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Οι ναζί και ο ντεκαφεϊνέ 

  εκ ΡΗΞΗΣ

109 χρόνια Ηρακλής
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και το Ισραήλ
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μος και απεργία
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Η πυρηνική ενέργεια 
και η Τουρκία 

της Σύνταξης

Σάββας Μαστραππάς

Το τελεφερίκ του 
Νίκου Aναστασιάδη                               
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Όχι στον νεοθωμανισμό
Όχι στην υποτέλεια

Δημήτρης Παπαμιχαήλ

Αλληλεγγύη στη Μάνδρα
       Σελίδα 7

Νίκος Ντάσιος 

Οι ευθύνες της Περιφέρει-
ας στη Μάνδρα           Σελίδα 6

Ο 
Ερντογάν, πριν καν έρθει στην 
Αθήνα, ανατίναξε, με την πε-
ριβόητη συνέντευξή του στον 
Παπαχελά, όλη τη μυθολογία 

των ναινέκων του ελληνικού μιντιακού 
και πολιτικού συστήματος για τις «θετικές 
επιπτώσεις» της πρόσκλησης Ερντογάν 
στην Αθήνα. Όπως διαπιστώσαμε ιδίοις 
όμμασι, η απόβαση του Ερντογάν με τις 
στρατιές των κουμπουροφόρων του στην 
Αθήνα και τη Θράκη είχε τη στήριξη και 
τη συναίνεση όλων των –συστημικών και 
μη– ελίτ της χώρας. 

Πράγματι, καθώς δοκιμάζαμε να ορ-
γανώσουμε μια στοιχειώδη αντίδραση σε 
αυτήν, διαπιστώσαμε πως όλες οι πολιτι-
κές και ιδεολογικές πτέρυγες ήθελαν να 
φιμώσουν κάθε διαμαρτυρία. Ήταν προ-
φανής, αυτή τη φορά, η άρνηση τόσο των 
«αμερικανόφιλων», των «ευρωπαιόφι-
λων», ακόμα και των «ρωσόφιλων», να 

συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κινητο-
ποίηση ενάντια στην έλευση του Ερντο-
γάν. 

Οι μεν πρώτοι, λαλίστατοι εναντίον 
του Ερντογάν τα τελευταία χρόνια, καθώς 
η Τουρκία βρισκόταν σε αντίθεση με τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ, έπαθαν «διπλωματι-
κή ασθένεια» και εξαφανίστηκαν. Οι δεύ-
τεροι, λαλίστατοι την προηγούμενη περί-
οδο για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων στην Τουρκία, προέβησαν, 
ελάχιστοι, σε μερικές υποτονικές διαμαρ-
τυρίες. Η στάση όλων αυτών μας έπεισε, 
εξάλλου, ότι η πρόσκληση Ερντογάν από 
τους Έλληνες εντολοδόχους της «Δύσης», 
όπως μας δήλωνε πριν ένα μήνα ανερυ-
θρίαστα ο Τσίπρας, αποτελούσε επιταγή 
των Αμερικανών και της Μέρκελ, για να 
«εξομαλυνθούν» οι σχέσεις της «Δύσης» 
με την Τουρκία, και αυτό άσχετα από τις 
καταστροφικές συνέπειες που θα είχε για 

την Ελλάδα, όπως και κατεδείχθη. 
Οι δεύτεροι, το ρωσόφιλο λόμπι, που 

όλη την προηγούμενη περίοδο πρωτο-
στατούσαν σε κραυγές «πατριωτισμού», 
από τότε που η Ρωσία τα βρήκε –έστω 
πρόσκαιρα– με τον Ερντογάν, ποιούν όλο 
και περισσότερο τη νήσσα και, τουλάχι-
στον αυτή τη φορά, όχι μόνο δεν συντά-
χθηκαν με καμία σχετική κινητοποίηση, 
αλλά και εξαφανίστηκαν από προσώπου 
γης.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, σιώπησαν 
αναιδημόνως –απαράδεκτα και ντροπια-
στικά– και όλοι οι γνωστοί τουρκοφάγοι 
των επίσημων σωματείων και των εκπρο-
σώπων των ποντιακών και μικρασιατι-
κών σωματείων, εκτός από ελάχιστες και 
«μετρημένες», για τα μάτια, ανακοινώσεις. 
Χαρακτηριστικά, ούτε και οι χρυσαυγίτες 
και άλλοι φασίστες κινήθηκαν, αποδει-
κνύοντας, για άλλη μια φορά ξεκάθαρα, 

ότι είναι ενεργούμενα των ξένων δυνάμε-
ων και των μυστικών υπηρεσιών. 

Δηλαδή, τον Ερντογάν τον έφερε, για 
να αμφισβητήσει την εθνική μας κυρι-
αρχία μέσα στην ίδια την Ελλάδα, η πα-
ρέα των Τσίπρα-Κοτζιά, αλλά συνένοχη 
υπήρξε ολόκληρη η ελίτ της χώρας και 
συνυπεύθυνος ο ίδιος ο αποκαμωμένος 
και ατομικοποιημένος ελληνικός λαός. 

Έτσι, ελάχιστοι Έλληνες στην Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη και τη Θράκη κινητοποι-
ήθηκαν ενάντια στον Ερντογάν, παράλλη-
λα με τους Κούρδους, κατ’ εξοχήν το Κί-
νημα Άρδην και οι φίλοι του, διασώζο-
ντας ό,τι ήταν δυνατό να διασωθεί από την 
εθνική μας αξιοπρέπεια.

Το ότι, μετά το φιάσκο, βγήκαν όλοι, 
αρχίζοντας από τον ίδιο τον Τσίπρα, να 
«διαμαρτυρηθούν», δεν αναιρεί την αδή-
ριτη πραγματικότητα. Αιδώς, γραικύλοι! 

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

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

σΥΝδρΟΜΗ (1 εΤΟσ): 30 ευρώ
ΑρΙΘΜΟσ λΟγΑρΙΑσΜΟΥ:
116/772277-01 - εθνική Τράπεζα 

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

επιθυμείτε. 

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

Συνδρομές

Το επόμενο φύλλο της ρΗΞΗΣ θα κυκλοφορήσει το Σάββατο 13 ιανουαρίου 2018

Στο παρά πέντε

Η Ελλάδα στη δίνη της 
κλιματικής αλλαγής

Πέρασε στα ψιλά της επικαιρότητας, καθώς είμαστε ως 
γνωστόν σοβαρή χώρα και ασχολούμαστε μόνο με καί-
ρια ζητήματα –όπως λόγου χάρη οι δηλώσεις της Μπο-
φίλιου. Την περασμένη εβδομάδα, ο Χρήστος Ζερεφός, 
ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, πραγ-
ματοποίησε μια διάλεξη στην Ακαδημία Αθηνών για τις 

επιπτώσεις που θα έχει στη χώρα μας η ανθρωπογενής επίδραση στο περι-
βάλλον. Σε αυτήν είπε ότι αναμένεται, μέχρι το τέλος του αιώνα, άνοδος της 
μέσης θερμοκρασίας κατά τρεις μονάδες το καλοκαίρι, μείωση των βροχο-
πτώσεων –ιδίως στη Δυτική Ελλάδα– αλλά και αύξηση της συχνότητας των 
ακραίων καιρικών φαινομένων. 

Αξίζει να σκεφτεί κανείς τι θα σημαίνουν όλα αυτά για τις ανθρώπινες 
δραστηριότητες σε αυτόν τον τόπο, λόγου χάρη την αγροτική παραγωγή, 
την κτηνοτροφία και την αλιεία. Όπου, η ιδιαιτερότητα του ήπιου μέχρι τα 
τώρα κλίματος, έπαιζε καθοριστικό ρόλο για το περίφημο ποιοτικό συγκρι-
τικό πλεονέκτημα της παραγωγής. Υπάρχουν ήδη ενδείξεις για αυτές τις 
συνέπειες, όπως ότι η αύξηση της μέσης θερμοκρασίας συνεπάγεται και 
αλλαγή εκείνης των υδάτων, με συνέπεια να μεταναστεύουν τροπικά είδη 
στις ελληνικές θάλασσες – παράδειγμα ο διαβόητος λαγοκέφαλος, που 
επεκτείνεται επικίνδυνα στο Νότιο Αιγαίο, ξεπαστρεύοντας τους πληθυ-
σμούς των ντόπιων αλιευμάτων. Και, βέβαια, είναι οι επιπτώσεις που θα 
έχει η ξηρασία στη διάβρωση των εδαφών, συρρικνώνοντας τις ήδη λιγο-
στές καλλιεργούμενες εκτάσεις. Για να μη μιλήσουμε για τον τουρισμό, 
που αξιοποιεί το ελληνικό περιβάλλον ως συγκριτικό του πλεονέκτημα.

Το πιο τραγικό όμως σε αυτήν την προοπτική είναι η προς το παρόν ολο-
κληρωτική αδυναμία απόκρισης που επιδεικνύει η ελληνική κοινωνία. Από 
τη μία, η κυρίαρχη μερίδα των οικολόγων έχει διολισθήσει στον συστημικό 
περιβαλλοντισμό του «πράσινου καπιταλισμού» και της παγκοσμιοποίησης, 
ενώ απ’ την άλλη η πλειοψηφία του πληθυσμού, και ιδίως οι πιο ευάλωτοι, 
που θα πληγούν και περισσότερο από αυτές τις αλλαγές, αμφισβητεί την... οι-
κολογική κρίση και δεν θέλει να ακούει για την ανθρωπογενή μεταβολή στο 
κλίμα, θεωρώντας την συνωμοσία των... χορτασμένων εξουσιαστών.

Κι όμως, αν θεωρήσει κανείς την πορεία αυτού του λαού σε αυτόν τον 
τόπο, μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι, θα ανακαλύψει ότι η εξέλιξη του ελλη-
νικού πολιτισμού στηρίχτηκε σε πολλές της εκφάνσεις σε μια ευαίσθητη, 
πολύ ευαίσθητη ισορροπία που επικρατούσε μεταξύ των σχέσεων ανθρώ-
που και περιβάλλοντος: «Ο τόπος μας είναι κλειστός, όλο βουνά που έχουν 
σκεπή το χαμηλό ουρανό μέρα και νύχτα. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχου-
με πηγάδια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες κι αυτές, που 
ηχούν και που τις προσκυνούμε».

Τι θα συμβεί άραγε, αν αυτές οι στέρνες πάψουν να ηχούν;

Γ.Ρ.

Στο παρά πέντε

!

«Πάμε Αβέρωφ»
Μέσα σ’ ένα μήνα παρουσίας στη Θεσσαλονίκη του θρυλικού θωρηκτού 
των Βαλκανικών Πολέμων σχεδόν 100.000 άνθρωποι όλων των ηλικιών 
στάθηκαν υπομονητικά και πειθαρχημένα σε μεγάλες ουρές για να ξεναγη-
θούν από αξιωματικούς του καραβιού που απελευθέρωσε τα νησιά του Βο-
ρείου Αιγαίου και έκλεισε τον τουρκικό στόλο στα στενά των Δαρδανελλίων. 
Μέσα στην μαυρίλα της εποχής κάυι είναι και αυτό! 

Β.Σ. 

