
Τάσος Αναστασίου

Το τέλος της αριστερής 
ιδεολογικής κυριαρχία
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Το παιδί για τα θελήματα και οι Νεο-οθωμανοί

Μηνιαία εφημερίδα για την εθνική ανεξαρτησία, την κοινωνική χειραφέτηση, την οικολογία και την άμεση δημοκρατία 

Αλέκος Μιχαηλίδης

  Κύπρος: 2018 - έτος 
εκλογών
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Γιάννης Ξένος

Το τέλος της Καζακιάδας;
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» αφιερωΜα: ο ντοναλντ τραΜπ & η αΜερικανικη εξωτερικη πολιτικη
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Για τον Διονύσιο 
Φιλόσοφο

  εκ ΡΗΞΗΣ

Θωρακισμένο 
Καταδρομικό «Αβέρωφ» 

Σήμερα
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Τι συμβαίνει στη 
Σαουδική Αραβία;

Σελ. 16

από τον ντουρού-
τι στον πουιτσντεμόν 
Σελ. 18

ο Μ. Γκόρκυ και η 
ρωσική επανάσταση 

της Σύνταξης

Η Βόρεια Ήπειρος ψυ-
χορραγεί                  Σελίδα 4
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Όχι στην απόβαση 
Ερντογάν

Μάνος Στεφανίδης

Μεθεόρτια και τελετές    
Σελίδα 6

Η  
Ελλάδα, κάτω από τη φωτι-
σμένη ηγεσία του Τσίπρα και 
με τη συνεπικουρία των Καμ-
μένου- Κοτζιά, τείνει να με-

ταβληθεί στο παιδί για τα θελήματα των 
Αμερικανών. Σε αυτά τα πλαίσια ανέλα-
βε και τον ρόλο του μεσολαβητή με την 
Τουρκία και τον σουλτάνο της, τον οποίο 
καλεί στην Αθήνα  ως μη όφειλε, για να 
λειτουργήσει ως «γέφυρα» που θα εξο-
μαλύνει τις σχέσεις της Τουρκίας με τη 
Δύση!

Εξάλλου, όπως τόνισε ο ανεκδιήγητης 
πρωθυπουργός, δεν πρέπει να γίνονται 
εχθρικές δηλώσεις των Ευρωπαίων ενα-
ντίον της Τουρκίας, την οποία και χρειά-
ζεται η Δύση! Έτσι, την ώρα που η προ-
σβλητική για την ανεξαρτησία οποιου-
δήποτε κράτους συμπεριφορά των 
Τούρκων, στο Αιγαίο και τη Θράκη, συνε-
χίζεται, η Ελλάδα ετοιμάζεται να δεχτεί τον 

σουλτάνο που παραμένει ανεπιθύμητος 
στις δυτικές καγκελαρίες, για να του προ-
σφέρει γην και ύδωρ στη χώρα μας και 
την Κύπρο, μαζί με τον Αναστασιάδη, ως 
αντάλλαγμα για μια έστω σχετική  απομά-
κρυνση του Ερντογάν από τη Ρωσία. 

Ανάλογες κινήσεις γίνονται και σε σχέση 
με τα Σκόπια, όπου οι Αμερικανοί και ο 
Κοτζιάς βιάζονται να λύσουν όπως-όπως 
το ζήτημα και να εντάξουν τη FYROM 
στο ΝΑΤΟ, όσο ο φιλορώσος Γκρούεφ-
σκι δεν βρίσκεται στα πράγματα! Ενώ την 
ίδια στιγμή ο λαλίστατος υπουργός Εξω-
τερικών αφήνει τον φιλότουρκο –αλλά και 
φιλοαμερικανό–  Ράμμα να οργιάζει ενα-
ντίον της ελληνικής μειονότητας στην Αλ-
βανία.

Ο Καμμένος πουλάει βλήματα, με τον 
τρόπο του μάλιστα, στη Σαουδική Αραβία, 
για να χρησιμοποιηθούν εναντίον των φι-

λοϊρανών της Υεμένης . 

Και όλα αυτά σε μια στιγμή που τα σύν-
νεφα του πολέμου πυκνώνουν στη Μέση 
Ανατολή και οδηγούμαστε σε νέες μείζο-
νες αντιπαραθέσεις. Οι κυβερνητικοί σαλ-
τιμπάγκοι σκοπεύουν μήπως να ανατρέ-
ψουν την παραδοσιακά ουδέτερη πολιτι-
κή της Ελλάδας στην περιοχή, μεταβάλ-
λοντάς την σε όργανο μιας αντιρωσικής, 
αντιϊρανικής και αντιαραβικής πολιτικής; 
Κάτι τέτοιο εγκυμονεί τεράστιους κινδύ-
νους και απειλεί να στρέψει τη Ρωσία ενά-
ντιά μας, και μάλιστα στην Κύπρο. Ας θυ-
μηθούμε τα καλά του κριμαϊκού πολέ-
μου, όταν οι Ρώσοι, εξαιτίας της συμμε-
τοχής μας, έστρεψαν τους Βουλγάρους 
εναντίον μας. Αν τώρα στηρίξουν τους 
Τούρκους; 

Γιατί είναι ένα πράγμα να εκμεταλλευ-
τούμε την αντίθεση του Ισραήλ, της Αιγύ-

πτου και εν μέρει των ΗΠΑ και της Ευ-
ρώπης, με την Τουρκία του Ερντογάν, συ-
νάπτοντας επωφελείς, αμυντικού τύπου 
επιμαχίες, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα 
τις παραδοσιακές μας φιλικές σχέσεις με 
το Ιράν ή τη Ρωσία, και είναι ένα δεύτερο 
να μεταβληθούμε σε τυφλό όργανο μιας 
επιθετικής ψυχροπολεμικής πολιτικής. Η 
Ελλάδα έχει αντίθεση μόνο με την επιθετι-
κή νεοθωμανική Τουρκία που μας απει-
λεί σε Κύπρο, Αιγαίο και Θράκη, και με 
κανέναν άλλον. 

Και όμως, οι εξουσιολάγνοι της κυβέρ-
νησης είναι έτοιμοι να γίνουν ατζέντηδες 
μιας επικίνδυνης πολιτικής στην περιοχή 
και ταυτόχρονα να χρησιμοποιούνται και 
ως ενδιάμεσοι μιας «προσέγγισης» με τον 
βασικό μας αντίπαλο, την Τουρκία! Για 
τον ελληνικό λαό, λοιπόν, μόνο μια απά-
ντηση υπάρχει. Όχι στην επίσκεψη Ερ-
ντογάν στην Αθήνα.
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ομάδα έκδοσης: 
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

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

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

σΥΝδροΜΗ (1 εΤοσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜοσ λογΑρΙΑσΜοΥ:
116/772277-01 - εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

το επόμενο φύλλο της ρηξηΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2017

Στο παρά πέντε

Έχουν συμπληρωθεί τέσσερα χρόνια από την δολοφονία του 
Παύλου Φύσσα και η δίκη της Χρυσής Αυγής ακόμα να ολο-
κληρωθεί, με ευθύνη της κυβέρνησης. Οι νεο-λαλιώτηδες  
του Μαξίμου συντηρούν το τέρας της ακροδεξιάς ως μπαμπού-
λα, για να ταυτίζουν την κριτική απέναντι στον εθνομηδενισμό 
τους, ως ακροδεξιά κριτική. Το κόλπο το είχε πρώτα χρησιμο-

ποιήσει στις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας με την δημιουργία του ΛΑΟΣ του 
Καρατζαφέρη, το Πασόκ του Λαλιώτη. Τα αποτελέσματα γνωστά, η Ελλάδα απέ-
κτησε ακροδεξιό κόμμα με βουλευτική παρουσία, που άνοιξε τον δρόμο για την 
Χρυσή Αυγή. 

Το αποτέλεσμα είναι η δίκη ελάχιστα να απασχολεί την κοινή γνώμη προς 
όφελος της ηγετικής ομάδας της ΧΑ που πιστεύει ότι μπορεί να πέσει στα μαλα-
κά. Παρόλα αυτά οι καταθέσεις των προστατευμένων μαρτύρων έχουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, μιας και αυτοί αποτελούσαν μέλη της. Ο μάρτυρας Α δήλωσε στο δι-
καστήριο για την στρατιωτική οργάνωση της ΧΑ: «Στη Μαλακάσα πήγα τρεις φο-
ρές για εκπαίδευση. Σκληρή εκπαίδευση, με πολύ πόνο. Ήμασταν εκεί 30-35 
άτομα με εκπαιδευτές διάφορους και ένας από αυτούς ήταν απόστρατος. Εκεί 
υπεύθυνος της ομάδας ήταν και ο Ρουπακιάς, είχε αξίωμα, μπορούσε να πηγαί-
νει παντού, όχι σαν κι εμάς. Μιλούσε με τους μεγάλους. Εκεί είχε έρθει και ο Κα-
σιδιάρης που παρακολουθούσε, αλλά μια φορά μάς έκανε και εκπαίδευση, πο-
λεμικές τέχνες».  Για τα Τάγματα Εφόδου: «Τα τάγματα εφόδου ήταν με 20 ή 30 
άτομα. Φορούσαν μαύρα παντελόνια και μπλούζα της ΧΑ …είχαμε στυλιάρια με-
γάλα που υποτίθεται ότι ήταν σημαίες. Τα τάγματα τα είχαμε για τους ξένους και 
για εκείνους που δεν θέλανε τη ΧΑ. Είχαμε επικεφαλής που έδινε το σύνθημα 
για το "ντού" και το κάναμε». 

Για τον Παύλο Φύσσα δήλωσε ότι η Οργάνωση τον είχε στοχοποιήσει έναν 
χρόνο πριν για την δράση του, ενώ για τις άκρες που διατηρεί στην δικαιοσύνη 
ανέφερε ότι ο φάκελος της δικογραφίας με όλες τις καταθέσεις για την δολοφο-
νία του Φύσσα είχε πάει στα γραφεία της Χρυσής Αυγής Νίκαιας και του Πειραιά, 
«ολόκληρος σε φωτοτυπίες πριν τελειώσουν οι καταθέσεις». Τέλος, ανέφερε 
ότι όταν αποχώρησε από την ΧΑ, ο ίδιος και η σύζυγος του δέχτηκαν απειλές από 
Χρυσαυγίτες ότι αν φύγει και μιλήσει για την δράση της ΧΑ θα τους κάψουν ζω-
ντανούς. Να επισημάνουμε ότι είναι τόσο καλά προστατευόμενος μάρτυρας από 
δικαιοσύνη και Αστυνομία, που κατονομάστηκε τρεις φορές από τους συνηγό-
ρους της ΧΑ.           Γ.Ξ.

Στο παρά πέντε

!

Για την υπόθεση Αμίρ «Όμορφος νέος κόσμος» της εργασίας

Υ 
πολογιστές, ρομπότ, δίκτυα, αλγόριθμοι εμφανίζονται παντού και επι-
βεβαιώνουν ότι το αποτέλεσμα της, εν εξελίξει, ταχύτατης «ψηφια-
κής επανάστασης», αποτελεί βόμβα μεγατόνων στο όποιο κοινωνικό 

κράτος απέμεινε. Ενδεικτικό το παράδειγμα της γερμανικής αυτοκινητοβι-
ομηχανίας: 9.000 νέες θέσεις εργασίας στην ψηφιακή διαχείριση, αλλά και 
απώλεια 23.000 «άχρηστων». Επιπλέον, «η ψηφιοποίηση των πάντων» προ-
καλεί αύξηση στις ψυχικές ασθένειες (κατάθλιψη, φοβίες, Burn-Out) εξαιτί-
ας των αλλαγών στον χώρο εργασίας, καθώς η τεχνολογία γίνεται όλο και 
πιο σύνθετη, εκτελείται από λιγότερους με περισσότερες ευθύνες και σε συ-
νεχώς μειούμενους χρόνους.  Βεβαίως, οι οπαδοί του τεχνολογικού εκσυγ-
χρονισμού και της «αόρατης» οικονομίας του αέναου κέρδους επιχαίρουν, 
καθώς μια σειρά από μελέτες (π.χ. της ING-DiBa-Bank) προβλέπουν ότι, την 
επόμενη δεκαετία περίπου τα μισά επαγγέλματα θα είναι πλέον αυτοματο-
ποιημένα. Μαζί τους πανηγυρίζει και σύμπας ο πολιτικός κόσμος, που ενώ 
ψευδολογεί ανερυθρίαστα για «ίσες ευκαιρίες» και «χιλιάδες νέες θέσεις ερ-
γασίας», ουσιαστικά έχει αποδεχτεί «χωρίς εναλλακτική» το νέο εργασιακό 
«πνεύμα εποχής» και τον νέο μεσαίωνα στις εργασιακές σχέσεις.

Β. Στ.

Υ 
πάρχουν δύο επί-
πεδα σχετικά με το 
περιστατικό της επί-

θεσης στο σπίτι της οικογέ-
νειας του Αμίρ, από το Αφ-
γανιστάν. Το πρώτο είναι 
σχετικά εύκολο να αντιμε-
τωπίσουμε, καθώς αφορά 
την ίδια επίθεση, η οποία 
αυτονοήτως είναι καταδι-
καστέα: Καταδικαστέα ως 
πράξη κατατρομοκράτη-
σης του αδυνάμου. ως πρά-
ξη αποπροσανατολισμού, 
καθώς τέτοιες πρακτικές 
υπονομεύουν οποιαδήπο-
τε ψύχραιμη, σοβαρή και 
αποτελεσματική συζήτη-
ση σχετική με τα αδιέξοδα 
του μεταναστευτικού. τέλος, 
καταδικαστέας ως προβο-
κάτσια που «ταΐζει» μια 
προπαγανδιστική μηχα-
νή με την οποία πρέπει να 
ασχοληθούμε περαιτέρω. 
Η δημοσιοποίηση της επί-
θεσης κινητοποίησε τα-
χύτατα τους επικοινωνι-
ακούς μηχανισμούς της 
κυβέρνησης, όπου στήθη-
κε η γνωστή φιέστα με τον 
πρωθυπουργό να υποδέ-
χεται τον μικρό με την οι-
κογένειά του, να του χα-
ρίζει μια σημαία κ.ο.κ. Το 
σχεδόν παβλοφικών αντα-
νακλαστικών μήνυμα, που 
επιδίωξε να περάσει το 
Μαξίμου, είναι πως ο πρω-
θυπουργός είναι «ευαίσθη-
τος», πιο ευαίσθητος από 
τον μέσο όρο, και απαντά-
ει άμεσα και κατηγορημα-
τικά στην επιθετική εξά-
πλωση ενός ρατσισμού 
εντός της εκπαίδευσης. 

Για τις ανάγκες αυτού 
του αφηγήματος, οι ίδιοι 
μηχανισμοί έπλεξαν ένα 
περίγραμμα συνωμοσί-
ας σύμφωνα με το οποίο 
ο μικρός αρχικώς στοχο-
ποιήθηκε από τον καθη-
γητή και τον σύλλογο δι-
δασκόντων, ο οποίος τάχα 
αφαίρεσε αυθαιρέτως τη 
σημαία από τον μικρό μα-

θητή, για να την παραδώ-
σει εκ νέου με κλήρωση 
σε Αλβανό συμμαθητή του. 
Για την ακρίβεια αυτών των 
ισχυρισμών, που δυστυ-
χώς το υπουργείο Παιδεί-
ας έδειξε να στηρίζει, προ-
αναγγέλλοντας σχετική 
ένορκη διοικητική εξέτα-
ση, έχουν ήδη απαντήσει η 
Διδασκαλική Ομοσπονδία 
Ελλάδος (ΔΟΕ), αλλά και 
το υπεράνω πάσης υποψί-
ας ΠΑΜΕ με ανακοινώσεις 
του, όπου καταγγέλλεται 
η κυβερνητική μεθόδευ-
ση και η προπαγανδιστική 
συρραφή μισής αλήθειας 
με πολλά ψεύδη. Και, εξάλ-
λου, ο μικρός Αμίρ δεν είχε 
και τυπικά το δικαίωμα να 
είναι σημαιοφόρος, γιατί εί-
ναι μαθητής της πέμπτης 
και όχι της έκτης, έχει με-
ρικούς μήνες παρουσία 
στο σχολείο και όχι δύο 
χρόνια, όπως επιβάλλεται, 
και προφανώς δεν γνωρί-
ζει και ελληνικά! Όλα αυτά 
ως αποτελέσματα της πά-
λης ενάντια στην αριστεία!  

Και, όπως γνωρίζου-
με, το μεταναστευτικό έχει 
αναχθεί σ' ένα από τα κε-
ντρικά εργαλεία προπα-
γάνδας που χρησιμοποιεί 
η κυβέρνηση, σε μια απελ-
πισμένη προσπάθεια να 
εξωραΐσει την εικόνα της. 
Σημασία έχει ως προς αυ-
τήν να επισημάνουμε μια 
τεράστια αντίφαση: Μέσα 
σε ένα καθεστώς «διαρ-
κούς χρεοκοπίας» όπου οι 
επιλογές της κυβέρνησης 
βαθαίνουν την καταστρο-
φή της ελληνικής κοινω-
νίας, διαμορφώνοντας ένα 
πλαίσιο που διώχνει τους 
ίδιους τους πολίτες από τη 
χώρα τους, έρχεται ο πρω-
θυπουργός να πάρει μια 
(πάντα μεμονωμένη πε-
ρίπτωση) για να μας απο-
δείξει την ευαισθησία του.

Γ.Ρ.

Η Δίκη της Χρυσής Αυγής
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Ο ελληνισμός βρίσκεται σε ένα 
ιστορικό ναδίρ. Πλέον δεν διαθέτει 
την οικονομική ηγεμονία στην πε-
ριοχή, μια ηγεμονία την οποία δι-
ατηρούσε μέχρι το 1922, δεν έχει 
κανέναν πληθυσμιακό δυναμισμό 
–ο ελληνικός πληθυσμός μειώνε-
ται και το πληθυσμιακό ισοζύγιο, με 
τον διαχρονικό κακό μας δαίμονα, 
την Τουρκία, έχει ανατραπεί ριζι-
κά–, δεν διαθέτει προφανώς και την 
απαραίτητη αμυντική  δυνατότητα. 
Και πριν από όλα, δεν διαθέτει πλέ-
ον την αυτοπεποίθηση και την πί-
στη «στο πεπρωμένο», που στο πα-
ρελθόν κινητοποιούσε και εμψύ-
χωνε τους  Έλληνες που εμφανίζο-
νται καταπτοημένοι, καταθλιπτικοί, 
χωρίς κέφι και κουράγιο για δημι-
ουργία και μεγάλες εξορμήσεις. 

Ε 
άν παραμείνουμε βυθι-
σμένοι σε αυτή την κατά-
σταση της καθολικής πα-
ρακμής, είναι προφανές 

πως δεν έχουμε καμία τύχη και δυ-
νατότητα επιβίωσης πέρα από τον 
21ο αιώνα, δεδομένης και της γεω-
πολιτικής μας θέσης, για την οποία 
τόσες φορές έχουμε μιλήσει. Κατά 
συνέπεια, είναι η ώρα της αφύπνι-
σης, όπως συχνά υπογραμμίζουμε. 
Πώς όμως, και επί τη βάσει ποιών 
δεδομένων, μια τέτοια αφύπνιση θα 
μπορούσε να αποτελέσει μια ρεαλι-
στική λύση; 

Ό,τι έχει απομείνει στον σύγχρο-
νο ελληνισμό είναι κατ’ εξοχήν η με-
γάλη του παράδοση. Μια παράδο-
ση ανεπανάληπτη, που αρχίζει από 
την ελληνική αρχαιότητα, συνεχίζε-
ται με τον χριστιανισμό –και όχι μόνο 
την ορθοδοξία– και φθάνει μέχρι τις 
μέρες μας, με το δημοτικό τραγούδι, 
τον Σολωμό, τον Καβάφη, τον Σεφέ-
ρη. Η Ελλάδα αποτελεί πλέον μια μι-
κρή χώρα στο οικονομικό και πολι-
τικό πεδίο, αλλά διατηρεί ακόμα τα 
στοιχεία μιας μεγάλης πολιτισμικής 
παράδοσης, της πολιτισμικής υπερ-
δύναμης που υπήρξε ο ελληνισμός. 

Αυτή η ακόμα υπαρκτή παράδο-
ση είναι το τελευταίο στοιχείο ισχύος, 
κυριολεκτικά πλανητικών διαστάσε-
ων, που μας έχει απομείνει. Και δεν 
έχουμε άλλη λύση από την επένδυ-
ση σε αυτό το στοιχείο ακριβώς. Η 
επένδυση στην παιδεία και τον πο-
λιτισμό, η ριζική «επιστροφή» στην 
παράδοση μας είναι το μόνο υπερό-
πλο που διαθέτουμε.

Πώς οι Έλληνες κάτοικοι του 
Ανατολικού Αιγαίου θα αντέξουν 

στα κύματα των Τούρκων τουρι-
στών και επιχειρηματιών, που στα-
διακά κατακλύζουν τα νησιά μας, 
εάν δεν έχουν μια ισχυρή πολιτι-
σμική ταυτότητα; Εάν δεν είναι πει-
σμένοι πως όντως αποτελούν έναν 
ιδιαίτερο λαό, η επιβίωση και η συ-
νέχεια του οποίου έχει σημασία για 
τον παγκόσμιο πολιτισμό;

Πώς οι νεώτεροι Έλληνες θα αν-
θέξουν στην πολιτισμική επίθεση 
της παγκοσμιοποίησης, αν θεωρούν 
τα αγγλικά «ανώτερα» από τη γλώσ-
σα τους, αν θεωρούν τη δική τους 
παράδοση υποδεέστερη, και είναι 
έτοιμοι να την αντικαταστήσουν με 
τα άθλια greeklish του διαδικτύου; 
Και πώς θα μπορέσουν οι Έλληνες, 
που έχουν μεταναστεύσει στο εξω-
τερικό, να διατηρήσουν την ταυτότη-
τά τους εάν δεν έχουν συνείδησή της 
ιστορικής τους ιδιαιτερότητας;

Πώς θα μπορέσουν οι Κρητικοί 
να αντέξουν στα ρεύματα του εθνο-
μηδενισμού και της τουριστικής λαί-
λαπας, που αλλοιώνουν την πατρο-
παράδοτη ελληνική τους συνείδη-

ση, και η οποία έδωσε έναν Greco, 
ένα Αρκάδι και έναν Ελευθέριο Βε-
νιζέλο, εάν δεν παραμένουν βαθείς 
γνώστες και κοινωνοί της παράδο-
σής τους;

Πώς θα μπορέσει η Ορθοδο-
ξία, ως στοιχείο ταυτότητας του ελ-
ληνισμού, να αντιμετωπίσει τα δυ-
τικά δόγματα, έναν κακώς εννοού-
μενο οικουμενισμό, ακόμα περισ-
σότερο μια πανταχού παρούσα και 
κυρίαρχη απόρριψη της πνευματι-
κότητας του ανθρώπου, αν οι Έλλη-
νες –και κάποτε και η ίδια η Εκκλη-
σία– δεν κατανοήσουν πως η Ορθο-
δοξία είναι η πνευματική συνέχεια 
της αρχαίας Ελλάδας και πως, χωρίς 
την Ορθοδοξία δεν νοείται η νεώτε-
ρη ελληνική ταυτότητα – ακόμα και 
για όσους δεν διαθέτουν μεταφυσι-
κές πίστεις και ανησυχίες; 

Οι Έλληνες εφοπλιστές αποτε-
λούν το τελευταίο οικονομικό υπό-
λειμμα του οικουμενικού ελληνι-
σμού και της ελληνικής παράδοσης, 
που ήταν πάντα, από την αρχαιότη-
τα, μια ναυτική παράδοση. Αν εί-
χαν κρατήσει κάτι από την ιστορι-
κή συνείδηση των Κουντουριωταί-
ων ή της Μπουμπουλίνας –που θυ-
σίασαν όλο τον πλούτο τους για την 
Επανάσταση– και είχαν παρέμβει, 
στη διάρκεια της κρίσης και μάλιστα 
στις απαρχές της, με ένα ομολογιακό 
δάνειο, που θα μπορούσε να κινητο-
ποιήσει και όλο τον απόδημο ελλη-
νισμό, δεν θα είχαν διασώσει την ελ-
ληνική οικονομία από τα μνημόνια; 
Αναμφίβολα!

Αλλά πώς να συμβεί κάτι τέτοιο 
όταν η κουλτούρα τους απομακρύ-
νεται όλο και περισσότερο από την 

ελληνική, ενώ η κυρίαρχη ιδεολογία 
του ελληνικού κράτους, από την αξέ-
χαστη εποχή Σημίτη, είναι ο εθνομη-
δενισμός; Και όταν ακόμα και εκεί-
να τα πνευματικά καθιδρύματα που 
χρηματοδοτούν, όπως το Ίδρυμα 
Ωνάση ή το Ίδρυμα Νιάρχου, προ-
ωθούν αντίθετα την απομάκρυνση 
από την ελληνική παράδοση ;

Αν οι Έλληνες ξενοδόχοι είχαν 
συνείδηση της ταυτότητάς τους, του 
γένους τους, θα είχαν μεταβάλει τις 
επιχειρήσεις τους σε μηχανισμούς 
διάδοσης της ελληνικής κουλτού-
ρας, του ελληνικού πολιτισμού και 
ενίσχυσης της εγχώριας παραγω-
γής! Χωρίς μάλιστα να χάνουν τίπο-
τε από τα ευρώ που τόσο λατρεύουν! 

Αν οι Έλληνες αρχαιολόγοι αγα-
πούσαν όλο τον ελληνισμό, στη δι-
αχρονία του, δεν θα αντιπαρέθεταν 
την αρχαιότητα με το Βυζάντιο και 
δεν θα κυριαρχούνταν από μηδενι-
στές που έκαναν ό,τι μπορούσαν για 
να θάψουν ακόμα και την Αμφίπολη. 

Αν οι Έλληνες φιλόλογοι πονού-
σαν πραγματικά τη γλώσσα και τον 
λαό τους, θα είχαν μεταβάλει τις τά-
ξεις των σχολείων τους σε «κρυ-
φά σχολειά», όπου θα δίδασκαν και 
το πολυτονικό σύστημα γραφής και 
στοιχεία της καθαρεύουσας, ώστε να 
μπορούν οι νέες γενιές να διαβάζουν 
τουλάχιστον τον Παπαδιαμάντη! 

Αν οι Έλληνες Πανεπιστημιακοί 
και οι «Αθάνατοι» της Ακαδημίας 
είχαν συνείδηση μιας υψηλής απο-
στολής, θα είχαν χτίσει, κυριολεκτικά 
με τα χέρια τους, μια μεγάλη σχολή 
Αριστοτελικών Σπουδών στα Στά-
γειρα, Πλατωνικών στην Ακαδημία 
Πλάτωνος, μια Ιατρική Ακαδημία 
στην Κω, μια Ορθόδοξη Ακαδημία 
διεθνούς εμβέλειας στη Θεσσαλονί-
κη, ένα διεθνές κέντρο Εταιρισμού 
στα Αμπελάκια.

Αν η Εκκλησία και οι ιεράρ-
χες μας γνώριζαν τι πραγματικά εκ-
προσωπούν, θα είχαν εμφυσήσει 
στον κλήρο μας στο σύνολό του ένα 
πνεύμα αυταπάρνησης και προσφο-
ράς, θα είχαν γεμίσει όλη τη χώρα με 
πνευματικά ιδρύματα, θα επέμεναν 
στην ουσία της παράδοσής μας και 
όχι στους χρυσοποίκιλτους τύπους 
και θα πρωτοστατούσαν σε όλες τις 
μεγάλες πνευματικές κινήσεις του 
γένους. Αν.. Αν... Αν...

Όλα αυτά, στην πραγματικότητα, 
είναι πλέον τα μόνα εφικτά, διότι δεν 
απαιτούν πολλά χρήματα και υπέ-
ρογκες επενδύσεις, απαιτούν απλώς 
(!) μια βαθειά και ριζική αλλαγή προ-
σανατολισμού, απαιτούν μια μεγάλη 

πολιτιστική «επανάσταση». Μια πο-
λιτιστική επανάσταση που θα προ-
ωθήσει την επένδυση στην παιδεία, 
στον πολιτισμό, στην έρευνα, στην 
αναβάθμιση της παράδοσης, τη σύν-
δεσή της με τον σύγχρονο κόσμο.

Πολλοί στις Ελλάδα, σήμερα, 
«θαυμάζουν» το Ισραήλ και το θε-
ωρούν και ως προνομιακό εταίρο 
της Ελλάδας στο ταραγμένο γεωπο-
λιτικό μας περιβάλλον. Ο υποφαι-
νόμενος δεν συμπαθεί τη σιωνιστι-
κή πολιτική του εξανδραποδισμού 
των Παλαιστινίων, και πιστεύω εξάλ-
λου πως, σε βάθος χρόνου, Ισραηλι-
νοί και Παλαιστίνιοι θα πρέπει να 
συμβιώσουν ειρηνικά ενώ δεν εί-
μαι υπέρμαχος και των αποκλειστι-
κών συμμαχιών. Ωστόσο, δεν μπο-
ρώ να μην αναγνωρίσω πως το Ισ-
ραήλ κατόρθωσε σε μεγάλο βαθ-
μό να κάνει αυτά που δεν κάναμε 
εμείς. Ανέστησε μια νεκρή γλώσ-
σα, τα αρχαία εβραϊκά, και την επέ-
βαλε εκ νέου! Ανέπτυξε μια σύγ-
χρονη τεχνολογία, χρησιμοποιώ-
ντας την αγροτική παραγωγή και 
τους εξοπλισμούς, και σήμερα πρω-
τοπορεί, μαζί με τη Silicon Valley, 
στα ηλεκτρονικά, την πληροφορική, 
την αγροτική βιοτεχνολογία.  Έχει 
μεταβάλει την παράδοση του σε 
αναπόσπαστο στοιχείο της δυτικής 
κουλτούρας, κ.λπ. κ.λπ. Βεβαίως στη-
ρίχτηκε προνομιακά στη Δύση και 
τις ΗΠΑ, αλλά αυτό δεν θα αρκού-
σε εάν, εξαιτίας του ολοκαυτώματος, 
δεν ανέπτυσσε μια κουλτούρα επι-
βίωσης, με κάθε τίμημα, ακόμα και 
τον εξανδραποδισμό των γηγενών 
Παλαιστινίων. Μια κουλτούρα που 
θεωρεί τους Εβραίους τον περιού-
σιο λαό που πρέπει να διασωθεί με 
κάθε τίμημα.

Εμείς, από την άλλη πλευρά, πα-
ρότι υπήρξαμε μια παγκόσμια οι-
κουμενική δύναμη, γνωρίσαμε έναν 
σταδιακό εξανδραποδισμό στη διάρ-
κεια πολλών αιώνων. Και παρ’ όλα 
αυτά όχι μόνο δεν αποκτήσαμε ένα 
ισχυρό ένστικτο αυτοσυντήρησης 
αλλά, αντίθετα, είμαστε διατεθειμέ-
νοι να σκορπίσουμε στα τέσσερα ση-
μεία του ορίζοντα, περιφρονώντας 
κυριολεκτικά τον εαυτό μας. Τι άλλο 
σημαίνει άραγε η κυριαρχία του μί-
σους ενάντια στο έθνος που κυ-
ριαρχεί σε ένα μεγάλο κομμάτι των 
ελίτ και της νεολαίας μας; 

Άραγε, την ύστατη στιγμή, στηρι-
ζόμενοι σε αυτή την ασύγκριτη ιστο-
ρική παράδοση θα δειχτούμε ικα-
νοί για τη «μεγάλη επιστροφή»; Εί-
ναι στο χέρι μας.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Έσχατο καταφύγιο
αν παραμείνουμε βυθισμένοι στην καθολική παρακμή δεν έχουμε κάμια ελπίδα ανάτασης

“ 
η ακόμα υπαρκτή 

παράδοσή μας είναι 

το τελευταίο στοι-

χείο ισχύος που μας 

έχει απομείνει. και 

δεν έχουμε άλλη 

λύση από την επέν-

δυση σε αυτό το 

στοιχείο ακριβώς. 
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«Λίγη καρδιά, λίγο τσαγανό, λίγο 
υπερηφάνεια, λίγο εθνικό φρό-
νημα και θέληση ζητώ», είπε ο 
μητροπολίτης Κονίτσης, πριν 
λίγο καιρό.

Α 

φορμή τα προβλήματα 
της ελληνικής μειονότη-
τας στην περιοχή, όπως 
καταγγέλλουν οι κάτοικοι: 

Η πατρίδα μάς έχει ξεχάσει... λένε. Η 
συστηματική κατεδάφιση των σπι-
τιών των  ομογενών, είναι προσπά-
θεια εξόντωσης της μειονότητας, οι-
κονομικής στην αρχή  και φυσικής 
μετά.

Οι Έλληνες της Β. Ηπείρου έχουν 
θρησκευτική, ιστορική και πολιτι-
σμική παράδοση. Μια συνέχεια χι-
λιάδων ετών.

Εδώ και μια τριετία, όμως, αρπά-
ζουν τις περιουσίες των Ελλήνων με 
τη δικαιολογία της τουριστικής ανά-
πτυξης .

Στις ελληνικές πόλεις της Χιμά-
ρας ή στους Αγ. Σαράντα οι κάτοι-
κοι τρομοκρατούνται. Ειδοποιητήρια 
για γρήγορη εκκένωση σπιτιών, μια 
άγρια  κατατρομοκράτηση και συ-
νεχείς απειλές σε ανθρώπους, συλ-
λόγους, σωματεία, μαζί  με πογκρόμ 
κατά των ομογενών μας που έχουν 
κυβερνητικές θέσεις ή στη διοίκηση.

Το λεγόμενο «οικιστικό σχέ-
διο», που ξεκίνησε  πρόσφατα, πε-
ριλαμβάνει  απαλλοτριώσεις 40.000 
στρεμμάτων, ελληνικής γης στο με-
γαλύτερο μέρος.

Εθνικιστές Αλβανοί, με πρόσχη-
μα τους Τσάμηδες, η οργάνωση 
«Μεγάλη Αλβανία» και μεμονωμέ-
νες ομάδες, τρομοκρατούν τον ελλη-
νικό πληθυσμό .

Η ανάπλαση αυτή που επικα-
λούνται έχει σαν στόχο την οριστική 
δήμευση όλων των περιουσιών και 
κατεδαφίσεις ακινήτων (σπίτια και 
μικροεπιχειρήσεις), ώστε να αλλά-
ξει το ιδιοκτησιακό, αλλά και την οι-
κονομική εξόντωση. Έτσι θα αλλάξει 
ολόκληρος ο χάρτης της επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας, αφού, με 
την  κρατικοποίηση της γης, θα γίνει 
μια νέα πια επαγγελματική τουριστι-
κή γη.

 Οι πολλές φωτιές που το περα-
σμένο καλοκαίρι κατέκαψαν την πε-
ριοχή θεωρήθηκαν ύποπτες, γιατί 
ίσως εξυπηρετούν σκοπιμότητες για 
μεγαλύτερη εκρίζωση του ελληνι-
κού στοιχείου.

 Η ελληνική πολιτιστική μας κλη-

ρονομιά, η γλώσσα, η παιδεία, διώ-
κονται. Πινακίδες άλλαξαν, εκπο-
μπές σε ράδιο ή τηλεόραση σίγησαν, 
όλα χάνονται .

Το μόνο που υπάρχει είναι η 
εγκατάλειψη, η λεηλασία και η αλλοί-
ωση της  ιστορικής φυσιογνωμίας .

Με τη διαφθορά, τον εθνικισμό 
και την κάθε μορφής βίας ή καταπί-
εσης, ανοίγει ο δρόμος για την ομη-
ρία, τις καταπατήσεις και τον φόβο.

Τελικός στόχος όλων είναι η 
πληθυσμιακή αλλοίωση. Η ελλη-
νική μειονότητα πονάει, υποφέρει, 
εκτοπίζεται, φεύγει από τα μεγάλα 
αστικά κέντρα και υποχωρεί σε  μι-
κρά χωριά κουρασμένη, ανήμπορη, 
απαισιόδοξη, με τα μάτια στραμμέ-
να στην «πατρίδα» και ένα πελώριο 
γιατί;;;

Ξέρουν και αυτοί που πρόλα-
βαν κι έφυγαν, ότι δεν μπορούν να 
γυρίσουν πια και να πεθάνουν στη 
γη τους, γιατί δεν τους αναγνωρίζε-

ται τίποτα, τα χωριά που κατοικούν 
οι ομογενείς είναι διοικητικά πια 
ενταγμένα σε περιοχές με μουσουλ-
μάνους.

Ο πρόσφατα ψηφισθείς νόμος 
για τις μειονότητες της γείτονος είναι 
ένα ακόμη βήμα πίσω, για τον λίγο 
και γερασμένο πια ελληνικό πληθυ-
σμό .

Το πολιτικό αυτό θέμα το βαφτί-
ζουν οι γείτονες σε δήθεν αμιγώς οι-
κονομικό, μιας και οι αντιδράσεις 
μας περιορίζονται σε κατεδαφίσεις- 
αποζημιώσεις.

Ούτε τα θέματα των στρατιωτικών 
νεκροταφείων ή της ΑΟΖ λύνονται.

Οι γείτονες είναι μόνιμα εγκλω-
βισμένοι σε εθνικιστικές και μεγαλο-
ϊδεατικές αντιλήψεις, αδιαφορώντας 
και για τις καλές σχέσεις με τους γεί-
τονες, αλλά και για τα  πρωτόκολλα 
του συμβουλίου της Ε.Ε .

Και η μητέρα πατρίδα τι κάνει; 
Δεν βλέπει; Δεν ακούει; Δεν πονάει;

Ίσως αυτά είναι ψιλά γράμματα, 
εθνικιστικές κορόνες, μιας και τόσα 
χρόνια λέγαμε το αμίμητο: «Δεν 
υπάρχει Β. Ήπειρος, αλλά μόνο νότι-
ος Αλβανία». Θλιβερά λόγια παλιών 
ετών, που η ηχώ τους μας σπάει τα 
τύμπανα. Αριστερή ιδεολογική ηγε-
μονία, θα  πουν μερικοί. Ούτε αυτό. 
Απλώς μια ασόβαρη πολιτική, που 
τρέχει πάντα πίσω  από τα γεγονότα.

Οι δεσμοί των ομογενών με την 
Ελλάδα και η διατήρηση της ιστορι-
κής μνήμης και συνείδησης θα μεί-
νουν ζωντανά μονο όσο το ελληνικό 
στοιχείο υπάρχει, αναπνέει  και ζει 
ελεύθερο.

Καλά μας μυαλά.

ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ      

!Του «Διδύμιου»

Η ανάπλαση αυτή που επικαλούνται έχει σαν στόχο την οριστική δήμευ-
ση όλων των περιουσιών και κατεδαφίσεις ακινήτων (σπίτια και μικροεπι-
χειρήσεις), ώστε να αλλάξει το ιδιοκτησιακό, αλλά και την οικονομική εξό-
ντωση.

“ 

εδώ και μια τρι-

ετία όμως αρ-

πάζουν τις περι-

ούσιες των ελ-

λήνων με τη δι-

καιολογία της 

τουριστικής ανά-

πτυξης.

Η Βόρεια Ήπειρος ψυχορραγεί
ο αλβανικός μεγαλοϊδεατισμός και η εξόντωση του ελληνισμού

Μιά ἐπίσκεψη σάν φτυσιά
Ἡ ἐπίσκεψη στήν Ἄγκυρα τοῦ Νίκου 
Κοτζιᾶ συνοδεύτηκε ἀπό τήν ἐπίσκε-
ψη τοῦ δυτικοθρακιώτη ἀντιπροέ-
δρου τῆς τουρκικῆς κυβέρνησης Χακάν 
Τσαβούσογλου στή Θράκη, μέ ὅλο τό 
τσοῦρμο τῶν σεσημασμένων ὑπονο-

μευτῶν τῆς κυριαρχίας μας στήν περιοχή. Ἡ ἐπίσκε-
ψη ἦταν ἄλλη μία κατάμουτρη προσβολή τῆς ἑλληνικῆς 
κυριαρχίας στήν περιοχή, μέ τόν Τοῦρκο ἐπίσημο νά 
ἐπισκέπτεται τούς παράνομους συλλόγους Ξάνθης καί 
Κομοτηνῆς, καί τούς ντεμέκ “ἐκλεγμένους μουφτῆδες” 
– ὑπαλλήλους του. Παρότι τήν τελευταία στιγμή ἀνα-
κοινώθηκε πώς θά τόν συνοδεύει ὁ ὑφ. Ἐξωτερικῶν 
Γ. Ἀμανατίδης, τελικά ἡ συνοδεία ἀφοροῦσε μόνο συ-
γκεκριμένα μέρη τοῦ προγράμματος, τά πιό τυπικά κι 
ἀνώδυνα: στά μειονοτικά σχολεῖα.

Στά ὑπόλοιπα, καί ἰδίως στά πομακοχώρια Ἐχῖνος 
καί Κένταυρος ὀργίασαν οἱ ἐπαγγελματίες “Τοῦρκοι” 
τῆς περιοχῆς. Μέχρι καί πανώ μέ τά μοῦτρα τοῦ 
Ἐρντογάν ἀνήρτησαν (βλ. φωτό), καλώντας τον στόν 
Κένταυρο ὡς “ἐλπίδα ὅλων τῶν μουσουλμάνων τοῦ κό-
σμου”! Ἀναρωτιόμαστε, σέ ποιάν χώρα τοῦ κόσμου 
ἀφήνεται ἔτσι ἕνας ξένος ἐπίσημος νά ἁλωνίζει ὅπου 
γουστάρει, νά λέει ὅ,τι θέλει καί νά μήν ὑπάρχει δίπλα 
του κάποια μορφή ἐκπροσώπησης τῶν Ἀρχῶν; Πόσο 
μᾶλλον ὅταν ὑπάρχουν καί προβλήματα μέ μειονότη-
τες, ἀλυτρωτισμούς κτλ! Καί ἡ πιό ταπεινή μπανανία 
κάτι θά προσπαθοῦσε νά συμμαζέψει.

