίηση απεβί-
ωσε

Αφιέρωμα

Της Σύνταξης, 100 χρόνια από την 
Οκτωβριανή Επανάσταση 
Κώστας Παπαϊωάννου, Η Ολοκληρωτι-
κή εξουσία
Αλ. Σκιρντά, Από τον Μίχελς στον Λένιν
Ιντελιγκέντσια και εργάτες μετά τον Οκτώ-
βρη
Ζακ Σαπίρ, Εργάτες και εργασιακές σχέ-
σεις στην ΕΣΣΔ
Γιώργος Καραμπελιάς, Η απόπειρα 
μιας αντιγραφειοκρατικής επανάστασης
Γιώργος Καραμπελιάς, Μια ριζωμένη 

προκατάληψη κατά των Ελλήνων
Γιάννης Ξένος, Οι Γερμανοί μαρξιστές 
και το Ανατολικό Ζήτημα
Γ. Καραμπελιάς, Άγγελος ή διάβολος, Ο 
Οκτώβρης, ο Στάλιν και η Ελλάδα

Διεθνή, Πολιτισμός, Ιδέες

Ευάγγελος Κοροβίνης, Ρατσισμός και 
πολυπολιτισμικότητα
Aditya Chakrabortty, Οικονομοκρατία
Μάικ Γκονζάλες, Βενεζουέλα
Δ. Ν. Γιαννάτος, Μπαλίτσα όπως παλιά
Γιάννης Τσέγκος, Συλλείτουργο στον 
Υμηττό
Γιώργος Ρακκάς, Μετουσιωμένος άν-
θρωπος
Μιχάλης Μερακλής, Γ. Καραμπελιάς, 
Το Δημοτικό Τραγούδι

Βιβλιοπαρουσιάσεις

Βλάσης Αγτζίδης, Μικρά Ασία
Ο. Βαρών-Βασάρ, Η Ενηλικίωση μιας 
γενιάς

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
χώρος πολιτικής 
και πολιτισμού 

Ρήγας Βελεστινλής
Ξενοφώντος 4 Σύνταγμα. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Αφιέρωμα στην Οκτωβριανή Επανάσταση 
μέσα από τις ταινίες του Σεργκέι Αϊζενστάιν

Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2017, 19:30  Θωρηκτό Ποτέμκιν
Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 , 19:30  Οκτώβρης

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2017, 19:30  Αλέξανδρος Νιέφσκι
Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017, 19:30  Ιβάν ο Τρομερός

Αθήνα

17/10/2017 |  Συναντήσεις 
                            Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συζη-
τήσει την Τρίτη 17 Οκτωβρίου στις 
20.30 με τον συγγραφέα Μελέτη Με-
λετόπουλο με θέμα: «Η Οκτωβριανή 
Επανάσταση και η Ελλάδα, μια αντι-
φατική σχέση». Στο καφέ του Ιανού, 
Σταδίου 24 – Αθήνα

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

cineΡήξη: 

Κινηματογραφικό αφιέρωμα 
στην Οκτωβριανή Επανάσταση

Η ταινιοθήκη της Ρήξης θα πραγματο-
ποιήσει τον Οκτώβριο και τον Νοέμ-
βριο ένα κινηματογραφικό αφιέρωμα 
για το πώς αποτυπώθηκε η Οκτωβριανή 
Επανάσταση και η εξέλιξή της στο σινεμά 
μέσα από τις ταινίες του Σεργκέι Αϊζεν-
στάιν.
θα προβληθούν οι παρακάτω ταινίες:
«Θωρηκτό Ποτέμκιν», Παρασκευή 13 
Οκτωβρίου 2017, 19:30
«Οκτώβρης», Παρασκευή 20 Οκτωβρί-
ου 2017, 19:30
«Αλέξανδρος Νιέφσκι», Παρασκευή 3 
Νοεμβρίου 2017, 19:30
«Ιβάν ο Τρομερός», Παρασκευή 10 Νο-
εμβρίου 2017, 19:30
Μέτα το πέρας των προβολών θα ακολου-
θήσει συζήτηση.
Στον χώρο πολιτικής & πολιτισμού «Ρή-
γας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγ-
μα.

Λευκωσία

15/10/2017 |  Εκδήλωση
Αυτόνομη Πλατφόρμα
Με κεντρικούς ομιλητές τον συγγρα-
φέα Γιώργο Καραμπελιά και τον δι-
κηγόρο Στέλιο Αμερικάνο πραγμα-
τοποιείται την Κυριακή 15 Οκτωβρί-
ου η 2η Παγκύπρια Συνδιάσκεψη Στε-
λεχών της Αυτόνομης Πλατφόρμας, η 
οποία θα λάβει χώρα στον πολυχώρο 
εκδηλώσεων Press House (Βασίλειου 
Βουλγαροκτόνου 60-62, Λευκωσία) 
στις 10:30 π.μ. 
Στο πρώτο μέρος της Συνδιάσκεψης, η 
οποία είναι ανοιχτή στο κοινό, ο Γ. Κα-
ραμπελιάς θα αναπτύξει το θέμα «Η 
κρίση του Ελληνισμού» και ο Σ. Αμε-
ρικάνος θα μιλήσει για την «επόμενη 
μέρα» στο κυπριακό. Θα ακολουθήσει 
δημόσια συζήτηση.

Κως

4/11/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Το κίνημα Άρδην διοργανώνει πα-
ρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου 
Καραμπελιά «Πέραν της Αριστεράς 
και της Δεξιάς, Η Υπέρβαση»  το Σάβ-
βατο 4 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.30 
μ.μ. στην Κω. Ομιλητές και τόπος εκδή-
λωσης θα ανακοινωθούν από την ιστο-
σελίδα του Άρδην. 

Διαβάστε και διαδώστε το Άρδην, 
το περιοδικό του δημοκρατικού πατριωτικού εναλλακτικού χώρου.