Δημήτρης Κουτσούμπας: 
«Αναπάντητες οι διεκδικήσεις 
της Τουρκίας»

«….Έχουμε εδώ μια πολι-
τική μαζί με διεκδικήσεις 
που επίσημα τις έχουν πει 
και ο ίδιος ο Ερντογάν και 
ο πρωθυπουργός του και ο 
υπουργός των Εξωτερικών 
και άλλοι υπουργοί του για 
αμφισβήτηση ελληνικών 
κυριαρχικών δικαιωμά-
των, νησιών του Αιγαίου. 
Βγάζουν χάρτες και έχουν 
πει διάφορα για μια σειρά 
ζητήματα –και για το Κυ-
πριακό, φυσικά, γιατί σχε-
τίζονται και με αυτό– τα 
οποία είναι αναπάντητα». 
Με τα παραπάνω λό-
για σχολίασε ο Δημήτρης 
Κουτσούμπας την επίσκε-
ψη Ερντογάν στην Αθήνα, 
μιλώντας στο «Κρήτη TV». 
Ο γενικός γραμματέας του 
ΚΚΕ αναφέρθηκε και στο 
Κυπριακό λέγοντας: «…
Οι ίδιοι οι Κύπριοι έλεγαν 
και τόνιζαν σε κάθε ευκαι-
ρία ότι "είναι ένας επώδυ-
νος συμβιβασμός" –αυτό 
για το οποίο είχαν υποχω-
ρήσει, της διζωνικής-δι-
κοινοτικής ομοσπονδίας– 
"αλλά τέλος πάντων αυτός 
θα είναι και ο τελευταίος 
συμβιβασμός". Και βέβαια 
από τότε επισημαίναμε και 
σε προηγούμενες ηγεσίες 
των κυπριακών κομμάτων 
που έρχονταν εδώ, ότι θα 
πρέπει να προσέξουν για-
τί η τουρκική πολιτική θέ-
λει να κάνει τη διζωνική - 
δικοινοτική ομοσπονδία 
όχημα για συνομόσπον-

δη λύση. Όχημα δηλαδή 
για οριστική και ντε φάκτο 
διαίρεση και διχοτόμηση 
της Κύπρου, όπου θα εί-
ναι δύο κράτη. Αυτή θέ-
λει να είναι ισότιμα... Και 
όλα αυτά ήταν σε αντίθεση 
και με αποφάσεις του Συμ-
βουλίου Ασφαλείας του 
ΟΗΕ, με εκφρασμένες θέ-
σεις. Βέβαια, έλεγαν ότι "θα 
επιδιώξουμε, εντάξει, μπο-
ρεί να θέλουν έτσι οι Τούρ-
κοι, αλλά εμείς...". Το πρώτο 
"σχέδιο Ανάν", που μπήκε 
σε δημοψήφισμα, το απέρ-
ριψε ο κυπριακός λαός. Και 
εμείς είχαμε σαφή θέση 
από την αρχή, πριν καν 
τοποθετηθούν και τα κυ-
πριακά κόμματα. Μόλις το 
είδαμε το "σχέδιο Ανάν", εί-
παμε ότι είναι διχοτόμηση 
της Κύπρου. Και στη συ-
νέχεια, όλα αυτά τα χρόνια 
που ακολούθησαν, με τις 
συνεχείς διαπραγματεύ-
σεις, έχουμε βάσιμους λό-
γους να λέμε ότι αυτό έγινε 
πραγματικά το όχημα για 
μια διχοτομική λύση στο 
Κυπριακό πρόβλημα»
Ο γ.γ. του ΚΚΕ υπογράμ-
μισε ότι είναι δικαίωμα 
της Ελλάδας η ανακήρυξη 
ΑΟΖ καθώς, όπως ανέφε-
ρε: «…έπρεπε να έχει γίνει, 
γιατί είναι δικαίωμα της 
Ελλάδας και είναι αποκλει-
στικό δικαίωμα». 

Μ.Διο.
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Ο  κυριότερος λόγος για τον 
οποίο είχαμε απορρίψει 
εξ αρχής κάθε πιθανό-
τητα συνεργασίας με τον 

ΣΥΡΙΖΑ, ήδη από το φθινόπωρο 
του 2014, δεν ήταν τόσο οι προβλέ-
ψεις μας για τις καταστροφικές συ-
νέπειες της διαχείρισής του, στο ζή-
τημα της οικονομικής κρίσης, όσο η 
βαθιά πεποίθησή μας ότι η άνοδός 
του στην εξουσία θα σηματοδοτή-
σει αναπόφευκτα μια συρρίκνωση 
της εθνικής κυριαρχίας της χώρας, η 
οποία πολύ δύσκολα θα ήταν δυνα-
τό να αναστραφεί, προκαλώντας έτσι 
ανεπανόρθωτες καταστροφές σε ένα 
ελληνισμό που, ούτως ή άλλως, βρι-
σκόταν σε βαθύτατη παρακμή. 

Και τις συνέπειες τις έχουμε ήδη 
προσμετρήσει στο προσφυγικό/με-
ταναστευτικό, όπου άνοιξαν τον δρό-
μο για τη σταδιακή ισλαμοποίηση 
της χώρας, στην καταστροφή της ελ-
ληνικής εκπαίδευσης, στην επιση-
μοποίηση του εθνομηδενισμού ως 
εθνικής ιδεολογίας. Πάνω απ’ όλα, 
όμως, φοβόμαστε ότι η δραματική 
απομείωση της εθνικής ισχύος της 
χώρας, στο οικονομικό και γεωπο-
λιτικό πεδίο, θα οδηγούσε σε υπό-
θαλψη και ενίσχυση του τουρκικού 
επεκτατισμού σε Κύπρο, Αιγαίο 
και Θράκη. 

Και αν, μέχρι σήμερα, σε όλους 
αυτούς τους τομείς, δεν υπήρξε 
ήδη κάποια σημαντική επιδείνω-
ση της ελληνικής θέσης, αυτό οφεί-
λεται μόνο και μόνο στο ότι η Τουρ-
κία αντιμετώπιζε η ίδια τεράστια 
προβλήματα, τόσο με τον πόλεμο 
στη Συρία όσο και με την κουρδι-
κή εξέγερση, το ισλαμικό κράτος και 
τις τρομοκρατικές επιθέσεις του στο 
έδαφός της, την αντιπαράθεση με το 
Ισραήλ και την όξυνση των εσωτερι-
κών συγκρούσεων που οδήγησαν 
και στο πραξικόπημα εναντίον του 
Ερντογάν, το καλοκαίρι του 2016. 
Παράλληλα, οι αρνητικές –ταυτό-
χρονα– σχέσεις του τόσο με την Αμε-
ρική του Ομπάμα όσο και με την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αλλά και τη Ρωσία 
–που οδήγησαν προς στιγμή ακό-
μα και στα πρόθυρα πολεμικής σύρ-
ραξης, μετά την κατάρριψη του ρω-
σικού αεροπλάνου– δημιουργού-
σαν μια ασφυκτική πραγματικότητα 
για την ισλαμική κυβέρνηση του Ερ-
ντογάν, η οποία και δεν της  επέτρε-
πε να ξεδιπλώσει όλη την επιθετική 
της στρατηγική έναντι της Ελλάδας. 

Σήμερα, όμως, τα πράγμα-
τα έχουν αλλάξει. Κατ’ αρχάς, στο 
εσωτερικό μέτωπο, με την καθολι-
κή επικράτηση του Ερντογάν ένα-
ντι των αντιπάλων του και την ανα-
κήρυξή του σε πρόεδρο-σουλτά-
νο, έπαψε να κινδυνεύει με άμεση 
αμφισβήτηση ή ανατροπή, ενώ συ-
νέτριψε, έστω πρόσκαιρα, για άλλη 
μια φορά, το κουρδικό αντάρτικο 
στο εσωτερικό της Τουρκίας. Με τη 
συμμαχία του με τον Πούτιν και το 
Ιράν, βρέθηκε με την πλευρά των νι-
κητών, έστω πρόσκαιρων, στη μεσα-
νατολική σύγκρουση. Αυτό  του επέ-
τρεψε να παρέμβει και στη Συρία, με 
τις ευλογίες του Πούτιν, και, σε συμ-
μαχία με τους σιίτες-πρώην αντιπά-
λους του στο Ιράκ, να ξεδοντιάσει το 
περιβόητο αυτόνομο κουρδικό κρά-
τος του ιρακινού Κουρδιστάν, απο-
τρέποντας άμεσα την επιδείνωση 
του κουρδικού κινδύνου. 

Αν σε αυτά προσθέσουμε και το 
γεγονός ότι ο Τραμπ, σε αντίθεση 
με το παραδοσιακό κλιντονικό σύ-
στημα των ΗΠΑ, καλοβλέπει στην 

πραγματικότητα τον Ερντογάν, μπο-
ρούμε να διαπιστώσουμε πως η συ-
γκυρία, τουλάχιστον μεσοπρόθεσμα, 
έχει μεταβληθεί σε θετική κατεύθυν-
ση για την τουρκική εξουσία. Και τα 
σημάδια είναι άσφαλτα. Τουρκική 
παρουσία στο εσωτερικό της Συρίας, 
συμφωνία για αγορά των αεροπλά-
νων Στελθ από τους Αμερικανούς 
και, κυρίως, η αγορά των S-400 από 
τους Ρώσους, καθώς και η συμφω-
νία για εγκατάσταση δύο πυρηνικών 
εργοστασίων. 

Σε αυτές τις συνθήκες, ο Ερντο-
γάν μπορεί «να ασχοληθεί» και πάλι 
πιο απερίσπαστος με την Ελλάδα. 
Επιτάχυνση των συνομιλιών που θα 
κατοχυρώσουν οριστικά την κατοχή 
της Κύπρου, πολλαπλασιασμός των 
επιθετικών ενεργειών στο Αιγαίο, 
που ανέβηκαν και πάλι σε δυσθεώ-
ρητα ύψη, και προπαντός εφαρμογή 
του σχεδίου «Θράκη»:  Δηλαδή, της 
μεταβολής της ελληνικής Θράκης 
σε μία ιδιότυπη περιοχή διπλής κυ-
ριαρχίας, προετοιμάζοντας, μέσω 
αυτής, τον έλεγχο όλης της βόρειας 
Ελλάδας και την οριστική μεταβολή 
της Ελλάδας, στο σύνολό της, σε νεο-
οθωμανικό προτεκτοράτο. 

Οι επαναλαμβανόμενες, τους 
έξι τελευταίους μήνες, προκλητι-
κές αποβάσεις Τούρκων ηγετών 
στη Θράκη, με αποκορύφωμα εκεί-
νη του Ερντογάν που, την ώρα που 
γράφονται αυτές οι γραμμές, δεν 
έχει ακόμα ολοκληρωθεί, σηματο-
δοτούν το άνοιγμα του δευτέρου με-
τώπου αμφισβήτησης της ελληνικής 
κυριαρχίας από την Τουρκία έναντι 
της Ελλάδος, μετά την Κύπρο, και 
θα ακολουθήσει πολύ σύντομα και 
το τρίτο μέτωπο, δηλαδή τα νησιά 

του Αιγαίου. Εξ ου και, τον τελευταίο 
χρόνο, οι μόνιμες και συστηματικές 
αναφορές του Ερντογάν στην αναθε-
ώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης. 

Σε αυτές τις συνθήκες, ο θίασος 
των προθύμων μεσολαβητών του 
Τραμπ και της Μέρκελ βρήκε τη 
στιγμή να «αναβαθμίσει», όπως πί-
στευε, τη θέση του ως ο προνομι-
ακός δίαυλος της επαφής μεταξύ 
Τουρκίας και Δύσης, όπως τον διέ-
ταξαν οι εντολείς του. Η πρόσκληση 
στον Ερντογάν να επισκεφθεί την Ελ-
λάδα έγινε αμέσως μετά την επίσκε-
ψη Τσίπρα στον Τραμπ και σε ταυ-
τόχρονη συνεννόηση με τους Γερ-
μανούς, που, εξαιτίας τόσο του προ-
σφυγικού όσο και των τεράστιων 
εμπορικών σχέσεων με την Τουρ-
κία, ήθελαν να κρατήσουν ανοιχτό 
τον δίαυλο επικοινωνίας μαζί της, 
στον βαθμό μάλιστα που ενισχύο-
νται οι σχέσεις Τουρκίας-Ρωσίας. 