Μπροστά σέ 2.000 ἄτομα λοιπόν ὁ Χακάν 
Τσαβούσογλου ἄρχισε νά λέει πώς “ἡ Ἑλλάδα 
γιά νά λέγεται εὐρωπαϊκή χώρα πρέπει νά σέβε-
ται τή δημοκρατία” καί νά ἀντιμετωπίζει τόν μει-
ονοτικό κόσμο “ὡς πρώτης κατηγορίας πολίτες κι 
ὄχι ὅπως μέχρι τώρα”!!! Ἀναφέρθηκε στά “προ-
βλήματα” πού καλά γνωρίζει: ταυτότητα, σύλλογοι, 
μουφτήδες, βακούφια, ἐκπαίδευση, δικαιώματα… 
Εἶπε καί κάμποσα ζήτω καί μπράβο καί ἄντε γειά. 
Τώρα θά περιμένουμε σέ κανα μήνα καί τό ἴδιο 
τό ἀφεντικό του, τόν Ταγίπ. Ἄν δέν λάβει τά δέο-
ντα μέτρα ἡ πολιτεία, τότε θά ἀναλάβουμε ἐμεῖς νά 
ἀπαντήσουμε στήν πρόκληση. Εἰρηνικά καί νόμι-
μα, ἀλλά ὅπως τοῦ ἀξίζει. Καί μόνοι καί μετά πολλ
ῶν.                                                                                                                                          

Κώστας Καραΐσκος

http://antifonitis.gr/online/4481
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Υπερβολή δεν είναι. Οι εκλογές της 
28ης Ιανουαρίου 2018 κρίνονται ως οι 
σημαντικότερες εκλογές της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας. Διόλου επιπόλαια 
επισήμανση, γιατί ακριβώς από τις 13 
Δεκεμβρίου 1959 και τις πρώτες προ-
εδρικές εκλογές, ποτέ δεν ήταν τόσο 
σημαντικό το διακύβευμα όσο σήμερα. 
Και έχει ως εξής: Είτε θα εκλεγεί πανη-
γυρικά ο Νίκος Αναστασιάδης και την 
αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών θα 
ξανακαθίσει στο σικέ τραπέζι των δια-
πραγματεύσεων με την πλήρη στήριξη 
της ΑΚΕΛικής «αντιπολίτευσης», υπο-
χρεώνοντας τον λαό να ξαναψηφίσει 
ΟΧΙ στην όποια λύση, είτε οι δυνάμεις 
πέραν του ΔΗΣΑΚΕΛ θα προτάξουν 
μια πραγματικά εναλλακτική στρατηγι-
κή, δίνοντας τη χαριστική βολή στη Δι-
ζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία και 
υποχρεώνοντας τον επόμενο πρόεδρο 
της Κυπριακής Δημοκρατίας να συ-
ντρίψει την πολιτική της ήττας.

Ε 

ν πρώτοις, και πράγματι, ο Νικό-
λας Παπαδόπουλος είναι ο μο-
ναδικός υποψήφιος που μπορεί 
να ξεπεράσει το ΑΚΕΛ και τον 

Σταύρο Μαλά και να αντιμετωπίσει τον Νίκο 
Αναστασιάδη στη δεύτερη Κυριακή των 
εκλογών. Όπως δε δείχνουν κάποιες δημο-
σκοπήσεις, το ΑΚΕΛ έχει πολύ σοβαρό πρό-
βλημα συσπείρωσης και είναι αντιμέτωπο 
με μια από τις μεγαλύτερες ήττες στην ιστο-
ρία του. Το κόμμα της κυπριακής αριστεράς 
πληρώνει αφενός την πενταετία Χριστόφια 
(2008-2013) και αφετέρου την πλήρη σύ-
μπνοια με τον Αναστασιάδη στο Κυπριακό 
τα τέσσερα πρώτα χρόνια της διακυβέρνη-
σής του. Έτσι, ο Μαλάς, ο οποίος έπαιξε και 
έχασε το 2013, παρουσιάζεται χαμηλότερα 
από τον Νικόλα Παπαδόπουλο στις τελευταί-
ες δημοσκοπήσεις και ο δεύτερος παρουσι-
άζει τις μεγαλύτερες πιθανότητες για να προ-
κριθεί στον β’ γύρο των προεδρικών εκλο-
γών του 2018.

Ασφαλώς δε, από τη μια το ΑΚΕΛ έχει 
ακόμα εκείνους τους μηχανισμούς που 
απαιτούνται για να αλλάξει άρδην τα δεδομέ-
να, ενώ από την άλλη ο Νίκος Αναστασιάδης 
προτιμά να αντιμετωπίσει στον δεύτερο γύρο 
τον Σταύρο Μαλά, παρά τον Νικόλα Παπα-
δόπουλο. Αναντίλεκτα, είναι πολύ πιο εύκο-
λη η νίκη του με αντίπαλο έναν υποψήφιο 
που συμπλέει μαζί του στα του εθνικού ζητή-
ματος, παρά με έναν υποψήφιο που συσπει-
ρώνει τις δυνάμεις που αντιτίθενται και στο 
πλαίσιο λύσης της Διζωνικής Δικοινοτικής 
Ομοσπονδίας και στις υφιστάμενες συνομι-
λίες και στην κυριαρχία των δύο μεγάλων 

κομμάτων, του εξής ενός, του ΔΗΣΑΚΕΛ. Ει-
δικά σήμερα, που η ΔΔΟ αντιμετωπίζεται με 
τεράστια επιφύλαξη από μεγάλη μερίδα του 
κυπριακού Ελληνισμού. Σήμερα, που οι συ-
νομιλίες βρίσκονται σε κώμα μετά τις θερινές 
νύχτες στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. 

Τούτες τις μέρες, λοιπόν, τα πράγματα 
έχουν ως εξής: Το κατοχικό καθεστώς προ-
χωρά ακλόνητο προς την αναβάθμιση, ο 
Πρόεδρος Αναστασιάδης επιμένει πως μετά 
τις εκλογές θα επανεκκινήσουν (άνευ όρων) 
οι διαπραγματεύσεις και ο Ερντογάν ταξιδεύ-
ει στην Αθήνα. Αφού, δηλαδή, καταρρακώ-
θηκε με τον χειρότερο τρόπο η «ελπίδα» που 
έταξε στους ψηφοφόρους του ο Νίκος Ανα-

στασιάδης πριν πέντε χρόνια –ήταν κι αυτός 
«πρόεδρος λύσης»– η εμμονή για συνέχι-
ση αυτών των συνομιλιών προσβάλλει ακό-
μα τις ηγεσίες Ελλάδας και Κύπρου και οδη-
γεί τον Ελληνισμό στις αγκάλες του νεοσουλ-
τάνου.

Επομένως, για να επιστρέψουμε στον 
υπότιτλο του κειμένου, αυτές οι προεδρικές 
εκλογές είναι οι σημαντικότερες εκλογές της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να σχολιά-
ζουμε την υποχρεωτική αναταραχή στην οι-
κονομία, στο περιβάλλον, στην παιδεία, στον 
πολιτισμό αυτού του τόπου. Ο επόμενος πρό-
εδρος, προκαλώντας στο ΑΚΕΛ μια τεράστια 
ήττα, πρέπει να απομακρύνει και τον Ανα-
στασιάδη από την εξουσία, διαγράφοντας 
απνευστί τις ηττημένες πολιτικές του. Και 
αυτό δεν είναι απλό. 

Είναι αναγκαία η ρήξη με το στάτους κβο 
των διαπραγματεύσεων με το κατοχικό καθε-
στώς και τον ΟΗΕ. Είναι επάναγκες να κατα-
δειχθεί πως στην άλλη πλευρά της τράπεζας 
δεν βρίσκεται απλώς ο ηγέτης της τουρκοκυ-
πριακής κοινότητας, αλλά ο εκπρόσωπος της 
κατοχής και να ειπωθεί ξεκάθαρα επιτέλους 
ότι με 40.000 Τούρκους στρατιώτες δεν υφί-
σταται διαπραγμάτευση. 

Καταληκτικά, ο Νικόλας Παπαδόπου-
λος, αν θα είναι αυτός ο επόμενος πρόεδρος, 
πρέπει να συγκρουστεί με την παράδοση του 
ίδιου του κόμματός του. Αλλιώς, θα αποτελέ-
σει απλώς έναν αναίμακτο Νίκο Αναστασιά-
δη. Ίδωμεν… 

                                                                                                                      ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ι. Ο ομηρικός Οδυσσέας δεν ήταν μόνο 
πολυμήχανος και πολύτροπος, αλλά 
και σε υπερθετικό βαθμό «τοπικιστής». 
Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, όταν απευθυ-
νόμενος στους φιλόξενους Φαίακες, 
λέει για την πατρίδα του Ιθάκη:

«Τραχιά, κι όμως καλή, τρέφει τα 
παλληκάρια της λαμπρά

Εγώ δεν ξέρω να 'χω δει κάτι γλυκύ-
τερο απ' τη γη της.

Αλλά με κράτησε μακριά η Καλυψώ 
στις θολωτές σπηλιές της,

θεά δαιμονική, από τον πόθο ταίρι 
της να με κάνει.

όπως μ’ εμπόδισε κι η Κίρκη, μες 
στο δικό της το παλάτι

δολερή, εκεί στην Αία, από τον πόθο 
ταίρι να με κάνει.

Κι όμως δεν μπόρεσε το φρόνημά 
μου να λυγίσει μες στα στήθη.

τίποτε άλλο πιο γλυκό από πατρίδα 
και γονιούς,.» (ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ραψωδία Ι).

ΙΙ. Τα τελευταία χρόνια, η έννοια του 
λαϊκισμού, σαν «πολεμική έννοια» 
(“Kampfbegriff”) των ελίτ, έχει γί-
νει επανειλημμένως «η λέξη της χρο-
νιάς». Όλα τα σημαντικά θινκ τανκ της 
Δύσης (π.χ. Ίδρυμα Bertelsmann), ισχυ-
ρίζονται ότι η με κάθε τρόπο θετική ανα-
φορά στην ιδιαίτερη πατρίδα / τόπο είναι 
κι αυτό ένα από τα επικίνδυνα χαρακτη-
ριστικά του λαϊκισμού, καθώς δημιουρ-
γεί μια σειρά από επικίνδυνα «αντί-σώ-
ματα» στο «μεγάλο άλμα» της ανθρω-
πότητας προς τα "καλά και συμφέροντα" 
του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού 
και της εσχατολογικής «παγκόσμιας 
αδελφοσύνης», όπως π.χ. «αντιπλου-
ραλισμός», «αντιελίτ», κ.α.

Προσοχή λοιπόν! Για κάποιους, 
ακόμη και ο διαχρονικός Όμηρος, με το 
Νόστιμον ἦμαρ (ΟΔΥΣΣΕΙΑ, Ραψωδία 
Α) και τους τοπικισμούς του είναι «επι-
κίνδυνος».

Β.Σ. 

Ο πιο 
περίφημος 
λαϊκιστής

Κύπρος: Προς το σωτήριον έτος 2018

“ 
αυτές οι προεδρικές 

εκλογές είναι οι σημα-

ντικότερες εκλογές της 

κυπριακής Δημοκρα-

τίας. ο επόμενος πρό-

εδρος, προκαλώντας 

στο ακελ μια τεράστια 

ήττα, πρέπει να απομα-

κρύνει και τον αναστα-

σιάδη.

τρεις μήνες πριν τις σημαντικότερες εκλογές της κυπριακής Δημοκρατίας

του Αλέκου Μιχαηλίδη

Το κατοχικό καθεστώς προχωρά ακλόνητο προς την αναβάθμιση, ο Πρόεδρος Αναστασιά-
δης επιμένει πως μετά τις εκλογές θα επανεκκινήσουν (άνευ όρων) οι διαπραγματεύσεις και 
ο Ερντογάν ταξιδεύει στην Αθήνα. 
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Ο ζωοποιός Μύθος και τα σύμβολά του 
αποτελούν την αναγκαία συγκολλητική 
ύλη κάθε κοινωνικής ομάδας. Ισορρο-
πώντας στον εσωτερικό και τον εξωτε-
ρικό βίο του υποκειμένου. Έως την αρ-
χαϊκά ρομαντική και σαφώς ομογενο-
ποιητική ιδέα του Έθνους. Που ακό-
μη συγκινεί και συνεγείρει τα μεγάλα 
έθνη, τους Ρώσους, τους Γερμανούς, 
τους Γάλλους. Και αποτελεί δικλείδα 
υπαρξιακής ασφαλείας για τα μικρά, 
τους Ελβετούς, τους Ισραηλινούς, τους 
Αλβανούς. Εμείς πού θα τοποθετούσα-
με τους εαυτούς μας σε έναν χαοτικό, 
συγκρουσιακό κόσμο; 

Κ 

οινωνίες χωρίς καταγωγικό Μύθο 
και λειτουργικές - τελετουργικές 
δράσεις είναι συνομαδώσεις νευ-
ρόσπαστων, που τους συνδέει 

μόνη η κοινή τους απέχθεια προς την εφορία 
ή την αστυνομική αυθαιρεσία. 

Δεν διαθέτουν φόβο Ιστορίας, γιατί ευτέ-
λισαν την προμάμμη της ιστορίας που είναι το 
ηρωικό αφήγημα. Και, βέβαια, ο Μύθος προ-
έρχεται (Frazer, Taylor, Eliade) από το παντο-
δύναμο τελετουργικό. Αυτήν την αταβιστική 

ιεροτελεστία που επιτελούμε ενθουσιαστικά 
και καθαρτήρια, χωρίς να έχουμε καλά και 
σώνει ανάγκη κάποιας ερμηνείας. Πρόκειται 
για εκείνη την ερμητική ποίηση του συμμε-
τέχειν σε μια κοινή πίστη, αξία κ.λπ., που λεί-
πει τόσο από τη μονότροπη, άγευστη καθη-
μερινότητά μας. Κι αν εκείνοι, οι ψοφοδεείς 
και ασήμαντοι ταγοί μας, αδυνατούν να μας 
εμπνεύσουν, βρίσκουμε εμείς ανακλαστικά 
και ενστικτωδώς την έμπνευσή μας, βουτώ-
ντας βαθιά στη συλλογική μνήμη, εκεί που 
κοιμούνται αρχέγονα όνειρα σε μορφή κει-
μένων του ασυνείδητου (Freud, Jung, Lacan). 
Εκεί που αναπαύονται σε συμβολικό επίπεδο 
τα οστά των προγόνων μας. 

Αυτό λοιπόν είναι οι παρελάσεις, οι κυκλι-
κοί χοροί, τα πανηγύρια, το βράδυ της Ανά-
στασης:  Μία εκτονωτική τελετουργία –παρά 
το καιροφυλακτούν φολκλόρ–, για μικρούς 
και μεγάλους, που τους εμπλέκει ξανά σε μια 
συλλογικότητα με μαγικά χαρακτηριστικά, 
παρ' ότι ζουν σε μια κοινωνία και μια εποχή 
άκρως απομαγευμένες. Στο κάτω κάτω δεν 
τους έχουν απομείνει πολλά πράγματα για να 
νιώθουν περήφανοι, για να ελπίζουν, για να 
πιστεύουν. Κι αν οι μαθητές αγνοούν τι έγι-
νε το '40, απολαμβάνουν όμως τη συμμετοχή, 
αφού υποδύονται, ασυνείδητα και με ... ανά-

λογο χαβαλέ, τον ήρωα! Αφήστε που διόλου 
δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τα κενά της ανέ-
μπνευστης, εργαλειακής παιδείας που εμείς 
τους παρέχουμε. Οι προοδευτικοί!

Τι ενοχλεί, αναρωτιέμαι, την αριστερή 
ιντελιγκέντσια, η εικόνα του μεσήλικα Κρητι-
κού ή του Ποντίου, που παρήλασε συγκινη-
μένος την 28η Οκτωβρίου έξω από την Εστία 
Νέας Σμύρνης; Τι το μεμπτό έχει ο πατέρας 
που καμαρώνει και χειροκροτεί το βλαστάρι 
του; Βιαζόμαστε να καταργήσουμε σύμβολα 
και τελετουργίες, τρέμουμε τις λέξεις πατρί-
δα ή έθνος (δηλαδή τις ετεροτροπικές φανε-
ρώσεις του ιερού σύμφωνα με Malinowski, 
Otto Rank) χωρίς να έχουμε κατακτήσει τίπο-
τε ανάλογο για να τις αντικαταστήσουμε. Κα-
νέναν σύγχρονο, πολιτικό ή κοινωνικό Μύθο. 
(Σκεφτείτε π.χ. πόσο ευτελίσαμε το Πολυτε-
χνείο).

Εκτός κι αν πια μας καλύπτει ως εικόνα 
πολιτικού Μύθου η γροθιά του Κατρούγκα-
λου στη Μακρόνησο. Αντιλαμβάνεστε τώρα 
γιατί είναι τόσο απωθητική αυτή η εικόνα; 
Επειδή στον τόπο μας και στη συλλογική μας 
μνήμη οι ήρωες ήσαν ανέκαθεν πανέμορφοι. 
Η ομορφιά είναι εμμονική παράμετρος του 
Μύθου. Γι' αυτό!
 

ΥΓ. Άλλο ψευδοαριστερό ανακλαστικό: Το 
βήμα! Δηλαδή η στρατικοποίηση της νεολαί-
ας. Διάβαζε εδώ τη δαιμονοποίηση της πει-
θαρχίας, της υπακοής, της κοινής δράσης για 
έναν σκοπό. Έστω και αν από τους Κομσομό-
λους ως τον Ρουβίκωνα η στρατιωτική πει-
θαρχία είναι σταθερά το ζητούμενο της επα-
ναστατικής δράσης. O tempora, Ω μόρτες!

Η 

πρόθεση πώλησης στην Σαουδική 
Αραβία στρατιωτικού υλικού (οβί-
δες πυροβολικού και βόμβες αε-
ροπλάνων) άνοιξε μια συζήτηση 

που, όπως συνηθίζεται στην Ελλάδα, εξαντλεί-
ται στα όρια της κομματικής ρητορικής και των 
επικοινωνιακών αντιπαραθέσεων. Όμως είναι 
μια ιστορία με ευρύτερες διαστάσεις, όπου η 
οσμή σκανδάλου αποτελεί μόνο μία από αυτές.

Η υπόθεση πήρε δημοσιότητα όταν το 
πράγμα στράβωσε, με την ανάμιξη του Βασί-
λειου Παπαδόπουλου, αυτοπροσδιοριζόμενου 
ως αντιπροσώπου της Σαουδικής Αραβίας, την 
αμφισβήτηση αυτής της ιδιότητας από την κυ-
βέρνηση της εν λόγω χώρας, την στάση του τα-
ξίαρχου Παπαδάκη, την αντίδραση του Καμμέ-
νου, την ανακάλυψη του θέματος και την αξιο-
ποίησή του από την αντιπολίτευση, σε μια πε-
ρίοδο όπου όλοι αναζητούν τα σκάνδαλα του 
άλλου. 

Ο Βασίλειος Παπαδόπουλος είναι πρώην 
ιδιοκτήτης μικρού εργοστασίου παραγωγής 
φυσιγγίων (σ.σ. άγνωστο αν πρόκειται για την 
ίδια εταιρεία «Ολυμπιακή Βιομηχανία Α.Ε.», η 
σφραγίδα της οποίας εμφανίζεται στο έγγραφο 
της διακρατικής συμφωνίας μαζί με την υπο-
γραφή του, λες και αντισυμβαλλόμενος είναι 
μια εταιρεία και όχι ένα κράτος). Υπήρξε προ-

μηθευτής του ελληνικού δημοσίου και, όπως 
ακούγεται, έχασε την άδεια λειτουργίας όταν 
πούλησε ελαττωματικά φυσίγγια στην ΕΛΑΣ. Η 
οικογένειά του προέρχεται από την πρώην Σο-
βιετική Ένωση, ο πατέρας του φέρεται να ήταν 
διαχειριστής εργοστασίου τσιγάρων στο Ρο-
στόφ, το οποίο, μετά την πτώση του καθεστώ-
τος, αγοράστηκε από τον Ιβάν Σαββίδη. 

Ο ταξίαρχος Παπαδάκης αμφισβήτησε την 
νομιμότητα της εκπροσώπησης με βάση την 
στάση της κυβέρνησης του αραβικού βασιλεί-
ου, ο δε Καμμένος … έθεσε υπό «κράτηση» τον 
αξιωματικό!

Τις αποκαλύψεις ακολούθησαν δηλώσεις 
επί δηλώσεων, όπου ο υπουργός προσπαθεί 
μάταια να συμμαζέψει τα ασυμμάζευτα.

Όμως η ουσία του θέματος είναι πολύ πιο 
σημαντική και βρίσκεται αλλού: Τα πυρομαχι-
κά αυτά αγοράζονται για να χρησιμοποιηθούν 
στα μέτωπα που η Σαουδική Αραβία (μια χώρα 
που μόνο δημοκρατική δεν θα μπορούσε να 
θεωρηθεί) έχει ανοίξει και συνεχίζει να ανοί-
γει, στα πλαίσια της σύγκρουσης σουνιτικού 
και σιιτικού ισλάμ.

Η Υεμένη αποτελεί ένα από τα θέατρα του 
πολέμου αυτού, όπου τα εγκλήματα εναντίον 
αμάχων από τις σαουδαραβικές ένοπλες δυνά-
μεις αποτελούν καθημερινή πρακτική, με την 
συγκάλυψη σε μεγάλο βαθμό της «διεθνούς 
κοινότητας».

Τα σχέδια απομόνωσης του Ιράν (ισραη-
λινής έμπνευσης και χορηγίας των ΗΠΑ) απέ-
τυχαν στην περίπτωση της Συρίας με την αντο-
χή του καθεστώτος του Άσαντ, την στρατιωτική 
ανεπάρκεια του ΙΣΙΣ, την ανάμιξη πολλών πα-
ραγόντων στα πεδία των μαχών και τις ανατρο-
πές στις συμμαχίες. Σε ένα τέτοιο τοπίο η Σαου-
δική Αραβία μετατρέπεται σε κύριο παράγοντα 
αποσταθεροποίησης με την εμπλοκή της στην 
Υεμένη και το Κατάρ και με την διαφαινόμε-
νη πυροδότηση μιας νέας εμφύλιας σύγκρου-
σης στον Λίβανο. Το Ισραήλ και η κυβέρνηση 
Τράμπ πλειοδοτούν σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Μέσα σε τέτοιες συνθήκες η ελληνική κυ-
βέρνηση επιλέγει να μετατραπεί σε προμη-
θευτή στρατιωτικού υλικού με τις διαδικασίες 
του επείγοντος (επείγοντος για ποιον και για 
ποιο λόγο;), αδιαφορώντας για τις συνέπειες 

που έχει μια τέτοια επιλογή στρατοπέδου για 
την διεθνή θέση της χώρας. Πρέπει να είσαι 
μύωψ για να μην αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό απο-
τελεί μια εχθρική πράξη προς το Ιράν και μια 
έμμεση εμπλοκή σε μια σύγκρουση που συνε-
χίζει να πυρπολεί την νοτιοανατολική γειτονιά 
μας. Ή, ακόμη χειρότερα, η εμπλοκή αυτή να 
έχει επιβληθεί από τους «προνομιακούς συ-
νομιλητές» της κυβέρνησης. Μήπως οι «ανά-
γκες» του καθεστώτος των Σαούντ δεν θα μπο-
ρούσαν να καλυφθούν από τα αποθέματα των 
ΗΠΑ, των οποίων η Σαουδική Αραβία αποτελεί 
τον κύριο πελάτη της πολεμικής βιομηχανίας; 

Η Ελλάδα, αντί να επιλέξει τον δρόμο της 
ουδετερότητας και των ισορροπιών ανάμεσα 
στους αντιμαχόμενους, όπως θα όφειλε τόσο 
για το συμφέρον της όσο και ως αναγνώριση 
της ρευστοποίησης του περιβάλλοντος στην 
ευρύτερη περιφέρειά της, επιλέγει την ταύτιση 
με τον έναν πόλο της αντιπαράθεσης, αναλαμ-
βάνοντας το κόστος μιας τέτοιας επιλογής για 
αμφιλεγόμενα οφέλη.

Αυτή η σημαντική πλευρά της πώλησης 
δεν αφορά βέβαια μόνο στην στάση των Συρι-
ζΑνελ. Η διακομματική επιτροπή συναίνεσε 
στην πώληση και η δημόσια συζήτηση φωτίζει  
κατ’ αποκλειστικότητα τις διαδικασίες πώλη-
σης, την ταυτότητα των μεσαζόντων και τις πι-
θανές μίζες, αφήνοντας στην σκιά τις διεθνο-
πολιτικές συνέπειες της επιλογής αυτής.

Οι αθέατες πλευρές μια αγοραπωλησίας 

Μεθεόρτια και τελετές
(O tempora ω μόρτες) 

του Μάνου Στεφανίδη

του Θανάση Τζιούμπα

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ      
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Τ 

ο Κίνημα χωρίς Μεσάζοντες -ή αλ-
λιώς το «Κίνημα της Πατάτας»-, ήταν 
μια από τις πιο αυθεντικές πρωτο-
βουλίες που γεννήθηκε το 2012, 

στα πρώτα χρόνια της κρίσης, αποτελώ-
ντας λαϊκή πρωτοβουλία για την παραγω-
γική ανασυγκρότηση και την αλληλεγγύη. 
Το κίνημα έθεσε εν τη γενέσει του ως στό-
χο τη στήριξη των μικρών παραγωγών, την 
προώθηση ενός εναλλακτικού καταναλωτι-
κού προτύπου βασιζόμενου στην αγορά ελ-
ληνικών προϊόντων και στην ανάπτυξη δο-
μών αλληλεγγύης. Επιδίωξε  τη δικαιότερη 
τιμή των προϊόντων  με αμφίδρομα οφέλη 
για τους παραγωγούς και τους καταναλω-
τές, στρέφοντας εναντίον του τα ολιγοπώλια 
και τους εμπόρους. Στη βάση της αυτoοργά-
νωσης, προσέγγισε  ένα μεγάλο τμήμα της 
κοινωνίας, ιδιαίτερα αυτούς που πλήττονταν 
από τα οικονομικά μέτρα, αλλά και πολλούς 
μικρούς παραγωγούς, που αδυνατούσαν να 
βρουν μόνοι τους διέξοδο στις αγορές.

Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που 
οδήγησε στην ενσωμάτωση και εν τέλει στην 
κάμψη του κοινωνικού ριζοσπαστισμού –ιδι-
αίτερα μετά το δημοψήφισμα–, ήταν η κύρια 
αιτία του περιορισμού των δράστηριοτήτων 
του κινήματος. Ό,τι απέμεινε ήταν κάποιες 
μηνιαίες αγορές σε δήμους αστικών κέντρων 
και περί τις είκοσι οργανώσεις πανελλαδικά. 

Η ολοκλήρωση αυτής της καθοδικής πο-
ρείας επισφραγίστηκε στις 26/10, με αφορ-
μή την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου για 
την «Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δρα-
στηριοτήτων», στη Διαρκή Επιτροπή Παρα-
γωγής και Εμπορίου της Βουλής. Με το Άρ-
θρο 37 περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας 
των «Αγορών Καταναλωτών», ενώ καθορίζο-
νται όροι και προϋποθέσεις διεξαγωγής και 
συμμετοχής σ' αυτές. Χωρίς να επιχειρείται 
κάποια σύνδεση με τις οργανώσεις του Κινή-
ματος χωρίς Μεσάζοντες –οι οποίες ούτε καν 
κλήθηκαν στη συζήτηση προετοιμασίας του–
, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη διοργάνωση 
των αγορών από νομικά πρόσωπα με ΑΦΜ 
και καταστατικό, όπως  τοπικές ενώσεις & 
συνεταιρισμούς καταναλωτών και Κοινω-
νικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝ-
ΣΕΠ). Ο δήμος –και όχι οι διοργανωτές– κα-
θίσταται ο απόλυτος ρυθμιστής των αγορών, 
αφού η δημιουργία τους προϋποθέτει κάθε 
φορά την έγκριση του κανονισμού λειτουργί-
ας και των συμμετεχόντων παραγωγών από 
το δημοτικό συμβούλιο, καθώς και τη συμ-
μετοχή εκπροσώπου του δήμου στην οργά-
νωση. Είναι προφανές πως τοπικοί σύλλο-
γοι ή ΚΟΙΝΣΕΠ ελεγχόμενοι ή δημιουργού-
μενοι από την εκάστοτε   δημοτική αρχή, θα 
κληθούν να παίξουν τον ρόλο αυτό, προσπο-
ριζόμενοι και το ανάλογο οικονομικό όφελος 
από την ίδρυση τοπικών καταστημάτων –συ-

γκεκριμένων– παραγωγών, όπως πρόσφατα 
στον Δήμο Αλίμου. 

Προκειμένου  ν’ αμβλυνθούν οι αντιδρά-
σεις των εμπόρων των λαϊκών αγορών και 
των σούπερ μάρκετ, το σχέδιο νόμου προ-
βλέπει τον περιορισμό των αγορών σε μία, 
ανά δίμηνο, σε κάθε δήμο. Ο δε παραγωγός, 
προκειμένου να συμμετέχει, θα πρέπει να εί-
ναι επαγγελματίας αγρότης ή να συμμετέχει 
σε οργάνωση παραγωγών ή σε φορέα της 
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας 
(ΚΑΛΟ). Αντίστοιχες είναι και  οι προϋποθέ-
σεις πώλησης προϊόντων από μικρές μετα-

ποιητικές μονάδες ή οικοτεχνίες, με προφα-
νή τα εμπόδια δεδομένων των υψηλών φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών εισφορών, ιδι-
αίτερα για τους νέους επαγγελματίες. 

 Προωθούν, τέλος, την κατάργηση των 
υφιστάμενων πανελλαδικών αδειών των πα-
ραγωγών, απαγορεύοντας τη διάθεση των 
προϊόντων τους ελεύθερα σ’ όλη την επικρά-
τεια, παρά μόνο σε μία έως τρεις περιφέρειες 
και  σε δήμους με πληθυσμό κάτω των 5.000 
κατοίκων.

Με ψήφισμά τους την 28 Οκτωβρίου από 
την Κατερίνη –πόλη στην οποία γεννήθηκε 
το «Κίνημα της Πατάτας»–, στο πλαίσιο της 
6ης Πανελλαδικής συνάντησής τους, εκπρό-
σωποι των Κινημάτων χωρίς Μεσάζοντες 
απ’ όλη τη χώρα κατήγγειλαν την Κυβέρνη-
ση για καπηλεία των κοινωνικών κινημά-
των και για εξόντωση των μικρών παραγω-
γών. «Προφανώς ξέχασαν όλες τις διακη-
ρύξεις τους για πάταξη της αισχροκέρδειας, 
έλεγχο τιμών και ενίσχυση της ντόπιας πα-
ραγωγής……» δηλώνουν, δίνοντας νέο ρα-
ντεβού στις αρχές Νοέμβρη για τον καθορι-
σμό των επόμενων βημάτων. Την ίδια στιγ-
μή που ο πρωθυπουργός, συμμετέχει στα 
περιφερειακά συνέδρια για την παραγωγι-
κή ανασυγκρότηση και εγκαινιάζει τα κατά 
καιρούς επαναλαμβανόμενα φόρουμ για την 
κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Όσο 
για τη συνειδητοποίηση των καταναλωτών, 
τον τόνο δίνει η επέκταση με νέο όροφο του 
Lidl στην οδό Βουλιαγμένης στον Άγιο Δη-
μήτριο…

T 

ον Νικόλαο Ρουδομέτωφ τον 
γνωρίσαμε από κάποιον κοινό 
μας φίλο το 1999. Έχοντας από 
το 1996 δημιουργήσει το “Ιστο-

ρικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας” 
(ΙΛΑΚ) είχε ήδη στήσει στη γειτονική μας 
πόλη ένα πνευματικό κύτταρο που έμελ-
λε να εξελιχθεί στον “σκληρό δίσκο” της 
ευρύτερης περιοχής, αναφορικά με την 
πρόσφατη ιστορία της. Με ένα πολύτιμο 
αρχείο που όμοιό του δεν πρέπει να υπάρ-
χει στην ελληνική περιφέρεια και με συ-
νεχείς εκδόσεις που εστέλλοντο παντού, 
όλα σχεδόν χρηματοδοτημένα από την 
προσωπική του περιουσία, ο μοναδικός 
αυτός υπηρέτης της συλλογικής μας μνή-
μης άφησε πίσω του έργο απαράμιλλο. Η 
ιστορική γνώση για την αγαπημένη του 
Καβάλα και την περιοχή δεν θα ήταν ίδια 
χωρίς τη δουλειά του Νικολάου Ρουδομέ-
τωφ κι αυτό το πιστοποιεί και μια απλή πε-
ριδιάβαση στη βιβλιοπαραγωγή του ΙΛΑΚ. 
Ταυτόχρονα ο ίδιος ήταν παρών και σε 
κάθε έντιμη κοινωνική και πατριωτική κί-
νηση (ανταμώσαμε μια – δυό φορές…), 
στα πάντα ακέραιος και ανιδιοτελής.
Ήταν από τους πιο αγαπητούς φίλους του 
ΑΝΤΙΦΩΝΗΤΗ ευθύς εξ αρχής, με μία θέρ-
μη που ξάφνιαζε κι εμάς τους ίδιους*. 
Πώς να ξεχάσεις ότι στο πρό διετίας κρί-
σιμο σημείο όπου αποφασίζαμε την συ-
νέχιση της έκδοσης ή όχι, μάς τηλεφώ-
νησε για να μας ενθαρρύνει και να μην 
διακόψουμε “μια τέτοια μοναδική εκδο-
τική προσπάθεια”; Με καμάρι μάς επέ-
δειξε προ μηνών στην έδρα του, στο τέρ-
μα της οδού Ομονοίας, το πλήρες αρχείο 
των φύλλων μας, από το πρώτο μέχρι και 
το …τρέχον, κι ας μην τυπώνουμε πλέον 
εμείς: ο ίδιος λάμβανε το ηλεκτρονικό αρ-
χείο, το μεγέθυνε, το τύπωνε και το έδε-
νε, προκειμένου να υπάρχει και σε υλική 
μορφή για τον ενδιαφερόμενο αναγνώ-
στη του μέλλοντος!
Την περασμένη Παρασκευή, 27/10/2017, 
ο κύριος Νίκος έφυγε από τη ζωή πλήρης 
ημερών και έργων. Ο Θεός να τον ανα-
παύσει.

* Σημειώνουμε και την ρωσοεβραϊκή του 
ρίζα, από την πλευρά του πατέρα του. Όχι 
για κανέναν άλλον λόγο αλλά γιατί υπάρ-
χουν ακόμη κάποιοι εντελώς “Έλληνες” 
που δυσκολεύονται να αντιληφθούν το 
πνεύμα των αναφορών μας στην εβραϊκό-
τητα, στον σιωνισμό κτλ…

ΥΓ. Ρήξης: Ο Νικόλαος Ρουδομέτωφ 
υπήρξε μέλος του Κινήματος Άρδην, 
που εκφράζει τη λύπη του στους  οι-
κοίους και τους  φίλους του. 

Μνήμη Νικολάου 
Ρουδομέτωφ Τι απέγινε το κίνημα «Χωρίς Μεσάζοντες;

“ 
Με ψήφισμα τους την 

28η/10 από την κατε-

ρίνη, εκπρόσωποι των 

κινημάτων χωρίς Με-

σάζοντες απ’ όλη την 

χώρα κατήγγειλαν την 

κυβέρνηση για καπη-

λεία των κοινωνικών 

κινημάτων και για εξό-

ντωση των μικρών πα-

ραγωγών.

Του Νίκου Ντάσιου

η κυβέρνηση ΣΥριΖα, η κύρια αιτία περιορισμού των δράσεων του κινήματος.

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, που οδήγησε στην ενσωμάτωση και εν τέλει στην κάμ-
ψη του κοινωνικού ριζοσπαστισμού –ιδιαίτερα μετά το δημοψήφισμα–, ήταν η κύρια αιτία 
του περιορισμού των δράστηριοτήτων του κινήματος. 
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Δ 
ιαβάζουμε την επικεφαλίδα του σάιτ 
Commonality, της ομάδας των «53» 
του ΣΥΡΙΖΑ, ότι σημαίνει:  α. κοινά χα-
ρακτηριστικά ή ομοιότητες β. κοι-

νότητα, ομοιότητα, γ. το να μοιράζεσαι με κά-
ποιον ή κάποιους κοινά χαρακτηριστικά ή ιδιότη-
τες δ. ο απλός λαός, οι κοινοί, συνηθισμένοι άν-
θρωποι, οι πολλοί [από μεσ. αγγλ. communalte, 
από αρχ. γαλλ. comunalte, λατ.communalitas, 
communalis, της κοινότητας, βλ. communal] !!!

Βρε, μπας είμαστε κι εμείς στους 53 «κοινο-
τιστές» και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει; Όχι 
βέβαια, καθώς η δική τους «κοινότητα» αναφέ-
ρεται σε μια …φαντασιακή κοινότητα, που σε κα-
μιά περίπτωση δεν αντιστοιχεί στις κοινότητες του 
τόπου και του λαού μας, τον οποίο οι «53», χαμέ-
νοι μέσα στις νεφελώδεις σκέψεις τους, έχουν πι-
στέψει ότι εκφράζουν («…συνηθισμένοι άνθρω-
ποι, οι πολλοί, κ.λπ.»). 

H αγγλιστί communalte τους ( υποψιάζομαι 
χείρα μεταφραστικής βοηθείας Τσακαλώτου) 
πόρρω απέχει από τις ανησυχίες και τα καζάντια 
του ελληνικού λαού, που περνά κοινά βάσανα 

και αγωνίες. Για τους «53», αυτά τα βάσανα και 
οι αγωνίες, η επιβίωσή του, η ασφάλεια της καθη-
μερινότητας, το μεροκάματο, η μετανάστευση των 
παιδιών του, τα τραγούδια και τα παραμύθια του, 
η θρησκεία του (είτε την πιστεύουν, είτε τη θεω-
ρούν ταυτότητα), η ιστορία και οι θρύλοι του, ο λα-
ϊκός και λόγιος πολιτισμός του, αποτελούν οπι-
σθοδρόμηση και συντηρητισμό. 

Άλλον «λαό» φαντάζονται! Οι «53», μάγμα 
παλαιοκομμουνιστικού τριτοδιεθνισμού και νεο-
φιλελεύθερου αστικού αριστερισμού, φαντασιώ-
νουν έναν λαό που αποδέχεται την αποδόμηση 
και την αποσύνθεση ως πρόοδο. Γι΄ αυτούς, τους 
δικαιωματιστές κάθε είδους «δικαιώματος», ο 
λαός δεν μπορεί πραγματικά δημοκρατικά να 
αποφασίζει για τα θέματα που τον απασχολούν, 
εφόσον κρίσιμα ζητήματα απλώς έχουν λυθεί 
μέσα από τη δική τους ιδεολογική καθοδήγηση.

Η εσωτερική αντιπολίτευση του Τσίπρα κρα-
τά την παλιά κινηματική παλέτα της δεκαετίας 
του ΄70 & του ’80, περισσότερο ως άρνηση ενη-
λικίωσης των συντελεστών της ομάδας, παρά ως 
αναζήτηση μιας εναλλακτικής πολιτικής διαχεί-
ρισης, σοβαρών και ανθρωπιστικών θεμάτων 
(προσφυγικό, ανθρώπινα δικαιώματα, ποινική 

μεταχείριση παραβατών, ναρκωτικά, ρατσισμός, 
κοινωνικοί αποκλεισμοί, κ.λπ).

Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, οι «53» εξυπηρετούν λει-
τουργικά πολλούς διαφορετικούς ρόλους. Είναι 
η «συνείδηση» του ΣΥΡΙΖΑ (και ιδιαίτερα του Τσα-
καλώτου) έναντι των ενοχών της κυβέρνησης 
για την κωλοτούμπα των μνημονίων. Αποτελούν 
τη… νοσταλγική ανάμνηση-άλλοθι του μορφώμα-
τος του 3%, που δυσκολεύεται να αποχαιρετίσει ο 
εξουσιαστής Αλέξης. Κρατούν δυσαρεστημένους 
και γκρινιάρηδες ψηφοφόρους της κυβέρνησης 
κοντά στο πολιτικό καθεστώς, εφόσον εκφρά-
ζουν τη δυσφορία τους, κρατώντας τα μπόσικα 
στο κόμμα. Αποτελούν συνδετικό κρίκο του ΣΥΡΙ-
ΖΑ με τις δικαιωματικές ομάδες (μεταναστευτικό, 
ΛΟΑΤ, «οικολόγους», ρεαλιστές «αντεξουσια-
στές»(sic), αντικληρικαλιστές, εργαζόμενους σε 
Μ.Κ.Ο πάσης φύσεως, κ.ά.). Αποτελούν ιδεολο-
γική καβάντζα του Τσίπρα, στην περίπτωση που 
η πολιτική συγκυρία ξαναφέρει τον ΣΥΡΙΖΑ την 
αντιπολίτευση. Τότε η ομάδα των 53, θα αποτελέ-
σει εκ νέου το ορμητήριο ιδεών του Τσίπρα, επι-
καλούμενου ότι ποτέ δεν απομακρύνθηκε ουσια-
στικά από την «επαναστατική» ψυχή τους.

Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, η ομάδα των 

«53», αναδεικνύει σε προνομιακό συνομιλητή 
της κυβέρνησης τον …Τσακαλώτο (ναι, αυτόν που 
έχει ξεπουλήσει τα πάντα στο ευρωπαϊκό-γερμα-
νικό Διευθυντήριο), ωθώντας τον πρωθυπουργό 
να λαμβάνει σοβαρά υπόψη την αριστερίστικη πα-
γκοσμιοποιημένη αντιπολίτευσή του. 