Έτσι, πραγματοποίησαν, ως μη 
όφειλαν, αυτή την περιβόητη πρό-
σκληση, προσφέροντας στον Ερντο-
γάν, κυριολεκτικώς στο πιάτο, την 
ευκαιρία να αμφισβητήσει, στο ίδιο 
το εσωτερικό της Ελλάδας, τα σύ-
νορά μας (γιατί μόνο αυτό σημαίνει 
αναθεώρηση της Συνθήκης της Λω-
ζάνης) και, ακόμα χειρότερα, να του 
ανοίξει τον δρόμο για τη δημιουργία 
μειονοτικού ή και αποσχιστικού κι-
νήματος στη Θράκη, με την παρου-
σία του εκεί. 

Και βεβαίως, ο Ερντογάν δεν 
έχασε την ευκαιρία. Εκ προοιμίου, 
με μια υπολογισμένη μεθόδευση, 
με τη συνέντευξή του στον Α. Παπα-
χελά, κατέδειξε πως οι σχέσεις Ελ-
λάδας-Τουρκίας δεν είναι οι «σχέ-
σεις της Δύσης με την Τουρκία», 

όπως φαντασιώνονταν οι Μετερνί-
σκοι της ελληνικής πολιτικής ηγε-
σίας, αλλά οι σχέσεις μιας ισχυρής 
Τουρκίας με την αποδυναμωμένη 
και απειλούμενη Ελλάδα. Η αναθε-
ώρηση της Συνθήκης της Λωζάνης 
και οι διεκδικήσεις στη Θράκη βρέ-
θηκαν πρώτα ζητήματα στην ατζέντα 
του Ερντογάν. 

Και αντί, έστω την ύστατη στιγ-
μή, να ακυρώσουν την έλευση του 
Ερντογάν στην Αθήνα, όπως θα έκα-
νε κάθε κυβέρνηση που σέβεται τον 
εαυτό της και τιμά την αξιοπρέπεια 
της χώρας της, συνέχισαν την ιλαρο-
τραγωδία με αυτά που συνέβησαν 
την Πέμπτη, 7 Δεκεμβρίου, στην 
Αθήνα. Κάτω από συνθήκες απο-
κλεισμού όλης της πόλης, επειδή έρ-
χεται ο Σουλτάνος, με μέτρα που ξε-
περνούσαν και αυτά που είχαν παρ-
θεί για τον Ομπάμα, έφεραν στην 
Αθήνα τον Ερντογάν για να επανα-
λάβει, με το ισλαμοφασιστικό θρά-
σος του, όλα όσα είχε πει στη συνέ-
ντευξή του. 

Εν τέλει, υποχρεώθηκαν και οι 
ίδιοι, μπροστά στην ανοιχτή προ-
σβολή, να αντιδράσουν σπασμωδι-
κά και να αφήσουν τον Ερντογάν, εκ-
πρόσωπο μιας χώρας που έχει σφα-
γιάσει τον μικρασιατικό ελληνισμό, 
να μας ζητάει και τα ρέστα για τους 
«συμπατριώτες» του στη Θράκη. Και 
η κατάσταση εξελίχθηκε σε τραγελα-
φική, καθώς η περιβόητη επίσκε-
ψη για τη «βελτίωση» των ελληνο-
τουρκικών σχέσεων μεταβλήθηκε 
σε ανοιχτή ανακοίνωση της ανειρή-
νευτης σύγκρουσης ανάμεσα στον 
τουρκικό επεκτατισμό και τους Έλ-
ληνες. 

Έτσι, η επίσκεψη του Ερντογάν 
απέκτησε όντως ιστορικές διαστά-
σεις, όπως ισχυρίστηκε ο αγράμμα-
τος πρωθυπουργός. Κατέδειξε πως 
περνάμε σε μια νέα φάση των σχέ-
σεων Ελλάδας-Τουρκίας, όπου, χω-
ρίς προσχήματα πια, θα τεθεί το δί-
λημμα αντίστασης ή επιστροφής 
κάτω από την οθωμανική κυριαρ-
χία, 200 χρόνια μετά την Επανάστα-
ση του 21 και 100 χρόνια μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και τη Μι-
κρασιατική Καταστροφή. 

Με αυτή την Τουρκία, τη φυ-
λακή των λαών, δεν υπάρχει περι-
θώριο φιλικών σχέσεων αλλά μόνο 
αντίσταση απέναντι σε όλους εκεί-
νους που, εδώ και δεκαετίες, κηρύσ-
σουν δήθεν τον κατευνασμό, δηλα-
δή την άνευ όρων υποταγή. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Ο Σουλτάνος βρυχάται, ο ελληνισμός κοιμάται
Η κυβέρνηση πρόσφερε στο πιάτο την ευκαιρία στον ερντογάν να αμφισβητήσει την εθνική μας κυριαρχία 

“ 
Ο Ερντογάν, στη συ-

νέντευξή του στον 

Α. Παπαχελά, απο-

σαφήνισε ότι από τη 

μια βρίσκεται η ισχυ-

ρή Τουρκία και από 

την άλλη η αποδυ-

ναμωμένη και απει-

λούμενη Ελλάδα. 
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Πριν από μερικές μέρες συζη-
τούσα με έναν παραδοσιακό 
ψηφοφόρο του Νίκου Αναστα-
σιάδη. Προσπάθησα να του ανα-
λύσω τους λόγους για τους οποί-
ους η επανεκλογή του κ. Αναστα-
σιάδη στο τιμόνι της Κυπριακής 
Δημοκρατίας θα είχε ολέθριες 
συνέπειες για την επίλυση του 
κυπριακού προβλήματος. Ο συ-
νομιλητής μου, όπως και αρ-
κετοί Κύπριοι πολίτες, δεν φά-
νηκε να συμμερίζεται τους φό-
βους μου. Η εκλογή του εκάστο-
τε Κυπρίου προέδρου έχει κατά 
τη γνώμη τους να κάνει με άλλα, 
«ουσιαστικότερα» προβλήματα, 
που αντιμετωπίζει ο τόπος.

Δ 

εν εξεπλάγην, λοιπόν, 
όταν ο συνομιλητής μου 
μού ανακοίνωσε τον 
λόγο για τον οποίο θα ξα-

ναψηφίσει τον απερχόμενο πρό-
εδρο! Ο λόγος, λοιπόν, είναι: «Να 
δώσει την ευκαιρία στον Νίκο να 
υλοποιήσει τη δέσμευσή του για 
την κατασκευή τελεφερίκ στο Τρό-
οδος!  Δεν εξεπλάγην, διότι γνωρί-
ζω με ποιον ανθρωπολογικό τύπο 
συναλλασσόμουν. (Ο αναγνώστης 
μπορεί να ανατρέξει σε προηγού-
μενο κείμενό μου με τίτλο: «Καμία 
πατρίδα για τους μελλοθάνατους» 
Ρήξη φ. 131.)

Εν τούτοις, νομίζω ότι πρέπει να 
καταθέσω και τις παρακάτω σκέ-
ψεις. Θεωρώ λοιπόν ότι το κυπρια-
κό  εκλογικό σώμα μπορεί να χωρι-
στεί σε τρεις κατηγορίες. Η διάκρι-
ση θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να 
γίνει με βάση την ηλικία. Δεν εστιά-
ζω στην ταξική δομή της κοινωνίας 
ούτε στην διάκριση πρόσφυγας και 
μη διότι οι διακρίσεις αυτές, ειδικά 
μετά το 1980, υπέστησαν τις ισοπε-
δωτικές  επιδράσεις του ευδαιμονι-
σμού. Οι συνέπειες δε του ευδαιμο-
νισμού έχουν τέτοια επίδραση στην 
κοινωνία που αν κάποιος ανατρέξει 
στο κλασικό πια βιβλίο του Κρίστο-
φερ Λας H κουλτούρα του ναρκισσι-
σμού (εκδ. Νησίδες) θα αναρωτηθεί 
αν οι περιγραφές και οι διαπιστώ-
σεις του συγγραφέα αναφέρονται 
στην αμερικάνικη κοινωνία ή μή-
πως στην κυπριακή…

Δεν μπορεί να εστιάσουμε επί-
σης  στη διάκριση Αριστεράς - Δε-
ξιάς, αν και ακόμα παίζει κάποιον 
ρόλο στην πρώτη ηλικιακή κατηγο-
ρία, διότι η κατηγοριοποίηση αυτή 
τείνει, με τις κοσμογονικές κοινωνι-

κές – τεχνολογικές αλλαγές που συ-
ντελούνται σε πλανητικό επίπεδο 
τα τελευταία χρόνια, να ξεπεραστεί 
ακόμα και στην Κύπρο.

Οι δύο κατηγορίες
Θα αφήσω τελευταία τη μεσαία 
κατηγορία, διότι θεωρώ ότι είναι 
η σημαντικότερη. Έχει η κατηγο-
ρία αυτή, των 35 – 60 ετών, το με-
γαλύτερο μέρος των ευθυνών για 
τη μέχρι τώρα πορεία του Κυπρια-
κού και κρατάει βέβαια για τελευ-
ταία φορά το κλειδί (πριν αυτό πα-
ραδοθεί στην Τουρκία) που αφορά 
το μέλλον της Κύπρου.

Στην πρώτη λοιπόν ηλικια-
κή κατηγορία εμπίπτουν οι ψηφο-
φόροι άνω των 65 ετών. Οι εκλο-
γικές τους επιλογές επηρεάζονται 
σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό από 
τις τραυματικές εμπειρίες του κομ-
βικού έτους 1974. Η προ πραξι-
κοπήματος περίοδος, πραξικόπη-
μα, τουρκική εισβολή και τα απο-
τελέσματά της, απώλεια συγγενι-
κών προσώπων και περιουσιών, 
οι περισσότεροι δε αρένες έλαβαν 
μέρος σε μάχες κατά του Αττίλα. 
Οι άνθρωποι αυτοί δοκιμάστηκαν 
στις περισσότερες των περιπτώσε-
ων σε ακραίο βαθμό. Φέρουν τραυ-
ματικές εμπειρίες, οι οποίες δικαιο-
λογούν σε μεγάλο βαθμό τις όποιες 
εμμονές έχουν σε ό,τι αφορά τις 
εκλογικές τους επιλογές. Είναι μια 
γενιά που δούλεψε πολύ και στερή-
θηκε ακόμα πιο πολύ. Είναι σχεδόν 
λογικό η κατηγορία αυτή να ενεργεί 
ως επί το πλείστον συναισθηματι-
κά, διατηρώντας (ας μου επιτραπεί 
η έκφραση) τις αγκυλώσεις της φυ-

λετικής κοινωνίας.
Όμως… δεν θα πρέπει να υπο-

βαθμίζουμε και έναν ωφελιμιστικό 
παράγοντα (εκτός των άλλων), το γε-
γονός της αύξησης ή της μείωσης 
κάποιων ευρώ της σύνταξης της 
εν λόγω κατηγορίας από κάποιον 
υποψήφιο πρόεδρο μπορεί να ρί-
ξει στον κάλαθο των αχρήστων τις 
όποιες συναισθηματικές αγκυλώ-
σεις διατηρεί!

Η τρίτη ηλικιακή κατηγορία 
εστιάζεται στους νέους μέχρι 35 
ετών. Είναι μια γενιά που, όπως 
και η αντίστοιχη γενιά σε πλανη-
τική κλίμακα, βιώνει τον ιδιότυ-
πο διχασμό της μεγάλης ιστορικής 
μεταβατικής περιόδου που περ-
νά η σύγχρονη ανθρωπότητα. Εί-
ναι πολίτες της Κυπριακής Δημο-
κρατίας,  φέρουν την τοπική κουλ-
τούρα, φέρουν στο υποσυνείδητό 
τους ιστορικά τραύματα του τόπου 
που ζουν αλλά ταυτόχρονα η αποι-
κιοποίηση του φαντασιακού τους, 
τους κάνει να πιστεύουν ότι ζουν 
σε έναν άλλο κόσμο. Μέσα από 
τα τάμπλετ και τα κινητά τηλέφω-
να τελευταίας τεχνολογίας που δι-
αθέτουν, πιστεύουν ότι αφού ταυ-
τόχρονα είναι πολίτες μιας «εικονι-
κής αυτοκρατορίας» δεν τους χρει-
άζεται το έδαφος. Όμως πρέπει να 
έχουν υπόψιν τους ότι, για να συ-
νεχίσουν να «απολαμβάνουν» τα 
καλά του «θαυμαστού καινούρ-
γιου κόσμου», θα πρέπει να διατη-
ρήσουν τη δυνατότητα της ελευθε-
ρίας της επιλογής, άρα τους χρειά-
ζεται η Κυπριακή Δημοκρατία να 
παραμείνει ελεύθερο κράτος.

Η επίμαχη κατηγορία
Αν έρθουμε τώρα στην επίμαχη ηλι-
κιακή κατηγορία των 35 – 60 ετών, 
τη γενιά της ευμάρειας και του αλό-
γιστου καταναλωτισμού, που πού-
λησε την ψυχή της και υποθήκευσε 
τα πάντα για το οικονομικό όφελος. 
Η πολιτική κουλτούρα υποβαθ-
μίστηκε και ποδοσφαιροποιήθη-
κε. Το ήθος μετατράπηκε σε κενό 
λόγο που αφορά τους απροσάρμο-
στους και τους χαζούς που ακόμα 
προσπαθούσαν να βρουν νοήμα-
τα. Η κάθε της κίνηση συνδέθηκε 
με έναν αχόρταγο ωφελιμισμό. Τα 
ρουσφέτια με το κράτος, τα κόμμα-
τα τους πολιτικούς, έδωσαν έδαφος 
στην κομματοκρατία να ανδρωθεί 
και να εξελιχθεί σε καρκίνωμα για 
τον τόπο. Ανήγαγε την οικονομική 
απάτη σε αξίωμα. Χαρακτήρισε φα-
σίστα τον οποιονδήποτε της χαλού-

σε το πάρτι, ή έλεγε απλώς κάτι δια-
φορετικό ή κάτι που η κουστουμα-
ρισμένη αγραμματοσύνη της δεν το 
καταλάβαινε.

Η εξεζητημένη απαιδευσιά της 
έδωσε έδαφος να αναπτυχθεί ένας 
ιδιότυπος κυπριακός λαϊκισμός.

Έπνιξαν το αίτημα για απελευ-
θέρωση, ή έστω το δικαίωμα των 
προσφύγων για επιστροφή, και το 
μετέτρεψαν σε μικρόψυχο δικαιω-
ματισμό (οι πρόσφυγες πρέπει να 
παίρνουν επιδόματα, αποζημιώ-
σεις κ.λπ.). Μετέτρεψαν τους προ-
σφυγικούς δήμους από απελευθε-
ρωτικά άρματα που έπρεπε να εί-
ναι, σε καφέ μπαρ εκδηλώσεων 
και γραφεία τελετών. Παράλλη-
λα όμως ανήγαγαν τα «δικαιώμα-
τα των Τουρκοκυπρίων» σε μείζον 
πολιτικό θέμα

Βέβαια, απαραίτητα μέσα στα 
«καθήκοντά» τους ήταν η «επίσκε-
ψη» στα κατεχόμενα για φθηνό φα-
γητό, φθηνά ψώνια, φθηνές πόρνες, 
καζίνα κ.λπ.

Όταν η σήψη προχώρησε και 
οι κοινωνικοί ιμάντες ξεχείλωσαν 
απελπιστικά και η παρακμή έγινε 
εμφανής τόσο στην κοινωνία όσο 
και στις κρατικές δομές, ενεθάρρυ-
ναν τους κανακάρηδές τους να μην 
κατατάσσονται στην Εθνική Φρου-
ρά «για να μη χάνουν τα χρόνια 
τους άδικα».

Τέλος, προσπάθησαν να θέ-
σουν εκτός μάχης, ενοχοποιώ-
ντας, την εθνική ιδέα, η οποία πα-
ρέμενε ακόμα ως ανάχωμα στην 
πλήρη πολτοποίηση που επεδίω-
καν. Πέρα όμως από την καπηλεία 
της, την περίοδο του 1974 η εθνι-
κή ιδέα ήταν η μόνη προωθητική 
ιδέα ΚΑΙ για τον ελληνισμό της Κύ-
πρου. Ήταν αυτή που ώθησε σε ό,τι 
μεγάλο πέτυχε αυτός ο λαός, διό-
τι, ας μην γελιόμαστε, η πάλη κατά 
των κατακτητών μας των Τούρκων 
και των Εγγλέζων στο παρελθόν και 
των Τούρκων και των μετα-αποικι-
οκρατών σήμερα, δεν θα είχε κανέ-
να αποτέλεσμα αν δεν υπήρχε η εμ-
μονή  στην ελληνική μας ιδιοπρο-
σωπία.

Και τώρα, τι;
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η λύση 
που προοιωνίζεται  αν ξαναβγεί 
πρόεδρος ο κ. Αναστασιάδης, πα-
ραπέμπει σε κοινωνικό – εθνικό 
εξανδραποδισμό και καταστροφή 
κάθε κανονικότητας όπως τη βιώ-
σαμε τα τελευταία χρόνια στην Κύ-
προ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος δεν 

Το τελεφερίκ του Νίκου
ιδεολογικός αναχρονισμός και καλλιέργεια ψευδαισθήσεων χαρακτηρίζει τις πνευματικές και πολιτικές ελίτ

“ 
Η πολιτική κουλτού-

ρα υποβαθμίστηκε 

και ποδοσφαιροποι-

ήθηκε. Το ήθος με-

τατράπηκε σε κενό 

λόγο που αφορά 

τους απροσάρμο-

στους και τους χα-

ζούς που ακόμα 

προσπαθούσαν να 

βρουν νοήματα...

Του Σάββα Μαστραππά
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Η τρίτη αξιολόγηση έκλεισε χωρίς να το 
πάρει χαμπάρι κανείς. Μέσα σε τρεις μέ-
ρες κυβέρνηση και τρόικα τα βρήκαν σε 
όλα και ανακοίνωσαν τη συμφωνία μια 
μέρα πριν το αρχικό χρονοδιάγραμμα. 
Σάββατο βράδυ ο υπουργός Τσακαλώτος 
ανακοίνωσε το «ευχάριστο», σε μέρα που 
ο Τύπος βρίσκεται σε αργία. Από Δευτέ-
ρα φιλοκυβερνητικά φύλλα και κανάλια-
ραδιόφωνα έστησαν το προπαγανδιστικό 
σκηνικό για το πόσο σημαντικό είναι που 
έκλεισε η τρίτη αξιολόγηση χωρίς καθυ-
στερήσεις και ότι σε μερικούς μήνες βγαί-
νουμε τελεσίδικα από τα μνημόνια. Για την 
ουσία βέβαια ούτε κουβέντα, δηλαδή τι 
συμφώνησε η κυβέρνηση. 

Σ 

ε αυτή την αξιολόγηση η τρόικα δύο 
τρία πράγματα ήθελε και τα πήρε 
όλα. Πρώτον, τους ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς. και το ότι, την 

προπερασμένη Τετάρτη, ξεκίνησαν με τρόπο 
εντυπωσιακό από την κυβέρνηση, ανοίγοντας 
τα κεφάλια των μελών της ΛΑΕ και των υπό-
λοιπων που διαμαρτύρονταν, ήταν το εχέγγυο 
που αναζητούσε η τρόικα. Δεύτερον, την πώ-
ληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων της 
ΔΕΗ. Τρίτον, το πετσόκομμα κοινωνικών επι-
δομάτων του 2018, των συντάξεων από το 
2019 και τη μείωση του αφορολογήτου από 
το 2020, αλλά και αλλαγές στον συνδικαλιστι-
κό νόμο. 

Το μόνο που έδωσε η τρόικα στην κυβέρ-
νηση ήταν ο ΦΠΑ στα νησιά, που άφησαν ένα 
παράθυρο να μην εφαρμοστεί από το 2018, 
αλλά και αυτό δεν είναι σίγουρο. Τελική λύση 
θα δοθεί στο Γιούρογκρουπ της 22 Ιανουαρί-
ου, που θα κλείσει και τυπικά την αξιολόγηση. 
Αυτά που διέρρεαν οι συριζαίοι, ότι θα κέρδι-
ζαν το να μην μειωθούν οι συντάξεις από 1-1-
2019, προκειμένου να πάνε σε εκλογές με ένα 
λιγότερο αγκάθι, αποδείχτηκαν όνειρα για εσω-
τερική κατανάλωση. Η τέταρτη αξιολόγηση, 
που θα είναι και η τελευταία του τρίτου μνημο-
νίου (θα ξεκινήσει από αρχές Μαΐου), αναμένε-
ται και η πιο δύσκολη, γιατί εκεί το ΔΝΤ δεν θα 
είναι απλώς θεατής, όπως συνέβη σε αυτή. 

Η κόλαση των πλειστηριασμών
Οι εικόνες που έρχονταν πριν μερικά χρόνια 
από την Ισπανία, όπου αστυνομικοί έβγαζαν 
από τα σπίτια τους οικογένειες που μόλις τα 
είχαν χάσει σε πλειστηριασμούς, από τα μέσα 
του 2018 απειλούν και την Ελλάδα. Οι ελλη-
νικές τράπεζες έχουν θέσει ως στόχο μέσα 
στο 2018 να εκπλειστηριάσουν 15.000 ακί-
νητα, με μέσο τίμημα τα 150.000 ευρώ. Μέ-
χρι τα τέλη Νοεμβρίου είχαν αναγγελθεί 2.900 
πλειστηριασμοί, που είναι προγραμματισμέ-
νοι να πραγματοποιηθούν μέχρι τα μέσα Ιου-
λίου (την πρωτοκαθεδρία έχει η Τράπεζα Πει-
ραιώς, με 1295 ακίνητα). Αρχικώς τα ακίνη-
τα που θα μπουν σε διαδικασία θα είναι στην 

πλειονότητά τους επαγγελματικοί χώροι, αλλά 
μετά το καλοκαίρι  θα είναι κατά κύριο λόγο οι 
κατοικίες.Το ακίνητό τους θα διασώσουν μόνο 
όσοι κατορθώσουν να ενταχθούν στις ευνοϊκές 
ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη μέχρι τα τέλη 
του 2018. Από εκεί και πέρα δεν θα υπάρχει 
κανένα προστατευτικό δίχτυ. Κυβέρνηση και 
τράπεζες έχουν συμφωνήσει ατύπως, σε πρώ-
τη φάση, τα σπίτια που εκπλειστηριάζουν να 
έχουν αξία άνω των 300.000 ευρώ, από τις αρ-
χές του 2018 το όριο θα πέσει στις 200.000 και 
από τα μέσα του έτους στις 100.000 ευρώ. Άν-
θρωποι που (κακώς, αλλά αυτό είναι άλλη συ-
ζήτηση) από τα μέσα του 2012, με την αύξη-
ση των ποσοστών του Σύριζα, σταμάτησαν να 
εξυπηρετούν τα δάνειά τους, γιατί πίστεψαν τις 
δημαγωγίες τους, ότι, αν ανέλθουν στην εξου-
σία, θα σβηστούν ή θα περικοπούν δραστικά 
τα χρέη τους, τώρα θα το πληρώσουν πικρά.     