Παράλληλα, οι «53» μοιάζει να διεκδικούν 
κομβικά, για τον «δικαιωματικό» τους κόσμο, 
Υπουργεία όπως της Δικαιοσύνης (στηρίζοντας 
πρόσφατα το Νόμο Παρασκευόπουλου) και της 
Μεταναστευτικής Πολιτικής. Η δυσαρέσκεια για 
τον Μουζάλα ήταν έντονη, καθώς ιδεολογικά θε-
ωρούν, το προσφυγικό, την κυρίαρχη αντίθεση 
της σημερινής πολιτικής συγκυρίας της χώρας 
μας. Δεν αποκλείεται η ανάθεση (ενόψει πιθανού 
ανασχηματισμού) ανάλογων «ευαίσθητων» πό-
στων, σε εκλεκτούς της ομάδας των «53», να κα-
ταλάγιαζε προσωρινά τις κραυγές τους. 

Αν αυτό το αγκάθι αρχίσει να πονάει πολύ, η 
ευθύνη σαφώς περνά στον Τσίπρα, που μένει ν’ 
αποφασίσει αν θα διαχειριστεί τους γκρινιάρηδες 
εξευμενίζοντάς τους ή θα ταυτιστεί σώματι και 
πνεύματι με τον Ανδρέα Παπανδρέου (που τόσο 
θαυμάζει) και τις δικές του μεθόδους «διαχείρι-
σης» της εσωτερικής αντιπολίτευσης. 

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η 
ταν βράδυ Ιούλη σε ένα 
μπαρ, λίγες μέρες πριν το 
δημοψήφισμα του 2015, 
όταν στη διπλανή παρέα 

ακούστηκε μια υποψήφια για βρα-
βείο αφέλειας ατάκα: Αριστερό είναι 
να μένεις μόνος σου και όχι με τους 
γονείς σου! Ήταν η εποχή που η τεσ-
σαρακονταετής ιδεολογική κυριαρ-
χία της αριστεράς έφτανε στο ζενίθ 
της, λίγες μέρες πριν γονατίσει μπρο-
στά στο διεθνές χρηματοπιστωτικό 
σύστημα και αρχίσει να ξεφουσκώ-
νει σαν τρύπιο λάστιχο. Μέχρι τότε, η 
αριστερά είχε καταφέρει να ταυτιστεί 
στη σκέψη της κοινής γνώμης όχι 
μόνο με την επαναστατικότητα, την 
κοινωνική δικαιοσύνη και την ελευ-
θερία, αλλά και με την ηθική ανωτε-
ρότητα, με το «καλό», με τη θρησκευ-
τική (παραδόξως) έννοια του όρου, 
αντιγράφοντας την προτεσταντική 
ηθική των Δυτικοευρωπαίων που 
γέννησε εν τέλει –κατά Μαξ Βέμπερ– 
το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. 

Ταυτόχρονα, και ενώ θεωρητικά 
δεν κατείχε την εκτελεστική εξουσία, 
η ιδιότητα του αριστερού αποτελού-
σε διαβατήριο για καριέρα στον κι-
νηματογράφο, στη μουσική, στη λο-
γοτεχνία, σε όλες γενικά τις τέχνες, 
στα πανεπιστήμια, στη δημοσιογρα-
φία και σε οποιαδήποτε θέση στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, από απλός 

κλητήρας μέχρι γενικός γραμματέ-
ας υπουργείου. Ο αριστερός, τις τε-
λευταίες δεκαετίες, ήταν συνώνυμο 
του προοδευτικού, του δίκαιου, του 
αντιπάλου της αδικίας, του υπερα-
σπιστή των φτωχών, του αντικαπιτα-
λιστή, του εξεγερμένου, του αντιαμε-
ρικάνου, του αντισυστημικού. Επί-
σης, θα μπορούσε κάλλιστα κάποιος 
να ισχυριστεί ότι αριστερός θεωρεί-
το όποιος έπλενε τρεις φορές τη μέρα 
τα δόντια του (μετά από κάθε γεύμα) 
και όποιος μάζευε επιμελώς τα κακά 
του σκύλου του κατά τη διάρκεια της 
βόλτας στο πάρκο.

Δυστυχώς, όπως πάντα συμ-
βαίνει σε όλες τις όμορφες ιστορίες, 
υπάρχουν και τα αλλά. Ένα από αυτά, 
για να μην πλατειάζουμε, είναι ότι η 
αριστερά, στον δρόμο προς τη δημι-
ουργία του επίγειου παράδεισου, ξέ-
χασε αυτό που της είχε διακηρύξει 
ο προφήτης της, Καρλ Μαρξ, δηλα-
δή ότι ένας λαός που έχει αποσυνδε-
θεί από το παρελθόν του είναι λιγότε-
ρο ελεύθερος να δράσει ως λαός, από 
το να είχε τη δυνατότητα να τοποθε-
τηθεί στην ιστορία. Έτσι, λοιπόν, επι-
δόθηκε σε μια λυσσαλέα πολεμική 
σε οτιδήποτε ελληνικό, συκοφαντώ-
ντας ως εθνικιστή, ακροδεξιό και φα-
σίστα όποιον τολμούσε να χρησιμο-
ποιήσει απαγορευμένες λέξεις όπως 
πατρίδα, έθνος, πίστη. Φτάνοντας στο 
αντίθετο άκρο, με μια απίστευτη όρε-
ξη να αφελληνιστεί, η ελληνική αρι-

στερά ταυτίστηκε ουσιαστικά στις 
ιστορικές της θεωρητικές αναζητή-
σεις με τον εθνικισμό των γειτόνων 
μας: των Τούρκων εθνικιστών κε-
μαλιστών, των Αλβανών, που στον 
Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο συνεργάστη-
καν με τους ναζί και που καλοβλέ-
πουν ολόκληρες περιοχές στα Βαλ-
κάνια, και των Σκοπιανών, του υβρι-
δικού made in USA κράτους. Κατά 
τα άλλα, παράλληλα διεκδικούσαν 
την πρωτοπορία στη μάχη κατά του 
φασισμού!

Κι επειδή, συν τοις άλλοις, οι αρι-
στεροί ήταν και οι πιο έξυπνοι, αλλά 
και οι πιο μορφωμένοι, κατάφεραν 
από τη μία να δημιουργούν γενιές 
περήφανων γενίτσαρων και από την 
άλλη να απομονώσουν τα αμόρφω-
τα λαϊκά στρώματα τα οποία ρεαλι-
στικά έβλεπαν να χάνεται η ομαλή 
καθημερινότητά τους από την εισβο-
λή αλλοδαπών, την εγκληματικότη-
τα και την γκετοποίηση στις φτωχές 
συνοικίες, και έτσι τους κάναν δώρο 
στο ακροδεξιό καρκινομόρφωμα, 
τους ιδεολογικούς υμνητές αυτών 
που έκαψαν, βίασαν και σκότωσαν 
στα χώματά μας. Εξάλλου, στις συνοι-
κίες που κατοικεί η «προοδευτική» 
ελίτ, οι μετανάστες δεν ρίχνουν τα με-
ροκάματα τους. Ίσα, ίσα, που κάνουν 
και τις όποιες δουλειές τους (καθαρι-
σμό σπιτιού, περιποίηση κήπου, φύ-
λαξη) φτηνότερα. Ενδέχεται όλο αυτό 
να τους βόλεψε για άλλον έναν ακόμα 

σημαντικότερο λόγο: Αν δεν υπήρχε 
Χρυσή Αυγή, ίσως ο Σύριζα να μην 
κυβερνούσε ποτέ.

Κι όταν ήρθε η στιγμή να κυβερ-
νήσουν, έφτασε και η ώρα της απο-
μυθοποίησης. Το γκρέμισμα του 
brand name «αριστερός», που ήταν 
must και in τόσα χρόνια, επήλθε 
τόσο εξαιτίας της συντριπτικής αθέ-
τησης των προεκλογικών υποσχέσε-
ων, αλλά και λόγω της επίθεσης στα 
ταυτοτικά χαρακτηριστικά του λαϊ-
κού σώματος, στην ιστορία, στα έθι-
μα, στη ορθόδοξη εκκλησιαστική πα-
ράδοση.

Αν και, προμεταπολιτευτικά, ο 
αριστερός διακινδύνευε, για τα πι-
στεύω του, τη δουλειά του, την οικο-
γένειά του, ακόμα και την ίδια του τη 
ζωή, τα πράγματα τώρα έχουν περά-
σει στο άλλο άκρο. Πλέον η αριστε-
ρά πάει δίπλα δίπλα με τη λέξη κω-

λοτούμπα και έχει ασφυκτικά περι-
κυκλωθεί με τη ρήση τελικά, «όλοι 
ίδιοι είναι». Στο συλλογικό συνειδητό 
(παρόλο που υπάρχουν ακόμα κά-
ποιοι ελάχιστοι αριστεροί που αντι-
στέκονται στο ρεύμα των πολλών), 
ο αριστερός τώρα ταυτίζεται με τον 
ανθέλληνα, τον υπάκουο υπηρέτη 
των αποικιοκρατών, τον δυτικόδου-
λο που όνειρό του είναι να ξαναβγεί 
η χώρα στις αγορές. Οι τίτλοι τέλους 
στο έργο της ιδεολογικής παντοδυ-
ναμίας τους στην ελληνική επικρά-
τεια έχουν ήδη πέσει, όσο και να γα-
ντζώνονται στην εξουσία. Διότι, έτσι 
όπως δεν μπορείς να απευθύνεσαι 
και να νουθετείς έναν άνθρωπο αν 
δεν γνωρίζεις το παρελθόν του, πώς 
είναι δυνατόν να κυβερνάς έναν λαό 
αν δεν σέβεσαι την ιστορία, τα βιώμα-
τα και τους εθισμούς του;

Είμαστε δυο, είμαστε τρεις είμαστε οι «53»…!

Το τέλος της αριστερής ιδεολογικής κυριαρχίας 
τους απομένει μόνο το γάντζωμα στην εξουσία

του Τάσου Αναστασίου

του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου
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Μετά την επτάχρονη μνημονιακή κηδεμο-
νία, περίοδο κατά την οποία διαλύθηκε πε-
ραιτέρω η στρεβλή οικονομική βάση της 
Ελλάδος και μειώθηκε η αγοραστική δύ-
ναμη της πλειοψηφίας των Ελλήνων, έχου-
με και τη δραματική διόγκωση του εσωτε-
ρικού χρέους. Χρέος, που αφορά, αφενός, 
στα «κόκκινα δάνεια», που ξεπερνούν τα 
100 δισ. ευρώ και, αφετέρου, τις οφειλές 
προς το Δημόσιο, λόγω της υπερφορολό-
γησης, που αγγίζουν τα 100 δισ. ευρώ.

Ε 

ιδικά στο θέμα των «κόκκινων δα-
νείων», οι μέχρι τώρα ακολουθού-
μενες πολιτικές αγγίζουν τα όρια 
του παραλόγου. Παρά την επανει-

λημμένη ανακεφαλαιοποίηση των ελληνι-
κών τραπεζών στην περίοδο αυτή, με τεράστια 
ποσά, τα οποία έχουν προστεθεί στο δημόσιο 
χρέος, δηλαδή στις πλάτες των φορολογουμέ-
νων, δεν υπήρξε ουδεμία ορθολογική οικο-
νομική κίνηση που θα ωφελούσε την κοινω-
νία, την οικονομία, αλλά και το ίδιο το τραπε-
ζικό σύστημα, που αποτελεί πλέον ένα τερά-
στιο βαρίδι. 

Και να φανταστεί κανείς ότι δεν χρει-
αζόταν να «ανακαλύψει κανείς την Αμερι-
κή». Θα μπορούσε να ακολουθήσει το πα-
ράδειγμα των Η.Π.Α. κατά την κρίσιμη πε-
ρίοδο της μεγάλης κρίσης των τοξικών ομο-
λόγων του 2008, οι οποίες, προκειμένου να 
αποβάλουν τη γάγγραινα των κόκκινων δα-
νείων από το τραπεζικό τους σύστημα, τα δι-
έγραψαν από το ενεργητικό τους και τα μετέ-
φεραν σε έναν ενδιάμεσο φορέα διαχείρισής 
τους (bad bank). Χαρακτηριστική περίπτωση 
αυτής της ακαριαίας αντιμετώπισης του εν 
λόγω ζητήματος, αποτέλεσε η Citibank, η 
μετοχή της οποίας από 40 δολάρια κατέβηκε 
στο 1 δολάριο και, μετά την εξυγίανσή της, σή-
μερα βρίσκεται στα 50 δολάρια. 

Θα μπορούσε, επίσης, να ακολουθηθεί 
η λαμπρή πολιτική της Ισλανδίας: Το 2010, 
μετά τη χρεοκοπία της χώρας, το πολιτικό σύ-
στημα εκεί κούρεψε κάθετα και μαζικά όλα 
τα δάνεια (όχι μόνο τα κόκκινα), σε ποσο-
στό 30%-70%, ανάλογα με την οικονομική 
δύναμη του εκάστου δανειολήπτη («σεισά-
χθεια»), Έτσι, παρείχε άμεσα «οξυγόνο» στην 
οικονομία της και στο κοινωνικό σύνολο, με 
αποτέλεσμα σήμερα να παρουσιάζει σοβαρή 
ανάπτυξη. 

Είναι προφανές ότι, οι παραπάνω λύσεις-
ρυθμίσεις των κόκκινων δανείων στις χώρες 
αυτές, καταρρίπτουν τα οποιαδήποτε επιχει-
ρήματα – φληναφήματα του ελληνικού πολιτι-
κού συστήματος και προσωπικού, περί μη δυ-
νατότητας εφαρμογής τέτοιων λύσεων σεισά-
χθειας στην Ελλάδα. Παραπέρα, καταδεικνύει 
τις τεράστιες ευθύνες τους, αφού δεν νομοθέ-
τησαν, καν, τη λεγόμενη «ρήτρα προτίμησης 
των δανειοληπτών», όπως, για παράδειγμα, 

η Κύπρος κατά την ένταξή της στον μνημονι-
ακό κύκλο. Έτσι, είχαμε πρόσφατα την πώλη-
ση δανείων από τη Eurobank σε ξένα φαντς, 
μόλις στο 3% της αξίας τους, χωρίς να έχει δο-
θεί προηγουμένως η δυνατότητα αγοράς τους. 

Και ενώ η λέξη σεισάχθεια έχει φορτιστεί 
αρνητικά από την τρομώδη πολιτικοοικονο-
μική «ελίτ» της Ελλάδας, την οποία εξορκίζει 
με κάθε τρόπο, ως μετεωρίτης έπεσαν οι δη-
λώσεις του Λορένζο Μπίνι Σμάγκι, προέ-
δρου του Δ.Σ. της γαλλικής τράπεζας Societe 
Generale και τέως μέλος (2005-2011) της 
εκτελεστικής επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας. Επισκεπτόμενος πρόσφατα 
την Αθήνα, πρότεινε στο ελληνικό τραπεζικό 
σύστημα να προχωρήσει σε διαγραφή των 
κόκκινων δανείων, μέσω γενναίου κουρέ-
ματος προς όλους τους δανειολήπτες σε πο-
σοστό 60% -70%.

Ως εκ τούτου, είναι αμείλικτο το ερώτημα, 

που υπάρχει στον τίτλο του άρθρου αυτού: Αν 
η μέχρι τώρα ακολουθούμενη μονοδιά-
στατη πολιτική πώλησης των κόκκινων 
δανείων στα ξένα φαντς, αντί πινακίου 
φακής, χωρίς εφαρμογή της ρήτρας προ-
τεραιότητας των δανειοληπτών, σε συνδυα-
σμό με τους μαζικούς επικείμενους ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασμούς, είναι απόρροια πο-
λιτικής μυωπίας ή δόλου, με την έννοια της 
εξυπηρέτησης άλλων σχεδιασμών από τα αμι-
γή συμφέροντα της ελληνικής οικονομίας και 
κοινωνίας.

Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα, δυστυ-
χώς, είναι προφανής πλέον. Έχει δοθεί, όμως, 
και σε ανύποπτο χρόνο, από τον σπουδαίο Ιτα-
λό φιλόσοφο Μαουρίτσιο Λαζαράτο, στο βι-
βλίο του «Η κατασκευή του χρεωμένου αν-
θρώπου». Σ’ αυτό τονίζεται ότι το χρέος, γενι-
κά, δεν αποτελεί μια οικονομική πτυχή μόνο, 
αλλά είναι, ταυτόχρονα, και μια τεχνική ελέγ-
χου των ατομικών και συλλογικών υποκειμέ-
νων και, κατ’ επέκταση, και των κρατών. Χαρα-
κτηριστικά αυτός αναφέρει, ότι: «Το χρέος λει-
τουργεί ταυτόχρονα σαν μηχανή αρπαγής, λε-
ηλασίας ή αφαίμαξης της κοινωνίας στο σύνολό 
της, σαν εργαλείο μακροοικονομικής διαχεί-
ρισης και καθοδήγησης και σαν μηχανισμός 
αναδιανομής των εισοδημάτων. Λειτουργεί 
επίσης σαν μηχανισμός παραγωγής και δι-
ακυβέρνησης συλλογικών και ατομικών 
υποκειμενικοτήτων ... Όμως η σχέση πιστω-
τή-οφειλέτη δεν περιορίζεται στην ικανότητα να 
επηρεάζει άμεσα τις κοινωνικές σχέσεις, καθώς 
είναι και η ίδια μια σχέση εξουσίας, μία από 
τις σημαντικότερες και πιο καθολικές του σύγ-
χρονου καπιταλισμού»

* Δικηγόρος, Μέλος της 
«Πρωτοβουλίας 14ης Μάη».

                                                                                                                                         ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η 

διεύθυνση ενός Λυκεί-
ου στο Ηράκλειο της Κρή-
της απέβαλλε έναν μαθη-
τή, του 15μελούς, γιατί την 

παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, πριν 
την προσευχή, θέλοντας να υψώσει 
την ελληνική σημαία λόγω της εθνι-
κής επετείου, ανέβηκε σε στύλο φω-
τισμού που βρίσκεται εντός του σχολι-
κού χώρου και έδεσε εκεί τη σημαία. 

Στο  σχολείο δεν υπήρχε υψωμέ-
νη στον ιστό σημαία –όπως προβλέπε-
ται– εδώ και περίπου 4 χρόνια,  παρό-
λο που το θέμα είχε θιχτεί αρκετές φο-
ρές στο παρελθόν από μαθητές.

Η διεύθυνση του σχολείου, αφού 
άφησε να περάσουν σχεδόν δύο εβδο-
μάδες και να ξεχαστεί το θέμα, τον κά-
λεσε και τον ενημέρωσε ότι του δίνει 
αποβολή με τη δικαιολογία ότι η πρά-
ξη αυτή του μαθητή, το να σκαρφαλώ-
σει στον στύλο, ήταν επικίνδυνη για τη 
σωματική του ακεραιότητα!

Από τη μια έχουμε φαινόμενα σαν 
του μικρού Αμίρ, τον οποίον το Μέγα-
ρο Μαξίμου έσπευσε να εκμεταλλευ-
τεί επικοινωνιακά και από την άλλη 
έχουμε διευθυντές σχολείων, πιστούς 
στο πνεύμα του υπουργού Γαβρόγλου, 
που όχι μόνο δεν υψώνουν την ελλη-
νική σημαία στα σχολεία τους, αλλά 
καταδιώκουν και την ίδια την εμφάνι-
σή της...

Ρήξη

Αποβολή 
επειδή ύψωσε 
τη σημαία
στο σχολείο...

Κόκκινα δάνεια και εσωτερικό χρέος

“ 
η μέχρι τώρα ακολου-

θούμενη μονοδιάστα-

τη πολιτική πώλησης 

των κόκκινων δανείων 

στα ξένα φαντς,  χω-

ρίς εφαρμογή της ρή-

τρας προτεραιότητας 

των δανειοληπτών, εί-

ναι απόρροια πολιτικής 

μυωπίας ή δόλου;

Του Γιώργου Παπασίμου*

πολιτική μυωπία ή δόλος;
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Ότι η χώρα μας αποτέλεσε για δε-
καετίες το βασίλειο των ψευδαι-
σθήσεων, δεν αποτελεί μυστικό. 
Ένας από τους βασικούς λόγους γι’ 
αυτό –όχι όμως ο μοναδικός, γιατί 
οι ρίζες του φαινομένου έχουν με-
γάλο ιστορικό βάθος– είναι η πα-
ραγωγική δομή της, που στηρίχθη-
κε σε αεριτζίδικο χρήμα. Το απο-
τέλεσμα ήταν να οδηγηθούμε σε 
ανάλογες «ιδέες του αέρα», δη-
λαδή απόψεις ανυπόστατες, εκτός 
πραγματικότητας. 

Τ 
ούτο, βεβαίως, δεν συ-
νεπάγεται ότι οι απόψεις 
αυτές δεν δημιούργησαν 
με τη σειρά τους μια δε-

δομένη πραγματικότητα. Τουναντί-
ον. Πυροδότησαν μια συνεχόμενη 
ανατροφοδοτούμενη υπερδιόγκωση 
και των δύο επιπέδων –υλικού και 
ιδεολογικού– προς την ίδια κατεύ-
θυνση. Έως τη στιγμή που, μοιραίως, 
τα όρια εξαντλήθηκαν. Τότε, το σα-
θρό οικοδόμημα υπέστη μερική κα-
τάρρευση, τόσο στο υλικό πεδίο όσο 
και στο ιδεολογικό. Ωστόσο, στο δεύ-
τερο παρατηρείται, εύλογα, μια χρο-
νοκαθυστέρηση. Η αιτία της έγκειται 
στα παγιωμένα συμφέροντα και, κυ-
ρίως, στην άρνηση της ανθρώπινης 
συνείδησης να αποδεχθεί ότι ταυτί-
στηκε επί μακρόν, εσωτερικώς και 
εξωτερικώς, με λανθασμένες αντι-
λήψεις. Αναμφίβολα, όμως, όλες οι 
μάχες οπισθοφυλακής θα καταλή-
ξουν σε οδυνηρές ήττες, κι όχι μό-
νον στον χώρο της συνείδησης.

Αυτές οι διαπιστώσεις γίνονται 
ανάγλυφα αντιληπτές με την εξέτα-
ση των πρόσφατων πολιτικών εξελί-
ξεων. Αφενός, αφορά στις μεγάλες 
μάζες, που πίστεψαν ότι μπορού-
σαν να γυρίσουν το ρολόι αντίστρο-
φα, μόνον με τη βούληση, που συνι-
στούσε περισσότερο εκδήλωση της 
τυφλής αγανάκτησης. Αφορά επίσης 
τους καλοπροαίρετους οραματιστές 
μιας κοινωνικής ανατροπής, που πί-
στεψαν ότι θα καβαλούσαν το «κύμα 
της οργής». Η ιδεολογική εργαλει-
οθήκη τους ήταν βγαλμένη από τα 
σπλάχνα ενός βολονταρισμού, που 
επιβίωνε παρασιτικά επάνω σε μια 
επίσης παρασιτική δομή, όπως ήταν 
το μεταπολιτευτικό μας οικοδόμημα. 
Αμφότεροι, μετά το θέρος του 2015, 
απογοητεύθηκαν σφόδρα από τη δι-
άψευση των προσδοκιών τους. Κι 
αν οι οραματιστές και οι ακτιβιστές 
«γλείφουν τις πληγές τους», ή συ-

νεχίζουν τον αγώνα εναντίον των 
πρώην συντρόφων τους, η «μάζα» 
απλώς λούφαξε και αναζητά μονά-
χα την ατομική της σωτηρία, εντός ή 
εκτός της χώρας. 

Αφετέρου, όμως, ο ιδεολογικός 
αναχρονισμός και η καλλιέργεια 
ψευδαισθήσεων χαρακτηρίζει, ομοί-
ως, και την πολιτική, αλλά και την 
«πνευματική» ελίτ της χώρας. Για-
τί, την ίδια ώρα που κουνούσε επι-
τιμητικά τον δάκτυλο στο λαουτζίκο 
για τον αθεράπευτο λαϊκισμό του, η 
ίδια έπεφτε σαν βολίδα από τα σύν-
νεφα των δικών της μύθων. Επί χρό-
νια, για παράδειγμα, οι εκπρόσωποι 
των ελίτ κανοναρχούσαν στην ελλη-
νική κοινή γνώμη ότι δεν θα έπρε-
πε να πέφτει θύμα των θεωριών συ-
νωμοσίας· ότι το παιχνίδι ήταν εν γέ-

νει τίμιο, βασισμένο στους κανόνες 
του διεθνούς δικαίου και των απο-
φάσεων των επισήμων διεθνών ορ-
γάνων, με την ακμάζουσα, από πο-
λυδαίδαλες χρηματοδοτήσεις, κοι-
νωνία των πολιτών, με τη γραμμική 
ανοδική πορεία της παγκοσμιοποί-
ησης κι όλα τα σχετικά, τα οποία συ-
γκροτούσαν την ατζέντα του πολι-
τικά ορθού. Κάθε κριτική που έθιγε 
ζητήματα παρασκηνιακών σχεδια-
σμών, αλλότριων προς τα φαινόμε-
να προθέσεων, σκληρών ανταγω-
νισμών επιρροής, όπου ο σκοπός 
αγιάζει τα μέσα, κατακεραυνωνόταν 
ως «συνωμοσιολογία».

Με τον ίδιο κάθετο τρόπο απορ-
ρίπτονταν και οι θέσεις για σχέσεις 
εξάρτησης, για υπονόμευση της 
εθνικής κυριαρχίας και για προσχε-
διασμένες ριζικές αλλαγές του κοι-
νωνικοπολιτικού χάρτη. 

Αναμφίβολα, η στάση των πολι-
τικών και των διανοουμένων μας, 
πέρα από τις επί μέρους προσωπι-
κές τους δεσμεύσεις, εκπορευό-
ταν και από την ενδόμυχη αίσθησή 
τους ότι οι ίδιοι ανήκαν, δικαιωμα-
τικά, στους έμπρακτα κερδισμένους 
των υπόγειων σχεδιασμών. Έφθασε, 
όμως, το πλήρωμα του χρόνου και οι 
βεβαιότητες κατέρρευσαν. Ωστόσο, 
οι ίδιες ελίτ, εκτός από τα μέλη τους 
που πέρασαν καιροσκοπικά στη ρι-
ζοσπαστική αμφισβήτηση του συστή-
ματος, χρησιμοποίησαν τον παλαιό 
ιδεολογικό εξοπλισμό τους ώστε να 
συνεχίζουν να εμφανίζονται ως οι 
εκπρόσωποι της νέας πολιτικής ορ-

θότητας –δηλαδή μιας αποδεκτής 
από τις αγορές και το ευρωατλαντι-
κό σύστημα συμπεριφοράς–, κι άρα 
με το δικαίωμα του εξουσιάζειν. 

Η παρατεταμένη άμβλυνση της 
ιδεολογικής τους αντίληψης, χαρα-
κτηριστικό σημάδι της παρακμής του 
αστικού χώρου, τις οδήγησε σε τρα-
γικά λάθη. Το κυριότερο εξ αυτών 
ήταν η αδυναμία κατανόησης των 
επιδιώξεων των ξένων κέντρων 
επιρροής στην Ελλάδα, αλλά και το 
διακύβευμα του μεταξύ τους αντα-
γωνισμού. Εγκλωβισμένες στο μο-
τίβο ότι «δεν μας φταίνε οι ξένοι για 
τα χάλια μας» –ως ορθολογιστικό, 
υποτίθεται, αντίβαρο του λαϊκιστι-
κού, «για όλα μάς φταίνε οι ξένοι»–, 
δεν κατόρθωσαν να διακρίνουν τις 
κινήσεις των ξένων, που, κυριολε-
κτικώς συνωμοτικά, τους εκδίωξαν 
από την εξουσία. 

Την πικρή αυτή αλήθεια συνέχι-
ζαν να την αγνοούν και για τα επό-
μενα σχεδόν δύο χρόνια, παρά το ότι 
βοούσε το σύμπαν πως η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ είχε γερές πλάτες. Υποστήρι-
ζαν ότι, όπως είπε και ένας γκουρού 
του πολιτικού εκσυγχρονισμού, «αν 
διορθώσουμε μια βιδίτσα στον μηχα-
νισμό θα συντονιστούμε με την υπό-
λοιπη Ευρώπη και θα πετάξουμε…». 
Προφανώς ο ίδιος αγνοούσε και την 
ελληνική μηχανή όσο και την ευρω-
παϊκή, η οποία, προσφάτως, αγκο-
μαχά επικίνδυνα. Έπρεπε να έλθει ο 
έγκυρος Γκάρντιαν για να διατυπώ-
σει τα αυτονόητα. Όπως και τα επαι-
νετικά λόγια του Βερολίνου, των 
Βρυξελλών, και, τέλος, το ταξίδι του 
πρωθυπουργού στη Μέκκα του δυ-
τικού κόσμου, κατόπιν των άοκνων 
προσπαθειών του «κ. πρέσβη», του 
ιδίου αεικίνητου παράγοντα που ορ-
γάνωσε την «επανάσταση του Μαϊ-
ντάν». 

Για κάποιους, μόλις τώρα άναψε 
το «φως το αληθινόν» για το μεγά-
λο παιχνίδι που παίχτηκε εντός του 
ελληνικού δράματος. Σήμερα, αντι-
λαμβάνονται ότι η ουσία των συ-
γκρούσεων περί της Ελλάδος δεν 
ήταν η σωτηρία της οικονομίας της, 
ούτε, βεβαίως, η επιβίωση του λαού 
της και, προς θεού, όχι η διατήρη-
ση της καταρρακωμένης κυριαρχί-
ας της – που κουτσά στραβά επικα-
λείτο ότι θα πετύχαινε να εξασφαλί-
σει η παλαιά πολιτική τάξη. Ο στόχος 
ήταν το ελληνικό πρόβλημα να διεμ-
βολίσει την υπό διαμόρφωση «γερ-
μανική Ευρώπη» και να καταστήσει 

τη χώρα εργαλείο της νέας αμερικα-
νικής στρατηγικής, εξοβελίζοντας 
την όποια ρωσική παρουσία, όπως 
και σε όλα τα Βαλκάνια. Το «πακέ-
το» αυτό δεν ήταν δυνατό να το εξυ-
πηρετήσει, όμως, η «πολιτική ορθό-
τητα» και η παλαιά πολιτική τάξη, 
που παραμερίστηκε με περισσή ευ-
κολία. Διότι είτε δεν μπορούσε, κα-
θώς θα αντιμετώπιζε τη μαζική δια-
μαρτυρία, είτε δεν ήθελε, για λόγους 
συνείδησης ή και ατολμίας.

Αντιθέτως, τη δουλειά μπορούσε 
περίφημα να εξυπηρετήσει μια ομά-
δα αστών «αποστατών», συσπειρω-
μένων σε ένα αριστερό μόρφωμα, 
που ξεχωρίζει για τον κυνισμό, τον 
καιροσκοπισμό και την εξουσιομα-
νία του. Και την εξυπηρέτησαν άψο-
γα, αν κρίνουμε από τις πρόσφατες 
συμφωνίες της Ουάσιγκτον. Εντέλει, 
οι ίδιοι εξυπηρέτησαν και τα γερ-
μανικά συμφέροντα, τα οποία, την 
ανάγκην φιλοτιμία ποιούμενα, πε-
ριορίζονται στη νομή της οικονομι-
κής πίτας που τους παραχωρήθηκε 
από τον έχοντα τη στρατηγική επο-
πτεία. Αλλά αυτή γίνεται πλέον σε 
συνθήκες πλήρους κοινωνικής νη-
νεμίας και σε βάθος ενός αιώνα, 
που σίγουρα κανείς άλλος δεν θα 
μπορούσε να το εξασφαλίσει. Η νέα 
αυτή σκληρή πραγματικότητα για τη 
χώρα, η οποία σταδιακά μορφοποιεί-
ται μπροστά στα μάτια μας, αποτελεί, 
ίσως, και την κορύφωση της οδυνη-
ρής ήττας των εθνικών μας ψευδαι-
σθήσεων. Εκτός και αν μας περιμέ-
νουν ακόμη χειρότερα στη …γωνία.

Είναι αμφίβολο, ωστόσο, αν ακό-
μη και τώρα, που το έργο παίζε-
ται με λιγότερες μάσκες από πριν, 
έχουν πάρει όλοι το μάθημά τους. 
Πέρα από τους κλαυθμυρισμούς 
των «απατημένων» για την ανάρ-
μοστη και σκανδαλώδη υποστήρι-
ξη που παρέχει ο διεθνής παράγων 
στους ολετήρες ενοίκους της εγχώ-
ριας εξουσίας, δεν διαφαίνεται κά-
ποια συγκλονιστική αλλαγή πολιτι-
κής εκ μέρους τους. Όλα δείχνουν 
ότι ακολουθείται η πεπατημένη, η 
οποία βεβαίως είναι αδιέξοδη, κα-
θώς στερείται ρεαλιστικού ελπιδο-
φόρου ορίζοντα. Κάτι που γίνεται 
αντιληπτό από τους πολίτες, ενισχύ-
οντας τη γενικευμένη απαισιοδοξία, 
μειώνοντας, ωστόσο, ταυτόχρονα τις 
χρόνιες κοινωνικές ψευδαισθήσεις. 
Είναι κι αυτό ένα κάποιο κέρδος, αν 
και με πολύ βαρύ αντίτιμο. 

Π.Δ.

Η αυτοπαγίδευση της «πολιτικής ορθότητας»
ιδεολογικός αναχρονισμός και καλλιέργεια ψευδαισθήσεων χαρακτηρίζει τις πνευματικές και πολιτικές ελίτ

Αναμφίβολα, η στάση των πολιτικών και των διανοουμένων μας, πέρα 
από τις επί μέρους προσωπικές τους δεσμεύσεις, εκπορευόταν και από 
την ενδόμυχη αίσθησή τους ότι οι ίδιοι ανήκαν δικαιωματικά στους 
έμπρακτα κερδισμένους των υπόγειων σχεδιασμών. 

“ 
εντέλει, οι ίδιοι, 

εξυπηρέτησαν και 

τα γερμανικά συμ-

φέροντα, τα οποία, 

την ανάγκη φιλοτι-

μία ποιούμενα, πε-

ριορίζονται στην 

νομή της οικονομι-

κής πίτας που τους 

παραχωρήθηκε από 

τον έχοντα τη στρα-

τηγική εποπτεία.



Αριθμός φύλλου 138       ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Νοεμβρίου 2017 11
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Χειραφέτηση», «ελευθερία», «δικαιώ-
ματα», «επιθυμία», «ταυτότητα», «πρό-
οδος», «αντιεξουσία», «ηδονή», «οικο-
λογία», «έμβια όντα», «βιοτεχνολογία» 
και τόσα άλλα, πολλά εισαγωγικά, που 
στάμπαραν λέξεις, όπως το καυτό σίδε-
ρο στο δέρμα των ζώων που πάνε για 
σφαγή.  Λέξεις που καταλήγουν να ση-
μαίνουν το αντίθετό τους, που καταλή-
γουν να οδηγούν στο αντίθετό τους. 

Σ 

τον απόηχο του Μάη του '68, ο φι-
λόσοφος Ντελέζ και ο (σε πολλά 
διεισδυτικός) ψυχίατρος Γκουατα-
ρί, με το έργο τους «Ο αντι-Οιδίπο-

δας»(1972), οδήγησαν εντελώς στα άκρα τα 
απελευθερωτικά μηνύματα που έφερνε, στην 
ασφυκτικά περίκλειστη κοινωνία των προη-
γούμενων καιρών, η δεκαετία του '60.

Συνδέοντας την «απελευθέρωση» του 
ατόμου, ως υποκείμενο και αντικείμενο σχέ-
σεων, με την άμεση ικανοποίηση της επιθυμί-
ας με κάθε τρόπο και μέσο, εντέλει ηγεμόνευ-
σαν μιας δήθεν επαναστατικής αλλαγής, που 
στην ουσία μετέτρεπε το σώμα σε μέσον-αντι-
κείμενο. Σε μηχανή ικανοποίησης επιθυμιών 
και κατανάλωσης του Άλλου, υλοποιώντας, 
δήθεν χειραφετημένα, τις καλύτερες φαντασι-
ώσεις του  εξουσιαστή Ντε Σαντ.

Όμως, ο ψυχαναλυτής Μάσσιμο Ρεκαλκά-
τι, στο εκπληκτικό βιβλίο του, «Το σύμπλεγ-
μα του Τηλέμαχου»(Γονείς και παιδιά μετά τη 
δύση του πατέρα – εκδόσεις Κέλευθος), υπεν-
θυμίζει ότι, ακόμα και οι «πατέρες» της αντι-
οιδιπόδειας κουλτούρας, προειδοποιούσαν 
για τους μικροφασισμούς που ελλοχεύουν 
στην υλοποίηση κάθε συνειδητής και ασυνεί-
δητης επιθυμίας. Οι Ντελέζ και Γκουαταρί, εκ-
μηδενίζοντας το όριο και την ηθική, που με τη 
μορφή της ενοχής και της αυτοτιμωρίας οριζό-
ταν στο αρχαίο δράμα, «σκοτώνοντας», εντέ-
λει, τον Οιδίποδα, παρ’ όλα αυτά προειδοποι-
ούσαν, για την ακραία εφαρμογή της προτρο-
πής τους : «Η μητέρα μπορεί να θεωρηθεί 
εξουσιοδοτημένη να αυνανίζει τον γιο, ο πατέ-
ρας να μπορεί να γίνει μαμά».  10 χρόνια μετά 
τον αντι-Οιδίποδα, μιλούσαν για τους μικρο-
Οιδίποδες που γεννιούνται εκεί που νόμιζαν 
ότι μπορεί να υπάρχει μόνο η απελευθέρω-
ση της επιθυμίας ως επαναστατική διεργασία. 
Τονίζουν ότι χρειάζεται προσοχή ώστε αυτή η 
απαίτηση «να μη μετατραπεί σε καταστροφή, 
σκέτη και απλή κατάργηση, πάθος κατάργη-
σης» (…) Προσοχή ώστε αυτή η «γραμμή φυ-
γής που απορρίπτει το όριο να μη γίνει «γραμ-
μή θανάτου» («Τα Χίλια Επίπεδα»-1980)

Άραγε, μας θυμίζουν, τα παραπάνω, πρά-
ξεις και συμβολισμούς των ημερών μας; Εί-
ναι ολοφάνερο. Κυριαρχούν διεκδικήσεις με 
έντονο το στοιχείο της αποδόμησης και της 

πρόκλησης, μικροφασισμοί (βιαιοπραγία σε 
ευέλπιδες, καταστροφή κρεοπωλείου, ατομι-
κιστική τρομοκρατία, κ.α) και εντέλει «κινη-
ματική επιδειξιομανία». Οι θυμωμένοι νάρ-
κισσοι ενός επιφανειακού δικαιωματισμού 
(πρόσφατα κρατικοποιημένου, με την ανάλη-
ψη της εξουσίας από τον ΣΥΡΙΖΑ του 3%, επιφα-
νούς τμήματος του «κινήματος») και το μιλι-
ταριστικό «αντιεξουσιαστικό» παρακολούθη-
μά του, αντλούν το ιδεολογικό τους οπλοστά-
σιο από την ακραία υλοποίηση της οντολογίας 
των Ντελέζ και Γκουαταρί.

Το σύγχρονο κίνημα «υπέρ των δικαιωμά-
των» δεν αντλεί την ορμή του από την ανάγκη 
για το ξεπέρασμα της απολυταρχίας του πατέ-
ρα-αφέντη, που αποτέλεσε φυσιολογικό ξέ-
σπασμα και ανάγκη τη δεκαετία του '60, αλλά 
από την τραυματική και εξουσιαστική οδηγία 
να εξαφανίσει τον πατέρα ως ύπαρξη. Έτσι, το 
μηδέν επικρατεί ως σημείο «απελευθέρω-
σης» του ανθρώπου. Μια  «ορφανή» ελευ-

θερία αποσυνδέθηκε από την προσωπική ευ-
θύνη ως κληρονομιά και συνέχεια και ο άν-
θρωπος έμεινε μόνος και ανέστιος. Αποτε-
λεί εντέλει άρνηση της δημοκρατίας, είτε με 
την κοινωνική αμνησία, είτε με τη λατρεία της 
υποκειμενικότητας. Μια λεπτή γραμμή συν-
δέει τα συνθήματα για τα έμφυλα δικαιώμα-
τα, όπως διεκδικούνται,  με τη φετιχιστική βία 
ενάντια στους «οπισθοδρομικούς» και τους 
«μικροαστούς». 

Στο πεδίο της οικονομίας, η υπερμοντέρνα 
κληρονομιά της ακόρεστης σαδικής απόλαυ-
σης, της απο-ιεροποίησης και απομάγευσης 
του ανθρώπινου πολιτισμού (Μαξ Βέμπερ), 
έδωσε το φαντασιακό υλικό, το ιδεολογικό 
καύσιμο, ώστε η κεφαλαιοκρατική παραγω-
γή, ως συνεχόμενη καταναλωτική μεγέθυν-
ση χωρίς όρια και ανθρώπινο μέτρο, να κατα-
κτά κάθε τομέα που αρχικά στρεφόταν εναντί-
ον της. Γεμίζοντας την αγορά με νεοφιλελεύ-
θερα «επαναστατικά» προϊόντα, με υπηρεσίες 
«εδώ και τώρα», με υλικά αγαθά «που μας 
φέρνουν πιο κοντά», με αγορά απολαύσεων 
«χωρίς όρια», σε έναν κόσμο «χωρίς σύνο-
ρα»!

Η εξάπλωση του «δικαιώματος σε όλα» 
είναι το υποκατάστατου του χρήματος που δεν 
μπορεί να μοιραστεί σε όλους, λόγω της ολι-
γαρχικής οικονομίας. Οι λεκτικοί και οι «πα-
ραδειγματικοί» μικροφασισμοί δεν αρνού-
νται τη κυρίαρχη κοινωνία, αλλά την επεκτεί-
νουν. Είναι εμποτισμένοι από την αγορά, αλλά 
αισθάνονται «ενάντια» στην ιδιωτική οικονο-
μία. Η αντιφά λογική και ο ζήλος των ιεροε-
ξεταστών της πολιτικής ορθότητας και των 
δικαιωμάτων διεκδικείται ως αποκλειστικό 
προνόμιο των ομάδων αυτών, έναντι άλλων 
ταπεινών εθνικών και λαϊκών κοινωνικών  δι-
εκδικήσεων. Είναι η δημιουργία μονοπωλίων 
στην «αγορά» των καταπιεσμένων. Το «δικαί-
ωμα σε όλα και στο τίποτα» και η βία μυστικο-
ποιούνται και, αντί να κατακρίνουν την κοινω-
νική αδικία, εξαπλώνουν την αλλοτριωμένη 
ισότητα μέσα στην ελληνική παρακμή.  

Τόνοι νεκρά χέλια στον υγρό-
τοπο του Σχοινιά εντοπίζονται 
τις θερμές περιόδους αλλά και 
το φθινόπωρο των τελευταίων 

ετών. Για κάποιο λόγο έχει παρατηρηθεί 
το φαινόμενο της μαζικής μετακίνησης, 
αλλά και συγκέντρωσης μεγάλου αριθμού 
χελιών στους υπερχειλιστές του Ολυμπια-
κού Κωπηλατοδρομίου Σχοινιά. 

Το Κωπηλατοδρόμιο κατασκευάστη-
κε μέσα στον υγρότοπο παρά τις σφοδρές 
αντιδράσεις επιστημόνων και όλων των 
μεγάλων περιβαλλοντικών οργανώσεων 
(Ορνιθολογική, WWF, Εταιρεία Προστα-
σίας της Φύσης, Ελληνική Εταιρεία Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος και της Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς κλπ) και αρχαιο-
λόγων. Το Κωπηλατοδρόμιο είναι μια τε-
ράστια κατασκευή, μια επιμήκης δεξαμενή 
γλυκού νερού,  που μπορεί να διακρίνει 
κανείς ακόμα και 50 χιλιόμετρα πάνω από 
τον υγρότοπο. Μια δοκιμή στο Google 
Earth θα σας πείσει. 

Σήμερα ζούμε το αποτέλεσμα αυτής της 
επέμβασης: Τα χέλια εγκλωβίζονται σε μι-
κρές δεξαμενές δίπλα στους θυροφραγ-
μούς που διοχετεύουν το νερό προς το 
Μεγάλο Έλος του Σχοινιά και πεθαίνουν 
εκεί σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Ο μεγά-
λος αριθμός των νεκρών ψαριών, εκτός 
της τεράστιας οικολογικής καταστροφής, 
προκαλεί έντονη δυσοσμία και εγκυμονεί 
σοβαρούς υγειονομικούς κινδύνους. 

Το πρότυπο της κίνησης των χελιών 
στον Σχοινιά έχει αλλάξει. Τα χέλια φτά-
νουν στην Μεσόγειο από την θάλασσα το 
Σαργασών, όπου γεννιούνται, με το Ρεύμα 
του Κόλπου του Μεξικού (Gulf stream). 
Μόλις φτάνουν στις ακτές αλλάζει η φυσι-
ολογία τους, εγκαταλείπουν το θαλασσινό 
νερό και ανεβαίνουν στα ποτάμια και τις 
λιμνοθάλασσες, ακόμα και προς τις λίμνες 
αν βρουν μικρά υγρά περάσματα. Εκεί με-
γαλώνουν και μετά από οκτώ τουλάχι-
στον χρόνια, μόλις είναι έτοιμα να ανα-
παραχθούν, μεταναστεύουν πάλι διανύ-
οντας περισσότερα από 7.000 χιλιόμετρα 
προς την θάλασσα των Σαργασών για να 
αναπαραχθούν. Τα έργα στους ποταμούς 
με τα Υ/Η φράγματα εμποδίζουν τις μετα-
κινήσεις τους και μειώνουν συνεχώς τους 
συνολικούς πληθυσμούς τους στην Με-
σόγειο. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει σήμερα 
στον Σχοινιά. 

Όταν αντιδρούσαμε σε ορισμένα έργα 
για τους Ολυμπιακούς αγώνες είχαμε χα-
ρακτηριστεί γραφικοί. Αποδεικνύεται σή-
μερα ότι τα σκάνδαλα, η οικονομική επι-
βάρυνση και η υποβάθμιση της φύσης από 
την «Αθήνα του 2004» φτάνουν τραγικά 
μέχρι τις μέρες μας. Ελπίζουμε ότι για τα 
χέλια θα βρεθεί λύση από το Ελληνικό Κέ-
ντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.) 
το οποίο φαίνεται να έχει αναλάβει να διε-
ρευνήσει το θέμα.
                                   Δημήτρης Μπούσμπουρας

Για τα χέλια στον 
Σχοινιά  

Οι μικρομέγαλοι φασισμοί 
των «υπερασπιστών της ελευθερίας»

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

“ 
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ορμή του από την ανά-

γκη για το ξεπέρασμα 

της απολυταρχίας του 

πατέρα-αφέντη,  αλλά 

από την τραυματική και 

εξουσιαστική οδηγία 

να εξαφανίσει τον πα-

τέρα ως ύπαρξη. 
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Το ΕΠΑΜ, το τελευταίο τε-
τράμηνο, περνά τη μεγα-
λύτερη κρίση της εξαετούς 
ιστορίας του. Στις αρχές 
Ιουνίου, ο Δ. Καζάκης εκ-
παραθύρωσε από την Πο-
λιτική Γραμματεία του κόμ-
ματος τέσσερα μέλη της (Γ. 
Ιεροδιάκονος, Οθ. Κου-
μαρέλλας, Θ. Συμβουλό-
πουλος και Χρ. Χαρτάλος). 
Έκτοτε έχει ξεκινήσει ένας 
πόλεμος χαρακωμάτων, 
μέσω κυρίως φέισμπουκ, 
για το ποια από τις δύο ομά-
δες, του Καζάκη ή των δια-
γραφέντων, θα κυριαρχή-
σει. Η αποπομπή των τεσ-
σάρων ήταν η αρχή του κύ-
κλου διαγραφών βασικών 
στελεχών του ΕΠΑΜ, αφού 
στη συνέχεια ο Καζάκης δι-
έλυσε το Ελεγκτικό Συμ-
βούλιο και εξώθησε εκτός 
ΕΠΑΜ την «κλίκα των 15», 
που στο μεταξύ έχουν φθά-
σει τους πενήντα. 

Ο 

ι διαφωνούντες δι-
ακινούν τις τελευ-
ταίες μέρες κείμενο 
με τίτλο: «Πολιτική 

Δήλωση Ρήξης με το ΕΠΑΜ». 
Σε αυτό, πέρα από τα γνωστά σε 
όλους –εκτός από αυτούς ήταν 
που τόσα χρόνια μαζί του–, για 
το ήθος του Καζάκη, αναφέρο-
νται  και στην παλαιοσταλινική 
συμπεριφορά του. Χαρακτηρι-
στικά, στα κείμενα του  «Γενι-
κού Γραμματέα» που επισυνά-
πτουν, ο Καζάκης αναφέρεται 
στους πρώην συντρόφους του 
ως «κουνελοπαρέα», τους απο-
καλεί όλους «κυρίες», «κανά-
γιες» και πολλούς άλλους ακό-
μα πιο απαξιωτικούς και προ-
σβλητικούς χαρακτηρισμούς.  

 Τον κατηγορούν όμως και 
για κάτι πιο σοβαρό, για τις στε-
νές σχέσεις του Καζάκη με τον 
αυριανισμό. Σε άλλα κείμε-
να των διαφωνούντων πάνω 
στις σχέσεις με τον αυριανισμό, 
αποκαλύπτουν ότι ο Γιώργος 
Κουρής έχει αποσπάσει έναν 
δημοσιογράφο του καναλιού 
του Kontra Channel, τον Από-
στολο Ρόσσιο, στο ΕΠΑΜ. Ο 
Απ. Ρόσσιος έχει αναλάβει τον 
ρόλο του εκπρόσωπου Τύπου 
του ΕΠΑΜ και τις σχέσεις με 
τα περιφερειακά κανάλια και 

κυρίως με το Kontra Channel, 
όπου το ΕΠΑΜ, κυρίως στην 
εκπομπή του Αιμίλιου Λιά-
τσου, δεξιού χεριού του Γ. Κου-
ρή, χαίρει προνομιακής μετα-
χείρισης. Οι διαφωνούντες κα-
ταγγέλλουν πολλά ακόμα για 
στενές σχέσεις και συναντή-
σεις των Καζάκη-Κυπριώτη με 
τον Γ. Κουρή, προκειμένου ο Γ. 
Κουρής να στηρίζει το ΕΠΑΜ 
ως το πιο καθαρό κόμμα της 
δραχμής. 

Εμείς εδώ και χρόνια, από 
το 2012, λέμε και ξαναλέμε, ότι 
ο Καζάκης είναι δημιούργημα 
του λόμπι του δραχμής και 
κυρίως των Κοντομηνά –Κου-
ρή. Από τη στιγμή που ο Κο-
ντομηνάς το γύρισε σε γραμ-

μή πιο συστημική και τον τε-
λευταίο χρόνο ακραία φιλοσυ-
ριζαίικη, έμεινε μόνο ο Κουρής 
και ο συνεταίρος του, σε πιο 
«έγκυρη» και «στιλιζαρισμένη» 
γραμμή, Νίκος Χατζηνικολά-
ου, να στηρίζουν την λύση της 
δραχμής. Το λόμπι, αναλόγως 
με τις πολιτικές εξελίξεις, ρίχνει 
πιο έντονα ή μαζεύει το θέμα 
της δραχμής. Φαίνεται ότι τώρα, 
βλέποντας ότι οι μέρες του Σύ-
ριζα είναι μετρημένες, όσο και 
αν τον στηρίζει ο Γ. Κουρής και 
τα Μέσα του, θέλει να ενισχύσει 
και ένα μικρότερο κόμμα με πιο 
καθαρό στίγμα. Γιατί και η ΛΑΕ 
είναι με τη δραχμή, αλλά ο Λα-
φαζάνης δεν εμπνέει, και στις 
μεταπτώσεις της Ζωής κανείς 
δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύ-
νη, άρα μένει μόνο ο Καζάκης, 
που είναι «άνθρωπος εμπιστο-
σύνης» για πολλά χρόνια. 

Όταν πριν ένα χρόνο δημο-
σιεύαμε το κείμενο, «Ο Καζά-
κης ως προπομπός του Σώρ-
ρα», τότε οι κύριοι Κουμαρέλ-
λας και Κυριακόπουλος, με ένα 
κείμενο πιστό στο πνεύμα του 
Καζάκη, μας έλουζαν με απί-
στευτες βρισιές για να τον υπε-
ρασπιστούν. Άργησαν μερι-
κά χρόνια για να καταλάβουν 
ποιος είναι ο Καζάκης και δεν 
διδάχτηκαν από το γεγονός ότι 
και άλλους πριν από αυτούς, 
που επίσης υπεράσπιζαν με 
πάθος τον Καζάκη και από την 
σελίδα του Άρδην, ως σχολια-
στές, τους εκπαραθύρωσε όταν 
πια δεν του έκαναν την δουλειά.

Ασχολούμαστε με τον Κα-
ζάκη, όχι μόνο γιατί καταδεί-
χτηκε και από τους, μέχρι πρό-
τινος, πιστούς συνοδοιπόρους 
του στο ΕΠΑΜ, ότι είναι δημι-
ούργημα συγκεκριμένων δη-
μοσιογραφικών ομίλων, αλλά 
και γιατί ο Καζάκης συνέβαλε 
στον αποπροσανατολισμό ενός 
τμήματος του αντιμνημονιακού 
κινήματος. 

Αντί στις αρχές της κρίσης 
να δημιουργηθεί ένας πολι-
τικός φορέας νέου τύπου, του 
21ου αιώνα, που να δώσει κά-
ποια διέξοδο στο πολιτικό σύ-
στημα, έστω και ατελή τύπου 
«Σπίθας», ή «Κινήματος Πέντε 
Αστέρων» στην Ιταλία, είχαμε 
μια επανάληψη των χειρότερων 
στιγμών του 20ού αιώνα. Αν 
δούμε τα κόμματα που αναδεί-
χτηκαν, ο Σύριζα έγινε ένα κα-
κέκτυπο του Πασόκ με υπερ-
βολική δόση Λαλιώτη, η Χρυ-
σή Αυγή είναι ένα ναζιστικό 
κόμμα με άκρες στην αστυνο-
μία και τη δικαιοσύνη, που τις 
έχει κληρονομήσει από τη με-
τεμφυλιακή ακροδεξιά, ο Λε-
βέντης θυμίζει τους πολιτευτά-
δες της δεκαετίας του ’50 και 
το ΕΠΑΜ έφερε ένα κακέκτυ-
πο σταλινισμού. Και ο επίλογος 
είναι ότι, με Καζάκηδες, Βαρου-
φάκηδες, Κατρούγκαλους, Κα-
σιδιάρηδες και λοιπούς, τους 
οποίους στήριξε και ανέδειξε 
το μιντιακό κατεστημένο, χά-
θηκε μια μεγάλη ευκαιρία για 
την δημιουργία κάτι αυθεντικά 
νέου στη χώρα.            

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              ΠΟΛΙΤΙΚΗ           

Σ 

ύμφωνα με τα οικονομικά στοι-
χεία που ανακοίνωσε η Fraport 
AG στον γερμανικό Τύπο, η θυγα-
τρική της, Fraport Greece,  πραγ-

ματοποίησε τους πρώτους εννέα μήνες του 
2017 έσοδα 181,4 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργι-
κά της κέρδη, χωρίς να υπολογίζονται  φό-
ροι, τόκοι και αποσβέσεις, διαμορφώθηκαν 
σε 106,2 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα και η 
καθαρή κερδοφορία ανέρχεται σε 29 εκατ. 
ευρώ.

Με βάση τον προγραμματισμό του 2014 
της Fraport AG, η εταιρεία που θα αναλάμ-
βανε τα 14 αεροδρόμια (η Fraport Greece) 
εκτιμούσε να έχει το 2016 κύκλο (υπήρξε 
καθυστέρηση ενός έτους, μέχρι ο Σύριζα να 
κάνει την κωλοτούμπα και να της παραχω-
ρήσει τα αεροδρόμια) εργασιών υψηλότερο 
των 160 εκατ. και λειτουργικά κέρδη της τά-
ξης των 90 εκατ. ευρώ.

Μόνο το πρώτο εννεάμηνο χρήσης των 
14 περιφερειακών αεροδρομίων η εται-
ρεία (στην οποία κατά 73,4% συμμετέχει η 
Fraport AG και κατά 26,4% ο όμιλος Κοπε-
λούζου) ξεπέρασε κατά πολύ τις εκτιμή-
σεις της, μιας και η εκτίμηση της εταιρείας 
για το σύνολο του έτους υπολογίζει έσοδα 
230 εκ. ευρώ, δηλαδή 70 εκατ. ευρώ πε-
ρισσότερα από όσα αρχικά υπολόγιζε!  

Θυμίζουμε ότι η εταιρεία προσέφερε 
1,234 δισ. ευρώ για να της παραχωρηθούν 
τα αεροδρόμια για 40 χρόνια και με τον ρυθ-
μό που κινείται η κερδοφορία της θα καλύ-
ψει το τίμημα της παραχώρησης σε συντο-
μότερο χρονικό διάστημα από ό,τι και η ίδια 
υπολόγιζε. Τα 14 αεροδρόμια το εννεάμηνο 
σημείωσαν σημαντική αύξηση της επιβατι-
κής τους κίνησης, αφού 23.903.832 επιβά-
τες μετακινήθηκαν από αυτά ή 10,5% περισ-
σότεροι σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό 
διάστημα.

Για τη Fraport AG, που ελέγχει αερο-
δρόμια και σε άλλες χώρες, το ελληνι-
κό της τμήμα είναι το πιο επικερδές, αφού 
η εταιρεία εκτιμά ότι, ενώ τα λειτουργικά 
της έσοδα στο σύνολο της πολυεθνικής εί-
ναι 36,25%, στην Ελλάδα εκτινάσσονται στο 
58,54%. Οι Γερμανοί αποδεικνύονται μάγοι 
στον τρόπο να ξεζουμίζουν χρεοκοπημένες 
χώρες όπως η Ελλάδα. 

Γ.Ξ.

[Τα στοιχεία προέρχονται από το άρθρο 
«Το χρυσάφι της Fraport είναι ελληνικό!», 
https://insidestory.gr/article/fraport]

Τα υπερκέρ-
δη της Fraport 
Greece

Το τέλος της Καζακιάδας;
του Γιάννη Ξένου

“ 
 Ο επίλογος είναι 

ότι, με Καζάκη-

δες, Βαρουφάκη-

δες, Κατρούγκα-

λους, Κασιδιάρη-

δες και λοιπούς, 

τους οποίους στή-

ριξε και ανέδει-

ξε το μιντιακό κα-

τεστημένο, χάθηκε 

μια μεγάλη ευκαι-

ρία για την δημι-

ουργία κάτι αυ-

θεντικά νέου στη 

χώρα.    
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Η λογική του κατήφορου 
είναι ο πάτος 

Μ 

πορεί στην κυβέρνη-
ση να είναι άσχετοι 
από πολιτική, αλλά 
τουλάχιστον ξέρουν 

από καλό χιούμορ. Μετά το γνωστό 
αστείο του πρωθυπουργού (γουί 
χαβ ίτεν δε κάμελ εντ νάου γουί χαβ 
δε κιού), που πρόσφερε άπλετο γέ-
λιο στους φορολογούμενους, είχε 
σειρά ο συνήθης ύποπτος αστειά-
τορας: Ο κατά φαντασίαν μαρξι-
στής υπουργός Οικονομικών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος μίλησε για 
άλλη μία φορά στη Βουλή με τη χα-
ρακτηριστική ελαφρότητα δωδεκά-
χρονου που σπάει πλάκα στο διάλ-
λειμα και την εξίσου χαρακτηριστι-
κή αναισθησία που έχουν όλοι όσοι 
αντιλαμβάνονται την πολιτική σαν 
κάποιο ηλεκτρονικό παιχνίδι, που 
το παίζεις για να περνάει η ώρα. Το 
αστείο του κυρίου Τσακαλώτου, που 
απήγγειλε με τη γνωστή ευφράδεια 
επαγγελματία ποδοσφαιριστή, πε-
ριελάμβανε μια φυματική σαραντα-
ποδαρούσα με μηνίσκο, που προ-
σπαθεί –λέει– να περάσει τον πήχη 
που έθεσε η Νέα Δημοκρατία, κου-
βαλώντας –η ταλαίπωρη– σακού-
λες από τα Λιντλ. Οι βουλευτές, πά-
ντως, δεν βρήκαν τη βαθυστόχαστη 
αυτή αλληγορία ιδιαιτέρως αστεία 
και πνευματώδη, γεγονός που 
οφείλεται μάλλον στο χαμηλό επί-
πεδο των πολιτικών μας ταγών (σί-
γουρα στις παμπ της Οξφόρδης και 
του Χάρβαρντ ένα τέτοιο αστείο θα 
προκαλούσε τρανταχτά γέλια επί 
πολλή ώρα). [Για φιλολογική ανά-
λυση της αλληγορίας βλέπε παρα-
πλεύρως.]

Με τέτοια αστεία και λογοπαί-

γνια, είναι σίγουρα παράλειψη της 
κυβέρνησης που δεν έχει εντάξει 
στο ρόστερ της τον μαιτρ του είδους 
Γιώργο Καρατζαφέρη. Θα είχε φρέ-
σκα αστεία κάθε μέρα και θα τσι-
μπούσε και καμιά ψήφο των ενα-
πομείναντων υπεραιωνόβιων κα-
ρατζαφερικών. Μπορεί, βέβαια, να 
τσινίσει η αριστερή, όπως μπαίνεις, 
πτέρυγα του κόμματος και το επι-
τελείο της πάντα αγρυπνούσας Αυ-
γής, αλλά δεν πειράζει. Μετά τον 
σύντροφο Καμμένο, χωράει στην 
κυβέρνηση άλλος ένας ένοικος 
των υγρών υπογείων της δεξιάς, 
όπως βγαίνεις, πολυκατοικίας. Άλ-
λωστε, όπως είχε πει και ένας Κινέ-
ζος σαολίν μοναχός: «Άσπρος γά-
τος, μαύρος γάτος, αρκεί να πιά-
νει τα ποντίκια» (γουάιτ κατ, μπλακ 
κατ, ενάφ ιτ κάτσεζ δε μάσελς).

Από το Λονγκ Άιλαντ στη 
Μακρόνησο, μία καρέκλα 
δρόμος

Π 

έρα από το καυστικό 
χιούμορ, πάντως, η επι-
κοινωνιακή επίθεση 
της κυβέρνησης εξα-

πολύθηκε τον περασμένο μήνα 
σε πολλαπλά επίπεδα, με πολλα-
πλούς αποδέκτες. Η επέτειος των 
100 χρόνων από την Οκτωβρια-
νή Επανάσταση εορτάστηκε από 
τον πρωθυπουργό με κάθε επιση-
μότητα κατά την επίσκεψή του στις 
Η.Π.Α. Ο πρωθυπουργός συναντή-
θηκε με τον στρατηγικό εταίρο Ντό-
ναλντ (όχι τον γνωστό τον άλλο), 
έκανε σταντ απ κόμεντι στο ινστιτού-
το Μπρούκινγκς και –ως αντάλλαγ-
μα για τη Σούδα και τα F-16– έλα-
βε ως δώρο από την Υπερδύναμη 
μία φανέλα του μπέιζμπολ (ήταν 
να του δώσουν ένα σώβρακο, αλλά 
δεν είχε στο στοκ). Το αντάλλαγμα 

αυτό δείχνει σαφή βελτίωση των δι-
απραγματευτικών ικανοτήτων του 
πρωθυπουργού: μην ξεχνάμε ότι 
πέρυσι, κατά την επίσκεψή του στον 
Σουλτάνο, είχε λάβει ως αντάλλαγ-
μα από τον Νταβούτογλου ένα κου-
λούρι Θεσσαλονίκης. Πάντως, στις 
Η.Π.Α. έγιναν σημαντικές συναντή-
σεις και συζητήσεις, αν και, απ’ ό,τι 
διέρρευσε, ακυρώθηκε τελευταία 
στιγμή η πιο σημαντική συνάντηση, 
αυτή των συντρόφων Καρανίκα και 
Όπρα Γουίνφρεϊ. 

Το ηθικό πλεονέκτημα πάει 
εκδρομή

Π 

αράλληλα, κυβερνητι-
κοί βουλευτές και κα-
θοδηγητές (του διαμε-
τρήματος ενός Κατρού-

γκαλου παρακαλώ) συνόδευσαν 
τους φερέλπιδες κομσομόλους της 

κομματικής νεολαίας στην πεντάω-
ρη εκδρομή τους στη Μακρόνησο, 
για αχτιβιστική φωτογράφιση. Στο 
σημαντικό αυτό ιβέντ, οι νεοδιορι-
σμένοι τιμήσανε τους αγώνες της 
Αριστεράς, καταθέτοντας στεφά-
νια και υψώνοντας τις γροθιές τους 
μπροστά στον φωτογραφικό φακό 
(αφού δεν μπορούν να τις υψώ-
σουν μπροστά στον Σόιμπλε). Σύμ-
φωνα με ασφαλείς πληροφορίες, 
ο πρόεδρος της νεολαίας Ιάσονας 
Σχινάς-Παπαδόπουλος είχε προτεί-
νει, αντί της σφιγμένης γροθιάς, να 
κρατάνε στο υψωμένο χέρι το χαρ-
τί του διορισμού τους, αλλά τελικά 
απορρίφθηκε η πρόταση ως υπερ-
βολικά προχώ.

Πτήσεις με F-16, σόπινγκ στο Μαν-
χάταν, φωτογράφιση στη Μακρόνη-
σο – ε! Πού χρόνος να ασχοληθού-
με και με την αξιολόγηση!

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Επεξήγηση Αλληγορίας: Ως γνωστόν, η 
σαρανταποδαρούσα έχει πολλά πο-
δάρια. Ελίσσεται, τρυπώνει, κρύ-
βεται, εμφανίζεται εκεί που δεν 
την περιμένεις. Αν τύχει, δε, και σπά-
σει η σαρανταποδαρούσα του ποδά-
ρι της, μπορεί να βρεθείς, ως και στην 
εξουσία! Τότε, βέβαια, αρχίζουν τα δύ-
σκολα: οι υποκλίσεις (μηνίσκος), οι 
κακουχίες (φυματίωση) και τα άχθη 
του μνημονίου (σακούλες Λιντλ). 
Μην ανησυχείτε όμως: οι προσ-
δοκίες των ψηφοφόρων (ο πή-
χης) είναι τόσο χαμηλές, που 
ακόμα και η εν λόγω σαρα-
νταποδαρούσα μπορεί να τα 
καταφέρει! 

ΠΤΗσΗ Με
ΤΑ ΑεροΠλΑΝΑ

ΤοΥ ΠΑΝοΥ

100 XροΝΙΑ ΑΠο 
ΤΗΝ ΠρωΤΗ-ΠρωΤΗ

φορΑ ΑρΙσΤερΑ

λΙΜΙΤ ΑΠ

λΙΜΙΤ ΝΤΑοΥΝ

ΠΑρεΜΒΑσΗ
σΤΗ λΑΪΚΗ

σΥΝελεΥσΗ ΤοΥ
ΜΠροΥΚΙΝγΚσ

φωΤογρΑφΙΚο
ΑχΤΙφ σΤΗ

ΜΑΚροΝΗσο

ροοΥΝΤ-ΤρΙΠ
σΤΗΝ ΑγρΙΑ

δΥσΗ
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O στρατηγός Μάικ Φλυν υπήρξε ο 
βραχυβιότερος Σύμβουλος Ασφα-
λείας προέδρου των ΗΠΑ στην 
ιστορία του θεσμού. Παραιτήθηκε, 
μόλις 24 ημέρες μετά την ορκωμο-
σία του, υπό το βάρος υποψιών για 
παρασκηνιακές συνεννοήσεις που 
είχε με Ρώσους και Τούρκους πα-
ράγοντες, αποκαλύψεις οι οποίες 
μέχρι και σήμερα τροφοδοτούν τη 
δημοσιότητα με νέα στοιχεία. Πρό-
κειται για τη θέση στην οποία άλλο-
τε υπηρέτησαν κορυφαίοι παράγο-
ντες της αμερικάνικης πολιτικής, 
όπως ο Σμπίγκνιου Μπρεζίνσκι και 
ο Χένρι Κίσσινγκερ, και το γεγονός 
της τόσο σύντομης θητείας είναι εν-
δεικτικό για να κατανοήσουμε το τι 
ακριβώς συμβαίνει στο εσωτερικό 
του αμερικανικού κατεστημένου 
με την εκλογή Τραμπ. 

Ε 

κείνο που εντυπωσιά-
ζει, φυσικά, είναι ο βαθ-
μός εμπλοκής ξένων πα-
ραγόντων και υπηρεσι-

ών στην εσωτερική πολιτική ζωή 
της κορυφαίας στρατιωτικής δύνα-
μης του πλανήτη. Ένα φαινόμενο το 
οποίο, ανεξάρτητα από την πραγμα-
τική έκταση και εμβέλεια που πήρε 
το «Russian gate» και το «Εrdogan 
gate» για το περιβάλλον Τραμπ, για-
τί υπάρχει και η πολύ αποτελεσμα-
τική προπαγάνδα του «φιλελεύθε-
ρου» κατεστημένου, μπορεί να ερ-
μηνευτεί μόνον αν αναλογιστούμε 
ότι η ανάδειξη του Τραμπ σε πρώ-
το πολίτη τον ΗΠΑ, «βραχυκύκλω-
σε» τα δίκτυα του κατεστημένου 
τόσο στο εσωτερικό του Ρεπουμπλι-
κανικού Κόμματος, όσο και σε εκεί-
νο των Δημοκρατικών, με συνέπεια 
να προκύψουν… «προβλήματα στε-
γανότητας» για τα αμερικανικά δί-
κτυα εξουσίας. 

Η εκλογή του Τραμπ δεν απο-
τέλεσε βέβαια μια επανάσταση ενά-
ντια στο κατεστημένο. Προϊόν της 
ίδιας της πολιτικής και πολιτισμι-
κής παρακμής, μια φιγούρα ακραί-
ου οικονομικού και κοινωνικού 
δαρβινιστή –που αντιλαμβάνεται 
με τέτοιους όρους και το σύνθημα 
«Πρώτα η Αμερική» – θα κεφαλαι-
οποιήσει τη διάχυτη δυσαρέσκεια 
απέναντι στο παγκοσμιοποιητικό 
κατεστημένο για να ανέλθει στην 
εξουσία και να πετύχει μια αναδι-
ευθέτηση των πόλων εξουσίας του 
συστήματος: Υπέρ παραδοσιακό-
τερων κλάδων, όπως το στρατιωτι-

κό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, το σύ-
μπλεγμα βιομηχανίας-σωφρονιστι-
κού συστήματος, τα πετρέλαια, και 
εναντίον κλάδων που θεωρούνται 
προπύργια της παγκοσμιοποίησης, 
η «δημιουργική βιομηχανία, το Χό-
λιγουντ, οι διευθυντικές τάξεις της 
Ανατολικής Ακτής κ.ο.κ. 

Όμως, σε σχέση με τη διεθνή 
πολιτική των ΗΠΑ, οι εξαγγελίες του 
εξέφραζαν, ίσως δειλά, αλλά πραγ-
ματικά, μια εναλλακτική στρατηγι-
κή απέναντι στην γραμμή Ομπάμα 
–Κλίντον, σχετικά με τη Ρωσία. 

Στις ΗΠΑ από καιρό διαγκωνί-
ζονται δύο σχολές σκέψης σχετικά 
με την αμερικανική πολιτική κατά 
τον 21ο αιώνα. Η μία, την οποία έχει 
εκφράσει στο παρελθόν ο Κίσσιν-
γκερ, υποστηρίζει πως στον μελλο-
ντικό κόσμο, που θα χαρακτηρίζεται 
από την παρουσία μεγάλων ηπει-
ρωτικών δυνάμεων, οι ΗΠΑ και η 
Δύση θα πρέπει να συμβιβαστούν, 
ή ακόμα και να συμμαχήσουν στρα-
τηγικά με τη Ρωσία, ώστε να μπορέ-
σουν να αντιμετωπίσουν τόσο την 
αναδυόμενη Κίνα, όσο και νέες δυ-
νάμεις που θα αναδειχτούν στο πα-
γκόσμιο προσκήνιο κατά τις επόμε-
νες δεκαετίες, την Ινδία, το ισλάμ 

κ.λπ.  Μια τέτοια πολιτική, η οποία 
είχε εν μέρει αρχίσει να παίρνει σάρ-
κα και οστά με την εισδοχή της Ρω-
σίας στους G7 –που έγιναν G8 με τη 
συμμετοχή της–  προϋποθέτει μια 
σχετική ισορροπία μεταξύ Ευρώ-
πης –συμπεριλαμβανόμενης της 
Ρωσίας– και της Αμερικής και όχι 
την εμμονή σε έναν αμερικανικό μο-
νοπολικό ηγεμονισμό.

Ωστόσο, μια δεύτερη γεωπολι-
τική στρατηγική –η λεγόμενη γραμ-
μή Μπρεζίνσκι– επιμένει στη δια-
τήρηση της απόλυτης αμερικανικής 
ηγεμονίας στο εσωτερικό της Δύ-
σης, ηγεμονίας που έχει ως προϋ-
πόθεση τη δημιουργία ενός νέου 
«παραπετάσματος» μεταξύ Δυτικής 
Ευρώπης και Ρωσίας, με την απο-
κοπή της Ρωσίας από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και κυρίως τη Γερμανία, 
έτσι ώστε η Ευρώπη να απολέσει τη 
δυνατότητα μιας αυτόνομης γεωπο-
λιτικής ισχύος, που θα της διασφά-
λιζε η στενότερη σχέση με το ενερ-
γειακό δυναμικό της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και το μεγάλο στρατηγικό 
βάθος της Ρωσίας. Και πράγματι, μέ-
χρι την ουκρανική κρίση φαινόταν 
πως κάτι τέτοιο είχε αρχίσει να υλο-
ποιείται, ιδιαίτερα μέσα από τις εξαι-
ρετικά αναπτυγμένες σχέσεις Γερ-
μανίας και Ρωσίας.

Τελικώς, η γραμμή Μπρεζίνσκι, 
επεβλήθη στην αμερικανική πολιτι-
κή μέσω της ουκρανικής πορτοκαλί 
επανάστασης, που οδήγησε μάλιστα 
και σε ρήξη μεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και της Ρωσίας. Η ρήξη με 
τη Ρωσία αποτελεί  δηλαδή την προ-
ϋπόθεση του ελέγχου της Δυτικής 
Ευρώπης, που είναι υποχρεωμένη 
να στραφεί και πάλι  προς τις ΗΠΑ 

για να προστατευτεί από τη «ρωσική 
απειλή». 

Η γραμμή του Τραμπ, όπως εκ-
φραζόταν κατά την προεκλογική πε-
ρίοδο, για προσέγγιση με τη Ρωσία 
και σχετική απομάκρυνση από τα 
τεκταινόμενα στην Ευρώπη, με πα-
ράλληλη επικέντρωση στην αντι-
μετώπιση της Κίνας και της εσωτε-
ρικής αποβιομηχανοποίησης των 
ΗΠΑ, εξέφραζε grossso modo, ίσως 
με ενδιάμεσο και εμπνευστή της, τον 
Στηβ Μπάνον, μια στρατηγική αντί-
ληψη παραπλήσια με τη θέση του 
Κίσσινγκερ.

Σήμερα, όμως, ένα χρόνο μετά 
την ανακήρυξή του ως προέδρου, η 
διοίκηση Τραμπ εμφανίζεται αρκε-
τά τραυματισμένη από τον πόλεμο 
που της κάνουν τα κυρίαρχα κέντρα, 
του δημοκρατικού, και εν μέρει του 
ρεπουμπλικανικού κατεστημένου, 
και υποχρεώνεται να ακολουθήσει 
μια αντιρωσική πολιτική, η οποία 
τείνει να ανατρέψει ολόκληρη τη δι-
ακηρυγμένη εναλλακτική στρατηγι-
κή του. Μέσα από τις συστηματικές 
επιθέσεις ενάντιά  του, καθώς και 
ενάντια σε όλο το περιβάλλον του 
για στενές και υπόγειες σχέσεις με 
τη Ρωσία, οι οποίες έχουν πραγμα-
τική βάση, ένα χρόνο μετά την άνο-
δό του στην εξουσία έχει υποχρε-
ωθεί να ακολουθήσει την εντελώς 
αντίθετη πολιτική, τέτοια που του την 
επιβάλει το βαθύ κατεστημένο των 
ΗΠΑ: Αντί συνδιαλλαγής με τη Ρω-
σία, σύγκρουση μαζί της. 

Μια τέτοια σύγκρουση οδηγεί, 
μέσα από αλυσιδωτές αντιδράσεις, 
σε μια στρατηγική όξυνσης των σχέ-
σεων με τη Ρωσία και σε επέκταση 
του πεδίου του ανταγωνισμού. Στρι-
μωγμένη η ρωσική πολιτική στο ευ-
ρωπαϊκό θέατρο και νιώθοντας ότι 
περικυκλώνεται από την Ουκρανία, 
τη Ρουμανία, τις βαλτικές χώρες και 
την Πολωνία, στρέφεται προνομια-
κά στο μεσανατολικό πεδίο, όπου, 

εξαιτίας και της αλλοπρόσαλλης πο-
λιτικής των ΗΠΑ, σημειώνει τερά-
στιες επιτυχίες. Αντίθετα, η Αμερική 
του Τραμπ ανήκει μάλλον στους χα-
μένους σε αυτή την παρτίδα της γε-
ωπολιτικής σκακιέρας: Πληρώνο-
ντας την τυχοδιωκτική πολιτική Χί-
λαρι-Ομπάμα, που ποντάρισαν «όλα 
τα χαρτιά» σε μια ταχεία ανατροπή 
του καθεστώτος Άσαντ, παρουσιάζε-
ται να έχει τη λιγότερη επιρροή στα 
πεδία που κρίνονται οι εξελίξεις, με 
την πρωτοβουλία σε μεγάλο βαθμό 
να έχει περάσει στα χέρια της Ρωσί-
ας και του Ιράν, οι οποίες σέρνουν 
πίσω τους την Τουρκία –εξαιτίας 
του κουρδικού ζητήματος– και, βέ-
βαια, το «αναστημένο» συριακό κα-
θεστώς. Απέναντι σε αυτή την κατά-
σταση, η κυβέρνηση Τραμπ ενισχύ-
ει τους δεσμούς της με τη Σαουδική 
Αραβία και την Αίγυπτο, καθώς και 
με τη σκληρότερη πτέρυγα του σιω-
νιστικού λόμπι, που επιθυμεί τη σύ-
γκρουση με το Ιράν. Έτσι ο Τραμπ 
προχωράει στη στοχοποίηση του 
Ιράν και οξύνει τους τόνους απένα-
ντι στην Τουρκία, για να την αναγκά-
σει να αναδιπλωθεί από τις στενές 
της σχέσεις με τη Ρωσία και το σιιτι-
κό κράτος. 

Ο Τραμπ οδηγείται στον αντί-
ποδα της πολιτικής που ευαγγελι-
ζόταν, ενώ συγκρούεται με τον ίδιο 
άνθρωπο που τον βοήθησε να ανέ-
βει στην εξουσία,  δηλαδή τον Βλα-
ντίμιρ Πούτιν! Ακόμα περισσότε-
ρο, ενώ εξελέγη με μια λογική απο-
μάκρυνσης από το ευρωπαϊκό, αλλά 
και το μεσανατολικό θέατρο, βυθίζε-
ται όλο και περισσότερο σε αυτό το 
τελευταίο, με τη συνεπικουρία των 
επιθετικών σχεδίων του Νετανιάχου 
εναντίον του Ιράν.    

Βέβαια, ο «άρχοντας του σκό-
τους», Στήβεν Μπάνον, πάλαι ποτέ 
επικεφαλής στρατηγικού σχεδια-
σμού στον Λευκό Οίκο, έχει πλέον 
επιστρέψει στους αγαπημένους πα-

          Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

                      Ο Ντόναλντ Τραμπ και οι προσανατολισμοί  
οι δύο επιλογές της αμερικανικής ηγεσίας και η θέση της ελλάδας

H κυβέρνηση Τραμπ ενισχύει τους δεσμούς της με τη Σαουδική Αραβία 
και την Αίγυπτο, καθώς και με τη σκληρότερη πτέρυγα του σιωνιστικού 
λόμπι, που επιθυμεί τη σύγκρουση με το Ιράν. 

των Γ.Καραμπελιά - Γ. Ρακκά

“ 
Ο Τραμπ δεν μπο-

ρεί να εκφρά-

σει μια εναλλακτι-

κή στρατηγική και 

γι’ αυτό είναι ένας 

πολύ επικίνδυνος 

άνθρωπος.
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Ελλάδα: Και επαίτης 
διεθνών συμμαχιών;

Α 

υτή την Αμερική, έπειτα από 
το πρόσφατο ταξίδι του Τσίπρα 
στην Ουάσιγκτον, επέλεξε η 

κυβέρνηση να αναβαθμίσει σε «στρα-
τηγικό εταίρο» – δηλαδή να καταστεί 
καλοθελητής της, σε απλά ελληνι-
κά. Οι συνέπειες αυτής της επιλογής 
έχουν ήδη αρχίσει να εκδηλώνονται: 
Η επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα, 
που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμ-
βριο, αποτελεί περισσότερο προϊόν 
αμερικάνικης εντολής σε μια προ-
σπάθεια να επιτευχθεί κάποιος επα-
ναδιακανονισμός των αμερικανο-
τουρκικών σχέσεων, παρά ευνοεί την 
Αθήνα, καθώς ο Τούρκος πρόεδρος 
και το καθεστώς του περνούν μια 
φάση όπου παρουσιάζονται ιδιαίτε-
ρα επιθετικοί απέναντι στη χώρα μας, 
όπως εξάλλου φάνηκε και από την 
τελευταία επίσκεψη Τσαβούσογλου. 

Για τη δε Χιμάρα, όπου συντελεί-
ται μια ανοιχτή διαρπαγή των περιου-
σιών του βορειοηπειρωτικού ελλη-
νισμού, οι στενοί μας σύμμαχοι σιώ-
πησαν – ενώ είναι γνωστή η επιρροή 
που διατηρούν πάνω στον αλβανι-
κό μεγαλοϊδεατισμό. Και, βέβαια, η 
ταύτισή μας με τον «άξονα της έντα-
σης» στη Μέση Ανατολή, που πασχί-
ζει να δημιουργήσει ακόμα ένα πε-
δίο αποσταθεροποίησης σε μια αντι-
παράθεση με τον σιιτικό άξονα, κάθε 
άλλο παρά προς το συμφέρον της 
Ελλάδας είναι. Κατ’ αρχάς, διότι μας 
οδηγεί σε αντιπαράθεση με τη Ρω-
σία, και εξ αντανακλάσεως στη συ-
μπόρευσή του Πούτιν, με την Τουρκία 

και τον Γκρούεφσκι, εναντίον της Ελ-
λάδας, και κατά δεύτερον, καθώς την 
εκθέτει στα μάτια του ισλαμικού κό-
σμου ως μέρος του «άξονα του κα-
κού», την ίδια στιγμή που τα σύνορα 
είναι διάτρητα από τη μεγάλη μετα-
κίνηση πληθυσμών προς τη Δύση, τα 
οποία, ειρήσθω εν παρόδω, λειτουρ-
γούν και ως ιμάντας μεταβίβασης του 
ισλαμικού ριζοσπαστισμού εντός της. 

Με λίγα λόγια, αυτό που παρου-

σιάστηκε ως επιτυχία της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής είναι μάλλον 
προϊόν της ίδιας της δραστικής διε-
θνούς υποβάθμισής της που προκά-
λεσε η τυχοδιωκτική πολιτική Τσί-
πρα σε σχέση με τα μνημόνια. Καθώς, 
μέσα από την περιπέτεια του δημο-
ψηφίσματος, η χώρα έχασε και τα τε-
λευταία προπύργια οικονομικής της 
ανεξαρτησίας, μεταβάλλεται τώρα σε 
άθυρμα διεθνών συμμαχιών, ξεχνώ-
ντας θεμελιώδεις αρχές της εξωτερι-
κής της πολιτικής: Ότι δηλαδή μπορεί 
να διευρύνει την ανεξαρτησία και την 
ελευθερία κινήσεών της μόνον αν, 
παρότι παραμένει στο πλαίσιο της Δύ-
σης, λειτουργεί ως γέφυρα με τη Ρω-
σία και με τις ευαίσθητες περιοχές της 
Μέσης Ανατολής. 