ΔΕΗ, απεργίες και κατασχέσεις
Το δεύτερο που ήθελε να πετύχει η τρόικα και 
το κατάφερε ήταν η ιδιωτικοποίηση του 40% 
του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ και συγκε-
κριμένα των μονάδων ΙΙΙ και IV της Μεγαλό-
πολης (η IV είναι η πιο σύγχρονη και η διοί-
κηση της ΔΕΗ ζητούσε να μη συμπεριληφθεί, 
αλλά ο Σταθάκης την ξεπουλάει και αυτή), της 
λειτουργούσας μονάδας στη Μελίτη, την άδεια 
για κατασκευή νέου εργοστασίου στη Μελί-
τη και, φυσικά, τα ορυχεία. Η πώληση θα ολο-
κληρωθεί στα τέλη του 2018 και ενδιαφέρον 
δείχνουν κινεζικοί, γερμανικοί, ιταλικοί όμιλοι, 
σε συνεργασία με ελληνικούς (Κοπελούζος, 
ΕΛΠΕ κ.ά.). Αρχικώς εμφανίζονται διστακτικοί, 
αλλά προφανώς είναι στα πλαίσια της τακτικής 
τους για να ρίξουν το τίμημα. 

Τροπολογία σαν αυτή της Αχτσιόγλου για 
τον απεργιακό νόμο έχει να κατατεθεί από το 
1976 και τον υπουργό Απασχόλησης Κ. Λά-
σκαρη. Στην τροπολογία η κυβέρνηση έφερ-
νε την απόφαση για απεργία σε πρωτοβάθ-
μια σωματεία να μπορεί να ληφθεί με παρου-
σία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά τα-
κτοποιημένων μελών στη συνέλευση. Σήμερα, 
η συγκεκριμένη απόφαση μπορεί να ληφθεί 
υπό προϋποθέσεις και από το 20% των οικο-
νομικά τακτοποιημένων μελών. Από το 1982 
που έχει τεθεί σε εφαρμογή ο ισχύων νόμος, 
καμιά κυβέρνηση δεν προχώρησε σε περι-
ορισμό του. Όλα αυτά φαίνεται έκατσαν βα-
ριά στην Αχτσιόγλου και μάζεψε την τροπολο-
γία που είχε φέρει εσπευσμένα στη Βουλή. Με 
non paper (που τόσο αγαπά αυτή η κυβέρνη-
ση) ενημέρωσε ότι οι αλλαγές στην εργατική 
νομοθεσία θα επανέλθουν σε καλύτερη στιγ-
μή, αφού προηγηθεί «ο κατάλληλος επικοινω-
νιακός χειρισμός του θέματος». Για την ιστο-
ρία, ο νόμος Λάσκαρη αντιμετωπίστηκε σθε-
ναρά από τους εργαζόμενους και σε συγκρού-
σεις την 25η Μαΐου του 1976 τραυματίστηκαν 
100 άτομα και σκοτώθηκε η 67χρονη μικρο-
πωλήτρια Αναστασία Τσιβίκα. Σήμερα ποιος 
θα αντισταθεί στην Αχτσιόγλου; 

Και σε όλα αυτά, να προσθέσουμε και τις 
κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, που εί-
ναι το νέο κόλπο των Τσακαλώτου-Χουλιαρά-
κη για να γεμίζουν τα ταμεία του κράτους. Από 
τις αρχές του χρόνου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δη-
μοσίων Εσόδων έχει σηκώσει 520 εκατ. ευρώ. 
Το υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να προ-
χωρά σε 20.000 κατασχέσεις κάθε μήνα και 
κάθε μέρα να κατάσχονται περί τα 2,2 εκατ. 
ευρώ. Όσοι οφείλουν πάνω από 500 ευρώ 
στην εφορία κινδυνεύουν να βλέπουν από τους 
λογαριασμούς τους να κατάσχονται ποσά και 
ήδη σχεδόν ένα εκατομμύριο πολίτες το έχουν 
βιώσει, ενώ με αυτό τον φόβο ζουν σχεδόν άλλα 
σχεδόν δύο εκατομμύρια φορολογούμενοι. 

Για να πιαστεί το πλεόνασμα του 3,5% του 
ΑΕΠ τα επόμενα χρόνια, θα πρέπει η κοινω-
νία να γίνει αλοιφή και αυτή η κυβέρνηση κά-
νει ό,τι μπορεί.

κουράζεται να επαναλαμβάνει, όποτε 
του δίνεται η ευκαιρία ότι θα προσπα-
θήσει να πείσει την Τουρκία για κάποιες 
«βελτιώσεις» και μετά θα υπογράψει. Να 
υπογράψει τι; Το πλαίσιο λύσης είναι 
στο σύνολό του μη λειτουργικό και ταυ-
τόχρονα τόσο ασαφές, που θα οδηγήσει 
σε κατάργηση της Κ.Δ πριν στεγνώσει το 
μελάνι των υπογραφών.

Το ερώτημα είναι αν μπορεί να γίνει 
κάτι. Και η απάντηση είναι ότι «ναι, μπο-
ρεί», αλλά αυτό μπορεί να το κάνει μόνο 
η γενιά των 35- 60, αν αναλογιστεί τις 
ιστορικές της ευθύνες. Για να μη θεωρη-
τικολογώ άλλο, θα καταθέσω τις εμπει-
ρίες που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια 
όσοι διαμένουμε στην μητροπολιτική 
Ελλάδα.

Η οικονομική κρίση που μαστίζει 
την Ελλάδα δεν ήρθε ξαφνικά και χω-
ρίς προειδοποίηση. Ήταν το αποτέλεσμα 
μακροχρόνιων πολιτικών. Ήταν όμως 
και το αποτέλεσμα της ανοχής και της 
συμμετοχής αρκετών κοινωνικών ομά-
δων, οι οποίες ευνοήθηκαν την περίοδο 
της μεταπολίτευσης, σιώπησαν και από-
λαυσαν τους καρπούς της ανοχής.

Οι επιπτώσεις που έχει η κρίση στη 
νέα γενιά, των 18 – 35 ετών, είναι κατα-
στρεπτικές. Ανεργία, φυγή στο εξωτερι-
κό, στέρηση κάθε δικαιώματος στη ζωή 
και στο όνειρο. Το αποτέλεσμα είναι μια 
χαμένη γενιά, η οποία διακρίνεται από 
έντονο αρνητισμό και αποστροφή προς 
τη γενιά των πατεράδων και των μα-
νάδων τους, που είναι σε μεγάλο βαθ-
μό συνυπεύθυνοι για αυτή την αφόρη-
τη κατάσταση που βιώνουν καθημερινά 
αυτά τα παιδιά.

Ο παραλληλισμός είναι προφανής. 
Οι γενιές είναι οι ίδιες, ο παραλογισμός 
από τη συμμετοχή στο καταναλωτικό 
πάρτι και τα οφέλη περίπου τα ίδια. Το 
διακύβευμα διαφέρει.

Στη μητροπολιτική Ελλάδα υπάρ-
χει το έδαφος, υποθηκευμένο μεν, αλλά 
ίσως και να μπορεί να ανακτηθεί στο μα-
κρινό μέλλον. Η Κύπρος δεν έχει αυτή 
την πολυτέλεια, διότι έχει να κάνει με τον 
νεο-οθωμανικό βαρβαρισμό.

Αν στον λίγο χρόνο που απομένει, η 
επίμαχη γενιά δει απολογητικά, αυτο-
κριτικά και με διάθεση μεταμέλειας την 
προηγούμενη περίοδο, ίσως να μπο-
ρέσουμε να αποτρέψουμε το χειρότερο. 
Και το χειρότερο είναι μια λύση Διζωνι-
κής – Δικοινοτικής Ομοσπονδίας.

  Με την Κ.Δ να διατηρείται, όπως εί-
ναι σήμερα, τουλάχιστον τα παιδιά των 
18 – 35 ετών θα έχουν ένα περιβάλλον 
ελευθερίας, στο οποίο θα μπορούν να 
δραστηριοποιηθούν με σχετική ασφά-
λεια για τα επόμενα χρόνια.

Έγινε το ξεπούλημα συνήθεια

“ 
Σε αυτή την αξιολόγηση 

η τρόικα δύο τρία πράγ-

ματα ήθελε και τα πήρε 

όλα.

για το κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης

Του Γιάννη Ξένου
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Το επικοινωνιακό επιτελείο της κας  Δού-
ρου της έχει πιθανόν συστήσει να είναι 
απούσα σε κάθε καταστροφή που φέρει και 
τη δική της ευθύνη, ώστε  να μην την επωμί-
ζεται. Το καλοκαίρι, μετά τις μεγάλες πυρ-
καγιές στην Αν. Αττική, εμφανίστηκε στα κα-
νάλια μετά την κατάσβεση τους, εμφανώς 
ταλαιπωρημένη!, ζητώντας «…τη σιωπή 
μας», διότι ήταν ώρα περισυλλογής. Όταν ο 
Σαρωνικός βάφτηκε μαύρος από την πετρε-
λαιοκηλίδα του Αγία Ζώνη ήταν πάλι εξαφα-
νισμένη και όταν το κακό τρίτωσε στη Μάν-
δρα, υπερέβαλε εαυτόν μηνύοντας κάθε 
υπεύθυνο –άρα και τον εαυτό της! Μη έχο-
ντας την τόλμη  ν’ αντιμετωπίσουν την οργή 
των πλημμυροπαθών, τόσο  εκείνη όσο και 
ο εκτελών χρέη πρωθυπουργού, κατά την 
επίσκεψή τους στην Μάνδρα, έφτασαν μέ-
χρι το όριο της εθνικής οδού για να  πραγ-
ματοποιήσουν την  σύσκεψη στο κτήριο της 
Περιφέρειας… στην Ελευσίνα. 

Η 

φιλόδοξη περιφερειάρχης –πολ-
λοί την αναφέρουν ως «μικρό 
πρωθυπουργό» ή και διάδοχο του 
Τσίπρα στο κόμμα– για να αποσεί-

σει ακόμα μια φορά από πάνω της τις τραγικές 
συνέπειες της ευθύνης και των ολιγωριών της, 
προχώρησε στην αποστολή επιστολής στους 
δημάρχους της Αττικής, αναφερόμενη επιδει-
κτικά στα 170 αντιπλημμυρικά έργα ύψους 
550 εκατ. € που ωρίμασαν κατά τη θητεία της, 
ενώ εκείνη παρέλαβε μόλις 95, ύψους 100 
εκατ. €. Επιρρίπτει δε τις ευθύνες στη γραφειο-
κρατία του δημοσίου, επιτιθέμενη κατά ενός δι-
ευθυντή και ενός δασάρχη, δηλώνοντας στον 
Αντ1: «….Όσο υπάρχουν δασαρχεία, πολεοδο-
μίες και άλλες υπηρεσίες που δεν νομοθετούν 
αλλά απλά σχολιάζουν, θα μετράμε πληγές..» 
καταλήγοντας ότι δεν θέλει να συμμετάσχει 
στο γαϊτανάκι των ευθυνών. Υπολόγισε δε ότι 
απαιτούνται οχτώ χρόνια για την ολοκλήρω-
ση ενός αντιπλημμυρικού έργου, παρά το γε-
γονός ότι εκείνη δεσμευόταν προεκλογικά ότι 
θα τα ολοκλήρωνε σε μόλις έξι μήνες. Εξαπά-
τηση ή πλήρης άγνοια; Και τα δύο αποτελούν 
δείγμα ακαταλληλότητας για τη θέση ευθύνης 
που κατέχει. 