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, όμως, ο 
πολιτικός κόσμος της χώρας πρέπει 
να δεσμευτεί σε μια πάγια πολυκε-
ντρικότητα – την οποία εξάλλου ενι-
σχύει και η ιστορία και ο πολιτισμός 
της Ελλάδας. 

ρασκηνιακούς του ρόλους, δραστη-
ριοποιούμενος, μέσα από την ιστο-
σελίδα του, ως «ελεύθερος σκοπευ-
τής» υπέρ του νέου προέδρου, έχο-
ντας επιφορτιστεί με το φιλόδοξο 
σχέδιο να μεθοδεύσει την ανατροπή 
του ρεπουμπλικανικού κατεστημέ-
νου, δημιουργώντας ένα «νέο κόμ-
μα», περισσότερο πιστό στην πολι-
τική οικονομικού εθνικισμού του 
Ντόναλντ Τραμπ. Σχεδιάζει δε, να 
πετύχει κάτι τέτοιο, όπως δήλωσε τον 
Αύγουστο σε σχετική συνέντευξη, 
οξύνοντας τον «πολιτισμικό πόλεμο» 
γύρω από ζητήματα ταυτότητας που 
ταλανίζουν την Αμερική και ο οποί-
ος κατά τη γνώμη του αποκαλύπτει 
σε όλη την έκταση τη σύμπραξη Ρε-
πουμπλικάνων και Δημοκρατικών 
πάνω σε μια παγκοσμιοποιητική 
ατζέντα. Έκφραση αυτής της στρατη-
γικής, της «οργάνωσης» της λευκής 
συντηρητικής Αμερικής, ώστε να 
δημιουργηθεί μια νέα βάση για την 
πολιτική Τραμπ, υπήρξαν και οι συ-
γκρούσεις στο Σάρλοτσβιλ της Βιρ-
τζίνιας, μεταξύ ακροδεξιών και ναζι-
στικών ομάδων και των Αντίφα; 

Τραγέλαφος

Έτσι, το γεγονός ότι ο Τραμπ οδη-
γήθηκε, εν τέλει, σε μια διαφορετι-
κή γραμμή από εκείνη που υποστή-
ριζε στο παρελθόν, μέσα από τη συ-
στηματική πίεση που του ασκεί το 
βαθύ κράτος, με συνέπεια όχι μόνο 
την αποψίλωση του επιτελείου του 
και των συνεργατών του, αλλά και 
την ίδια την απειλή της καθαίρεσής 
του, εξηγεί εν πολλοίς και τη συχνά 
αλλοπρόσαλλη και αντιφατική πολι-
τική του, που κάνει πολλούς να υπο-
στηρίζουν πως μέσα από την  επι-
λογή αντικρουόμενων κατευθύνσε-
ων η αμερικανική πολιτική μοιάζει 
σαν να μην έχει μπούσουλα και κα-
τεύθυνση.

Χαρακτηριστική ιστορία, που 
καταδεικνύει σε όλη την έκτασή του 
το χάος των επιλογών του, είναι το 
άδοξο τέλος της πολυμερούς «Συμ-
φωνίας για τον Ειρηνικό», την οποία 
ο Αμερικάνος πρόεδρος θα σπεύ-
σει να καταγγείλει ως σύμβολο του 
οικονομικού γκλομπαλισμού των 
προκατόχων του, στ’ όνομα της νέας 
πολιτικής του «να κάνουμε μεγάλες 
τις ΗΠΑ». Και όμως, η απόφασή του 
ευνοούσε κύρια την… Κίνα, καθώς 
αυτή απέφυγε το σχέδιο οικονομι-
κής περικύκλωσης που προωθού-
σε η κυβέρνηση Ομπάμα! Την Κίνα, 
που υποτίθεται πως ο Τραμπ θεω-

ρεί τον κύριο αντίπαλο των ΗΠΑ! 
Εξάλλου, οι απόπειρες αναβάθ-

μισης της παραγωγής που επιχει-
ρεί στηρίζονται υπερβολικά στην 
ενίσχυση του στρατιωτικού-βιομη-
χανικού συμπλέγματος, καθώς και 
σε εκείνο των πετρελαϊκών συμ-
φερόντων, και καθώς η βαρύτητά 
τους αυξάνεται, προκαλείται ανα-
πόφευκτα και μία σκλήρυνση τόσο 
της εσωτερικής, όσο και της εξωτε-
ρικής πολιτικής του. Και σε αυτή την 
κατεύθυνση, η αυξημένη επιρροή 
των σιωνιστικών κύκλων στη νέα 
κυβέρνηση, κυρίως μέσω του γα-
μπρού του Τζάρεντ Κάσνερ, ο οποί-
ος λειτουργεί ως κορυφαίος σύμ-
βουλος στο εκτελεστικό γραφείο του 
προέδρου, θα μπορούσε να ερμη-
νεύσει τα ελατήρια αυτής της πολι-
τικής: της αμερικάνικης πολιτικής 
στις εστίες παγκόσμιας αστάθειας, 
όπως η Μέση Ανατολή. 

Οι ΗΠΑ υπό τον Τραμπ ναι μεν 
δεν κλυδωνίζονται ακόμα, αλλά 
μετεωρίζονται επικίνδυνα, καθώς η 
στροφή προς τον οικονομικό εθνι-
κισμό συναντάει τις αδήριτες αντι-
φάσεις μιας δύναμης που, κατά τις 
προηγούμενες δεκαετίες, έχει ταυτί-
σει το συμφέρον της με την παγκό-
σμια υπερεπέκτασή της. Γι’ αυτόν 
ακριβώς τον λόγο, η διακυβέρνηση 
του Τραμπ εκδηλώνεται περισσότε-
ρο ως σωβινιστική σύσπαση, παρά 
ως μια συντεταγμένη πολιτική ανα-
δίπλωσης, γεγονός που τις περισσό-
τερες φορές προκαλεί αποτελέσμα-
τα αντίθετα των αναμενόμενων, έναν 
κυριολεκτικό τραγέλαφο.

Εξάλλου, οι προσπάθειες του να 
διαλύσει το  Obamacare, που προ-
σφέρει ένα ελάχιστο δίκτυ ασφαλεί-
ας στην υγεία των φτωχότερων κοι-
νωνικών στρωμάτων, να αμφισβη-
τήσει το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου  και την ανάγκη μείωσης των 
εκπομπών αερίων, καθώς και τα γε-
λοιογραφικά –έως γελοία– χαρακτη-
ριστικά της συμπεριφοράς και της 
δραστηριότητάς του, καταδεικνύουν 
πως ακόμα στις ΗΠΑ το παραδοσι-
ακό κατεστημένο δεν διαθέτει κά-
ποιον σοβαρό αντίπαλο. Ο Τραμπ 
δεν μπορεί να εκφράσει μια συνε-
κτική εναλλακτική στρατηγική και γι’ 
αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας 
πολύ επικίνδυνος άνθρωπος που 
μπορεί να οδηγήσει στις πιο απρό-
σμενες εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό 
των ΗΠΑ, όσο και κυρίως στην πα-
γκόσμια κονίστρα.

της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής

          & Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

“ 
Αυτό που παρουσιά-

στηκε ως επιτυχία της 

ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής είναι μάλλον 

προϊόν της δραστικής 

διεθνούς υποβάθμισής 

της που προκάλεσε η 

τυχοδιωκτική πολιτική 

Τσίπρα ...

Τ ο πρόβλημα έγκειται στο γε-
γονός ότι ελάχιστοι εντός της 
χώρας δείχνουν να συνειδη-

τοποιούν τον κίνδυνο που εμπερι-
έχεται σε μια τέτοια πολιτική – παρ' 
όλο που κατά παράδοση η ελληνική 
κοινωνία εμφανιζόταν ως πλέον ευ-
αίσθητη περί τα γεωπολιτικά. Το γε-
γονός δε ότι, πάλαι ποτέ αντιαμερι-
κανοί, μεταβλήθηκαν δίχως κανένα 
πολιτικό κόστος σε διαπρύσιους κή-
ρυκες της νέας ελληνοαμερικανι-
κής σύμπραξης, είναι ακόμα ένα τεκ-
μήριο που καταδεικνύει ότι μια σο-
βαρή μεταβολή έχει επέλθει στη συ-
νείδηση της ελληνικής κοινωνίας. 

Επιγραμματικά, δύο είναι οι κυ-
ριότεροι λόγοι για τους οποίους συμ-

βαίνει αυτό: Πρώτον, το κλίμα ακραί-
ου οικονομισμού το οποίο επέβαλαν 
από κοινού «μνημονιακοί», αλλά 
και η κυρίαρχη έκφραση των «αντι-
μνημονιακών», εθίζοντας μια ολό-
κληρη κοινωνία στο να απασχολεί-
ται μόνο με τους φόρους, τους μι-
σθούς και τις συντάξεις. 

Δεύτερον, το γεγονός ότι η μεθό-
δευση, η εργαλειοποίηση και η μετέ-
πειτα χρησιμοποίηση του δημοψηφί-
σματος από τον Αλέξη Τσίπρα, απαξί-
ωσε εντελώς στα μάτια των Ελλήνων 
την έννοια της ανεξαρτησίας. Η με-
γάλη ήττα του 2015 δημιούργησε σε 
μια ολόκληρη κοινωνία την αίσθηση 
ότι η χώρα είναι κλωτσοσκούφι. Γι’ 
αυτό πλέον η δημόσια συζήτηση δι-

εξάγεται  με όρους τύπου «ποιος θα 
μας αναλάβει», «ποιος θα μας προ-
στατέψει» κ.ο.κ. 

Πρόκειται για μια πολύ βαθιά 
τομή, που συντελέστηκε με το φιά-
σκο του δημοψηφίσματος: Το γενικό 
αίσθημα ανημπόριας, το οποίο και 
προκάλεσε, έρχεται να απονεκρώ-
σει τα αντιστασιακά αντανακλαστικά 
των Ελλήνων όχι μονάχα στην αντι-
μνημονιακή τους επιφάνεια, αλλά 
στον «εθνοανεξαρτησιακό» τους 
πυρήνα. Δυστυχώς, η παρούσα κυ-
βέρνηση δημιούργησε μεγάλο κοι-
νωνικό βάθος για την αποδοχή αυ-
τής της «πολιτικής του επαίτη», που 
παρουσιάζεται τώρα ως έκφραση 
υψηλής εθνικής στρατηγικής…

 Η συρρίκνωση του γεωπολιτικού κριτηρίου των Ελλήνων
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Ραγδαίες αλλαγές και ανατροπές συμβαί-
νουν στην ισχυρότερη πετροφεουδαρχία 
του Κόλπου. 

Ο 
32χρονος πρίγκιπας Μοχάμεντ 
μπιν Σαούντ (MbS), γιος του τωρι-
νού βασιλιά, που πρόσφατα ανήλ-
θε στη θέση του επίσημου διαδό-

χου του θρόνου, έπειτα από την καθαίρεση του 
εξαδέλφου του, Μοχάμεντ μπιν Ναγιέφ, έχει 
εξαπολύσει έναν κύκλο διώξεων εναντίον της 
επιχειρηματικής και πολιτικής ελίτ του σαου-
δαραβικού κράτους, για την αντιμετώπιση της 
ενδημικής διαφθοράς και διασπάθισης της κυ-
βερνητικής πετροπροσόδου. Μέχρι τώρα, έντε-
κα άλλοι πρίγκιπες, επιφανή μέλη της σαουδα-
ραβικής ιθύνουσας τάξης, έχουν συλληφθεί 
και τεθεί υπό περιορισμό σε πολυτελέστατα ξε-
νοδοχεία, γεγονός που ισχυροποιεί ακόμα πε-
ρισσότερο τη θέση του στα δημόσια πράγματα 
του σαουδαραβικού βασιλείου. 

Απώτερος στόχος του πρίγκιπα, που ειρή-
σθω εν παρόδω είναι αγαπημένος εταίρος του 
Τραμπ, και του γαμπρού του, πρεσβευτή της 
σιωνιστικής πολιτικής Τζάρεντ Κάσνερ, είναι 
μια μεγάλη εσωτερική μεταρρύθμιση του κρά-
τους, η οποία θα οδηγήσει στην αναβάθμιση 
και του περιφερειακού του ρόλου. 

Όπως συνέβη και με τον Ερντογάν, η ρητο-
ρική του, των εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμί-
σεων, κρύβει από πίσω της μια διάθεση εγκα-
θίδρυσης ενός νέου απολυταρχισμού, ο οποίος 
συνδυάζεται με μια πολιτική κλιμάκωσης της 
επιθετικότητας στο εξωτερικό. Το όραμα για τη 
«Σαουδική Αραβία του 2030», όπως ο ίδιος το 
έχει ονομάσει, αποτελεί επί της ουσίας ένα σχέ-
διο για τον παραγκωνισμό της σαουδικής αρι-
στοκρατίας και τη δημιουργία ενός ισχυρού 
κράτους το οποίο θα είναι σε θέση, κατόπιν εξυ-
γιάνσεως, να δημιουργήσει «νέα τζάκια» και δι-
αχειριστικά στρώματα πιστά στη νέα κατάσταση. 
Εξ ου και η απόλυτη προτεραιότητα άρσης της 
πετρελαϊκής εξάρτησης του βασιλείου. 

Την ίδια στιγμή, ο MbS είναι από τα πιο 

ακραία «γεράκια» της σαουδαραβικής ελίτ, 
οπαδός της άμεσης κλιμάκωσης του σαου-
δοϊρανικού ανταγωνισμού. Ο άνθρωπος που 
έχτισε αυτήν τη δυναμική του προς την εξου-
σία, εξαπολύοντας, ως υπουργός Άμυνας της 
χώρας, θέση που κρατάει ακόμα και σήμερα, 
τον πόλεμο στην Υεμένη, εναντίον της φιλοϊρα-
νικής πολιτοφυλακής των Χούτι, που αντιπρο-
σωπεύουν τη σιιτική κοινότητα της χώρας (το 
44% του εκεί πληθυσμού). Τώρα, ταυτόχρονα 
με τις διώξεις στο εσωτερικό, φέρεται από τα 
διεθνή μέσα να κρύβεται πίσω από την πρό-
κληση της βαθιάς πολιτικής κρίσης στον Λίβα-
νο, καθώς εμφανίζεται στα διεθνή ρεπορτάζ να 
έχει κεντρικό ρόλο στην απόφαση του φιλοσα-
ουδάραβα Λιβανέζου πρωθυπουργού Χαρίρι 
να παραιτηθεί, καταγγέλλοντας ότι η Χεζμπο-
λάχ και ο σιιτικός άξονας ευρύτερα αναπτύσ-
σει πραξικοπηματικά μια ηγεμονική πολιτική 
τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και ευρύτε-
ρα στη Μέση Ανατολή. 

Η δε επίθεση που εξαπέλυσε ο MbS στον 
«σιιτικό άξονα» ήταν διπλή, καθώς συνοδεύ-
τηκε από καταγγελίες για ανάμειξη αυτών των 
παραγόντων στις πυραυλικές επιθέσεις που δι-
εξάγονται από τα εδάφη της Υεμένης προς τη 
Σ. Αραβία. Η γλώσσα που χρησιμοποίησε, μά-
λιστα, ήταν ιδιαίτερα σκληρή, καθώς κατήγγει-
λε το Ιράν ότι προμηθεύει το στρατιωτικό υλι-
κό γι’ αυτές τις επιθέσεις, προσθέτοντας ότι κάτι 
τέτοιο ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου εναντί-
ον της Σαουδικής Αραβίας και οδηγώντας έτσι 
τα διεθνή μέσα να πιθανολογήσουν το ξέσπα-
σμα μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης στην πε-
ριοχή. Αξίζει να αναφερθεί, επίσης, ότι οι ΗΠΑ 
υποστήριξαν τους ισχυρισμούς του στα Ηνω-
μένα Έθνη, απαιτώντας, με δηλώσεις της Αμε-

ρικανίδας εκπροσώπου την περασμένη Τρί-
τη, να εφαρμοστούν κυρώσεις στο Ιράν για τη 
φημολογούμενη παραχώρηση των πυραύλων 
στους Χούτι. Οι κινήσεις εναντίον του ιρανικού 
άξονα συμπληρώνονται από μια προσπάθεια 
να δημιουργηθεί εσωτερικό ρήγμα στους σιί-
τες, μέσω της επαναπροσέγγισης με τον δημο-
φιλή σιίτη κληρικό του Ιράκ, Μουκτάντα αλ 
Σαντρ, ο οποίος έχει διαχωρίσει τη θέση από 
την περσική επιρροή. Ο ίδιος ο MbS θα συ-
ναντήσει τον Σαντρ τον Αύγουστο, στο πλαίσιο 
επίσκεψης του τελευταίου στο Ριάντ, ενώ πριν 
από μερικές μέρες ο ίδιος θα μεταβεί και στα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, πραγματοποιώ-
ντας διπλωματικές επαφές οι οποίες κινούνται 
στο ίδιο πλαίσιο. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, αυτές οι εξελί-
ξεις προκάλεσαν πυρετό σε αναλυτές, διπλω-
μάτες και εμπειρογνώμονες των διεθνών σχέ-
σεων. Πολλοί ισχυρίζονται ότι τα τεκταινόμε-
να στη Σαουδική Αραβία αποτελούν την απαρ-
χή της αμερικάνικης, σιωνιστικής αντεπίθεσης 
στη Μέση Ανατολή, την πρώτη προσπάθεια 
για να ανατραπούν τα αρνητικά αποτελέσμα-
τα από την απομόνωση των ΗΠΑ στη συρια-
κή σκακιέρα.  

Έτσι, οι εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία ερ-
μηνεύονται ως μια απόπειρα να υπάρξει ένας 
νέος ηγεμονικός πόλος μέσα στον αραβικό κό-
σμο, που θα καταφέρει να τιθασεύσει τους σου-
νίτες και να συμβάλει στην απομόνωση του 
Ιράν. Το Ριάντ διαθέτει τη θρησκευτική αίγλη 
για κάτι τέτοιο, ως έδρα της ιστορικής κοιτίδας 
του ισλαμισμού, της Μέκκας, ωστόσο η χειρί-
στη εικόνα ενός ημιφεουδαλικού πετροκρά-
τους είχε ψαλιδίσει το πολιτικό του κύρος στους 
κόλπους του μουσουλμανικού κόσμου. 

     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ     ΔΙΕΘΝΗ

του Μιχάλη Πετμεζά

Τι συμβαίνει στη Σαουδική Αραβία;
εσωτερικές εκκαθαρίσεις και κλιμάκωση του ανταγωνισμού με το ιράν

καταλονία: 

Από τον 
Ντουρούτι στον 
Πουιτσντεμόν!

Ο 

Μπουεναβεντούρα  Ντου-
ρούτι,  Ισπανός αναρχι-
κός  που έδρασε στην Κα-
ταλονία και οργάνωσε το 

αναρχικό κίνημα εκεί,  υπήρξε ένας 
από τους σημαντικότερους ηγέτες του 
παγκόσμιου αντιεξουσιαστικού κινή-
ματος και ψυχή του εργατικού κινή-
ματος της Καταλονίας. Ο Ντουρούτι  
σκοτώθηκε στα σαράντα του χρόνια, 
στις 20 Νοεμβρίου 1936, στην πρώ-
τη γραμμή του μετώπου της Μαδρίτης, 
στον πόλεμο εναντίον του Φράνκο. Η 
σωρός του μεταφέρθηκε στη Βαρκε-
λώνη όπου πεντακόσιες χιλιάδες άν-
θρωποι, περισσότεροι από τον πληθυ-
σμό της πόλης εκείνη την εποχή, μετέ-
βαλαν την κηδεία του σε μια τεράστια 
αντιφασιστική εκδήλωση.

Ογδόντα χρόνια μετά, ηγέτης της 
Καταλονίας είναι ο Κάρλος Πουιτσντε-
μόν, που σήμερα έχει διαφύγει στις 
Βρυξέλλες, για να αποφύγει τη σύλ-
ληψη μετά την ανακήρυξη της ανε-
ξαρτησίας στο καταλανικό κοινοβού-
λιο.   

Η συμπεριφορά του Πουιτσντεμόν 
και των λοιπών αυτονομιστών είναι 
αξιοθρήνητη:  Και όχι μόνο εξαιτίας 
της φυγής του, που εν πολλοίς οδήγη-
σε στη φυλακή υπουργούς της κατα-
λανικής κυβέρνησης, ως «ύποπτους 
φυγής», αλλά κυρίως για την πρόθε-
ση του κόμματός του, αλλά και των 
λοιπών αυτονομιστικών κομμάτων, 
να συμμετάσχουν στις εκλογές που 
κήρυξε η κυβέρνηση Ραχόι στην Κα-
ταλονία! 

 Διότι ένα από τα δύο συμβαίνει. Είτε 
οι αυτονομιστές θεωρούν ότι η Κατα-
λονία είναι πλέον ανεξάρτητη και δεν 
αναγνωρίζουν την ισπανική κυβέρ-
νηση, ούτε βέβαια της αναγνωρίζουν 
το δικαίωμα να προκηρύσσει εκλο-
γές στην επικράτειά τους, είτε η κήρυ-
ξη της ανεξαρτησίας υπήρξε μια πομ-
φόλυγα.  

Η άποψη των Ποδέμος  επί του θέ-
ματος είναι  ορθή. Οι Καταλανοί απο-
τελούν ένα αυθεντικό εθνικό σύνο-
λο και  επομένως έχουν το δικαίωμα 
αυτή η εθνική πραγματικότητα να κα-
ταγραφεί  και  στο  Σύνταγμα και στους 
θεσμούς. Οι Καταλανοί, όπως και οι 
Βάσκοι, μπορούν και πρέπει να απο-
λαμβάνουν αυξημένα δικαιώματα.  

“ 
Όπως συνέβη και με τον 

Ερντογάν, η ρητορική των 

εκσυγχρονιστικών μεταρ-

ρυθμίσεων, κρύβει μια δι-

άθεση εγκαθίδρυσης ενός 

νέου απολυταρχισμού, ο 

οποίος συνδυάζεται με μια 

πολιτική κλιμάκωσης της 

επιθετικότητας στο εξωτε-

ρικό.

Έτσι, οι εξελίξεις στη Σαουδική Αραβία ερμηνεύονται ως μια απόπειρα να υπάρξει ένας νέος 
ηγεμονικός πόλος μέσα στον αραβικό κόσμο, που θα καταφέρει να τιθασεύσει τους σουνίτες 
και να συμβάλει στην απομόνωση του Ιράν.
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Σ 

τις δημοκρατίες της Δύσης και 
πολύ περισσότερο στα αυταρχικά 
καθεστώτα, η λεγόμενη «δημο-
σιογραφία της καμπάνιας» δεν 

είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Το καινού-
ριο είναι ότι, στις αρχισυνταξίες των «ποιο-
τικών» και «έγκυρων» ΜΜΕ, το πάνω χέρι 
έχουν πλέον «οι μοραλιστές», ψηφοφόροι 
κυρίως των Πρασίνων, που χωρίς ενδοια-
σμούς μετέχουν σ’ ένα πολιτικό-μεντιακό δί-
πολο, το οποίο προσπαθεί να εξοστρακίζει 
από τον δημόσιο διάλογο τους ανεπιθύμη-
τους πολιτικούς αντιπάλους και να επιβάλει 
τη μία, «πολιτικά ορθή», άποψη.

Αποκαλυπτική περίπτωση είναι η έρευ-
να του Μίχαελ Χάλερ, καθηγητή δημοσιο-
γραφίας στο Πανεπιστήμιο της Λειψίας, που 
παρακολούθησε επισταμένα τον τρόπο δη-
μοσιογραφικής κάλυψης της μεταναστευ-
τικής κρίσης και της ανακάλυψης της γερ-
μανικής «Willkommenskultur». Η ανάλυ-
ση περιελάμβανε 35.000 δημοσιογραφι-
κά άρθρα, που αφορούσαν το κύμα μετανά-
στευσης στην περίοδο 2015 μέχρι αρχές του 
2016, που εξακολουθεί ως γνωστόν να τα-
λανίζει ακόμα τη Γερμανία.  

Τα συμπεράσματα της έκθεσης είναι 
άκρως αποκαλυπτικά και δείχνουν την 
πραγματική λειτουργία της σημερινής δημο-
σιογραφικής πραγματικότητας και όχι μόνο 
της Γερμανίας: Οι Γερμανοί δημοσιογράφοι 
αποδείχτηκαν πρόθυμα και οπορτουνιστικά 
φερέφωνα των πολιτικών ελίτ της χώρας, 
χωρίς να δείξουν κανένα ενδιαφέρον για δι-
αφοροποιήσεις και για διάλογο. Αντ’ αυτού 
κυριάρχησε η άκριτη διασπορά ιδεολογι-
ών και η φιλοκυβερνητική προπαγάνδα με 
ηθικολογικά κυρίως χαρακτηριστικά. Σχε-
δόν σε κανένα σχόλιο δεν επισημάνθηκε η 
διαφορά ανάμεσα σε ακροδεξιούς, πολιτικά 
ανασφαλείς, και στους ανησυχούντες για τη 
μεταναστευτική κρίση. Έτσι, οι δημοσιογρά-
φοι δεν είχαν στόχο την ανάλυση ή την ερμη-
νεία διαφορετικών θέσεων αλλά να υποστη-
ριχτεί η ίδια άποψη ή αυτή της κυβέρνησης. 

Στα βασικότερα ζητήματα της έκθεσης, 
που καταδεικνύει και τον σφικτό εναγκαλι-
σμό δημοσιογραφίας και πολιτικής, κατα-
γράφονται μια σειρά από ευρήματα όπως: 
•	 Ο μεγάλος ανταγωνισμός των ΜΜΕ στην 

υπερπροβολή του μεταναστευτικού είχε 
σαν αποτέλεσμα τις προφανείς αδυνα-
μίες στην επιλογή της σημαντικής είδη-
σης.

•	 Τα αυθεντικά ρεπορτάζ και οι συνεντεύ-
ξεις αποτελούσαν τη συντριπτική μειο-
ψηφία των κειμένων, ενώ το ένα πέμπτο 
αφορούσε σχολιασμούς με συγκεκριμέ-

νο και ξεκάθαρο φιλοκυβερνητικό πρό-
σημο. 

•	 Κυρίαρχη παρουσία και λόγο στα ΜΜΕ 
κατείχαν παράγοντες της θεσμικής πο-
λιτικής. Πολύ λιγότερη παρέμβαση ανα-
λογεί στους φορείς που σχετίζονταν άμε-
σα με το ζήτημα (αστυνομία, δικαιοσύνη 
κ.λπ.) και ακόμη λιγότερη των εμπλε-
κόμενων (ΜΚΟ, μετανάστες κ.λπ.). Από-
ντες από τα ΜΜΕ ήταν οι ειδικοί σε θέμα-
τα μετανάστευσης, καθώς υπήρχε κίνδυ-
νος να επισημανθούν προβλήματα μη 
αρμόζοντα στην «κουλτούρα του καλω-
σορίσματος» που προέβαλλαν από κοι-
νού κυβέρνηση και ΜΜΕ.

•	 Οι πολιτικές ελίτ και ιδιαίτερα οι εκπρό-
σωποι της συγκυβέρνησης CDU-SPD κα-
τέγραψαν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πα-
ρουσία στα ΜΜΕ. Από μεγάλη απόσταση 
ακολουθούσαν εκπρόσωποι της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, ενώ πολύ μικρή σχετι-
κά ήταν η εκπροσώπηση της αντιπολί-
τευσης.

•	 Από τα περισσότερα άρθρα έλειπε η αντι-
κειμενικότητα, ενώ η ανάλυση και ο σχο-
λιασμός συχνά επισκίαζαν την είδηση.

•	 Η μιντιακή παρουσία του τοπικού Τύπου 
που βρισκόταν κοντά στα καθημερινά 
τεκταινόμενα δεν ελήφθη υπόψη στον 
βαθμό που θα έπρεπε από τα υπερτοπι-
κά μέσα.

•	 Πολιτική και δημοσιογραφία συνεργά-
στηκαν αρμονικά προκειμένου να πνί-
ξουν οποιαδήποτε αντίθετη ή αποκλί-
νουσα γνώμη και κριτική, χρησιμοποιώ-
ντας για κάθε περίπτωση την καραμέλα 
του ακροδεξιού, ξενόφοβου, ρατσιστή 
κ.λπ. Ακόμα και όποιος αναφέρονταν με 
κριτική διάθεση σε «μέινστριμ Μέσα» 
αποκτούσε την ετικέτα - στην καλύτερη 
περίπτωση -  του μισαλλόδοξου ακροδε-

ξιού ή του λαϊκιστή. 
•	 Παντού, σε όλο τον δημοσιογραφικό κό-

σμο, υπήρχε η ίδια γραμμή και οι ίδιοι 
στόχοι και προοπτικές.

Σε μια περίοδο, που λόγω της ελληνικής 
κρίσης, η καγκελάριος Μέρκελ παρουσια-
ζόταν στις χώρες του ευρωπαϊκού νότου σαν 
ο «νέος Χίτλερ», η  προσφυγική κρίση έδω-
σε την ευκαιρία στη Γερμανία να δείξει στους  
φιλελεύθερους αστούς μια άλλη εικόνα από 
αυτήν του καταπιεστή. Μέσα σε λίγες μόνο 
ημέρες τα γερμανικά μέσα ανακάλυψαν και 
πρόβαλαν σε σημείο κορεσμού το νέο «γερ-
μανικό θαύμα της Willkommenskultur» και 
αναγόρευσαν σε συγχορδία τη  Γερμανία σε 
«λαμπρό φάρο του ανθρωπισμού και της 
ανεκτικότητας». Εκθείαζαν αδιάκοπα τη 
γερμανική «κουλτούρα του χρέους» προς 
τους «έχοντες ανάγκη προστασίας» πρό-
σφυγες κι ένα κλίμα ευφορίας έκανε τον 
γύρο του κόσμου, με τη Μέρκελ σε ρόλο 
«Μητέρας Τερέζας» και με όλους τους Γερ-
μανούς «Καλούς Σαμαρείτες». 

Αυτό το «ιστορικό χρέος» έγινε για μερι-
κούς μήνες ο εμφατικός τρόπος ζωής για χι-
λιάδες ενθουσιασμένους και ναρκισσευόμε-
νους «Βίο-Γερμανούς». Προφανώς, σε μια 
τέτοια εθνική ευφορία κριτικές φωνές δεν 
είχαν λόγο ύπαρξης και όσες κατάφεραν να 
ακουστούν, ταυτίστηκαν με την ακροδεξιά, 
την ξενοφοβία και τον λαϊκισμό. Το «Σύστη-
μα Δημοσιογραφία», αντί να ασκεί κριτική και 
έλεγχο στην εξουσία, προτιμά πλέον να κατέ-
χει μερίδιο από αυτήν.  

https://www.otto-brenner-stiftung.de/
otto-brenner-stiftung/aktuelles/die-
fluchtlingskrise-in-den-medien.html

                                                                             ΔΙΕΘΝΗ

Δημοσιογραφία στην υπηρεσία 
των πολιτικών ελίτ

η περίπτωση της μεταναστευτικής κρίσης στη Γερμανία.

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Από την άλλη πλευρά, επειδή η Κατα-
λονία δεν είναι ένα καταπιεζόμενο έθνος, 
αλλά  αντίθετα έχει κερδίσει, από τη συμ-
μετοχή της στο ισπανικό κράτος, και υψη-
λότερο εισόδημα και βιοτικό επίπεδο, η δι-
εκδίκηση της ανεξαρτησίας θα μπορούσε 
να σταθεί αν αποτελούσε ένα παλλαϊκό αί-
τημα των Καταλανών. Όμως, κάτι τέτοιο δεν 
συμβαίνει μια και υπέρ  των αυτονομιστι-
κών κομμάτων τάσσεται κάτι λιγότερο από 
το ήμισυ του πληθυσμού της περιοχής.  Κατά 
συνέπεια,  η κίνηση των αυτονομιστών και 
του Πουιτσντεμόν μοιάζει περισσότερο με 
απονενοημένο διάβημα και κατέληξε σε 
ανεξαρτησία-οπερέτα. 

Είναι βέβαιο πως, αν δεν υπήρχαν οι αυ-
ταρχικές μέθοδοι  που χρησιμοποιεί η κυ-
βέρνηση Ραχόι –που δεν έχει ξεχάσει προ-
φανώς τις φρανκικές καταβολές του κόμ-
ματός του– και οι  οποίες τροφοδοτούν και 
τρέφουν τη σύγκρουση με τον καταλανι-
κό εθνικισμό, η πανωλεθρία των αυτονομι-
στών του καναπέ θα ήταν πολύ μεγαλύτερη. 

Μια  απόσχιση της Καταλονίας σήμερα 
όχι μόνο δεν είναι ώριμη εσωτερικά, όπως 
και φάνηκε από το φιάσκο της «ανεξαρτησί-
ας», αλλά  θα ευνοούσε μόνο τους  Αμερικα-
νούς, που αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνι-
σμό από τους Ισπανούς στη Λατινική Αμερι-
κή,  και στην Ευρώπη τη Γερμανία, η οποία 
θα έβλεπε θετικά μια Ευρώπη με όλο και μι-
κρότερα κρατικά σύνολα απέναντι σε ένα  
ηγεμονικό Βερολίνο.   

Όσο για μας, στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
δεν χρειάζεται καμιά φιλοσοφία για να κα-
τανοήσουμε πού βρίσκεται και το εθνικό μας 
συμφέρον, και το δίκαιο.  

Από τον Ντουρούτι στον Πουιτσντεμόν, ή 
«εκεί που κρεμούσαν οι κλέφτες τ’ άρμα-
τα...»

Γιώργος Καραμπελιάς 

https://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/die-fluchtlingskrise-in-den-medien.html
https://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/die-fluchtlingskrise-in-den-medien.html
https://www.otto-brenner-stiftung.de/otto-brenner-stiftung/aktuelles/die-fluchtlingskrise-in-den-medien.html
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Ο Αλεξέι Μαξίμοβιτς Πεσκόφ ή Μαξίμ 
Γκόρκυ, κατά τη σοβιετική ορολογία 
υπήρξε ένας «μεγάλος προλεταρι-
ακός συγγραφέας». Το «μεγάλος» 
είναι κάτι που θα το κρίνουν οι κριτι-
κοί λογοτεχνίας. Αλλά το πόσο «προ-
λεταριακός» ήταν παραμένει ένα 
ερώτημα. Επειδή, με τον όρο αυτόν 
δεν υπονοούσαν τόσο την αδιαμφι-
σβήτητη συμπάθειά του στους εργά-
τες, όσο τη σχέση του προς την επα-
νάσταση, σύμβολο της οποίας έγινε 
το γνωστό «Μπουρεβέστνικ» (στμ. 
«Το άσμα του πουλιού της καταιγί-
δας», ποίημα του 1901). Αυτό που 
για το τότε καθεστώς είχε σημασία 
ήταν ο «μπολσεβικισμός» του Γκόρ-
κυ. Κι αυτό δεν είναι ζήτημα απλό. 

Σ 

το βιβλίο «Η αλήθεια για 
τον Γκόρκυ», ένα επετει-
ακό αφιέρωμα στον συγ-
γραφέα, που εκδόθηκε το 

1932, ο αδιάσπαστος δεσμός του με 
τους μπολσεβίκους παρουσιάζεται 
με τον πιο προσεκτικό τρόπο – από τα 
τσιτάτα του Λένιν και του Στάλιν, μέχρι 
την έγκυρη γνώμη του συνδικάτου 
των μυλωνάδων (ο Γκόρκυ στα νιάτα 
του, μεταξύ άλλων, ήταν και φούρνα-
ρης). Ωστόσο, όπως και κάθε άλλος 
θρησκευτικός ή ιδεολογικός βίος, κι 
αυτό το επετειακό βιβλίο «αμαρτά-
νει» έναντι της πραγματικής ιστορίας. 
Είναι πολλά τα γεγονότα που απαλεί-
φθηκαν, με μεγάλη προσοχή, από τη 
βιογραφία του Γκόρκυ.

Και πρώτα απ’ όλα, καθόλου τυ-
χαία, εξαφανίσθηκε η σχέση του 
Γκόρκυ με την επανάσταση του 1917. 
Κι αυτή δεν ήταν καθόλου μπολσεβί-
κικη. Ήδη, μετά τον θάνατο του Λένιν, 
ο Γκόρκυ θα τον θυμόταν λέγοντας: 
«Τον αγαπούσα με οργή!» Ακριβώς 
έτσι αντιμετωπίζει και τον μπολσε-
βικισμό στο σύνολό του. Απλώς την 
οργή του προς τον Ίλιτς και την πολι-
τική των μπολσεβίκων ο Γκόρκυ δεν 
την εξέφραζε πολύ συχνά ανοιχτά. 
Αλλά όταν ξεσπούσε, το έκανε με ει-
λικρίνεια. Κατόπιν, το «επαναστατικό 
πουλί της καταιγίδας» κατάπινε τον 
θυμό του και μιλούσε ξανά στον Λέ-
νιν, στον Στάλιν και στους μπολσεβί-
κους, με τον τρόπο που τους ευχαρι-
στούσε. Αυτό εν μέρει υπαγορευόταν 
από τον αντιφατικό και πολυπρόσωπο 
χαρακτήρα του Γκόρκυ, εν μέρει από 
τις συνθήκες, και εν μέρει από το γε-
γονός ότι, όπως πολλοί έξυπνοι άν-
θρωποι, ήταν κι αυτός ένας άνθρω-

πος της αμφιβολίας. Δεν ξεχνούσε τα 
βάσανα που είχε περάσει. Και στα τε-
λευταία χρόνια της ζωής του φαίνεται 
ότι επηρεάστηκε από την πολύ κοινή 
στους ανθρώπους αδυναμία.

Για τη ρωσική επανάσταση ο 
Γκόρκυ εργάστηκε πολύ. Και ως προ-
παγανδιστής και ως χορηγός των 
μπολσεβίκων. Νέος, ήταν φτωχός, 
αλλά όταν κέρδισε τη φήμη πλούτι-
σε, και γι’ αυτό στις πιο δύσκολες επο-
χές για τους μπολσεβίκους υπήρξε 
ένας από τους κύριους οικονομικούς 
ευεργέτες τους. Η αλήθεια είναι ότι, 
όταν οι απόψεις του Γκόρκυ και του 
Λένιν απέκλιναν προσωρινά, κι αυτό 
συνέβη πολλές φορές, οι μπολσε-
βίκοι ξεχνούσαν αυτήν τη βοήθεια. 
Μετά την επανάσταση του Φεβρουα-
ρίου, για να έχει κάποια επιρροή στα 
επαναστατικά γεγονότα, ο Γκόρκυ 
βγάζει την εφημερίδα «Νέα Ζωή», 
όπου δημοσιεύει κριτικά άρθρα για 
τους μπολσεβίκους. Αυτά τα άρθρα 
αργότερα συγκεντρώθηκαν σ’ έναν 
τόμο με τον τίτλο «Ανεπίκαιρες Σκέ-
ψεις». Μετά το 1918, αυτές οι «Σκέ-
ψεις» δεν εκδόθηκαν στην ΕΣΣΔ, 
οπότε πολλές γενιές σοβιετικών ούτε 
καν τις γνώριζαν.

Αρχικώς, οι λενινιστές απάντησαν 
στην κριτική του Γκόρκυ με επιθέσεις. 
Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι, για 
την έκδοση της εφημερίδας, ο Γκόρκυ 
πήρε δάνειο από έναν τραπεζίτη, και, 
συνεπώς, σύμφωνα με το σκεπτικό 
τους, ο συγγραφέας «πουλήθηκε». Ο 
Γκόρκυ, προσβεβλημένος, τους απα-
ντά γράφοντας: «Από το 1901 έως το 
1917, για την υπόθεση του ρωσικού 
σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, από 
τα χέρια μου πέρασαν εκατοντάδες χι-
λιάδες ρούβλια, από τα οποία η προ-
σωπική μου συνεισφορά μετριέται σε 
μερικές δεκάδες χιλιάδες, αλλά όλα 
τα υπόλοιπα προέρχονταν από τις τσέ-
πες της μπουρζουαζίας. Η Ίσκρα εκ-
διδόταν με χρήματα του Σάββα Μορό-
ζωφ (στμ. 1862-1905, παλαιόπιστος, 
ένας από τους πλουσιότερους επιχει-
ρηματίες της τσαρικής αυτοκρατορί-
ας), ο οποίος, βεβαίως, δεν τα έδινε 
ως δάνειο, αλλά ως δωρεά. Θα μπο-
ρούσα να κατονομάσω μια δωδεκά-
δα αξιοσέβαστων ανθρώπων μπουρ-
ζουάδων, οι οποίοι βοήθησαν υλικά 
την ανάπτυξη του σοσιαλδημοκρατι-
κού κόμματος. Αυτό το γνωρίζει πολύ 
καλά ο Β.Ι.Λένιν και άλλοι παλαιοί 
στο κόμμα… Στην έκδοση της «Νέας 
Ζωής» δεν υπάρχουν δωρεές, παρά 
μόνον το δάνειο που πήρα. Τα συκο-
φαντικά και βρώμικα κόλπα σας ενα-

ντίον της «Νέας Ζωής» δεν ατιμά-
ζουν αυτήν, αλλά μόνον εσάς». Κα-
τόπιν τούτων, οι μπολσεβίκοι το 1918 
κλείνουν εντελώς την εφημερίδα του 
Γκόρκυ.

Μεταξύ των λέξεων «Καταιγί-
δα! Σύντομα έρχεται καταιγίδα!» 
(στμ. από το «άσμα για το πουλί της 
καταιγίδας») και την επανάσταση του 
1917 πέρασαν δεκαέξι χρόνια. Αυτό 
το διάστημα ο ρομαντισμός του Γκόρ-
κυ αποδυναμώνεται, ενώ ο σκεπτι-
κισμός του, αντιθέτως, μεγαλώνει. 
Τον Φεβρουάριο και τον Οκτώβριο, ο 
επαναστατικός του ρομαντισμός μη-
δενίζεται. Τα ουτοπικά οράματα και 
οι αυταπάτες επέστρεψαν στον Γκόρ-
κυ μόνον κατά τη δεκαετία του 1930, 
και αυτό αξίζει να το λάβουμε υπό-
ψη: στον κλασικό, πλέον, συγγραφέα 
έδειξαν τη σταλινική περίοδο μόνον 
«ως έκθεση επιτευγμάτων» (στμ. κα-
τατοπιστική για την αναξιοπρεπή στά-
ση του Γκόρκυ την περίοδο αυτή, είναι 
η αφήγηση του Σολτσενίτσιν στο «Αρ-
χιπέλαγος Γκούλαγκ», στο διαδίκτυο 
http://samizdatproject.blogspot.
com.cy/2012/05/blog-post.html).

Ωστόσο, το 1917 έβλεπε όσα συ-
νέβαιναν γύρω του πολύ καθαρά. Τις 
παραμονές του οκτωβριανού πρα-
ξικοπήματος, ο Γκόρκυ, έχοντας στο 
μυαλό του τις εντυπώσεις από τις 
άσχημες εικόνες των ημερών του Φε-
βρουαρίου και της ιουλιανής εξέγερ-
σης των αναρχικών και των μπολσε-
βίκων, γράφει: «Όλες οι επίμονες 
φήμες λένε ότι επίκειται ‘‘επίθεση 
των μπολσεβίκων’’. Με άλλα λόγια: 
θα επαναληφθούν οι αποκρουστικές 
σκηνές της 3 με 5 Ιουλίου. Σημαίνει 
ξανά φορτηγά καταφορτωμένα με αν-
θρώπους με ντουφέκια και περίστρο-
φα στα χέρια τους, που θα τρέμουν 
από το φόβο. Κι αυτά τα τουφέκια θα 
πυροβολούν στις βιτρίνες των κατα-

στημάτων, στους ανθρώπους, όπου 
νά ’ναι! Θα πυροβολούν μονάχα επει-
δή αυτοί οι οπλισμένοι θα θέλουν να 
σκοτώσουν τον φόβο τους. Θα εκρα-
γούν και θα αρχίσουν να βγάζουν κα-
πνούς, δηλητηριάζοντας με κακία, μί-
σος, εκδίκηση, όλα τα σκοτεινά ένστι-
κτα του όχλου…»

Μετά τον Οκτώβρη, ο Γκόρκυ, 
αναλογιζόμενος τον Λένιν, φέρνει 
στο μυαλό του τη μαύρη σκιά του τρο-
μοκράτη Σεργκέι Νετσάγιεφ. Ιδού κά-
ποια αποσπάσματα από αυτές τις απο-
λύτως επίκαιρες «Ανεπίκαιρες Σκέ-
ψεις»: «Ο Λένιν, ο Τρότσκι και οι συ-
νοδοιπόροι τους δηλητηριάστηκαν 
ήδη από το σάπιο δηλητήριο της εξου-
σίας, κάτι που αποδεικνύεται από την 
επονείδιστη σχέση τους με την ελευ-
θερία του λόγου, της προσωπικότη-
τας και το σύνολο αυτών των δικαι-
ωμάτων, για τη νίκη των οποίων πο-
λέμησε η δημοκρατία. Τυφλοί φανα-
τικοί και αδίστακτοι τυχοδιώκτες που 
σπάζουν το κεφάλι τους δήθεν για 
να επιταχυνθεί η «κοινωνική επανά-
σταση». Ο Λένιν εισάγει το σοσιαλιστι-
κό σύστημα με τη μέθοδο του Νετσά-
γιεφ, δηλαδή «ολοταχώς μέσα από 
τον βάλτο». Και ο Λένιν, και ο Τρότσκι, 
και όλοι οι άλλοι που τους συνοδεύ-
ουν προς τον όλεθρο στο τέλμα της 
πραγματικότητας, είναι προφανώς 
πεπεισμένοι, όπως και ο Νετσάγιεφ, 
ότι «με το δικαίωμα στην ατίμωση εί-
ναι πιο εύκολο να τραβήξουν μαζί 
τους τον Ρώσο». Και να που ψύχραι-
μα ατιμάζουν την επανάσταση, ατιμά-
ζουν την εργατική τάξη, αναγκάζο-
ντάς την να οργανώνει αιματηρά μα-
κελειά, προτρέποντας τη σε πογκρόμ, 
σε συλλήψεις εντελώς αθώων αν-
θρώπων. Η εργατική τάξη δεν μπορεί 
να καταλάβει ότι ο Λένιν στο δικό της 
το πετσί, στο δικό της το αίμα, αποκτά 
μόνον κάποια εμπειρία; Ότι επιδιώκει 

να οδηγήσει την επαναστατική διάθε-
ση του προλεταριάτου μέχρι τα άκρα 
και τότε να δει τι θα προκύψει; 

»Ο ίδιος ο Λένιν είναι, βεβαίως, 
άνθρωπος εξαιρετικής δύναμης. Εί-
κοσι πέντε χρόνια στάθηκε στην πρώ-
τη γραμμή του αγώνα για τον θρίαμ-
βο του σοσιαλισμού, και αποτελεί μια 
από τις ισχυρότερες και εξέχουσες 
προσωπικότητες της διεθνούς σο-
σιαλδημοκρατίας. Άνθρωπος ταλα-
ντούχος, διαθέτει όλες τις ιδιότητες 
του ηγέτη, και επίσης την, αναγκαία 
γι’ αυτόν τον ρόλο, έλλειψη ηθικής, 
ενώ διαθέτει μια αριστοκρατική, αδί-
στακτη σχέση με τη ζωή των λαϊκών 
μαζών. Η αναπόφευκτη τραγωδία δεν 
ενοχλεί τον Λένιν, είναι σκλάβος του 
δόγματος, και τα τσιράκια του δικοί 
του σκλάβοι. Τη ζωή, σε όλη την πο-
λυπλοκότητά της, ο Λένιν δεν τη γνω-
ρίζει, δεν γνωρίζει τις λαϊκές μάζες, 
δεν έζησε μαζί τους, αλλά έμαθε από 
τα βιβλία με ποιο τρόπο μπορείς να τις 
αφηνιάσεις, πόσο εύκολα μπορείς να 
εξαγριώσεις τα ένστικτά της».        -  

Με τον Νετσάγιεφ ο Γκόρκυ ίσως 
και να υπερέβαλλε. Ή μπορεί και όχι. 
Η μαρξιστική δικτατορία του προλετα-
ριάτου και η νετσαγιεφική τρομοκρα-
τία, παρά τις όποιες διαφορές τους, 
έχουν συγγένεια αίματος μεταξύ τους. 
Όσο για τη ρωσοφοβία και τον πολιτι-
καντισμό κατηγόρησαν τον, δάσκαλο 
του Λένιν, Καρλ Μαρξ, ακόμη και ο 
Μπακούνιν με τον Γκέρτσεν.

Από το βιβλίο «Η αλήθεια για τον 
Γκόρκυ», διαβάζουμε: «Η πανηγυρι-
κή συγκέντρωση στο θέατρο Μπολ-
σόι. Δεν είχε υπάρξει παρόμοια. Κά-
θισαν μαζί ανακατωμένοι οι ηγέτες 
του κόμματος και της κυβέρνησης με 
τους συγγραφείς και τους ποιητές. Και 
όταν βγήκαν για να πάρουν τις θέσεις 
τους, όλη η αίθουσα σηκώθηκε και 
χαιρέτισε με συνεχή χειροκροτήμα-
τα τον Μαξίμ Γκόρκυ, τον Στάλιν, τον 
Καλίνιν, τον Μολότωφ, τον Καγκάνο-
βιτς, τον Πόστισεφ, τον Ορτζονικίτζε, 
τον Μικογιάν, τον Μπουμπνώφ, τον 
Μπαρμπύς. Πολύ καλή η ακουστική 
στο σοβιετικό θέατρο Μπολσόι, πολύ 
καλή και σε ολόκληρη τη μεγάλη 
χώρα».

Πολλά ειπώθηκαν σ’ αυτήν την 
αίθουσα με την «καλή ακουστική». 
Αλλά ούτε λέξη για τις «Ανεπίκαιρες 
Σκέψεις» του τιμώμενου προσώπου.  

Πηγή: https://ria.ru/revolution_
person/20170724/1496577381.html

Ο Μαξίμ Γκόρκυ και η Ρωσική Επανάσταση

     ΙΣΤΟΡΙΑ

του Πιότρ Βαλεντίνοβιτς Ρομάνωφ

Με αφορμή το βιβλίο «η αλήθεια για τον Γκόρκυ»



Αριθμός φύλλου 138       ΣΑΒΒΑΤΟ 11 Νοεμβρίου 2017 19

Φέτος των Οκτώβριο συμπλη-
ρώθηκαν ακριβώς 105 χρόνια 
από την έναρξη των Βαλκανικών 
Πολέμων, χάρη στους οποίους η 
Ελλάδα έγινε πιο ελεύθερη και 
«ευρύχωρη» για τον Λαό της. 

Τ 
ότε, στα στόματα όλων βρί-
σκονταν οι εν λόγω απε-
λευθερωτικοί πόλεμοι. 
Στην καρδιά και στην ιστο-

ρική μνήμη των απανταχού Ελλή-
νων ρίζωναν το Σαραντάπορο, το 
Μπιζάνι, η Έλλη, η Λήμνος, ο Βενι-
ζέλος, ο Κουντουριώτης, οι Εύζωνες 
και το Αβέρωφ… Σε εκείνη την κρί-
σιμη περίοδο όπου ακόμα πολλά 
… «τα ’σκιαζε η φοβέρα και τα πλά-
κωνε η σκλαβιά» έχουν καταγραφεί 
συγκλονιστικές εκδηλώσεις «εθνι-
κής αλληλεγγύης» εκ μέρους των 
Ελλήνων ομογενών από Η.Π.Α., Αί-
γυπτο, Σουδάν και Κύπρο, Ήπειρο. 
Χιλιάδες εθελοντές κάλυψαν μεγά-
λες αποστάσεις ώστε να βρεθούν 
στα πεδία των μαχών δίπλα στον 
Ελλαδίτη φαντάρο. Επίσης, μέσω 
εράνων, εστάλη οικονομική βοή-
θεια (χρηματικά ποσά, τιμαλφή – 
δακτυλίδια αρραβώνων κτλ) και 
πολεμικό υλικό (όπλα, φάρμακα 
κτλ) για να στηριχθεί η προσπάθεια 
του Εθνικού Κέντρου. 

Η παρούσα αναφορά είναι αφιε-
ρωμένη στους Έλληνες της Κύπρου 
που δήλωσαν παρόντες σε αυτό το 
πατριωτικό προσκλητήριο. Το ίδιο 
είχαν πράξει οι πρόγονοί τους με 
συνέπεια, από το 1821 και μετά, 
κατά τις επαναστατικές κινητοποι-
ήσεις του αλύτρωτου Ελληνισμού 
(π.χ. Ήπειρος, Θεσσαλία, Κρήτη, 
Μακεδονία) και τις πολεμικές περι-
πέτειες του νεοσύστατου ελληνικού 
κράτους (π.χ. «ατυχής» πόλεμος του 
1897). 

Εν πρώτοις, η είδηση της κήρυ-
ξης του πολέμου έγινε δεκτή στη 
Μεγαλόνησο μέσα σε κλίμα «ιε-
ρού ενθουσιασμού». Στις ενορίες 
των πόλεων και των χωριών ανα-
πέμφθηκαν δεήσεις «υπέρ ευοδώ-
σεως του διεξαγόμενου ιερού ημών 
αγώνος». Χωρίς να παραγνωρίζεται 
το –ενίοτε- γλαφυρότατον ύφος του 
δημοσιογραφικού γραπτού λόγου, 
ορισμένα άρθρα των τοπικών εφη-
μερίδων είναι χαρακτηριστικά του 
πνεύματος που είχε επικρατήσει: 
«Κτυπάτε πολεμάρχοι», «Ερρίφθη 
ο κύβος. Ο Ύψιστος είη αρωγός», 
«Ημέραι εκδικήσεως», «Ιερός πό-
λεμος» κτλ. Ταυτόχρονα, οι Κύπριοι 

συνέρρεαν καθημερινά σε προκα-
θορισμένα κομβικά σημεία για να 
ενημερωθούν, μέσω τηλεγραφη-
μάτων, περί των εξελίξεων σε στρα-
τιωτικό και διπλωματικό επίπεδο. 
Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα της 
εθνικής εγρήγορσης ανέκυψε το 
κίνημα του εθελοντισμού προς τη 
Μητέρα Πατρίδα.

Έτσι, οι Κύπριοι εθελοντές των 
Βαλκανικών κυμάνθηκαν, με βάση 
μετριοπαθείς υπολογισμούς, περί-
που σε 1.800, ενώ σε σχετικούς κα-
ταλόγους ξεχωρίζουν –ανά επάγ-
γελμα– οι αγρότες, οι φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Αθηνών, οι κληρι-
κοί (κυρίως μοναχοί ή δόκιμοι της 
Μονής Κύκκου) και οι εκπαιδευ-
τικοί. Από τους πολλούς «επώνυ-
μους» εθελοντές αξίζει να μνημο-
νευθούν ο μητροπολίτης Κιτίου Με-
λέτιος Μεταξάκης, ο δήμαρχος Λε-
μεσού Χριστόδουλος Σώζος, ο αρχι-
μανδρίτης Μακάριος Μυριανθεύς 
και ο ποιητής Γλαύκος Αλιθέρσης 
(τότε 16χρονος μαθητής). 

Η αποστολή των εθελοντών στην 
Ελλάδα γινόταν κυρίως μεμονω-
μένα ή καθ’ ομάδας, μέσω Αλεξαν-
δρείας. Μόνο σε δύο περιπτώσεις 
(τον Ιανουάριο & Ιούλιο του 1913) 
ναυλώθηκαν, επί τούτου, ατμό-
πλοια για την απευθείας μεταφο-
ρά στον Πειραιά συνολικά πεντα-
κοσίων εθελοντών. Αρχικά, η «αυ-
στηρά ουδετερότης» που είχε επι-
βληθεί από τη βρετανική κατοχική 
αρχή για τον πόλεμο στη βαλκανι-
κή χερσόνησο δυσχέραινε το έργο 
της «στρατολόγησης» και των μετα-
κινήσεων προς Αθήνα.

Σχεδόν το σύνολο των, εκ Κύ-
πρου, εθελοντών, ήλθαν άοπλοι 
και παντελώς ανεκπαίδευτοι περί 
τα στρατιωτικά. Η πλειονότητα αυ-
τών, που έφθασε στην Ελλάδα τον 
χειμώνα του 1912-13, έτυχε μιας 

στοιχειώδους βασικής εκπαίδευ-
σης δύο εβδομάδων (!) και προ-
ωθήθηκε αμέσως προς τα θέατρα 
των επιχειρήσεων στην Ήπειρο ή 
στη Μακεδονία. 

Στις επιστολές και στα πολεμικά 
ημερολόγια των εθελοντών κατα-
γράφονται οι εντυπώσεις τους από 
τα «Nέα Mέρη» καθώς και τα ανά-
μεικτα συναισθήματα που βίωναν, 
υπόδουλοι, οι ίδιοι ως ελευθερω-
τές αλύτρωτων αδελφών. Βέβαια, 
στο επίκεντρο των ανταποκρίσεων 
βρίσκεται πάντα ο πόλεμος και οι 
παρεπόμενες κακουχίες του στρα-
τιώτη. Όμως, συγκρίνοντας με αντί-
στοιχα «ελλαδικά» ημερολόγια, οι 
μεμψιμοιρίες από τις στρατιωτικές 
ταλαιπωρίες είναι σαφώς λιγότε-
ρες. Αυτό συμβαίνει διότι οι Κύπρι-
οι στρατιώτες δεν είναι κληρωτοί - 
έφεδροι που μετέχουν στον πόλε-
μο υποχρεωτικά. Αντίθετα, πρόκει-
ται για εθελοντές που ταξίδεψαν, εξ 
επιλογής, εκατοντάδες χιλιόμετρα 
μακριά από την ιδιαίτερη πατρίδα 
τους για να πολεμήσουν. Ως εκ τού-
του, φαίνεται ότι «απολαμβάνουν» 
τη συμμετοχή τους. Σημειώνεται ότι 
στην όλη θετική κυπριακή διάθεση 
συντελούν και οι ευνοϊκότατες «διά 
την κυανόλευκον» εξελίξεις των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά εις τον φόρον του 
αίματος, σκοτώθηκαν πενήντα πέ-
ντε Κύπριοι. Οι περισσότεροι από 
αυτούς έχασαν τη ζωή τους στις πο-
λύνεκρες μάχες του ελληνοβουλ-

γαρικού πολέμου. Οι τραυματίες 
ήταν μερικές δεκάδες. Η μόνη επι-
βράβευση για τους εθελοντές ήταν 
τα αναμνηστικά μετάλλια και το δί-
πλωμα απονομής που πήραν όλοι 
οι στρατιώτες των νικηφόρων Βαλ-
κανικών Πολέμων το 1914, με τις 
υπογραφές του βασιλιά Κωνσταντί-
νου και του πρωθυπουργού Ελευ-
θέριου Βενιζέλου.

Τέλος, πρέπει να τονιστεί ότι, για 
τους Κύπριους, η ενεργός και μάχι-
μη εκπροσώπησή τους στους Βαλ-

κανικούς Πολέμους αποτελού-
σε «εθνική ανάγκη», ιερό καθήκον 
προς τη Μητέρα Πατρίδα και τους 
αλύτρωτους αδελφούς. Ταυτόχρο-
να, η μαζική συμμετοχή των εθε-
λοντών και ο –υψηλού συμβολι-
σμού– θάνατος του Χριστόδουλου 
Σώζου στο Μπιζάνι ήταν ουσιαστι-
κά η αφετηρία της θεώρησης του 
Κυπριακού ως «εθνικού ζητήμα-
τος». Η προσδοκία για ενσωμάτω-
ση της Κύπρου στον εθνικό κορμό 
ήταν πλέον ώριμη. Στο ενωτικό κί-
νημα είχε προσδοθεί η αναγκαία αί-
γλη, τόσο απέναντι στην τοπική κυ-
βέρνηση και στο Λονδίνο, όσο και 
έναντι των Αθηνών. Υπογραμμίζε-
ται ότι η Κρήτη και η Μακεδονία, 
που είχαν μονοπωλήσει το ενδιαφέ-
ρον τα προηγούμενα χρόνια, ενσω-
ματώθηκαν στο ελληνικό κράτος με 
τους Βαλκανικούς Πολέμους. Στις 
δεκαετίες που ακολούθησαν, οι Ελ-
ληνοκύπριοι επαναδιατύπωσαν με 
τον εμφατικότερο τρόπο το ενωτικό 
αίτημά τους (πχ ο απελευθερωτικός 
αγώνας της ΕΟΚΑ 1955 – 1959). 
Όμως, το κυπριακό ενωτικό κίνη-
μα έμελλε να είναι το μακροβιότε-
ρο και μαζικότερο αλυτρωτικό κίνη-
μα της σύγχρονης ελληνικής ιστο-
ρίας, χωρίς να εκπληρώσει το όρα-
μά του. Δυστυχώς, ακόμα και οι πιο 
απαισιόδοξες Κασσάνδρες, δεν θα 
μπορούσαν να προβλέψουν τα όσα 
τραγικά επεφύλασσε η μοίρα για το 
μαρτυρικό νησί του βασιλιά Ονήσι-
λου… 

ΙΣΤΟΡΙΑ

Κύπριοι εθελοντές στους Βαλκανικούς Πολέμους
οι κύπριοι εθελοντές με βάση τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς έφθασαν τους 1.800

του Ιωάννη Μιχαλακόπουλου

Κύπριοι εθελοντές των Βαλκανικών Πολέμων από το χωριό Όμοδος της 
επαρχίας Λεμεσού (από αριστερά: Πολύβιος Βασιλείου, Γαβριήλ Μιχα-
ήλ, Ιωάννης Ηλία, Ιωάννης Στυλιανού).

Χριστόδουλος Σώζος, δήμαρχος 
Λεμεσού. Σκοτώθηκε στο Μπιζάνι

Κύπριοι εθελοντές του 1912 - 1913 μετά την επιστροφή τους στη Με-
γαλόνησο
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Τ ο ιδιαίτερα επιμελημένο από εκ-
δοτικής και αισθητικής πλευ-
ράς βιβλίο του Δημητρίου Παπά-
ζη για τον Διονύσιο τον Φιλόσο-

φο είναι από εκείνες τις περιπτώσεις κειμέ-
νων που ξεκινούν μικρά και καταλήγουν με-
γάλα. Αυτό μαρτυρεί η πληροφορία που δίνει 
ο συγγραφέας στη σελίδα 162, όπου μαθαί-
νουμε ότι  ένα βιβλίο 494 σελίδων, με σχολα-
στική τεκμηρίωση, πλήρη παράθεση πηγών, 
εκτεταμένα σχόλια στις 1382 σημειώσεις του 
και πλούσια βιβλιογραφία, γεννήθηκε από 
μια επετειακή ομιλία του στις 28.10.2011 με 
αφορμή τη συμπλήρωση 400 χρόνων από 
την εξέγερση του 1611 στην  Ήπειρο, με πρω-
ταγωνιστή τον Διονύσιο.

Το βιβλίο αποτελείται ουσιαστικά από τρία 
κεφάλαια, των οποίων προηγείται συνοπτικό 
ιστορικό περίγραμμα του πλαισίου των επα-
ναστατικών κινημάτων έναν αιώνα μετά την 
πτώση της Πόλης, ενώ έπονται βιβλιογρα-
φία, ευρετήριο, σημειώσεις και εποπτικό υλι-
κό. Στο πρώτο κεφάλαιο ο συγγραφέας πραγ-
ματεύεται την πορεία του Διονυσίου μέχρι 
την εκλογή του ως μητροπολίτη Λαρίσης το 
1593. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται 
η δράση του ως μητροπολίτη (1593-1601), 
ο ρόλος του στη θεσσαλική επανάσταση και 
η έκπτωσή του από τον μητροπολιτικό θρόνο 
της Λάρισας το 1601. Το τρίτο κεφάλαιο αφο-
ρά την παραμονή του Διονυσίου στη Δύση, 
τις επαφές του με δυτικούς παράγοντες, την 
επιστροφή του στην  Ήπειρο και το κίνημα 
του Σεπτεμβρίου του 1611.

Μελετώντας τη δράση του Διονυσίου του 
Φιλοσόφου μέσα από το βιβλίο του Δ. Πα-
πάζη δεν μπορεί κανείς παρά να σκοντάψει 
πάνω στις δράσεις τρίτων: του σουλτάνου και 
των οργάνων του, του πατριαρχείου, των «νοι-
κοκυραίων» χριστιανών που δείχνουν απο-
στροφή για τις εξεγέρσεις, των ραγιάδων που 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις φορο-
λογικές απαιτήσεις του κράτους, των δυτι-
κών που επιχειρούν να ανιχνεύσουν ευάλω-
τα σημεία της σουλτανικής κυριαρχίας. Από 
την αρχή η δράση του Διονυσίου δεν περιο-
ρίστηκε στα στενά ιερατικά πλαίσια, αλλά επε-
κτάθηκε έξω από αυτά. Έχει, λοιπόν, κανείς 
την αίσθηση, από το ενδιαφέρον και διεισ-
δυτικό αυτό βιβλίο, ότι η ελληνική ιστορία ως 
δομή  έρχεται και επανέρχεται με τα ίδια μο-
τίβα, τα ίδια σχήματα δράσης και παρόμοιους 
ρόλους, παρότι συνθήκες, μέσα και πρόσωπα 
αλλάζουν αναγκαστικά μέσα στο χρόνο. Έτσι, 
π.χ.,  όσο καλή διάθεση για αναγνώριση του 
πολυπολιτισμικού χαρακτήρα του πολυεθνι-
κού οθωμανικού κράτους και αν είχε κανείς, 
δεν θα μπορούσε να αποφύγει το συμπέρα-
σμα ότι η αυτοκρατορία αυτή ήταν ένα σύστη-
μα με σαφώς ιεραρχημένους (ανώτερος-κα-
τώτερος, κυρίαρχος-κυριαρχούμενος) πολι-
τισμικούς κώδικες, των οποίων η θέση στην 

ιεραρχία καθοριζόταν  σε τελευταία ανάλυση 
από τους μηχανισμούς επιβολής της σουλτα-
νικής βούλησης, δηλαδή την ισχύ των όπλων.

 Ότι παρότι κάθε εκμεταλλευτικό καθεστώς 
επιχειρεί να δημιουργήσει συνείδηση κανο-
νικότητας της σχέσης εκμετάλλευσης, μειώ-
νοντας έτσι το κόστος εξασφάλισης της υπα-
κοής και της προσαρμογής των υπηκόων 
στο status quo, προκύπτουν πάντοτε κάποιοι 
«απροσάρμοστοι» που, όταν  πληρούνται ορι-
σμένες προϋποθέσεις, είναι σε θέση να διατα-
ράξουν την τάξη, τοπικά ή γενικευμένα.

 Ότι, κάτω από συνθήκες πολιτισμικής 
ασυμβατότητας, πολιτικής καταπίεσης και οι-
κονομικής εκμετάλλευσης, η ελίτ (πολιτική 
και πνευματική) των κυριαρχούμενων διχά-
ζεται σε υποστηρικτές της «σωτηρίας μέσω 
της προσαρμογής», ακόμη και όταν το κόστος 
αυτής της στρατηγικής είναι πολύ οδυνηρό, 
και στους οπαδούς της ανατροπής και της  ρή-
ξης, ενώ την ίδια στιγμή η μάζα των υποτελών 
εμφανίζεται ευμετάβολη να προσανατολίζεται 
πότε στον έναν και πότε στον άλλο πόλο του 
διχαστικού διλήμματος.

 Ότι, το τμήμα της ελίτ που τάσσεται υπέρ 
της ανατροπής μιας συγκεκριμένης σχέ-
σης υποταγής αναζητά κατά κανόνα συμμά-
χους στο «έξω σύστημα» (π.χ. ο Διονύσιος στη 
Δύση») προκειμένου να αποκτήσει κάποια 
γνωρίσματα ρεαλισμού η απόπειρα έμπρα-
κτης αμφισβήτησης της εξουσίας του κυρίαρ-
χου. Προς την αντίθετη ακριβώς κατεύθυνση 
κινείται το άλλο τμήμα της ελίτ, που τάσσεται 
υπέρ της συνέχειας του status quo, είτε από 
πεποίθηση, είτε από συμφέρον, είτε από  δει-
λία, είτε από ορθή εκτίμηση των δυνατοτήτων 
επιτυχίας ενός διαβήματος ρήξης: συμμα-
χεί ανοικτά με τον κυρίαρχο και καταγγέλλει 
τους αποστάτες και τους συμμάχους τους ως 
επικίνδυνους και ανεύθυνους. Ο στηλιτευτι-
κός λόγος του Μαξίμου εναντίον του Διονυ-
σίου, όσο καλή διάθεση και αν έχει κανείς να 
τον ερμηνεύσει ως αμυντική στρατηγική άμ-
βλυνσης των μέτρων εξιλέωσης του σουλτά-
νου κατά των ραγιάδων, δεν παύει να είναι 
το αλφαβητάρι κάθε γνωστικού «νοικοκύ-
ρη» που στηλιτεύει τυχόν ανατρεπτική ενέρ-
γεια, ακόμη και κάποιο «σαμποτάζ» εναντί-
ον του κυρίαρχου, ως εγκληματική ενέργεια. 
Όποιος γνωρίζει την ιστορία των εβραϊκών 
γκέτο στην Ανατολική Ευρώπη κατά τη δι-
άρκεια της ναζιστικής  κυριαρχίας, διαπιστώ-
νει ότι πέρα από τον Μάξιμο ως συγκεκριμέ-
νο ιστορικό πρόσωπο, υπάρχει στην ιστορία ο 
Μάξιμος ως ρόλος.

Ότι, ο διχασμός της ελίτ σε «νομοταγείς» 
και «αντάρτες» δεν προκαλεί μόνον εμφύλιο 
στην κορυφή, αλλά ταυτόχρονα διχάζει και τη 
βάση, και ότι ο γενικευμένος αυτός διχασμός 
συνιστά τεχνική διατήρησης και αναπαρα-
γωγής της κυριαρχίας εξοικονομώντας, στην 
περίπτωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
«πολύτιμο οθωμανικό αίμα».

Μπορεί σήμερα, τετρακόσια και πλέον 

χρόνια μετά την αποτυχημένη επανάσταση 
του 1611, το εγχείρημα του Διονυσίου να φα-
ντάζει ουτοπικό, εκ των προτέρων καταδικα-
σμένο σε αποτυχία, όχι μόνο λόγω της ασυμ-
βατότητας ισχύος των αντιμαχομένων και του 
διχασμού των ραγιάδων, αλλά και λόγω της 
αδυναμίας του Διονυσίου να εκτιμήσει ορθά 
την αναμενόμενη υποστηρικτική δυτική 
εμπλοκή στην εξέγερση. Ωστόσο το κίνημα 
αυτό, όπως και πολλά άλλα που ακολούθη-
σαν μέχρι το 1821 και το 1912, δεν προέκυψε 
επειδή όσοι συμμετείχαν ήταν βέβαιοι ότι θα 
κερδίσουν τη μάχη. Αποφάσισαν να δράσουν 
ανατρεπτικά όχι ως ορθολογικά σκεπτόμενοι 
τραπεζίτες –τι δίνω για την ανατροπή, τι παίρ-
νω από την ανατροπή, ποια είναι η πιθανότη-
τα ενός «default»–, αλλά ως μορφές που δεν 
συμβιβάζονται με την τρέχουσα μοίρα τους, 
ακόμη και αν αυτή που τους επιφυλάσσει η 
σύγκρουση είναι εν τέλει χειρότερη.  

Πέρα από αυτά, το βιβλίο καθιστά σαφές 
πώς σφυρηλατείται μέσα στους αιώνες η ορ-
θόδοξη πίστη με την πολιτισμική αυτονομία 
και την εθνική απελευθέρωση, την ανατρο-
πή της οθωμανικής εξουσίας, πώς συνδέε-
ται το ράσο με το καριοφίλι. Και, κυρίως, κα-
θιστά σαφές ότι η συνείδηση ελληνικότητας 
δεν περίμενε τη Γαλλική Επανάσταση και 
την ίδρυση του εθνικού κράτους στη Δυτι-
κή Ευρώπη για να αναδυθεί στο προσκή-
νιο. Υπήρχε αιώνες πριν και είναι μια από 
τις παραμέτρους που επέτρεψαν τη δημιουρ-
γία επαναστατικών κινημάτων. Το ελληνικό 
κράτος, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε 
μέχρι σήμερα, άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε 
χωρίς αποτέλεσμα, επιχειρεί να προσδιορί-
σει με τον δικό του τρόπο το περιεχόμενο της 
ελληνικής ταυτότητας, αλλά δεν γεννά ταυτό-
τητες. Αυτές τις δημιουργεί η ιστορία και η 
εμπειρία. Το εθνικό κράτος τις διαχειρίζε-
ται και ενίοτε τις ονομάζει και τις μετονομά-
ζει. Εν κατακλείδι, αξίζει να διαβάσει κανείς 
το βιβλίο του Δ. Παπάζη.

Για τον Διονύσιο τον  Φιλόσοφο

     ΒΙΒΛΙΟ

Για το βιβλίο του Δ. α. παπάζη Διονύσιος μητροπολίτης λαρίσης. «φιλόσοφος» ή «Σκυλόσοφος» 
[εκδόσεις ιεράς Μητροπόλεως λαρίσης και τυρνάβου, 2016]

του Αθανάσιου Γκότοβου

Τάσος Χατζηαναστασίου

Αντάρτες και καπετάνιοι
Η Εθνική Αντίσταση κατά της βουλ-
γαρικής κατοχής της Ανατολικής 
Μακεδονίας και της Θράκης 1942-
1944, 

β΄ αναθεωρημένη έκδοση,
εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη, 
θεσσαλονίκη 2016.

Ε 

κτός από την γερμανική και 
την ιταλική κατοχή η Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη 
υπέστη την εξίσου βάναυση 

βουλγαρική κατοχή. Ο συγγραφέας με 
αμερόληπτο τρόπο, άρτια επιστημονι-
κά, με εξαντλητική έρευνα στις γραπτές 
και προφορικές μαρτυρίες μας αποδί-
δει γλαφυρά την αντίσταση του ελληνι-
κού πληθυσμού. Μετά την σκληρή αντι-
μετώπιση της εξέγερσης της Δράμας 
από τα κατοχικά στρατεύματα η οργά-
νωση της αντίστασης πέρασε από πολ-
λές δυσκολίες. Όπως σε όλη την υπό-
λοιπη Ελλάδα οι αντιστασιακές οργα-
νώσεις χωρίστηκαν σε εθνικιστικές(ο 
όρος όπως αναφέρει ο συγγραφέας 
αφορά πολίτες με αφετηρία πατριωτι-
κή-συντηρητική) , που εδώ είχαν ως 
επίκεντρο τους Τουρκόφωνους Πόντι-
ους και το ΕΑΜ ΕΛΑΣ που είχε ως βασι-
κό πυρήνα τους καπνεργάτες και άλ-
λους που επηρεάζονταν από το ΚΚΕ. 
Δυστυχώς ο αγώνας κατά του κατακτητή 
υπονομεύτηκε από τα επεισόδια ανάμε-
σα στις δύο οργανώσεις που συχνά πή-
ραν την μορφή αλληλοεξόντωσης. Εν-
διαφέρον είναι ότι στην πιο κρίσιμη πε-
ρίοδο της βουλγαρικής κατοχής οργα-
νώθηκαν στην Αθήνα διαδηλώσεις συ-
μπαράστασης από τις αντιστασιακές ορ-
γανώσεις (ΕΑΜ – ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ κλπ), στον 
αγώνα κατά των Βουλγάρων, με πολλά 
θύματα, κυρίως ανάμεσα στην νεολαία.
Το έργο το συστήνουμε ως μια αξιόπι-
στη προσέγγιση μιας ιδιαίτερα τραγικής 
περιόδου της ιστορίας μας.

Σπύρος Κουτρούλης
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Η 

μπάντα του πολυτάλαντου 
Jonathan Jackson ξεκίνησε το 
2002 και τo πρώτο δισκογραφι-
κό βήμα το έκανε το 2004 και από 

τότε έχουν εκδοθεί ήδη έξι album, ένα live, ένα 
Ε.Ρ., μία συλλογή και ένα dvd.

 Η νέα του στούντιο δουλειά τιτλοφορεί-
ται “Anthems For The Apocalypse” σε παραγω-
γή του Greg Archilla (Matchbox 20, Collective 
Soul) ενώ το αξιοσημείωτο είναι ότι όλη αυτή 
την ενέργεια την βγάζουν τρεις μόνο μουσικοί.

Για όσους αγνοούν τι εστί, Jonathan 
Jackson  θα αναφέρω –όσο μπορώ πιο συνο-
πτικά– ότι έγινε αναγνωρίσιμος από την πετυ-
χημένη του, συμμετοχή πριν από αρκετά χρό-
νια στην τηλεοπτική σειρά “General Hospital” 
ενώ έχει τιμηθεί πέντε φορές με τα τηλεοπτι-
κά βραβεία Emmy,  κάνοντας το 2012 το απί-
στευτο σχόλιο την στιγμή της βράβευσης μπρο-
στά σε εκατομμύρια τηλεθεατές και ενώ έβγα-
ζε τον τετριμμένο ευχαριστήριο λόγο. Τι έκανε 
ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης; Κατά την διάρ-
κεια της παραλαβής έκανε ορθόδοξα τον σταυ-

ρό του, ευχαρίστησε την Αγία Τριάδα αλλά και 
τους μοναχούς του Αγίου Όρους εκπλήσσο-
ντας όλους τους παρευρισκομένους!!! Μάλι-
στα κάθε χρόνο επισκέπτεται με τα παιδιά του, 
το Άγιον Όρος και έχει περιγράψει δημόσια σε 
εκκλησιαστικές ιστοσελίδες την αγάπη του για 
την Ορθοδοξία, ενώ την περασμένη χρονιά 
είχε έρθει στην Αθήνα να παρουσιάσει το θαυ-
μάσιο βιβλίο του με τίτλο «Το μυστήριο της τέ-
χνης».

Παράλληλα τα τελευταία χρόνια μαζί με την 
ενασχόληση, με την μουσική πρωταγωνιστεί 
στη τηλεοπτική μουσική δραματική σειρά με 
τίτλο «Nashville» ενώ κατά το παρελθόν έχει 
συμμετέχει σε σημαντικές ταινίες όπως  “The 
Deep End of the Ocean”, “Insomnia”, “Riding 
the Bullet” και έχει συνεργαστεί με σπουδαίους 
ηθοποιούς όπως ο Al Pacino, Robin Williams, 
Michelle Pfeiffer.

Ερχόμενοι στο  “Anthems”  απολαμβά-νου-
με έναν εξαιρετικό, δυναμικό και εμπνευ-
σμένο modern rock δίσκο με διάσπαρτα 
alternative στοιχεία που ξεκινούν με επιρροές 
κυρίως από τους U2 της δεύτερης περιόδου με 
τα φωνητικά να θυμίζουν σε πολλά σημεία τον 

Βοno. Όμως ένας σημαντικός λόγος που ξεχω-
ρίζει το “Anthems For The Apocalypse” είναι 
για το ατελείωτο ηλεκτρισμένο πάθος, τις χαρι-
σματικές ερμηνείες, το όμορφο μελωδικό ξέ-
σπασμα και τον απίστευτο συνδυασμό ανάμεσα 
σε U2, REM, Muse, Placebo (ειδικά το ομότιτλο 
κομμάτι) αλλά και Pearl Jam.

Κορυφαία σύνθεση είναι το θαυμά-
σιο  “Revolution Of The Heart”  όπου εκτός 
από τις παραπάνω επιρροές που αναφέρουμε 
ακούμε ένα λυσσαλέο σολάρισμα σε ύφος Jim 
Hendrix! Μάλιστα το στιχουργικό μέρος έχει 
ένα καθαρά αντιπολιτικό μήνυμα αφού κατη-
γορεί τους πολιτικούς για τις διαιρέσεις που 
δημιουργούν και μιλά για την δική μας εσωτε-
ρική επανάσταση.

Τα “Blame-shifter” και “Magnify”  διαθέ-
τουν τσαμπουκά,  ορμή, ένταση αλλά και μία 
αφηνιασμένη δημιουργικότητα και αποτελούν 
εξαιρετικά δείγματα πως πρέπει να παίζεται το 
εναλλακτικό ροκ σήμερα και ποια πρέπει να 
ήταν η μουσική εξέλιξη του grunge κινήματος.

Με το  “A Shock To The System”  η ρυθ-
μική πανδαισία συνεχίζεται ενώ στο “This 
Darkness” και ειδικά στο υπέροχο ρεφρέν η 

φωνή του Jonathan Jackson φτάνει στα ουρά-
νια. To “Ascending” μαζί με τα “Let The Beauty 
Out” έχουν  εξαιρετικά κιθαριστικά θέματα 
που παντρεύονται πάλι μαγικά με την μελω-
δική φωνή του Jonathan Jackson  ενώ ο  λυ-
ρισμός και η εσωτερικότητα δεν λείπει από το 
άλμπουμ κάτι που είναι εμφανές στις συνθέ-
σεις  “Alleluia” και “Thirst”.

Άξιοι συνοδοιπόροι του J.J., ο ντρά-
μερ και ηθοποιός και αδελφός του,  Richard 
Lee Jackson καθώς και ο μπασίστας Daniel 
Sweatt ενώ ξέχασα να αναφέρω ότι ο ταλα-
ντούχος κύριος Jonathan Jackson είναι και ο 
υπεύθυνος για το εξαιρετικό κιθαριστικό παίξι-
μο στο άλμπουμ.

Συνοπτικά θα πω μόνο τούτο: ο Jonathan 
Jackson  είναι ένας ευλογημένος  και τα-
λαντούχος καλλιτέχνης και το “Anthems 
For The Apocalypse” αξίζει να το ακούσε-
τε ειδικά όσοι έχετε παραμείνει ρομαντι-
κοί ακροατές μιας άλλης εποχής που ακού-
γαμε όλο το φάσμα της ροκ δημιουργί-
ας και κολλάγαμε μέχρι τελικής πτώσεως. 
 

του Φώτη Μελέτη

Jonathan Jackson: Ένας «αγιορείτης» ρόκερ

Ο υδροκεφαλισμός της πρωτεύου-
σας έχει συζητηθεί αρκετά, έχει κα-
ταδικαστεί επίσης αρκετά, αλλά η 
γιγάντωση της Αθήνας είναι γεγο-
νός, σύμπτωμα της στρεβλής πο-
ρείας της χώρας διαχρονικά. Μόνο 
η κρίση ανέκοψε το ρυθμό αυτό 
και δημιούργησε ένα ρεύμα, μικρό 
αλλά υπαρκτό, επιστροφής στην 
επαρχία.

Η 

Αθήνα είναι υπεύθυνη 
για τον παρασιτικό χα-
ρακτήρα της οικονομί-
ας μας, αφού οι υπόλοι-

πες περιοχές και παραγωγικές εί-
ναι, και έχουν πλεονασματικό ισο-
ζύγιο. Η μεγάλη τρύπα της Αθήνας 
δημιουργεί τετελεσμένα που τα υφί-
σταται όλη η Ελλάδα. Πέρα από την 
οικονομική διάσταση του Αθηναϊ-
κού υδροκεφαλισμού, υπάρχει και 
η πολιτιστική, που είναι πιο σοβαρή 
και με μακροπρόθεσμές συνέπει-
ες: Η Αθήνα αποτελεί πια ένα χώρο 
με ανύπαρκτη ταυτότητα. Η διατήρη-
ση τοπικών ταυτοτήτων σε συνειδη-
τοποιημένη μερίδα του πληθυσμού 
είναι μειοψηφική σε φθίνουσα πο-
ρεία, αφού οι νέοι που γεννιούνται 
και μεγαλώνουν στην Αττική έχουν 
όλο και λιγότερα ερεθίσματα από 
χωριά και τόπους καταγωγής. Δυτι-

κά πρότυπα, καταναλωτισμός, ξένη 
μουσική και διασκέδαση, αποτε-
λούν τα πρότυπά τους.