Η κα Δούρου συστηματικά αποφεύγει να 
κάνει αναφορά στο έργο «Εκτροπή ρέματος 
Αγίας Αικατερίνης & διευθέτηση χειμάρρου 
Σούρες», ύψους 11 εκατ. €, του οποίου η ολο-
κλήρωση θα είχε αποτρέψει εν πολλοίς τα όσα 
τραγικά συνέβησαν στη Μάνδρα. Για την απο-
κατάσταση της αλήθειας θα πρέπει να σημει-
ώσουμε κατά χρονολογική σειρά τα εξής: Στις 
15-4- 2014 με την υπ. αριθμ. 202 απόφασή 
του, το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής γνω-
μοδότησε ομόφωνα για την έγκριση της Μελέ-
της Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το συ-

γκεκριμένο έργο, την οποία και ενέκρινε στις 
2-7-2014, με την Φ11/5091/13 απόφασή του, ο 
Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκη-
σης. Το 2015 δημοσιεύθηκε μελέτη με τον τίτ-
λο: «Ιεράρχηση Αναγκών και Προτεραιοποίη-
ση έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας στην 
Περιφέρεια Αττικής», που ανέθεσε η ενδιάμε-
ση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας, στην 
οποία συγκαταλέγεται το έργο  ως πρώτης 
προτεραιότητας με κριτήρια: την ωριμότητα, 
τον κίνδυνο της πλημμύρας και τον εξυπηρε-
τούμενο πληθυσμό. Στις 13/1/2106 η Αποκε-
ντρωμένη Διοίκηση με την Φ11/6657 απόφα-
σή της επικύρωσε τις οριογραμμές του ρέμα-
τος, για να ακολουθήσει στις 20/1/2016 η με 
αρ. πρωτ. 148  πρόσκληση από τη Διαχειριστι-
κή Αρχή της Περιφέρειας, με τον τίτλο «Δημι-
ουργία υποδομών και υλοποίηση δράσεων 
για την πρόληψη αντιπλημμυρικών συμβά-
ντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστα-
σία και την προστασία του φυσικού περιβάλλο-
ντος του μικροκλίματος της Αττικής», συνολι-
κού προϋπολογισμού 80 εκατ. €. Η συγκεκρι-
μένη πρόσκληση, την οποία υπογράφει η κα 
Δούρου, βάσει της οποίας θα επωφελούνταν 
από τα αντιπλημμυρικά έργα 385.000 άνθρω-
ποι συνολικά  στην περιφέρεια, δεν παρουσιά-
ζει  ακόμα σήμερα –δύο χρόνια περίπου μετά– 
καμία απολύτως εξέλιξη!

Μπορεί λοιπόν το χωροταξικό χάος που 
δημιούργησαν οι εργολάβοι και τα διαπλεκό-
μενα συμφέροντα των «τοπαρχών», με τα με-

γάλα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα μετα-
πολεμικά, να μην μπορεί να λυθεί μέσα σε 2,5 
χρόνια, όπως αναφέρει ο κος Σπίρτζης, όμως 
εδώ πρόκειται για εγκληματική αδράνεια με 
σαφή  ευθύνη αυτών που ασκούν την πολιτική 
διαχείριση  σήμερα και η οποία δεν μπορεί να 
μετακυλήθει στους προηγούμενους. 

Δικαίως οι κάτοικοι της Μάνδρας ανησυ-
χούν για την επόμενη μέρα, αφού δεν έχουν 
καμία πληροφόρηση για τις ενέργειες που 
σχεδιάζονται. Το μπάζωμα των ρεμάτων, που 
επιτάθηκε με τις φερτές ύλες, θα οδηγήσει σε 
νέα τραγωδία, εφόσον επαναληφθεί μια ακόμα 
βροχόπτωση. Πέρα από την άμεση υλική απο-
κατάσταση των πλημμυροπαθών, οφείλουμε 
να κάνουμε μερικές προτάσεις για ενέργειες 
που απαιτούνται αμέσως ώστε να μην επανα-
ληφθούν ανάλογα φαινόμενα όπως:

• Απομάκρυνση όλων των  κατασκευών 
από τους άξονες των δύο χειμάρρων, με πα-
ράλληλη διαδικασία μετεγκατάστασης των 
επιχειρήσεων και του αμαξοστασίου του δή-
μου σε βιομηχανικό πάρκο.

• Κατασκευή αγωγού ομβρίων, μεγαλύ-
τερων διαστάσεων, σε όλο το τμήμα του οδι-
κού δικτύου, που είναι κατασκευασμένο πάνω 
στην κοίτη του ρέματος της Αγίας Αικατερίνης.

• Συνοδευτικά έργα ανάσχεσης των υδά-
των από το βουνό με τη δημιουργία μικρών 
φραγμάτων στα ανάντη των λεκανών απορρο-
ής των δύο χειμάρρων. 

• Οριοθέτηση της ζώνης προστασίας πλημ-
μυρών με ρητή απαγόρευση οποιασδήποτε 
δραστηριότητας εντός τους. 

Εγκαλώντας όσους την κατηγορούν, με το 
ερώτημα αν είχαν ποτέ πένθος στην οικογέ-
νειά τους, η κα Δούρου θα όφειλε, ως ελάχι-
στο φόρο τιμής στους 23 νεκρούς, να παραιτη-
θεί. Να υπενθυμίσω ότι σε αντίστοιχη περίπτω-
ση, η υπουργός Εσωτερικών της Πορτογαλίας 
υπέβαλε την παραίτησή της μετά τις φονικές 
πυρκαγιές του καλοκαιριού στη χώρα. Εδώ εί-
ναι αδιανόητο, αφού κανείς δεν μπορεί να αμ-
φισβητήσει τον κατά δήλωση «ανθρωπισμό» 
των αριστερών και αντι-μνημονιακών που μας 
κυβερνούν….

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ      

Οι ευθύνες της Περιφέρειας στη Μάνδρα

“ 
Σε αντίστοιχη περίπτω-

ση η υπουργός Εσωτε-

ρικών της Πορτογαλίας 

υπέβαλε την παραίτη-

σή της μετά από τις φο-

νικές πυρκαγιές του κα-

λοκαιριού στη χώρα. 

για μια ακόμη φορά απούσα...

Του Νίκου Ντάσιου

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια προσπά-
θεια μελέτης του μεταναστευτικού φαι-
νομένου σε παγκόσμια κλίμακα και 
κατ’ εξοχήν στην Ελλάδα. Είναι το επι-
στέγασμα μιας μακρόχρονης έρευνας 
στην αθηναϊκή γειτονιά του Αγίου Πα-
ντελεήμονα, στα πλαίσια διδακτορι-
κής εργασίας του συγγραφέα. Ο κα-
πιταλισμός και η αποικιοκρατία απο-
διάρθρωσαν παγιωμένες ισορροπίες 
του ανθρώπινου βίου, πυροδοτώντας 
τις μεγαλύτερες μετακινήσεις πληθυ-
σμών στην ιστορία. Έτσι, το μεταναστευ-
τικό τείνει να αναδειχθεί σε υπ’ αριθ-
μόν ένα ζήτημα του 21ου αιώνα, κα-
θώς συμπυκνώνει όλες τις παγκόσμιες 
αντιθέσεις – γεωπολιτικές, πολιτιστι-
κές, οικονομικές, οικολογικές και δη-
μογραφικές. Η παγκοσμιοποίηση, θε-
ωρώντας ότι οι άνθρωποι και οι κοινω-
νίες τους μπορούν να λειτουργήσουν 
ως αεικίνητα εμπορεύματα, αποθέωσε 
αυτή τη ρευστότητα, ως το προανάκρου-
σμα μιας υπερεθνικής, πολυπολιτισμι-
κής παγκόσμιας κοινωνίας. Και φυσι-
κά, θα συμβεί το αντίθετο, και η Ευρώ-
πη θα μεταβληθεί σε θέατρο σφοδρών 
διαπολιτισμικών συγκρούσεων, που με 
την σειρά τους παράγουν έναν σοβινι-
στικό σπασμό. Η ίδια η παγκοσμιοποίη-
ση, οδηγώντας εκτός ελέγχου φαινόμε-
να όπως η μετανάστευση, προετοιμάζει 
την «Ευρώπη-φρούριο» που σήμερα 
καταγγέλλει.

Γιώργος Ρακκάς

Σύγχρονες Βαβέλ
Μετανάστευση, πολυπολιτισμι-

κότητα, συγκρούσεις:
Από τον Άγιο Παντελεήμονα στην 

προσφυγική κρίση

Νέα κυκλοφορία 
των Εναλλακτικών 

Εκδόσεων
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Την Κυριακή 19 και το Σάββατο 25 Νοεμ-
βρίου διανεμήθηκαν στη Μάνδρα Αττικής 
τρόφιμα και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, 
που είχαν συγκεντρωθεί από μέλη και φί-
λους του Κινήματος Πολιτών Άρδην. Όσοι 
– λίγοι δυστυχώς – βρεθήκαμε επί τόπου, 
συνδράμαμε στο έργο αποκατάστασης των 
πληγέντων μίας πόλης που έμοιαζε πολύ με 
εμπόλεμη ζώνη. 

Γ 

ια τα αίτια της καταστροφής και την 
(μη) απόδοση ευθυνών σε ιθύνοντες 
και αυτουργούς έχουν ειπωθεί αρκε-
τά. Όσο τα θύματα θα αυξάνονται, είτε 

από τη συγκεκριμένη πλημμύρα (τα ταυτοποι-
ημένα πτώματα έχουν φτάσει τα είκοσι τέσσε-
ρα), είτε από κάποια άλλη στο μέλλον, η συζή-
τηση αυτή θα συνεχίζεται. Διότι μόνο με θαύμα 
δεν θα υπάρξουν νέες φονικές πλημμύρες στην 
Ελλάδα, ειδικά από τη στιγμή που εντείνεται το 
φαινόμενο των μεσογειακών κυκλώνων, συ-
νέπεια μίας κλιματικής αλλαγής απέναντι στην 
οποία οι ελληνικές πόλεις είναι εξόχως εκτεθει-
μένες.

Σχετικά με την αντιμετώπιση τέτοιου τύπου 
κρίσεων, υπάρχει όμως ένα άλλο σημείο στο 
οποίο αξίζει να σταθούμε και το οποίο απασχό-
λησε ελάχιστα την επικαιρότητα. Αυτό είναι η δι-
αχείριση της κρίσης από την πλευρά της οργά-
νωσης και του συντονισμού των έργων αποκα-
τάστασης. Ίσως ο λόγος που απασχόλησε τόσο 
λίγο την επικαιρότητα είναι επειδή η ανεπάρ-
κεια σε αυτόν τον τομέα είναι πλέον αποδεκτή 
και δεδομένη. 