Αυτό έχει αντίκτυπο και στην πο-
λιτική διάσταση. Έχοντας την αί-
σθηση ότι η Αθήνα είναι στην πρά-
ξη η Ελλάδα, αφού έχει βαρύνοντα 
ρόλο σε σχέση με τις υπόλοιπες πε-
ριοχές, αδυνατούν να συλλάβουν τα 
ζητήματα που απασχολούν τη χώρα. 
Η Θράκη είναι άγνωστη, για τα Σκό-
πια αδιαφορούν, το Αιγαίο τους αφο-
ρά μόνο ως προς τις διακοπές στη 

«γκλαμουριά» της Μυκόνου και η 
Κύπρος είναι μακριά. Η Αθήνα δια-
μορφώνει μη πολίτες και μόνο με το 
μέγεθός της.

Το μέγεθος είναι και ένας πα-
ράγοντας που συντελεί στην όξυν-
ση των συμπεριφορών. Όταν οι άν-
θρωποι είναι άγνωστοι μεταξύ τους 
υπάρχει μια μεγάλη επιθετικότητα 
στο δρόμο, στις σχέσεις, στο τυχαίο 
συμβάν. Αν το μέγεθος ήταν μικρό-
τερο, όλοι κάπως θα συνδέονταν, 
αν όχι απευθείας, θα ήταν γνωστοί 

γνωστού. Αυτό θα δημιουργούσε με-
γαλύτερη συνεννόηση, αλληλοκα-
τανόηση, παρεμβάσεις εκτόνωσης 
σε περίπτωση διενέξεων, θα περι-
όριζε πολύ την ένταση ενός χώρου 
συνάθροισης αγνώστων.

Η Αθήνα πρέπει να  σταματήσει να 
έχει το μισό πληθυσμό της χώρας. Η 
Ελλάδα χρειάζεται πολλές πόλεις 
μικρότερου μεγέθους αντί για μια 
μεγάλη. Πόλεις που θα επιτρέπουν 
να γλυτώνουμε χρόνο στις μετακινή-
σεις, που θα δημιουργούν κοινότη-

τες μέσω του μικρού τους μεγέθους, 
που θα κρατούν και θα εξελίσσουν 
την ταυτότητα, δεν θα την εξαφα-
νίζουν. Πόλεις που θα επιτρέπουν 
συλλογικές δράσεις. Μέσα σε όσα 
πρέπει να κάνουμε για να αντιστρέ-
ψουμε την κατάσταση, αν μπορούμε 
πια να το κάνουμε, είναι να υπάρξει 
ένα σχέδιο μείωσης της έκτασης και 
του πληθυσμού της Αθήνας.

Μανώλης Εγγλέζος - 
Δεληγιαννάκης

Η προβληματική Αθήνα
ΜΕ ΤΟ ΤΟΥΦΕΚΙ ΚΑΙ ΤΗ ΛΥΡΑ

Η Αθήνα αποτελεί πια ένα χώρο με ανύπαρκτη ταυτότητα. Η διατήρηση τοπικών ταυτοτήτων σε συνειδητοποιημένη μερίδα του πληθυσμού είναι 
μειοψηφική σε φθίνουσα πορεία, αφού οι νέοι που γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Αττική έχουν όλο και λιγότερα ερεθίσματα από χωριά και τό-
πους καταγωγής. 

metotoufekikaitilyra.wordpress.com
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Τ 

α εκατό χρόνια που πέρα-
σαν από την Οκτωβριανή 
Επανάσταση συμπίπτουν 
σχεδόν –και καθόλου τυ-

χαία– με τα εκατό χρόνια από τη 
Μικρασιατική Εκστρατεία και την 
καταστροφής που ακολούθησε. Οι 
Έλληνες, στην Ελλάδα, την Κύπρο, 
την Β. Ήπειρο, τις παροικίες, βίω-
σαν –μέσα από ιστορικές περιπέτει-
ες χωρίς ιστορικό προηγούμενο– 
μια ιστορική συρρίκνωση, καταλή-
γοντας το σωτήριο έτος 2017 σε μια 
γενικευμένη παρακμή. 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτού 
του δράματος υπήρξε η αδυναμία 
του ελληνισμού να προτείνει και να 
δοκιμάσει έναν ιδιαίτερο δρόμο για 
την ιστορική του πορεία, στηριγμένο 
στη δική του παράδοση· αντ’ αυτού 
δοκίμασε έναν εκσυγχρονισμό εισα-
γόμενο και αλλοτριωτικό που κατέ-
ληξε σε τραγωδίες και αδιέξοδα.

 Σε αυτά τα πλαίσια και το ελληνι-
κό σοσιαλιστικό κίνημα, εγκαταλεί-
ποντας σε μεγάλο βαθμό την εγχώ-
ρια παράδοση των κοινωνικών αγώ-
νων, επιχείρησε μια μετακένωση ξέ-
νων αντιλήψεων και πρακτικών με 
τραγικές συνέπειες για το ίδιο αλλά 
και για το μέλλον της χώρας. Η κύρια 
παραμόρφωση συνίσταται στην εισα-
γωγή ενός σχήματος κάθετου διαχω-
ρισμού μεταξύ εθνικής και κοινωνι-
κής διάστασης των λαϊκών αγώνων, 
η οποία δεν αντιστοιχεί στην ελληνι-
κή πραγματικότητα αλλά εκφράζει 
ένα εισαγόμενο από τις χώρες της 

Δύσης σχήμα – κατεξοχήν από τις 
ιμπεριαλιστικές μητροπόλεις. Αυτό 
το σχήμα συγκρουόταν βίαια με την 
κοινωνική πραγματικότητα και οδή-
γησε τόσο σε πρακτικά αδιέξοδα, 
όσο και σε μια βαθύτατη παρακμή.

Πράγματι, η ελληνική παράδο-
ση των κοινωνικών αγώνων, τους 
συνέδεε άρρηκτα με τους από οκτώ 
αιώνες αντίστασης στην αποικια-
κή εξάρτηση και τους ξένους κα-
τακτητές. Από τις εξεγέρσεις των 
Λευκάδιων αγροτών κατά τον 14ο 
αιώνα ενάντια στους Φράγκους κυ-
ρίαρχους, μέχρι το ριζοσπαστικό κί-
νημα των Επτανήσων κατά της αγ-
γλικής αποικιοκρατίας τον 19ο  αιώ-
να, και προφανώς μέσα από τη λαϊ-
κή αντίσταση στους Τούρκους κατα-
κτητές είχε διαμορφωθεί μια σύνθε-
ση ανάμεσα στο κοινωνικό και εθνι-
κοαπελευθερωτικό στοιχείο των λα-
ϊκών αγώνων. Και αυτή υπήρξε κυ-
ρίαρχη και στα χρόνια που ακολού-
θησαν δηλαδή μετά την ίδρυση του 
νεώτερου ελληνικού κράτους, δεδο-
μένου ότι αυτό το κράτος δεν έπαψε 
ποτέ να κυριαρχείται άμεσα ή έμμε-
σα από τις ξένες ιμπεριαλιστικές δυ-
νάμεις – πράγμα που κατεγράφη για 
μια ακόμα φορά στα χρόνια της μνη-
μονιακής αποικιοποίησης.

Έτσι, ο διαχωρισμός μεταξύ του 
κοινωνικού και του εθνικού στοιχεί-
ου, αποτελεί βιασμό της ελληνικής 
πραγματικότητας, – βιασμός που 
προσλαμβάνει ποικίλες  διαστάσεις. 
Πέρα από ότι οδήγησε στις τραγικές 
επιλογές της καταγγελίας της μικρα-
σιατικής εκστρατείας ως ιμπεριαλι-
στικής, ή της διεκδίκησης της «αυ-
τόνομης Μακεδονίας», μέχρι την 

άρνηση συμμετοχής στον εθνικοα-
πελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου, 
είχε και πολλές ακόμα αρνητικές 
συνέπειες: Προσπάθησε να εισαγά-
γει ένα σχήμα ταξικών αντιθέσεων 
μεταφερμένο από την Αγγλία ή την.. 
τσαρική Ρωσία κατά περίπτωση, πα-
ραβιάζοντας τον μικροϊδιοκτητικό 
χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνί-
ας ενώ στο ιδεολογικό πεδίο οδηγή-
θηκε στην απόρριψη της ορθόδοξης 
παράδοσης και την υποτίμηση της 
συνεπείας της ελληνικής διαχρονί-
ας –αυτό που σήμερα αποκαλούμε 
εθνομηδενισμό. 

Έτσι, στην Ελλάδα δεν εξεφρά-
στηκαν μόνον οι αρνητικές συνέ-
πειες της μετεξέλιξης μια λαϊκής 
εργατικής και λαϊκής επανάστασης 

όπως η ρώσικη σε μια γραφειοκρα-
τική αντεπανάσταση με παγκόσμιες 
συνέπειες, αλλά και εγκαθιδρύθη-
κε μια ιδιαίτερη στρεβλή σχέση με 
την ελληνική πραγματικότητα. Και 
όμως, κάθε φορά η πραγματικότη-
τα θα θραύει τον ζουρλομανδύα της 
«θεωρίας» – καθώς θα συμβεί κα-
θοριστικά στη διάρκεια της αντίστα-
σης ενάντια στους Γερμανούς ή κατά 
τη διάρκεια του κυπριακού αγώνα 
και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. 

Εν τέλει η μεταπρατική κοινωνι-
κή και ιδεολογική συγκρότηση των 
ελληνικών ελίτ – όλων των παρατά-
ξεων– οδήγησε στο σημερινό αδιέ-
ξοδο, το οποίο δεν είναι απλώς οικο-
νομικό, υλικό ή γεωπολιτικό, αλλά 
είναι πριν απ’ όλα οραματικό και ιδε-
ολογικό.

Άραγε, θα ήταν δυνατό σε μια 
έσχατη προσπάθεια να προτάξουμε 
επιτέλους ένα όραμα στηριγμένο σε 
αυτή τη μεγάλη αγωνιστική παράδο-
ση, παλαιότερη και σύγχρονη, ή αντί-
θετα θα οδηγηθούμε σε μια ιστορική 
έκλειψη; Η διατύπωση μιας ελληνι-
κής πρότασης –κοινωνικής και εθνι-
κής απελευθέρωσης– αποτελεί και 
τη μοναδική δυνατότητα για την ιστο-
ρική μας επιβίωση. 

Σε μια σειρά δέκα διαλέξεων, ο 
Γιώργος Καραμπελιάς –στηριζόμε-
νος στην παράθεση των ιστορικών 
στοιχείων και τη θεωρητική επεξερ-
γασία των ιδεολογικών προταγμά-
των που διατυπώθηκαν τους δύο τε-
λευταίους αιώνες– θα προσπαθήσει 

να διερευνήσει ακριβώς αυτή τη δυ-
νατότητα μιας πιθανής διεξόδου. 

Οι διαλέξεις θα πραγματοποι-
ούνται κάθε τρεις εβδομάδες εκτός 
από τις περιόδους των εορτών, αρχί-
ζοντας από τις 31 Οκτωβρίου και τε-
λειώνοντας τον Μάιο του 2018. Θα 
έχουν διάρκεια δύο ωρών: μια αρ-
χική διάλεξη 45 λεπτών ενώ ο υπό-
λοιπος χρόνος θα αφιερώνεται στη 
συζήτηση. Οι διαλέξεις θα μεταδίδο-
νται ζωντανά μέσω διαδικτύου και 
όταν ολοκληρωθούν θα συμπεριλη-
φθούν σε μια ενιαία έκδοση.

10 διαλέξεις του Γιώργου Καραμπελιά
«η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης και ο ελληνικός δρόμος»

Κάθε φορά η πραγματικότητα θα θραύει τον ζουρλομανδύα της «θεω-
ρίας» – καθώς θα συμβεί καθοριστικά στη διάρκεια της αντίστασης ενά-
ντια στους Γερμανούς ή κατά τη διάρκεια του κυπριακού αγώνα και στην 
Ελλάδα και στην Κύπρο. 

“ 
Εν τέλει η μετα-

πρατική κοινωνι-

κή και ιδεολογική 

συγκρότηση των 

ελληνικών ελίτ – 

όλων των παρα-

τάξεων– οδήγησε 

στο σημερινό αδι-

έξοδο, το οποίο 

δεν είναι απλώς 

οικονομικό, υλι-

κό ή γεωπολιτικό, 

αλλά είναι πριν 

απ’ όλα οραματικό 

και ιδεολογικό.

Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017
Η ελληνική επαναστατική 

παράδοση ως σύνθεση εθνικής 
και κοινωνικής απελευθέρωσης.  

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2017
Παρουσίαση του βιβλίου του 

Κώστα Παπαϊωάννου, «Η γένεση 
του ολοκληρωτισμού».

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
Η επτανησιακή επαναστατική 

παράδοση και οι πρώτοι Έλληνες 
σοσιαλιστές. Πατριωτισμός και 

διεθνισμός.

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
Η τομή των βαλκανικών 

πολέμων, η Φεντερασιόν και οι 
απαρχές της διάρρηξης εθνικού-

κοινωνικού στοιχείου. 

Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018
Η αρνητική προκατάληψη των 

«πατέρων του μαρξισμού» 
απέναντι στην Ελλάδα.

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018
Η μικρασιατική περιπέτεια και το 

Μακεδονικό ζήτημα.

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018
Ο πόλεμος, η αντίσταση, και ο 

εμφύλιος πόλεμος.

Τρίτη 17 Απριλίου 2018
Η Κυπριακή τραγωδία. 

Τρίτη 8 Μαΐου 2018
Η εξάντληση του μαρξισμού 

και της ελληνικής αριστεράς. Ο 
εθνομηδενισμός.

Τρίτη 29 Μαΐου 2018
Ένα νέο πρόταγμα πέραν του 
μαρξισμού. Είναι δυνατή μια 

ελληνική συνθετική πρόταση;

Οι διαλέξεις ξεκινούν στις 19:00

Χώρος πολιτικής & πολιτισμού  «Ρήγας Βελεστινλής» Ξενοφώντος 4,  πλ. Συντάγματος

διοργάνωση: Κίνημα Άρδην

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ
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Σ την Ελλάδα είναι πολύ μα-
κρά η συζήτηση και το 
ιστορικό της συζήτησης 

γύρω από το θέμα εκσυγχρονι-
σμός και παράδοση, καθώς και οι 
συναφείς αντιθέσεις που διαρκούν 
κυριολεκτικώς εδώ και αιώνες. 
Στην σχετική συζήτηση μπορούμε 
να διακρίνουμε τρεις διαφορετικές 
κατευθύνσεις: 

α) η πρώτη υποστηρίζει πως 
το βάρος της παράδοσης είναι τόσο 
μεγάλο και «απεχθές», δεδομένης 
και της μακράς ιστορικής διαδρο-
μής του ελληνικού έθνους, ώστε 
αποτελεί βαρίδι για τον σύγχρονο 
ελληνισμό το οποίο και θα πρέπει 
να αποσείσουμε. Θα πρέπει –υπο-
στηρίζει– να προκρίνουμε έναν ει-
σαγόμενο εκσυγχρονισμό που θα 
επιτρέψει την υπέρβαση μιας πα-
ραδοσιοκεντρικής λογικής, μέσα 
από την πλήρη και ολοκληρωτική 
προσχώρησή τους σε μια εκσυγ-
χρονιστική νεωτερικότητα. Αυτή η 

άποψη η οποία είναι κυρίαρχη στις 
πολιτικές, οικονομικές και πνευ-
ματικές ελίτ της χώρας, έχει απο-
δοθεί με τον πιο χαρακτηριστικό 
τρόπο από την φράση του Στέλιου 
Ράμφου «να κόψουμε δρόμο προς 
την Δύση». 

β) η δεύτερη αντιμετώπιση, η 
παραδοσιοκεντρική, υποστηρίζει 
πως η παράδοση είναι αφ’ εαυτής 
ικανή να προσφέρει λύση στα ση-
μερινά προβλήματα και κάθε έν-
νοια εκσυγχρονισμού στην ου-
σία δεν μπορεί παρά να την κατα-
στρέψει. Σε αυτή τη λογική, στο πα-
ρελθόν δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 
στην επιστροφή στην αττική διά-
λεκτο ή στην εμμονή αποκλειστικά 
στην ορθόδοξη πατερική παράδο-
ση. Αυτή η αντιληψη, αρνούμενη 
συχνά να παρέμβει στον σύγχρο-
νο κόσμο και να προτείνει λύσεις 
που να στηρίζονται στην παράδο-
ση, κινδυνεύει να αφήσει το μεγα-
λύτερο μέρος της σύγχρονης ζωής, 
βορά στον παρασιτικό εκσυγχρονι-
σμό. 

γ) μία τρίτη στάση η οποία εκ 
των πραγμάτων εξέφρασε την κατ’ 
εξοχήν δημιουργική παράδοση 
του σύγχρονου ελληνισμού ήταν 
εκείνη που προσπάθησε να δει τον 
εκσυγχρονισμό στηριγμένο πάνω 
στην παράδοση μας και όχι απλώς 
ως εισαγόμενο. Ο Διονύσιος 
Σολωμός θα χρησιμοποιήσει το 
δημοτικό τραγούδι για να οικοδο-
μήσει μια σύγχρονη ποιητική πρό-
ταση. Ο Δομίνικος Θεοτοκόπουλος 
θα μετουσιώσει τη βυζαντινή πα-
ράδοση σε μια σύγχρονη για την 
εποχή του ευαισθησία και μορ-
φή, όπως θα κάνει ο Σεφέρης με 
τον Μακρυγιάννη και τον Θεόφιλο. 
Τέλος, η σύγχρονη μας μουσική 
παράδοση θα αντλεί από τη βυζα-
ντινή παράδοση –ο Καλομοίρης, ο 
Θεοδωράκης, ο Χατζιδάκις– και θα 
την συνδέει με σύγχρονες φόρμες 
και ευαισθησίες. Ακόμα και στον 
τομέα των κοινωνικών επιστημών, 
του κράτους και της διοίκησης εί-
ναι δυνατή μια τέτοια συνθετική 
επιλογή.  

Η επιλογή της πρώτης ή της 
δεύτερης άποψης οδηγεί σε μια αέ-
ναη και αδιέξοδη διαμάχη μεταξύ 
εκσυγχρονισμού και παράδοσης 
χωρίς καμιά δυνατότητα σύνθεσης. 

Σήμερα ο ελληνισμός έχοντας 
φτάσει στα όρια της επιβίωσής του, 
είτε θα επιτύχει να αναδείξει αυτή 
την τρίτη πρόταση – και όχι μόνον 
στον τομέα της τέχνης, αλλά και της 
ίδιας της οικονομική παραγωγής 
και των κοινωνικών σχέσεων, σε 
μια πρόταση για το σήμερα, είτε θα 
χαθεί στους μαιάνδρους της ιστο-
ρίας. 

Με αυτή τον αφετηριακό προ-
βληματισμό εγκαινιάζουμε έναν 
κύκλο διαλέξεων - συζητήσεων για 
τη σχέση παράδοσης και εκσυγ-
χρονισμού σήμερα, σε πολλά πε-
δία του επιστητού: στη φιλοσοφία, 
την κοινωνιολογία, την λογοτεχνία, 
την υλική παραγωγή, την πολιτική 
επιστήμη και τη διακυβέρνηση. 

Είναι δυνατή η διατύπωση μας 
συνθετικής πρότασης στο μεγαλύ-
τερο μέρος της ίδιας της οικονομι-
κής κοινωνικής και πολιτισμικής 
μας ζωής; Αυτή και θα κρίνει τις 
τύχες του τόπου μας. 

ΙΔΕΕΣ

Παράδοση και εκσυγχρονισμός: δίλημμα ή σύνθεση;
Kύκλος διαλέξεων από την εταιρεία Μελέτης ελληνικού πολιτισμού

Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2017

Γιώργος Κοντογιώργης
ομ. καθ. παν/μίου, συγγραφέας

«Η Παράδοση
και η Πρόοδος»

 
Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017

 Βασίλης Καραποστόλης
καθ. Πανεπιστημίου, συγγραφέας

«Η Ελλάδα και ο 
νέος της μόχθος»

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

 Λαοκράτης Βάσσης
εκπαιδευτικός, συγγραφέας

«Η αξιακή ιδιαιτερότητα της 
ελληνικής πνευματικής παρά-

δοσης»
 

Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018

Ι. Τσέγκος, Θ. Παπαδάκης, 
Δ. Βεκιάρη

«Η εκδίκηση των τόνων: Η έρευ-
να για την επιβολή του μονοτο-

νικού »

Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2018

π. Γεώργιος Μεταλληνός
«Παράδοση και Ανακαίνιση: Η 
Ορθοδοξοπατερική εκδοχή» 

Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2018

Μαρία Δεληβοριά
φιλόλογος, συγγραφέας

«Ο Διονύσιος Σολωμός και η 
Επανάσταση του 1821»

Τρίτη 6 Μαρτίου 2018

Ιωάννα Τσιβάκου
ομότιμη καθηγήτρια 

«Μορφές επιχειρηματικότητας
στην ελληνική διαχρονία»

 
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018

 Δημήτρης Κοσμόπουλος
ποιητής - δοκιμιογράφος

«Η αναγκαιότητα επιστροφής 
στην ποίηση»

Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

 Παν. Καρκατσούλης
καθ. Εθν. Σχολής Δημ. Διοίκησης

«Δημόσια διοίκηση στηριγμένη 
στην ελληνική παράδοση»

Τρίτη  24 Απριλίου 2018

 Χαρίκλεια Τσοκανή
μουσικολόγος

«Το παλιό και το νέο 
στη μυθική παράδοση»

Τρίτη 15  Μαΐου 2018

 Δημήτρης Μαντζούρης 
υπεύθυνος αρχείου ΚΕΠΕΜ

«Το Δημοτικό Τραγούδι» 

Οι διαλέξεις ξεκινούν στις 19:00

Χώρος πολιτικής & πολιτισμού  
«Ρήγας Βελεστινλής» 

Ξενοφώντος 4,  πλ. Συντάγματος

διοργάνωση: 

Εταιρεία Μελέτης Ελληνικού Πολιτισμού

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ

“ 
Εγκαινιάζου-

με έναν κύκλο δι-

αλέξεων-συζητή-

σεων για τη σχέση 

παράδοσης και εκ-

συγχρονισμού σή-

μερα, σε πολλά πε-

δία του επιστη-

τού: στη φιλοσοφία, 

την κοινωνιολογία, 

την λογοτεχνία, την 

υλική παραγωγή, 

την πολιτική επιστή-

μη και τη διακυβέρ-

νηση. 
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Το βιβλίο της Σώτης Τριανταφύλλου εί-
ναι ευφυές και θαρραλέο. Ευφυές δι-
ότι χρησιμοποιεί την ευρύτητα γνώση 
της κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας 
για να πλήξει με εύστοχα και σαφή τρό-
πο διατυπωμένα επιχειρήματα, μια σει-
ρά αντιλήψεων, ιδεοληψιών θα ήταν 
καλύτερα να τις ονομάσουμε, όπως 
είναι η πολυπολιτισμικότητα αλλά και 
το αυτονόητο της ενσωμάτωσης των 
ισλαμικών πληθυσμών στις χώρες 
υποδοχής των. Πρόκειται για ιδεολο-
γήματα που παρότι σε επίπεδο εμπει-
ρίας αποδεικνύεται διαρκώς η αβασι-
μότητα και η ανεδαφικότητά τους σε 
επίπεδο ιδεολογίας παρουσιάζουν μια 
αξιοσημείωτη αντοχή. 

Θ 

αρραλέο είναι διότι οι 
ιδεοληψίες αυτές που 
συχνά χρησιμοποιούνται 
ως εργαλεία για την δι-

αμόρφωση της κοινωνικής και πολι-
τικής πραγματικότητας, παραμένουν 
στο απυρόβλητο και όποιος τολμήσει 
να τις αμφισβητήσει αντιμετωπίζονται 
από μια ιδιότυπη αστυνομία της σκέ-
ψης που ενδύεται συχνά την μάσκα 
της πολιτικής ορθότητας.

Από μιας πλευράς η Σ.Τ. ακολου-
θεί το παράδειγμα του Γάλλου συγ-
γραφέα Μισέλ Ουελμπέκ ο οποίος 
βλέπει ως λογική κατάληξη των δια-
φόρων ιδεολογημάτων που διαχέο-
νται στην Δύση, να οδηγούμεθα στην 
κυριαρχία του Ισλάμ σε έναν ορα-
τό και διόλου μακρινό χρόνο. Ως αι-
τία της κατάστασης αυτής θεωρεί την 
εξάπλωση μιας εκδοχής της αριστε-
ρής ιδεολογίας που από εκπρόσω-
πος των εργατικών συμφερόντων με-
τατράπηκε σε υπερασπιστή των πλη-
θυσμών που μετακινούνται, του πλή-
θους κατά τον Τ. Νέγκρι αλλά και των 
«δικαιωμάτων» διαφόρων ομάδων. 
Με την συμπεριφορά της αυτή, η αρι-
στερά αυτού του είδους κατηγορείται 
ότι «υπονομεύει την κοινωνική συνο-
χή και τα θεμέλια της κοινωνίας των 
πολιτών» (σελ. 24). Αλλά και ο μαρ-
ξισμός εξαρχής απέδιδε στην οικονο-
μία αποκλειστική σημασία, περιφρο-
νώντας έτσι τον ρόλο των θρησκει-
ών και των εθνοτήτων (όσο αφορά το 
δεύτερο οι αντιλήψεις του Μάρξ και 
των μαρξιστών είναι πιο σύνθετες). 

Βεβαίως αυτό το οποίο παραλεί-
πει να διατυπώσει η Σ.Τ., και είναι το 
μοναδικό μάλλον σημείο στο οποίο 
διαφωνώ μαζί της, είναι ότι τα ιδεο-
λογήματα της πολυπολιτισμικότητας 
έχουν ως ισχυρό αρωγό και ένα μέ-

ρος των ελίτ –όπως αποδεικνύει το 
παράδειγμα του Σόρος, της Μέρκελ, 
του γερμανικού ΣΕΒ–, που στους με-
τανάστες από τις χώρες του Ισλάμ βρί-
σκουν έναν μοχλό που μπορεί να πι-
έσει συνολικά τους μισθούς σε πολύ 
χαμηλότερα επίπεδα. Επίσης η μετα-
κίνηση ισλαμικών πληθυσμών και 
η ανάδυση ενός πιο επιθετικού από 
ποτέ Ισλάμ οφείλεται σε μεγάλο βαθ-
μό στην υπονόμευση των κοσμικών 
αραβικών καθεστώτων, που δεν τα 
διαδέχθηκε η δημοκρατία αλλά ο πό-
λεμος συμμοριών και ο χομπσιανός 
εμφύλιος πόλεμος όλων εναντίον 
όλων. Βεβαίως όπως ορθά επισημαί-
νει η Σ.Τ. «ό,τι ωφελεί την οικονομία 
ίσως βλάπτει την ποιότητα ζωής στην 
κοινωνία» (σελ. 34).

Η Σώτη Τριανταφύλλου έχει 
ως αφετηρία στοχαστές όπως ο Ε. 
Μπαίρκ, ο Ζ.ν. Μαίστρ, ο Ταίνις, ο 
Κ.Πόππερ. Αναγνωρίζει ότι η κοινω-
νία που προέκυψε από τον Διαφωτι-
σμό εξαρτούσε την ύπαρξη της «από 
μια πολιτισμική βάση την οποία η ίδια 
δεν μπορούσε να εγγυηθεί. Μόνον 
όταν οι άνθρωποι συνδέονται με δε-
σμούς ισχυρότερους από τον θεσμό 
της ελεύθερης επιλογής η κοινωνία 
μπορεί να λειτουργήσει. Αυτοί οι δε-
σμοί είναι τα κοινά έθιμα, οι κοινές τε-
λετουργίες, η κοινή γλώσσα, η θρη-
σκεία και η αναγνώριση μιας κοινής 
εθνικής ταυτότητας. Η πολιτική τάξη 
απαιτεί πολιτισμική ενότητα, κάτι που 
δεν μπορεί να οργανώσει και να εξα-
σφαλίσει η πολιτική» (σελ. 20).

Η αρχική κατηγορία που εγείρε-
ται κατά της πολυπολιτισμικότητας εί-
ναι πως «ως πρόγραμμα και ως πο-
λιτική έναντι των μεταναστών, αντί να 
καταπολεμά τον εθνικισμό, ενθαρρύ-
νει τα εθνικιστικά αισθήματα των με-
ταναστευτικών ομάδων, ενώ συγχρό-
νως δημιουργεί πρόσφορο έδαφος 
για την ανάπτυξη εθνικιστικών τάσε-
ων από την πλευρά των πολιτών των 
χωρών υποδοχής» (σελ, 24). 

Η πολυπολιτισμικότητα αντιπα-
ραβάλλεται στον πλουραλισμό. Εί-
ναι ιδεότυποι ασύμβατοι μεταξύ τους. 
Ο δεύτερος προϋποθέτει την ύπαρ-
ξη αμοιβαίων υποχωρήσεων, παρα-
χωρήσεων και αλληλοεπικοινωνίας. 
Αντίθετα η πρώτη κατασκευάζει κλει-
στές κοινότητες, «κακοήθεις κοινω-
νίες», «πολιτισμικά κουτιά» που λει-
τουργούν επιθετικά η μια προς την 

άλλη, το ένα προς το άλλο, ενώ δεν 
οδηγεί στην ενσωμάτωση των μετα-
ναστών, αλλά «προκαλεί την συρ-
ρίκνωση της ισχύος των νόμων και 
της ταυτότητας των αυτοχθόνων (σελ. 
46), συντηρεί διακριτούς εθνοτικούς 
πολιτισμούς στο εσωτερικό ενός κρά-
τους (σελ. 299) και καταλύει τελικά 
τον πλουραλισμό.

Εντυπωσιακά είναι τα παραδείγ-
ματα όπου ο ιδεολογικός κομφορμι-
σμός καταλήγει σε μια γλώσσα που 
δεν έχει καμία σχέση με την πραγμα-
τικότητα την οποία προσπαθεί να πε-
ριγράψει. Χαρακτηριστική είναι η πε-
ρίπτωση μικρής βρετανικής πόλης 
που έκανε τα στραβά μάτια σε «σκάν-
δαλο κακοποίησης παιδιών εκ μέ-
ρους ασιατικών συμμοριών» (σελ. 
27). Ο φόβος να κατηγορηθεί κά-
ποιος ως ρατσιστής έχει ως αποτέλε-
σμα ο δημόσιος λόγος να αποτρέπε-
ται από την κριτική «εναντίον εγκλη-
ματικών εθίμων που έχουν εισαχθεί 
και ριζώσει στις δυτικές χώρες: ανα-
γκαστικούς γάμους, εγκλήματα τιμής, 
κλειτοριδεκτομή, ισλαμικό εκφοβι-
σμό» (σελ.28). Υπό αυτή την οπτική 
είναι απαραίτητο να θέσουμε το ερώ-
τημα, που στην εποχή του δεν χρειά-
στηκε να θέσει ο Κ. Πόππερ «ανοιχτή 
κοινωνία μέχρι ποιό σημείο; ποιός εί-
ναι ο βαθμός ελαστικότητας αυτού 
του ανοίγματος;» (σελ. 32, 33). Ανοι-
χτή κοινωνία δεν σημαίνει κοινωνία 
χωρίς σύνορα: τα σύνορα μπορούν να 
μετακινούνται αλλά δεν παύουν να 
υπάρχουν, ακόμα κι αν η διαπερατό-
τητά τους ποικίλλει» (σελ.47). Προς 
το τέλος του βιβλίου της συμπεραί-
νει ότι μια κοινωνία μπορεί να είναι 
ανοιχτή «όσο το επιτρέπει η ιδέα της 
πλουραλιστικής κοινότητας και συ-
νεπώς της κοινότητας στους κόλπους 
της οποίας τα διάφορα στοιχεία και οι 
διαφορές τους γίνονται σεβαστά με 
αμοιβαίο τρόπο και κάνουν αμοιβαί-
ους συμβιβασμούς» (σελ. 310).

 Ενδιαφέρουσα είναι η παρατή-
ρηση πως στην δεκαετία του 1970, 
στην διάρκεια των μεγάλων απεργι-
ών στην γαλλική αυτοκινητοβιομηχα-
νία «η γαλλική κυβέρνηση ενθάρρυ-
νε τους εργοδότες να φτιάξουν αίθου-
σες προσευχής σε μια προσπάθεια να 
αποπροσανατολιστούν και να στρα-
φούν οι μετανάστες, που απάρτιζαν 
μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμι-
κού, από τον συνδικαλισμό προς τη 

θρησκεία» (σελ. 43, 44). 
Η Σ.Τ. επικαλείται την άποψη του 

Αυστραλού πρωθυπουργού Ε.Barton 
(1849-1920) «πως τα ομοιογενή 
έθνη είναι σε καλύτερη θέση για να 
αποκτήσουν δημόσια αγαθά, είναι πιο 
δημοκρατικά, λιγότερο διεφθαρμέ-
να, έχουν υψηλότερη παραγωγικότη-
τα και μικρότερες ανισότητες, χαμηλό-
τερα ποσοστά εγκληματικότητας, ενώ 
είναι ανθεκτικότερα σε εξωτερικούς 
κραδασμούς. Και εξυπακούεται ότι εί-
ναι λιγότερο επιρρεπή σε εμφυλίους 
πολέμους, τη σοβαρότερη αιτία βίαιων 
θανάτων στον 20ο αιώνα» (σελ. 91)

Όμως σε αντίθεση κατεύθυνση 
στην Μεγάλη Βρετανία, ισλαμιστές 
ιερωμένοι όπως ο Θαχάμπι, ανοικτά 
διακηρύσσουν ότι θα πρέπει να δο-
λοφονούνται οι ομοφυλόφιλοι, ότι 
όποιος εγκαταλείπει το Ισλάμ πρέπει 
να καταδικάζεται σε αργό βασανιστι-
κό θάνατο εντός τριών ημερών, ότι οι 
γυναίκες είναι διανοητικά ανεπαρ-
κείς και η βία σε όσες γυναίκες δεν 
φορούν την μαντίλα είναι απαραίτη-
τη (σελ. 122). Συγχρόνως τέτοιου εί-
δους ισλαμιστές προσπαθούν να απο-
μακρύνουν τα παιδιά των μουσουλ-
μάνων από το λαϊκό σχολείο γεγονός 
που επιδεινώνει την κοινωνική τους 
θέση. Στην Σουηδία εντοπίζεται η με-
γαλύτερη αύξηση βιασμών γυναικών 
από μουσουλμάνους (σελ.135). Επί-
σης ορθά σημειώνεται ότι ο «Ρετζέπ 
Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία στον 
ισλαμικό σκοταδισμό με κύριο αντί-
παλο το κουρδικό κίνημα που, παρά 
τις πρόσφατες επιτυχίες του, παραμέ-
νει περιθωριακό» (σελ. 147).

Η Σ.Τ. επισημαίνει ότι η παραχώ-

ρηση ιθαγένειας δεν σημαίνει αυτόμα-
τα ενσωμάτωση. Στην πραγματικότητα 
ενσωματώνονται μόνον όσοι θέλουν 
να ενσωματωθούν και αποφασίζουν 
να παραχωρήσουν ένα μέρος της πα-
λαιάς ταυτότητας τους. Ένα μέρος των 
Αλβανών συνιστούν ένα τέτοιο παρά-
δειγμα. Όχι μόνο βαφτίζονταν χριστια-
νοί αλλά και άλλαζαν τα ονόματα τους 
σε ελληνικά ώστε να μπορούν να εν-
σωματωθούν στην ελληνική κοινω-
νία. Βέβαια στα Βαλκάνια προχωρά η 
επιρροή του ISIS ενώ για την μουσουλ-
μανική μειονότητα της Θράκης εξακο-
λουθεί να ισχύει ο νόμος της σαρία. 
Αλλά και τι δυνατότητα ενσωμάτωσης 
στις σύγχρονες κοινωνίες έχουν για 
παράδειγμα, οι Αφγανοί που συνήθως 
γνωρίζουν κάποιες γεωργικές και 
κτηνοτροφικές εργασίες και εμμένουν 
στο Ισλάμ ως ένα σύνολο κανόνων 
που καθορίζει αποκλειστικά τον τρόπο 
συμπεριφοράς τους; Η Σ.Τ. αναφέρε-
ται στα γαλλικά προάστια όπου η θετι-
κή επιρροή της δωρεάν και υποχρεω-
τικής παιδείας καταλύεται από την κυ-
ριαρχία του Ισλάμ.

Σωστή είναι η επισήμανση, προ-
σωπικά μου θύμισε αντίστοιχες από-
ψεις του Π. Κονδύλη, ότι τα δικαιώμα-
τα του πολίτη είναι εδαφικά «υπό την 
έννοια ότι εφαρμόζονται από κράτος 
σε κράτος, δηλαδή μόνο στο έδαφος 
όπου ένα κράτος είναι κυρίαρχο και 
έχει δικαιοδοσία» (σελ. 259) και ιδε-
ολογικά έχουν δυτική προέλευση δη-
λαδή ελληνική-ρωμαϊκή-ιουδαιοχρι-
στιανική. Επίσης εύστοχα τονίζει ότι 
η Τουρκία ωθώντας Σύρους πρόσφυ-
γες προς τα δυτικά επιδιώκει να πι-
έσει την Ευρώπη, ενώ «θα ήταν ιδα-
νικός τόπος φιλοξενίας και ενσωμά-
τωσης των Σύρων», αφού «διαθέτει 
χώρο, είναι κράτος μουσουλμανικό 
και έχει αναπτυσσόμενη οικονομία» 
(σελ. 269). Ορθά γράφει ότι η πολι-
τική κατευνασμού του φονταμενταλι-
στικού Ισλάμ «φτάνει σε βαθμό ηττο-
πάθειας και γελοιότητας» (σελ.286), 
που ακολουθεί την κυριαρχία στον 
δυτικό κόσμο της μετριοκρατίας και 
της ανικανότητας.

Το βιβλίο της Σ.Τ. διαθέτει μια 
ακόμη αρετή. Είναι γραμμένο σε μια 
γλώσσα γλαφυρή, γοητευτική που 
όμως είναι συγχρόνως σαφής, πυκνή 
και λιτή, καθώς δεν περισσεύει κα-
μία λέξη, καθεμιά έχει την λογική της 
στοχοθεσία.

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

Τα αδιέξοδα της πολυπολιτισμικότητας
Για το βιβλίο της Σώτης τριανταφύλλου πλουλαρισμός, πολυπολιτισμικότητα, ενσωμάτωση, αφομοίωση - Σημειώσεις για 
τη σύγχρονη ανοιχτή κοινωνία [εκδόσεις πατάκη, τρίτη έκδοση, αθήνα 2016]
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Α 
ν ο ναύαρχος Παύλος 
Κουντουριώτης μπορού-
σε να δει τα ευτράπελα 
που έλαβαν χώρα πάνω 

στο κατάστρωμα του αγαπημένου 
του πλοίου, καταδρομικού «Αβέ-
ρωφ», τη βραδιά της 10ης Ιουνίου 
2010, μάλλον θα έκλεινε τους πά-
ντες στο μπαλαούρο και θα έβγα-
ζε τα κατάλληλα συμπεράσματα 
για την κατάσταση στη χώρα μας. 
Τα τσιφτετέλια και οι καρσιλαμάδες 
που έπεσαν, από τους εν μέθη βρι-
σκόμενους καλεσμένους, στο γαμή-
λιο πάρτι του εφοπλιστή Λέο Πατί-
τσα και της τηλεπερσόνας Μαριέ-
τας Χρουσαλά, προκάλεσαν ένα 
πρώτου μεγέθους σκάνδαλο, ειδικά 
όταν οι αποκαλυπτικές φωτογραφί-
ες που δημοσιεύθηκαν στον Τύπο 
έδειχναν την ένστολη φρουρά να 
συμμετέχει ενεργά στο γλέντι. Ο πα-
χύδερμος τότε υπουργός Αμύνης, 
Βενιζέλος, με την ευθιξία που τον 
διακρίνει, δήλωσε, «Εγώ δεν ήξε-
ρα», ο πρωθυπουργός Γιωργάκης 
Παπανδρέου είπε «Big Deal!», κά-
ποιοι αξιωματικοί μετατέθηκαν, τα 
βύσματα της φρουράς αντικαταστά-
θηκαν από άλλα βύσματα και όλα 
εντάξει! 

Παρ’ όλα αυτά, το εν λόγω σκάν-
δαλο δεν ήταν το μοναδικό στην 
ιστορία του σκάφους, το οποίο χρει-
άστηκε να περάσει ουκ ολίγους 
σκοπέλους μέχρι να γίνει το πλοίο 
με τη βαρυσήμαντη ιστορία που 
γνωρίζουμε σήμερα. Όπως γίνεται 
συνήθως, τις περισσότερες φορές, ο 
θρύλος αποκτά μια δική του δυνα-
μική και επισκιάζει τα πραγματικά 
γεγονότα, τα οποία οφείλουμε, ως 
ιστορικοί, να ανακαλούμε στη συλ-
λογική μνήμη.

Το «Αβέρωφ», λοιπόν, αποτέ-
λεσε μέρος του εκτενούς εξοπλι-
στικού προγράμματος των ελληνι-
κών κυβερνήσεων της πρώτης δε-
καετίας του 20ού αιώνα. Εδώ πρέπει 
να αναφερθεί πως, παρά το γεγονός 
ότι όλοι αποκαλούν το πλοίο θωρη-
κτό, τεχνικά ήταν το τελευταίο θω-
ρακισμένο καταδρομικό που κατα-
σκευάστηκε ποτέ και το μόνο σκά-
φος αυτού του τύπου που υπάρχει 
σήμερα παγκοσμίως. 

Το πλοίο αρχικά αποτέλεσε μέ-
ρος μιας παραγγελίας του ιταλικού 
ναυτικού για τρία θωρακισμένα 

καταδρομικά της κλάσης Πίζα στο 
ναυπηγείο Ορλάντο του Λιβόρ-
νο. Όταν η ιταλική κυβέρνηση μα-
ταίωσε την αγορά του τρίτου πλοί-
ου λόγω οικονομικών προβλημά-
των, το σκάφος αγοράστηκε από 
την ελληνική κυβέρνηση με προ-
καταβολή του ενός τρίτου της αξί-
ας του, δηλ. 300 χιλιάδων χρυσών 
λιρών, που προήλθε από τη διαθή-
κη του Γεωργίου Αβέρωφ, το όνο-
μα του οποίου πήρε το πλοίο. Τα 
υπόλοιπα δύο τρίτα καλύφθηκαν 
από το Ταμείο Εθνικού Στόλου και 
την ελληνική κυβέρνηση. Το «Αβέ-
ρωφ» τελικά θα διέφερε κατά πολύ 
από τα αδελφά του πλοία, «Πίζα» 
και «Αμάλφι», διότι, λόγω σκανδα-
λωδών διεθνών παρεμβάσεων στο 
ελληνικό εξοπλιστικό πρόγραμμα, 
θα εξοπλιζόταν με ιταλικούς κινη-
τήρες, γαλλικούς λέβητες, γερμανι-
κές γεννήτριες και βρετανικά πυρο-
βόλα! 

Το πλοίο καθελκύστηκε στις 
12/3/1910 και απέπλευσε για την 
Αγγλία τον Μάιο, υπό τη διοίκηση 
του πλοιάρχου Ιωάννη Δαμιανού,  
για να παραλάβει το πρώτο φορ-
τίο πολεμοφοδίων και να παραστεί 
στη στέψη του βασιλιά Γεωργίου 
του Ε΄. Το πρώτο ταξίδι του «Αβέ-
ρωφ» μπορεί να χαρακτηριστεί πα-
ταγώδης αποτυχία, καθώς το σκά-
φος προσεγγίζοντας το Πόρτσμουθ, 
προσάραξε στα αβαθή του Σπίτ-
χεντ και χρειάστηκε να μεταβεί στη 
ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη για 
να επιδιορθωθούν οι ζημιές που 
είχε υποστεί στο κύτος. Σαν να μην 
έφτανε αυτό, σε μια έξοδο του πλη-
ρώματος στην ξηρά και μετά από 
άκομψη προσέγγιση νεαράς Αγγλί-
δος από ερωτύλο ναύτη, έγινε εκτε-
νές επεισόδιο με Άγγλους λιμενερ-
γάτες, που χρειάστηκε την επέμβα-

ση της αστυνομίας για να ηρεμή-
σουν τα πνεύματα. 

Στους δύο μήνες που το «Αβέ-
ρωφ» παρέμεινε στην Αγγλία, 
υπήρξαν τακτικές συγκρούσεις με 
τους ντόπιους, με αποτέλεσμα τον 
περιορισμό του πληρώματος στο 
πλοίο για μεγάλα χρονικά διαστή-
ματα. Στη διάρκεια κάποιου από 
αυτούς τους αναγκαστικούς στρα-
τωνισμούς, ο υπεύθυνος επισιτι-
σμού είχε τη φαεινή ιδέα να σερβί-
ρει στο πλήρωμα τυρί τύπου ροκ-
φόρ. Το τι έγινε δεν περιγράφεται! 
Ο θαλαμηπόλος, που έφαγε το κε-
φάλι ροκφόρ κατακούτελα, έτρεξε 
έντρομος στη γέφυρα για να αναφέ-
ρει ότι το πλήρωμα είχε στασιάσει 
καθώς οι έξαλλοι ναύτες, πιστεύ-
οντας ότι τους σέρβιραν μουχλια-
σμένο τυρί, τα έκαναν λαμπόγυαλο 
στην τραπεζαρία. Η ανταρσία απο-
φεύχθηκε τελευταία στιγμή επειδή 
δόθηκαν οι απαραίτητες εξηγήσεις, 
αλλά η κατάσταση είχε ξεφύγει από 
τον έλεγχο και η αντικατάσταση του 
κυβερνήτη του πλοίου ήταν κάτι 
παραπάνω από επιβεβλημένη. 

Ο νέος κυβερνήτης θα επέβαλ-
λε αμέσως την πειθαρχία, θα απαι-
τούσε την πλήρη συμμόρφωση 
με τις αποφάσεις του και αφού το 
πλοίο θα παραλάμβανε τα παραγ-
γελθέντα βλήματα, θα αναχωρούσε 
πάραυτα για την Ελλάδα. Το όνομά 
του ήταν Παύλος Κουντουριώ-
της και θα συνέδεε για πάντα εαυ-
τόν με το «Αβέρωφ». Υπό τη διοίκη-
σή του το πλοίο θα έφτανε στα όρια 
των επιχειρησιακών του δυνατοτή-
των και θα ξεπερνούσε κατά πολύ 
την αποστολή για την οποία αγο-
ράστηκε. Στο ταξίδι από την Αγγλία 

στην Ελλάδα, ο Κουντουριώτης θα 
εκπαιδεύσει το πλήρωμα στοχεύο-
ντας στο φιλότιμο και θα κάνει τους 
απείθαρχους ναύτες να μάθουν και 
να αγαπήσουν το πλοίο. Το μόνο 
του παράπονο είναι ότι, λόγω της 
ανάγκης για οικονομία στα πυρο-
μαχικά, θα αναγκαστούν σε προσο-
μοίωση βολών και η πρώτη πραγ-
ματική βολή του σκάφους θα γίνει 
στο πεδίο της μάχης, στη ναυμαχία 
της Έλλης.

Για τα μέλη του πληρώματος 
που διαιωνίζουν τα προβλήματα, 
ο νέος πλοίαρχος δεν θα δείξει κα-
νένα οίκτο. Θα απομονωθούν κατά 
τον πλου, και με την άφιξη στο Φά-
ληρο την 1/9/1911, θα εκδιωχθούν 
από το πλοίο για πάντα. Επίσης, ο 
Κουντουριώτης είναι άτεγκτος σε 
θέματα δικαιοσύνης και επέμβασης 
εξωγενών παραγόντων. Υπουργοί, 
πολιτευτές, μητροπολίτες και διά-
φοροι άλλοι παρατρεχάμενοι, που 
γυρεύουν να βολέψουν ημετέρους 
στο νέο πλοίο, θα λάβουν την απά-
ντηση που τους πρέπει και όταν, με 
την κήρυξη του Α΄ Βαλκανικού Πο-
λέμου, το «Αβέρωφ» αποπλεύσει 
για το Αιγαίο τον Οκτώβρη του ’12, 
το πλοίο θα είναι ετοιμοπόλεμο με 
ένα ενθουσιώδες, εξασκημένο πλή-
ρωμα, που διψάει για δράση.

Όταν τελικά, στη ναυμαχία της 
Έλλης (3/12/1912), το Αβέρωφ, 
αποσπασμένο από τον αργότερο, 
λοιπό, ελληνικό στόλο, θα πραγμα-
τοποιήσει τον ελιγμό Τ* κατά του 
τουρκικού στόλου και θα επιφέρει 
με τις ομοβροντίες των πυροβόλων 
του καίρια πλήγματα στα θωρηκτά 
των Τούρκων, «Χαϊρεντίν Μπαρ-
μπαρόσα», «Τουργκούτ Ρεΐς» και 

«Μεσουντίγιε», ο εχθρικός στόλος 
θα σκορπίσει και θα επιστρέψει κα-
κήν κακώς στα Στενά. Το ίδιο σκη-
νικό θα επαναληφθεί, ένα μήνα αρ-
γότερα, στη ναυμαχία της Λήμνου 
(5/1/1913), με το πλοίο να αφή-
νει πίσω τα θωρηκτά «Σπέτσες», 
«Ψαρά» και «Ύδρα», να καταδιώκει 
τον εχθρό κατά μόνας και, χρησιμο-
ποιώντας την ταχύτητα και ευελιξία 
του, να προκαλεί εκτεταμένες απώ-
λειες στα τουρκικά πλοία. Ο εχθρι-
κός στόλος θα κλειστεί στα στενά, 
όπου και θα παραμείνει καθ’ όλη τη 
διάρκεια του πολέμου, αφήνοντας 
τον αντίστοιχο ελληνικό, απόλυτο 
κυρίαρχο στη θάλασσα και απερί-
σπαστο να απελευθερώσει, χωρίς 
δυνατότητα εχθρικής παρέμβασης, 
όλα τα νησιά του Β.Α. Αιγαίου. Επι-
πλέον, λόγω της δράσης του «Αβέ-
ρωφ», οι Τούρκοι στερήθηκαν της 
δυνατότητας διά θαλάσσης εφοδι-
ασμού των στρατευμάτων τους με 
υλικά και αποστολή ενισχύσεων 
στο χερσαίο μέτωπο, όπου υπέστη-
σαν συντριπτικές ήττες. 

Η ιστορία του «Αβέρωφ», που 
άρχισε τόσο άδοξα, αποτελεί ύψιστο 
παράδειγμα τελικής επιτυχίας ενός 
πλοίου με εξαιρετικές για την επο-
χή δυνατότητες, υπό την εμπνευ-
σμένη διοίκηση ενός ικανότατου 
και τολμηρότατου κυβερνήτη, που 
κατάφερε να συγκεντρώσει ένα 
άριστα εκπαιδευμένο πλήρωμα με 
ακλόνητο ηθικό, ταγμένο σε ένα 
σκοπό πέρα και πάνω από το ιδιω-
τικό συμφέρον. Προφανώς, αυτό εί-
ναι το υλικό που γεννάει τους θρύ-
λους.

* ελιγμός Τ: Ο Κουντουριώτης είχε 
μελετήσει τον ελιγμό Τ, που εφαρ-
μόστηκε για πρώτη φορά από 
τον Ιάπωνα ναύαρχο Χιχατσίρο 
Τόγκο στη ναυμαχία της Τσου-
σίμα (27-28/5/1905) ανάμεσα 
στους Ιάπωνες και τους Ρώσους. 
Το «Αβέρωφ» στην πάνω γραμ-
μή του Τ περνώντας μπροστά από 
τα εχθρικά πλοία, είχε τη δυνατό-
τητα να βάλλει με όλα τα πυροβό-
λα στην πρύμη και την πλώρη του, 
ενώ ο τουρκικός στόλος, κινούμε-
νος σε φάλαγγα κατά μήκος της 
κάθετης γραμμής του Τ, μπόρεσε 
να απαντήσει μόνο με τα πυροβό-
λα της πλώρης του πρώτου πλοίου.

Θωρακισμένο Καταδρομικό «Αβέρωφ»
οι άγνωστες πτυχές της ιστορίας του πλοίου, πέρα απ’ τον θρύλο

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Λόγω της ανάγκης 

για οικονομία στα 

πυρομαχικά, η πρώ-

τη πραγματική βολή 

του σκάφους θα γί-

νει στο πεδίο της 

μάχης στη ναυμαχία 

της Έλλης...
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«περίεργο πράγμα η καρδιά. 
Όσο τη σπαταλάς τόσο περισσότε-

ρη έχεις» 
Κώστας Μόντης

Ο Λέων Τολστόι θεωρείται ένας 
από τους κορυφαίους συγγρα-
φείς της παγκόσμιας λογοτεχνί-
ας. Και σίγουρα ο εθνικός συγ-
γραφέας της Ρωσίας. Έζησε τα τε-
λευταία χρόνια του τσαρικού κα-
θεστώτος (1828 – 1910) και μέσα 
από το έργο του απέδωσε διεισδυ-
τικά το κλίμα που επικρατούσε στη 
Ρωσία στα τέλη του 19ου αιώνα. 

Α 

ν και καταγόταν από 
πολύ εύπορη οικογέ-
νεια, εντούτοις το έργο 
του διαπερνά η αγά-

πη για τον απλό λαό, τους μουζί-
κους. Γι’ αυτό άλλωστε στα κείμε-
να του βρίσκει κανείς μία οξεία 
κριτική της εξαθλίωση της αγροτι-
κής τάξης, της αδικίας των κοινω-
νικών δομών αλλά και της εξου-
σίας και του δεσποτικού τρόπου με 

τον οποίο ασκείται από την άρχου-
σα τάξη. Ήταν βαθιά θρησκευόμε-
νος, με ένα θρησκευτικό αίσθημα 
έξω και πέρα από την επίσημη ρω-
σική εκκλησία η οποία δεν απέφυ-
γε την κριτική του. Γι’ αυτό άλλωστε 
το 1901 η Ιερά Σύνοδος προχώρη-
σε στον αφορισμό του. Στην ηλικία 
των 28 ετών μόλις, αποποιείται της 
περιουσίας του και προχωρά στην 
χορήγηση ελευθερίας στους δου-
λοπάροικους του. Το έργο του χα-
ρακτηρίζεται από μία πνευματικό-
τητα και αν θα έπρεπε να βρούμε 
το αντίστοιχο του στα καθ’ ημάς, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο 
Παπαδιαμάντης της Ρωσίας. 

Το 1898 γράφει το Αφέντης 
και Δούλος. Μια μικρή νουβέ-
λα στην οποία περιγράφει τη σχέ-
ση ανάμεσα στον πλούσιο έμπο-
ρο Βασίλι Μπρεχουνόφ και τον 
μουζίκο Νικήτα. Οι δύο τους ξεκι-
νούν ένα βράδυ του Δεκεμβρίου 
να πάνε σε ένα γειτονικό χωριό 
όπου ο έμπορος θέλει να κλείσει 
μια άκρως συμφέρουσα οικονομι-
κή συναλλαγή. Βασική λεπτομέ-
ρεια του τρόπου με τον οποίο με-
ταχειρίζονταν οι πλούσιοι έμπο-
ροι τους μουζίκους, είναι ότι το χει-
μωνιάτικο αυτό βράδυ, με μια χιο-

νοθύελλα να μαίνεται, ο μουζίκος 
ζεύεται ο ίδιος σαν άλογο το κάρο 
του αφέντη. Ακολουθεί ένα ταξίδι 
μέσα σε ακραίες καιρικές συνθή-
κες το οποίο θα οδηγήσει τους δύο 
ήρωες μας στα πρόθυρα του θανά-
του. Το ταξίδι όμως αυτό ταυτόχρο-
να είναι και ένα ταξίδι αυτογνωσίας 
του αφέντη μέσα από το οποίο θα 
συνειδητοποιήσει το πολύτιμο της 
ζωής και τη ματαιότητα των υλικών 
αγαθών όπου σε μία κορύφωση 
αυτής της συνειδητοποίησης δεν 
θα διστάσει να υπερβεί τους κοινω-
νικούς και ταξικούς διαχωρισμούς 
(αρκετά έντονους στην τσαρική 
κοινωνία εκείνης της περιόδου) 
και να θυσιάσει την ίδια του τη ζωή 
για να σωθεί ο μουζίκος Νικήτας. 

Η κλιμάκωση από τον ταξι-
κό διαχωρισμό μέχρι την κοινωνι-
κή υπέρβαση, αργή αλλά σταθε-

ρή, καθηλώνει τον αναγνώστη μέ-
χρι το σημείο που προκύπτει η λύ-
τρωση. Είναι αλήθεια βέβαια ότι η 
εν μία νυκτί συνειδητοποίηση του 
Μπρεχουνόφ προσέκρουσε στη δυ-
σπιστία των κριτικών της εποχής. 
Όμως αυτή ακριβώς η υπέρβαση 
ως προσωπική διαδικασία, η ανά-
γκη για κάθαρση του Εαυτού, συ-
ναντάται σε πολλά άλλα έργα της 
λογοτεχνίας. Είναι αυτή η συνει-
δητοποίηση που βρίσκει κανείς σε 
έργα ταξικού προσανατολισμού 
και όπου εκεί βέβαια δεν βρίσκει 
κανείς τις ίδιες αντιρρήσεις όπως 
π.χ. ο ηρωισμός (που πληρώνεται 
με την ίδια του τη ζωή) του μαυρα-
γορίτη στο μπλόκο της Κοκκινιάς, 
τη γνωστή ταινία του Άδωνι Κύρου).

Ο Γιώργος Νανούρης, ως σκη-
νοθέτης της παράστασης, δείχνει 
ότι έχει συνειδητοποιήσει πλή-

ρως το βαρύ φορτίο που κουβα-
λά αυτή η μικρή νουβέλα. Ακόμη 
περισσότερο δείχνει να εμπνέε-
ται και να καθοδηγείται από το κεί-
μενο του Τολστόι. Έτσι μας οδηγεί 
σε μια παράσταση όπου κυριαρχεί 
το στοιχεία που διαπερνά το έργο 
του Παπαδιαμάντη. Αυτό επιτείνε-
ται ακόμα περισσότερο τόσο από τη 
σκηνική πρότασή του όσο και από 
τις ερμηνείες των δύο ηθοποιών, 
γεγονός που οδηγεί στο αποτέλε-
σμα μιας άκρως εμπνευσμένης πα-
ράστασης. Καθόλου τυχαία μάλι-
στα. Ο Νανούρης έχει αποδείξει και 
από προηγούμενες παραστάσεις 
του (όπως π.χ. Η Κατερίνα) ότι απο-
τελεί ένα από τα ελπιδοφόρα κεφά-
λαια της θεατρικής σκηνής του τό-
που μας. 

Την εξαίσια παράσταση έρχο-
νται να συμπληρώσουν οι άριστες 
ερμηνείες του Δημήτρη Λιγνάδη 
(ως αφέντη) και του Γιώργου 
Νανούρη (ως ηθοποιού αυτή τη 
φορά στο ρόλο του δούλου). 

Ο μεν Λιγνάδης αποδεικνύει ότι 
έχει τη στόφα του μεγάλου ηθοποι-
ού (ειδικά σε τέτοια κείμενα) με το 
ηχόχρωμα της φωνής του να το βο-
ηθά στην απογείωση του ρόλου. 

Ο δε Νανούρης αποδίδει πλή-
ρως τον υποταγμένο και παραιτη-
μένο μουζίκο, τον άνθρωπο που, 
έρμαιο των ταξικών και κοινωνι-
κών ανισοτήτων, αγόγγυστα υπο-
μένει τα πάντα με μοναδικό σκοπό 
την επιβίωση του σε ένα άγριο πε-
ριβάλλον. 

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να κάνου-
με στους φωτισμούς του Χρήστου 
Τζιόγκα αλλά και στη μουσική 
του Λόλεκ χωρίς βέβαια να υστε-
ρούν τα σκηνικά και τα κοστούμια 
της Μαίρης Τσαγκάρη αλλά κυ-
ρίως η εικαστική σύλληψη και η 
επιμέλεια του όλου εγχειρήματος 
(εμπνευσμένη κυριολεκτικά) του 
Γιώργου Νανούρη. 

Ένα διαμάντι της τρέχουσας θε-
ατρικής περιόδου που αξίζει να 
επαναληφθεί το ανέβασμά του.

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Μια μετα-ταξική κατάθεση

Αφέντης και Δούλος 

Δραματοποιημένη Νουβέλα 
του Λέοντος Τολστόι  

Νέο Θέατρο Κατερίνα Βασι-
λάκου

Σκηνοθεσία-διασκευή: Γ. Να-
νούρης 

Ερμηνεύουν: Δ. Λιγνάδης, Γ. 
Νανούρης. 

Μουσική: Λόλεκ. Σκηνικά-κο-
στούμια: Μ. Τσαγκάρη. Φωτι-
σμοί: Χρ. Τζιόγκας.

Διάρκεια: 70  λεπτά, 

Ταυτότητα της παράστασης 

αφέντης και Δούλος του λέοντος τολστόι

“ 
Ο Γιώργος Να-

νούρης, ως σκη-

νοθέτης της πα-

ράστασης, δείχνει 

ότι έχει συνειδητο-

ποιήσει πλήρως το 

βαρύ φορτίο που 

κουβαλά αυτή η μι-

κρή νουβέλα. Ακό-

μη περισσότερο 

δείχνει να εμπνέε-

ται και να καθοδη-

γείται από το κεί-

μενο του Τολστόι. 

Έτσι μας οδηγεί 

σε μια παράστα-

ση όπου κυριαρχεί 

το στοιχεία που δι-

απερνά το έργο του 

Παπαδιαμάντη. 
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ο θάνατος του ιερού ελαφιού

Χωρίς αγάπη

Μ 
πορεί να σκεφτεί κα-
νείς ότι ο Γιώργος 
Λάνθιμος μοιάζει κά-
πως του Ευριπίδη, 

αφού και σ’ εκείνον «πολλάκις εξή-
γειρε θύελλαν κραυγών και απο-
δοκιμασίας εν τω θεάτρω το αι-
σχρόν ή ανόσιον απόφθεγμα προ-
σώπου μοχθηρού»1 . Ίσως να ’ναι 
κι έτσι. Πάντα ο χρόνος είναι ο τελι-
κός και αμείλικτος κριτής κάθε έρ-
γου. Παρά τις αποδοκιμασίες, ο Ευ-
ριπίδης ήταν ο πιο «λαϊκός» από 
τους τραγικούς. Ο μύθος της «Ιφι-
γένειας στην Αυλίδα», άλλωστε, 
έδωσε την έμπνευση στον νεώτερο 
Έλληνα σκηνοθέτη για την τελευ-
ταία του ταινία. Φοβάμαι όμως, ότι 
η ομοιότητα των έργων είναι εξωτε-
ρική. Δεν είναι μόνο που ο Ευριπί-
δης αγαπούσε τόσο πολύ το «χάπι 
εντ». Είναι που ο ποιητής είναι τρα-
γικός, παρ’ ό,τι ρεαλιστής – αυτός ο 
ρεαλισμός σκανδάλιζε το πιο πολύ 
τους σύγχρονούς του θεατές.

Ο Λάνθιμος ωστόσο αποτυχαί-
νει, νομίζω, να είναι τραγικός, παρ’ 
ό,τι μη ρεαλιστής. «Σήμερα μου συ-
νέβη κάτι τραγικό», λέει σε ένα διά-
λογό της η Κιμ, στον ετοιμοθάνατο 
μικρότερο αδερφό της Μπομπ. Και 
συμπληρώνει: «Έχασα το εμ-πι-θρι 
(mp3) μου». Ίσως αυτό οι κριτικοί 
ονομάζουν στην ταινία «χιούμορ», 
αλλά δεν πρόσεξα να γέλασε κα-
νείς. Φοβάμαι επίσης –μακάρι να 
διαψευστώ– ότι όλο το στυλ Λάνθι-
μου δεν είναι παρά μια ρηχή επί-
δειξη, του τύπου: «Να! Δείτε! Αυτό 
είναι τέχνη!» Επίδειξη μανιέρας 

αλά Κιούμπρικ –αλλά ο Κιούμπρικ 
είναι τραγικός– ή αλά Μπονιου-
έλ – καμία σχέση, αλλά γράφτηκε! 
Θα μπορούσε ο μύθος της νέας του 
ταινίας, Ο θάνατος του ιερού ελα-
φιού, να απηχεί εκτός του αρχαίου 
μύθου και τον μύθο από το Θεώ-
ρημα (1968) του Παζολίνι. Αλλά ο 
Παζολίνι ήταν πρωτίστως ποιητής. 
Και δεν νοιαζόταν να κάνει κανενός 
είδους μανιέρα. Ο Λάνθιμος;

Ναι, ο Λάνθιμος είναι ταλαντού-
χος. Κολυμπάει άνετα στα κινημα-
τογραφικά νερά. Το έχουμε ξανα-
πεί. Αλλά είναι ποιητής ή τραγικός; 
Ή αυτό το απομέσα του περίτεχνου 
κινηματογραφικού του αμπαλάζ 
είναι άδειο; Η θυσία της Ιφιγένειας 
–η οποία στον αρχαίο μύθο δεν θυ-
σιάστηκε, αφού, κατά «θάμα θεϊκό 
και ανέλπιστο», τη θέση της πήρε 
«μια πελώρια κι ωραιότατη λαφί-
να»2 – οδήγησε τους Αχαιούς στην 
Τροία. Η θυσία του Μπομπ επα-
ναφέρει την εναπομείνασα οικογέ-
νειά του στην αταραξία –ή μήπως 
αφασία;– ενός καφέ-εστιατορίου. 
Προς τι λοιπόν το θύμα, «το μίσος 
και ο αλληλοσπαραγμός», όπως θα 
έλεγε ο τρελός του Σακελλάριου;

Ο Στίβεν Μέρφι είναι καρδι-
οχειρουργός και η γυναίκα του, 
Άνα (sic), οφθαλμίατρος. Έχουν 
δύο παιδιά, την Κιμ και τον μικρό-
τερο Μπομπ, με το μαλλί σαν του 
Τάντζιο στο Θάνατος στη Βενετία 
(1971), που υπόσχεται στον πατέρα 
του να το κόψει. Η Κιμ είναι υπεύ-
θυνη να ποτίζει τα φυτά –«φυτά», 
όχι λουλούδια– και ο Μπομπ να 

κάνει βόλτα τον σκύλο καθ’ εκά-
στην. Το νέο της ημέρας, που η 
μαμά το λέει στον μπαμπά και ο 
μπαμπάς στον φίλο του είναι πως η 
Κιμ έχει την πρώτη της περίοδο –
όχι εξετάσεων. Ο Στίβεν και η Άνα 
«κάνουν έρωτα» παίζοντας τον για-
τρό. Μόνο που, αντίθετα με το γνω-
στό παιδικό παιχνίδι, δεν αγγίζο-
νται. Η Άνα κάνει την πεθαμένη και 
ο Στίβεν κάνει πως αυνανίζεται. Ο 
Στίβεν συναντιέται με έναν 16χρο-
νο, τον Μάρτιν, ο οποίος έχει χά-
σει τον πατέρα του, ίσως από ιατρι-
κό λάθος του Στίβεν. Ο Μάρτιν επι-
σκέπτεται την οικογένεια του Στί-
βεν και ο Στίβεν τον Μάρτιν και τη 
χήρα μητέρα του. Η Κιμ ερωτεύεται 
τον Μάρτιν κι εκείνος προκαλεί, με 
τρόπο που δεν γνωρίζουμε, μια θα-
νάσιμη αλλά αδιάγνωστη ασθένεια 
στον Μπομπ και την Κιμ. Ο πατέ-
ρας θα πρέπει να διαλέξει ποιος 
από τους τρεις –ο Μάρτιν λέει ότι 
θα κολλήσει και η Άνα– θα πεθά-
νει. Ο Στίβεν νευριάζει και εν τέλει... 
κ.λπ. κ.λπ.

Ενδιαφέρουσα η παραβολή, 
αλλά ποιο το όφελος; Ούτε μέθε-
ξη στο σύμπαν των ομιλούντων αν-
θρωπίδων του Λάνθιμου μπορεί 
να υπάρξει, ούτε σπουδαίας και τε-
λείας πράξεως μίμηση, ούτε, φυσι-
κά, κάθαρση. Ακόμα και το άρρω-
στο, που γεμίζει με αισθήματα δυ-
σανεξίας τον θεατή, είναι κι αυτό 
ένα στυλ. Ο δε πόνος εκπίπτει σε 
εκνευρισμό. Δεν υπάρχει πραγμα-
τικά. Ούτε οδηγεί σε κάποιου εί-
δους αυτεπίγνωση, φερ’ ειπείν, σαν 
τις πραγματικές ασθένειες και τον 
αληθινό πόνο. Σε κάποιους αρέ-
σουν όλα αυτά. Εμένα πάλι δεν μου 
λένε τίποτα. Το βραβευμένο στις 
Κάννες σενάριο του Ευθύμη Φιλίπ-
που είναι ευφάνταστο, αλλά οι αγ-
γλικοί διάλογοι μοιάζουν ξεσηκω-
μένοι από διαγώνισμα φροντιστη-
ρίου. Η σκηνογραφία του αμερι-
κανικού μεσοαστικού σπιτιού, κά-
πως παλιομοδίτικη, είναι αμήχανη, 
και του νοσοκομείου πάει προς δι-
αφημιστικό «φουτουρισμό». Ο Κό-
λιν Φάρελ (Στίβεν Μέρφι) προσαρ-

μόστηκε μια χαρά στη μηχανιστι-
κή ερμηνεία Λάνθιμου στη δεύτε-
ρη συνεργασία τους. Την ίδια στιγ-
μή, η Νικόλ Κίντμαν (Άνα) μοιάζει 
να μην έχει ρόλο. Η Ράφι Κάσιντι 
(Κιμ) ρέπει προς Λολίτα, ο Μπάρι 
Κέγκαν (Μάρτιν) –πάντα στιβαρός– 
πάει προς θρίλερ, η Αλίσια Σίλβερ-
στοουν (μητέρα του Μάρτιν –θαρ-
ρείς ο μόνος ανθρώπινος χαρακτή-
ρας του έργου) καλή στον ρόλο της, 
όπως και ο μικρός Σάνι Σούλζικ 
(Μπομπ).

Μια λεπτομέρεια νοσταλγίας 
για κατακλείδα: Η ταινία –ιρλαν-
δοαγγλική παραγωγή– έχει γυρι-
στεί στο Σινσινάτι του Οχάιο, μια 
μεσοδυτική μικρομεσαία πόλη των 
ΗΠΑ με ηπειρωτικό και υποτροπι-
κό κλίμα, με τακτικές τις βροχές και 
το χιόνι. Ωστόσο, όλα τα εξωτερικά 
της ταινίας είναι ηλιόλουστα – σαν 
αθηναϊκές αλκυονίδες μέρες. Ο 
Γιώργος Λάνθιμος, που ζει στο πά-
ντοτε νεφοσκεπές Λονδίνο, μαζί και 
οι ταινίες του, κι ας μιλάνε σχολικά 
αγγλικά, παιδιά της Αθήνας είναι. 
Και ξέρετε τι λέει η παροιμία για το 
αίμα και το νερό... 

 Σημειώσεις
1. Προλεγόμενα του Δημ. Ν. Βερναρ-

δάκη στα «Ευριπίδου δράματα», 
εκδ. Δημ. Ν. Παπαδήμα, σ. νστ΄.

 2. Οι στίχοι 1581 και 1587-88 από 
την περιγραφή του δεύτερου αγ-
γελιοφόρου, στη λύση του δρά-
ματος, σε μετάφραση Θρασύ-
βουλου Σταύρου: Τραγωδίες του 
Ευριπίδη, εκδ. Βιβλιοπωλείον 
της «Εστίας», έκδοση Γ΄, Αθήνα 
1989, σ. 451.

Η  
Ζένια και ο Μπόρις είναι ζευγάρι με-
σοαστών στη Μόσχα, που χωρίζει. Σε 
αντίθεση με τα καθ’ ημάς, το ζευγάρι 

τσακώνεται όχι ποιος θα έχει, αλλά ποιος δεν 
θα έχει την κηδεμονία του δωδεκαετούς γιου 
τους, του Αλιόσα. Καλοβαλμένοι με τις δου-
λειές τους και το άνετο και μοντέρνο διαμέρι-
σμά τους, ο χωρισμός τους είναι αποτέλεσμα 
ανίας μάλλον, μιας κατάστασης έτσι κι αλλιώς 
χωρίς αγάπη. Ο μικρός τους γιος, λοιπόν, που 
συντρίβεται από τη σύγκρουση την οποία κρυ-
φακούει πίσω από κλειστές πόρτες, εξαφανί-
ζεται και καθώς κανείς από τους δύο δεν δί-
νει σημασία, το αντιλαμβάνονται μόλις δυο μέ-
ρες μετά. Η φυγή του μικρού Αλιόσα, σαν άλ-
λου Καραμάζωφ, είναι ο καταλύτης της δρά-
σης, χωρίς ωστόσο να έχει μεγάλη συμμετο-

χή στο δράμα, που παίζεται κυρίως ανάμεσα 
στους δύο γονείς.

Ο Αντρέι Ζβιάνγκιντσεφ, που μας έγινε γνω-
στός από τη συγκλονιστική Επιστροφή (2003) 
και τον αποκαλυπτικό Λεβιάθαν (2014), κάνει 
μια τρίτη τομή στη σύγχρονη μετακομμουνιστι-
κή Ρωσία, έχοντας πάντα την οικογένεια ως το 
βασικό πεδίο έρευνας. Λιγότερο πολιτικός από 
τον Λεβιάθαν, επιμένει στην πυρηνική κατα-
στροφή που γίνεται μέσα στο βασικό κύτταρο 
της κοινωνίας, το ζευγάρι. Και ενώ στην Επι-
στροφή, όπως και στον Λεβιάθαν άλλωστε, το 
βάρος πέφτει στους ώμους ενός κυριαρχικού 
πατέρα, εδώ ο πατέρας είναι άβουλος και τον 
κύριο ρόλο παίζει η «απελευθερωμένη» μη-
τέρα. Είναι πράγματι αξιοπρόσεκτο –γιατί εί-
ναι αρκετά μακριά από τα δικά μας μεσογει-

ακά ήθη– το πώς η μητέρα αρνείται και στην 
ουσία εγκαταλείπει το παιδί της, ζώντας τη νε-
κροφάνεια ενός νέου «έρωτα», αναζητώντας 
χαμένες αγάπες και όνειρα. Μοιάζουν οι ζωές 
τους σαν ανερμάτιστο σουπερμάρκετ, που ως 
ιερείο της σύγχρονης ζωής –τώρα πια και για 
τη Ρωσία– επιβάλλει τη λογική του και στις –
τάχα ερωτικές;– σχέσεις: φεύγα εσύ, έλα εσύ, 
αντί του τρυλ, το όμο! Είναι τόσες οι φορές που 
ακούγεται το «σ’ αγαπώ» στην ταινία, όσο ηχη-
ρή είναι και η έλλειψη αγάπης.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ζβιάνγκιντσεφ, για 
να μιλήσει για όλα αυτά, κάνει τους ήρωές 
του τόσο τυπικούς, που γίνονται στο τέλος λίγο 
χάρτινοι. Και ο θεατής αδυνατεί να ταυτιστεί με 
τα τόσο αποξενωμένα, σχεδόν αποανθρωποι-
ημένα, όντα. Παραμένει ωστόσο η κινηματο-

γραφική δεξιοτεχνία του. Η Μαριάνα Σπίβακ 
(Ζένια) και ο Αλεξέι Ρόζιν (Μπόρις) υποδύο-
νται με συνέπεια τα πρόσωπα του δράματος. Δί-
πλα τους ο μικρός Μάτβεϊ Νόβικοφ (Αλιόσα). 
Όμως, η τυπικότητα των ηρώων δεν αφήνει 
περιθώρια για μεγάλες ερμηνείες. Το σενά-
ριο είναι του Όλεγκ Νέγκιν και, η ενδιαφέρου-
σα στις λυρικές της εξάρσεις φωτογραφία, του 
Mιχαήλ Κρίχμαν. Αυτό που μένει από το Χωρίς 
αγάπη, τη νέα ταινία του Ζβιάνγκιντσεφ είναι, 
όπως παρατήρησε εύστοχα μια κριτικός, όταν 
η ταινία παίχτηκε τον Μάιο στις Κάννες: «Η πα-
γκοσμιότητα των σέλφι-φωτογραφιζομένων 
αμοραλιστών».  Γιατί, φυσικά, όλα αυτά δεν γί-
νονται μόνο στην «κακή» Ρωσία του Πούτιν. Ή, 
η ανία του Λάνθιμου –πιο βαθιά ψαγμένη– από 
την ανάποδη.
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

ΚΥΚΛΟ
ΦΟΡΕΙ

!

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

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

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Περιεχόμενα: Κάρλο Φορμέντι, Η λαϊκι-
στική πρόταση * Γιώργος Ρακκάς, Μηδε-
νισμός και νεολαία * Μιχάλης Μερακλής, 
Η πολυσημία του προσκυνήματος * Αμά-
ντα Πέτρουσιτς, Αναζητώντας την πηγή της 
πιο σαγηνευτικής παραδοσιακής μουσικής 
στον κόσμο * Αλέξης Γκλαβάς, Το ακριτι-
κό τραγούδι και το έπος του Βασιλείου Διγε-
νή Ακρίτη * Τζωρτζ Σβαμπ, Εχθρός ή Πολέ-
μιος: Μια Διαμάχη της Σύγχρονης Πολιτικής 

* Κώστας Παπαϊωάννου, Η τέχνη εναντίον του μηδενός * Αντρέι Πλατόνοφ, Σύντροφε 
προλεταριάτο * Γιώργος Καραμπελιάς, Ο Κώστα Παπαϊωάννου και η γένεση του Ολο-
κληρωτισμού * Γιώργος Ρακκάς, Κώστας Παπαϊωάννου: Διάψευση του μαρξισμού, αδιέ-
ξοδο της νεωτερικότητας και η ελληνική υπέρβαση * Δημήτρης Μπούσμπουρας, Πρέ-
πει να αλλάξουμε τον κόσμο; * Ρόζα Λουξεμπουργκ, Λενινισμός ή μαρξισμός; * Νικολάι 
Μπερντιάγιεφ, Οι αντιφάσεις του μαρξισμού * Kωνσταντίνος Μπουντάς, «Αληθεύειν 
και Κοινωνείν»: Η ελληνική πρόταση του Χρήστου Γιανναρά * Θεόδωρος Μπατρακού-
λης, Το βορειοηπειρωτικό ζήτημα * Βασιλική Ντόμη, Το πολιτικό ζήτημα στην τραγωδία 
Αντιγόνη * Θανάσης Τζιούμπας, Μάσσιμο Ρεκαλκάτι: Το σύμπλεγμα του Τηλέμαχου * 
Σπύρος Γεωργίου, Γιώργου Καραμπελιά: Πέραν της Αριστεράς και της Δεξιάς: Η Υπέρ-
βαση * Έλλη Φιλοκύπρου, Σωτήρη Σαράκη: Στις προθήκες * Χρίστος Δάλκος, Παναγιώ-
τη Σκορδά: Αδιάντροπα του Κλήδονα

νέος Ερμής ο Λόγιος
Κυκλοφορεί το τεύχος 16

(Φθινόπωρο 2017)
Ο Κώστας Παπαϊωάννου 

& η εξάντληση του μαρξισμού

Προσεχείς εκδηλώσεις
Αθήνα

15/11/2017 |  Συναντήσεις 
                            Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς συνομιλεί 
την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου 2017 στις 
20.30 με τον ομότιμο καθηγητή του 
Παν/μίου Αθηνών, λαογράφο και φι-
λόλογο Μιχάλη Γ. Μερακλή με θέμα 
«Το Δημοτικό Τραγούδι ως αποτύπω-
ση της ιδιοπροσωπίας του νεώτερου 
ελληνισμού». Στο καφέ του Ιανού, Στα-
δίου 24, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη.

Δάφνη

13/11/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Το Κίνημα Άρδην Ν. Προαστίων δι-
οργανώνει παρουσίαση του βιβλίου 
του Γ. Καραμπελιά «Πέραν της Αρι-
στεράς και της Δεξιάς, Η Υπέρβαση»  
τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017, ώρα 
19:00. Θα μιλήσουν: Λάμπρος Κα-
λαρρύτης, δημοσιογράφος, Μάκης 
Παπούλιας, δημιουργός της «Αρκα-
διανής» και ο συγγραφέας του βιβλί-
ου. Συντονιστής: Κώστας Σαμάντης, 
Άρδην. Στο Μιχαλοπούλειο - ΚΑΠΗ 
Δάφνης, Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος.

Αθήνα

14/11/2017 |  Εκδήλωση
Το Κίνημα Άρδην διοργανώνει σει-
ρά εκδηλώσεων για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση της χώρας. Έναρξη 
Τρίτη 14 Νοεμβρίου, 19:00, «Εξοπλι-
στικά προγράμματα, αντισταθμιστικά 
οφέλη και ελληνική αμυντική βιομη-
χανία». Ομιλητές: Κων/νος Φράγκος, 
αντιστράτηγος ε.α., αναλυτής αμυντι-
κών θεμάτων, Αλέξης Οικονομίδης, 
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
Econ Βιομηχανίες ΑΕ.   «Ρήγας Βελε-
στινλής», Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

Αθήνα

21/11/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου στις 19.00 
παρουσίαση του βιβλίου του Κώστα 
Παπαϊωάννου  «Η γένεση του ολο-
κληρωτισμού». με επίμετρο του Γ. Κα-
ραμπελιά Οκτωβριανή Επανάσταση 
και Ελλάδα». Ομιλητές: Γ. Καραμπε-
λιάς, Κ. Λιβιεράτος, συγγραφέας, Γ. 
Μερτίκας, συγγραφέας, Π. Παναγιω-
τόπουλος, επ. καθ. Κοινωνιολογίας 
ΕΚΠΑ.. Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα.

Αθήνα

28/11/2017 |  Διάλεξη

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων της 
ΕΜΕΠ με τίτλο «Παράδοση και εκ-
συγχρονισμός: Δίλημμα ή σύνθε-
ση;», θα γίνει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, 
στις 19:00, η ομιλία του καθηγητή  Βα-
σίλη Καραποστόλη  με θέμα: «Η Ελ-
λάδα και ο νέος της μόχθος». Στην Ξε-
νοφώντος 4, στο Σύνταγμα.

Αθήνα

24/11/2017 |  Προβολή
Η cineΡήξη θα προβάλλει την Πα-
ρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 στις 
19.30 την ταινία του Θόδωρου Μαρα-
γκού «Δεν θα Σωπάσω». Θα ακολου-
θήσει συζήτηση με τον σκηνοθέτη. 

Αθήνα

27/11/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσι-
άζουν την Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 
στις 19.00 το βιβλίο του Τάσου Πο-
λυμέρη  «Μύθος Ομόρριζος». Ομιλη-
τές: Σ. Γουνελάς, Γ. Καραμπελιάς,  Μ. 
Στεφανίδης, και ο συγγραφέας . «Ρή-
γας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, Σύ-
νταγμα.

Αθήνα, 5/12/2017 |  Διάλεξη 
Στο πλαίσιο των διαλέξων για την «Παραγωγική Ανασυγκρότηση» ο  καθηγητής 
Βαγγέλης Πισσίας την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 19.00 θα μιλήσει για την κρίση του 
νερού στην Ελλάδα και την αντιμετώπισή της. Ξενοφώντος 4, Σύνταγμα. 