Η έλλειψη συντονισμού των εργασιών στή-
ριξης και αποκατάστασης των πληγέντων σε 
συνθήκες κρίσης είναι εν γένει κοινή εμπειρία 
όσων έτυχε να ασχοληθούν με ανθρωπιστική 
βοήθεια. Ωστόσο, πρέπει να διακρίνουμε τη δι-
αφορά μεταξύ της έλλειψης συντονισμού που 
οφείλεται στη ρευστότητα κάποιων παραγόντων 
όταν ξεσπάει μία κρίση – όπως η έλλειψη πλή-
ρους καταγραφής των ζημιών, ο μη σταθερός 
αριθμός εθελοντών κ.ο.κ. – που διορθώνονται 
μέρα με τη μέρα, και της έλλειψης συντονισμού 
που οφείλεται σε δομικές δυσλειτουργίες των 
θεσμών, δυσλειτουργίες οι οποίες δεν διορθώ-
νονται εν μία νυκτί, πόσω μάλλον μεσούσης της 
κρίσης, κατά την οποία γίνονται μάλιστα ιδιαίτε-
ρα αισθητές. Δυστυχώς, όπως διαπιστώσαμε, ο 
ΣΥΡΙΖΑ απέτυχε και σε αυτό το πεδίο – προνο-
μιακό θα έλεγε κανείς, για μία πολιτική δύναμη 
που δεν βαραίνουν οι μεταπολιτευτικές παθογέ-
νειες της διαχείρισης του δημοσίου. 

Στεκόμαστε στις ευθύνες της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή ήταν εκείνη η πολιτι-
κή δύναμη που υποσχόταν μία ριζικά διαφορε-
τική διαχείριση σε σχέση με ό,τι γνωρίσαμε στο 
πρόσφατο παρελθόν. Αλλά προφανώς σε αυτόν 
τον τομέα, εκτός από την κυβέρνηση, που έχει 
την άμεση ευθύνη της Πυροσβεστικής και του 
Στρατού, ευθύνη έχει και η Περιφέρεια της κυ-
ρίας Δούρου και ο Δήμος Μάνδρας της κυρίας 
Κριεκούκη (ΠΑΣΟΚ). 

Για να αναφέρουμε μόνο δύο κραυγαλέα 

παραδείγματα ανεπάρκειας των αρχών, του-
λάχιστον έτσι όπως τις βιώσαμε, θα σταθού-
με στην παντελή έλλειψη κάποιου συντονιστι-
κού οργάνου του συνόλου των επιχειρήσεων 
στη Μάνδρα και στη δύσκολη πρόσβαση στην 
πληροφορία σχετικά με τις άμεσες ανάγκες 
των πληγέντων. 

Πόσο δύσκολο ήταν άραγε να οριστεί στο 
δημαρχείο Μάνδρας ένας άνθρωπος που θα 
βρίσκεται σε άμεση επαφή με καθεμία από τις 
πέντε, δέκα ομάδες που δραστηριοποιούνταν 
στους δρόμους αυτής της μικρής πόλης και ο 
οποίος θα λαμβάνει ταυτόχρονα την πληροφο-
ρία σχετικά με τις άμεσες ανάγκες των κατοί-
κων; Έτσι θα μπορούσε αφενός να συντονιστεί 
το έργο της Πυροσβεστικής, του Στρατού, των 
εθελοντών της Περιφέρειας Αττικής, του Ερυ-
θρού Σταυρού, του Κοινωνικού Παντοπωλεί-
ου και των υπόλοιπων κέντρων συγκέντρω-
σης ειδών πρώτης ανάγκης και αφετέρου να 
χρησιμοποιούνται αποτελεσματικότερα οι πο-
λυπληθείς μεμονωμένοι εθελοντές. Κανείς δεν 
απαιτεί ο συντονισμός αυτός να είναι άψογος 
σε αυτές τις συνθήκες. Μπορούσαν όμως να 
αποφευχθούν κωμικοτραγικές καταστάσεις, 
όπως η διπλή διανομή βραδινών γευμάτων σε 
κάποιες συνοικίες, τη στιγμή που άλλες συνοι-
κίες δεν είχαν εξυπηρετηθεί από το πρωί.

Επίσης, πόσο δύσκολο ήταν, την επομέ-
νη της καταστροφής να ανοίξει μία γραμμή 
έκτακτης ανάγκης για τη Δυτική Αττική, που 
θα λειτουργεί ένα μικρό τηλεφωνικό κέντρο το 
οποίο θα διαθέτει κάποιες στοιχειώδεις πλη-
ροφορίες; Πόσο δύσκολο ήταν να αναρτηθούν 
πληροφορίες στους ιστότοπους των αρμόδιων 

τοπικών αρχών σχετικά με τα μέσα πρόσβασης 
στην περιοχή, ειδικά από τη στιγμή που τα δρο-
μολόγια των αστικών λεωφορείων, όταν εκτε-
λούνταν, σταματούσαν αναγκαστικά στη Μα-
γούλα;  

Για τις ανεπάρκειες αυτές μοναδικοί υπεύ-
θυνοι είναι οι άνθρωποι που έχουν επιφορτι-
στεί με τη διαχείριση των θεσμών: κατ’ εξοχήν οι 
πολιτικοί μας εκπρόσωποι. Αυτό, εν τέλει, είναι 
μία πηγή των προβλημάτων. Το γεγονός, δη-
λαδή, ότι σε αυτή τη χώρα δεν υπάρχουν παρά 
ελάχιστοι θεσμοί που να λειτουργούν ανεξάρτη-
τα από το πολιτικό προσωπικό. Γιατί ο συντονι-
σμός των ομάδων παροχής βοήθειας θα πρέ-
πει να εξαρτάται από την ικανότητα του εκάστο-
τε δημάρχου, περιφερειάρχη, υπουργού; Είναι 
κρίμα να σπαταλάται με αυτόν τον τρόπο η εντυ-
πωσιακή κατά τα άλλα αλληλεγγύη και διάθε-
ση αλληλοβοήθειας που έδειξαν οι πολίτες στην 
περίπτωση της Μάνδρας. 

Όπως επίσης είναι εγκληματικό να θυσιά-
ζεται η εύρυθμη λειτουργία του έργου αποκα-
τάστασης των ζημιών στον βωμό της μικροπο-
λιτικής και της διαφήμισης. Διότι, από τον Μα-
ρινάκη ως τον Σπανό, δεν έλειψε η συνηθισμέ-
νη εκμετάλλευση της ανθρωπιστικής βοήθειας 
για αυτοπροβολή, με πρώτους και καλύτερους 
τους βουλευτές της Χρυσής Αυγής, που δίνα-
νε σχεδόν καθημερινά το παρών στην περιοχή, 
χωρίς ουσία. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός 
ότι το Σάββατο 25 Νοεμβρίου, Ζαρούλια και 
Μπαρμπαρούσης επισκέφτηκαν το Κοινω-
νικό Παντοπωλείο, μονάχα για να βεβαιωθούν 
για την καταγραφή της αποστολής αγαθών από 
την Χρυσή Αυγή και κανένας από τη πολυμελή 
συνοδεία τους δεν ασχολήθηκε με τη μεταφόρ-
τωση των δεμάτων που γινόταν εκείνη τη στιγμή 
(απεναντίας, με την παρουσία τους δυσχέραιναν 
την κατάσταση συνωστισμού εντός του Κοινωνι-
κού Παντοπωλείου).

Η αποκατάσταση της Μάνδρας δεν είναι 
έργο ούτε του Σαββίδη, ούτε του Μαρινάκη, 
ούτε της Χρυσής Αυγής. Είναι έργο όσων προ-
σέφεραν ανιδιοτελώς τη βοήθειά τους, και κυρί-
ως των ίδιων των Μανδρινών και των Ελευσίνι-
ων. Μεταξύ αυτών, οφείλουμε να σημειώσουμε 
την ενεργό –πλην διακριτική– αρωγή του Συλ-
λόγου Ποντίων Μάνδρας στην ετοιμασία και δι-
ανομή γευμάτων. Σε αυτούς ευχόμαστε καλή 
δύναμη και γρήγορη ανάκαμψη!    

Αποστολή αλληλεγγύης στη Μάνδρα

“ 
Πόσο δύσκολο ήταν 

την επομένη της κατα-

στροφής να ανοίξει μία 

γραμμή έκτακτης ανά-

γκης για τη Δυτική Ατ-

τική που θα λειτουργεί 

ένα τηλεφωνικό κέντρο;

εγκληματικό να θυσιάζεται η αποκατάσταση των ζημιών στον βωμό της μικροπολιτικής 

Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Το άδηλο μέλλον 
του ιστορικού 
SPD

Ο 
κίνδυνος νέας προσφυγής 
στις κάλπες, μετά το αδιέξο-
δο των διαβουλεύσεων για 
τη συγκρότηση κυβέρνη-

σης «Τζαμάικα» (Χριστιανοδημοκρά-
τες, Πράσινοι, Φιλελεύθεροι) στη Γερ-
μανία, αλλά και οι αφόρητες πιέσεις της 
γερμανικής αγοράς έκαναν το θαύμα 
τους. Οι γνωστοί για τις «κυβιστήσεις» 
τους Γερμανοί Σοσιαλδημοκράτες ανέ-
νηψαν. Εκεί που είχαν αποφασίσει, 
μετά την εκλογική τους ήττα του περα-
σμένου Σεπτεμβρίου ότι θα ακολουθή-
σουν «νέους πολιτικούς δρόμους ανα-
νέωσης» παραμένοντας στην αντιπο-
λίτευση, αποφάσισαν με μεγάλη πλει-
οψηφία (81,9%) στο έκτακτο συνέδριό 
τους να αρχίσουν «ανοιχτές σε κάθε 
αποτέλεσμα» και χωρίς κάποιον «αυ-
τοματισμό» διαπραγμάτευσης με τους 
Χριστιανοδημοκράτες της Μέρκελ. 
Τρία τα δυνατά σενάρια: Μεγάλος συ-
νασπισμός, στήριξη κυβέρνησης μειο-
ψηφίας, νέες εκλογές. Όλες οι πιθανό-
τητες μεταφέρονται όμως για τον επό-
μενο χρόνο, με πιθανότητα η υπηρεσι-
ακή κυβέρνηση Μέρκελ να κλείσει και 
ένα εξάμηνο…

Είναι σαφές ότι η γερμανική σοσι-
αλδημοκρατία του 21ου αιώνα πορεύ-
εται προς την περαιτέρω συρρίκνωσή 
της χωρίς προγραμματική και στελε-
χιακή ανανέωση και με προφανή κρί-
ση ταυτότητας. Εξ ου και ο φόβος της 
μπροστά στο ενδεχόμενο μιας νέας τε-
τραετίας του Μεγάλου Συνασπισμού, 
στη βάση του μερκελικού «συνεχίζου-
με ως έχει». Μπορεί ακόμα να διαμαρ-
τύρεται ανέξοδα για κοινωνικές ανισό-
τητες, να αναφέρεται στην ομοσπονδι-
ακή Ευρώπη, να τραγουδά τη Διεθνή 
και να αποστρέφεται πλέον την ατζέντα 
2000 του Σρέντερ, όμως το ενδεχόμε-
νο της ανάληψης κυβερνητικής εξου-
σίας προκαλεί και πάλι το ενδιαφέρον 
των προβεβλημένων στελεχών της, πα-
ρότι η αξιοπιστία της σαν λαϊκό κόμμα 
θα κλονιστεί κι άλλο. 

Β. Στ. 
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Σε πείσμα των καιρών και του υπουργείου 
Παιδείας, που συστηματικά και απολύτως 
συνειδητά υποβαθμίζει την ανθρωπιστική 
παιδεία και τη γλωσσική διδασκαλία, υπάρ-
χουν ευτυχώς ακόμη υγιείς και δημιουργι-
κές δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο, που αντι-
στέκονται, συμβάλλοντας στην καλλιέργεια 
των γραμμάτων και των αξιών του ελληνι-
κού πολιτισμού. Όταν μάλιστα αυτό αποτε-
λεί πρωτοβουλία νέων ανθρώπων, τότε, πι-
στεύω, ότι μπορούμε να αισιοδοξούμε ότι θα 
τα καταφέρουμε να επιβιώσουμε ως έθνος. 

Σ 

ε αυτό το πνεύμα, το Διδασκαλείο-
Φροντιστήριο Μέσης, που διευθύ-
νει η φιλόλογος και ειδική παιδα-
γωγός, Μαρούλα Καπράλου στον 

Πειραιά (Αγίας Παρασκευής 57), προσφέρει 
μαθήματα εκμάθησης της αρχαίας ελληνι-

κής γλώσσας για παιδιά του δημοτικού και 
ενήλικες, με μεγάλη μάλιστα ανταπόκριση. 

Και προκειμένου να μην υπάρξουν αμφι-
βολίες ως προς τις προθέσεις των εμπνευ-
στών του εγχειρήματος, ιδού πώς τοποθε-
τείται πάνω στο ζήτημα η ίδια η Μαρούλα 
Καπράλου: «Πρώτα από όλα πρέπει να δι-
δασκόμαστε αρχαία ελληνικά γιατί είμα-
στε Έλληνες! Το σύνθημά μου είναι πως τα 
αρχαία ελληνικά δεν πέθαναν ποτέ! Εμείς 
οι κληρονόμοι του Ομήρου δεν μπορεί να 
αγνοούμε τη γλώσσα μας, ενώ διδάσκεται 
στα περισσότερα σχολεία και πανεπιστήμια 
του εξωτερικού. Όποιος θέλει σήμερα να λέ-
γεται Έλληνας, θα πρέπει να γνωρίζει αρ-
χαία ελληνικά. Η χώρα μας κατάφερε, μετά 
από πληθώρα εισβολών, να επιβιώσει, αλλά 
και να διατηρήσει τη γλώσσα που μιλούσαν 
την εποχή του Ομήρου. Φανταστείτε το τε-
ράστιο χρέος μας. Εμείς οι Έλληνες γεννιό-
μαστε ξανά από τις στάχτες μας. Σήμερα, με 

τόσα μέσα αναζήτησης της γνώσης, η ελλη-
νική πρέπει να φτάσει στα πέρατα της γης. 

»Πέρα από αυτό όμως, μετά από δέκαε-
φτά χρόνια διδασκαλίας σε παιδιά γυμνασί-
ου και λυκείου μπορώ με σιγουριά να μιλή-
σω για τη θεραπευτική αξία των αρχαίων ελ-
ληνικών στις μαθησιακές δυσκολίες των μα-
θητών. Σχεδόν 100% επιτυχία στη βελτίωση 
των μαθησιακών αδυναμιών των μαθητών 
μου παρατήρησα. 

»Σε πείσμα των καιρών, αποφάσισα λοι-
πόν να προσφέρω στο διδασκαλείο μου αρ-
χαία ελληνικά παιδιών δημοτικού, αλλά και 
ενηλίκων. Η απρόσμενη ζήτηση με εξέπλη-
ξε! Ζούμε σε χαλεπούς καιρούς και πολλοί 
θα χαρακτήριζαν την προσπάθεια αυτή προ-
σπάθεια χιμαιροκυνηγών!

»Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, κρί-
νεται επιβεβλημένο να διδάξουμε στα παι-
διά μας την αγάπη για τον άνθρωπο. Αυτή η 
αγάπη για την ελευθερία, για τη δημοκρα-

τία, για δικαιώματα του ανθρώπου εκφράζε-
ται ιδανικά μέσα στην ελληνική γραμματεία. 
Αυτή είναι ό,τι έχουμε. Ο άνθρωπος, αυτή η 
έννοια, έλυσε το αίνιγμα της Σφίγγας. Όλα 
τα σύγχρονα προβλήματα πηγάζουν από την 
έλλειψη της ανθρωπιστικής παιδείας. Μόνο 
έτσι θα δούμε ανάκαμψη. Αρκεί, πιστοί στον 
όρκο μας στις Μούσες, εμείς οι φιλόλογοι 
να πράττουμε τα δέοντα. Τότε, θα ιδούμε τις 
αμυγδαλιές να ανθίζουν. Προσωπικά έχω 
δουλέψει στη δημόσια εκπαίδευση. Δεν θε-
ωρώ όμως ότι το έργο ενός φιλολόγου στα-
ματά στο δημόσιο σχολείο. Αλλά ούτε και στα 
επικερδή ιδιαίτερα μαθήματα. Ο φιλόλογος 
είναι εραστής του λόγου και μ’ ένα ποίημα, 
με μια ιδέα, με ένα βίντεο μπορεί να μορφώ-
σει». 

Όσοι πιστοί… Εμείς στηρίζουμε και ανα-
δεικνύουμε αυτήν και κάθε ανάλογη πρω-
τοβουλία. 

          ΠΑΙΔΕΙΑ

Μαθήματα αρχαίων ελληνικών σε παιδιά δημοτικού και ενήλικες!

Ομοιόμορφη εμφάνιση στα σχολεία
Η διαφορετικότητα έχει πιο ανθρώπινους τρόπους έκφρασης από τον καταναλωτικό φετιχισμό

Πριν τριανταπέντε χρόνια, με 
τον νέο τότε νόμο για την παι-
δεία καταργήθηκε –μεταξύ άλ-
λων- και η ποδιά στα σχολεία. 
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
που η ελληνική κοινωνία χρει-
άζεται μια ενότητα στην επίθε-
ση που δέχεται, είναι αναγκαία 
η επαναθέσπιση της ομοιόμορ-
φης εμφάνισης, τουλάχιστον 
στα δημοτικά και στα γυμνάσια.

Η 

ομοιομορφία στην έν-
δυση και στην υπόδη-
ση απαλείφει τις ταξι-
κές διαφορές και τη φα-

νέρωση των οικονομικών δυνα-
τοτήτων των γονέων των παιδιών, 
αφαιρώντας με αυτό τρόπο την πι-
θανότητα να αισθάνεται κάποιος 
μειονεκτικά. Τα παιδιά εισάγονται, 
έτσι, στον χώρο του σχολείου με 
στόχο να κοινωνικοποιηθούν ως 
μέλη ενός συνόλου με ίσα δικαι-
ώματα και υποχρεώσεις και όχι σε 
ένα πεδίο εγωτικών αντιπαραθέ-
σεων και ενδυματικών ανταγωνι-
σμών. Μαθαίνουν να διοχετεύουν 
τη φαντασία τους και τη σκέψη τους 
στη συμπεριφορά, όχι στο τι θα φο-
ρέσουν. Η χαρά να είσαι μέλος μιας 
κοινότητας υπερβαίνει με αυτό τον 
τρόπο την ευχαρίστηση να «κατέ-
χεις». Δημιουργείται μια συμπαγής 
συλλογικότητα, στην οποία υπερέ-

χει το «εμείς». Η αντίθετη προσπά-
θεια -το άτομο πάνω από το σύνο-
λο- οδήγησε στη δημιουργία μια 
καταναλωτικής μάζας.

Τα αποτελέσματα της τριακο-
νταπενταετούς κατάργησης τα βλέ-
πουμε πεντακάθαρα σήμερα. Το 
σχολείο δημιουργεί περήφανα θύ-
ματα του στυλιστικού μάρκετινγκ 
που αναζητούν την εφήμερη δόξα, 
την εύκολη αναγνώριση. Ευάλω-
τες καταναλωτικές υπάρξεις, με 
ατομικό στόχο το κυνήγι των εντυ-
πώσεων και με όξυνση των ορέξε-
ων για χρήμα, όχι για ανθρώπινη 
επαφή. Με την επικουρία της ιδι-
ωτικής τηλεόρασης, κύριο χαρα-
κτηριστικό των σημερινών νέων 
έχει καταστεί η φιλεπιδειξία, απο-
τυπωμένη χαρακτηριστικά στις πό-
ζες μπροστά στα κινητά τηλέφωνα. 
Στο σύγχρονο σχολείο, η εκμάθη-
ση της επιλογής προϊόντων (αυτο-
κινήτων, απορρυπαντικών, ή χαρ-
τιού υγείας) προέχει της διαδικασί-
ας της συμβίωσης με τον διπλανό.

Μοναδική λύση η αποδέσμευ-
ση από το «εγώ» και ένα από τα μέ-
τρα προς αυτόν τον σκοπό είναι και 
η επανεισαγωγή μιας ομοιόμορ-
φης εμφάνισης, όχι με την επανα-
φορά της ποδιάς που υπήρχε κά-
ποτε, αλλά με τη υιοθέτηση σύγ-
χρονης ένδυσης (π.χ. τζιν παντελό-
νι, πουλόβερ, πουκάμισο κ.λπ.). Το 
μέτρο αυτό δεν έχει κανένα δημο-
σιονομικό κόστος. Η κάθε σχολι-

κή μονάδα θα μπορεί να αποφασί-
ζει δημοκρατικά –με τη συμμετο-
χή δασκάλων, μαθητών και γονέ-
ων- την εμφάνισή της, αναθέτοντας 
την παραγωγή των ενδυμάτων σε 
όποιον η εκάστοτε σχολική κοι-
νότητα επιθυμεί, γεγονός που θα 
μπορούσε να αποτελέσει και έναν 
τρόπο τόνωσης της τοπικής οικο-
νομίας. 

Oι κατακυριευμένοι από τη 
μέινστριμ άποψη, οι λάτρεις της 
καταναλωτικής διαφορετικότητας 
θα αντιδράσουν και θα κραυγάσουν 
ενδεχομένως για "οπισθοδρόμη-
ση¨, για "συντηρητική ατζέντα" 
και διάφορα παρόμοια χαριτωμέ-
να, όντας στενάχωρα εγκλωβισμέ-
νοι μέσα στο καβούκι της πολιτικής 
τους ορθότητας, με αυτιστικό τρό-

πο, παρ' όλο που κι οι ίδιοι φοράνε 
ασυνείδητα στολή, αφού το μάρκε-
τινγκ κατασκευάζει σύγχρονες μό-
δες, ακολουθούμενες από τους νέ-
ους (και όχι μόνο) με θρησκευτική 
ευλάβεια και στρατιωτική πειθαρ-
χία. Ας αναλογιστούν αυτοί οι συ-
μπλεγματικοί "φιλελέφτ¨ πόσο βο-
ηθάει η κατασκευασμένη νεανική 
εντυπωσιοθηρία στην εγγενή τάση 
του κεφαλαίου για συσσώρευση 
και στην εξάλειψη της υποκατανα-
λωτικής απειλής. Προφανώς όμως 
και θέλουν τη νεολαία έτοιμη για  
ζαλισμένη παρέλαση στα "Μολ", 
λαίμαργη για την έλξη της προσο-
χής των άλλων, υπόδουλη σε μια 
ειδωλολατρία του ξεχωριστού εν-
δύματος, της διαφορετικής εμφάνι-
σης και μέλος μιας κοινωνίας όπου 

η απόκτηση και η επίδειξη αγαθών 
έχει φτάσει στο επίπεδο της συλλο-
γικής ασθένειας.

Σε έναν κόσμο που βαίνει ολο-
ταχώς προς την καταναλωτική ομο-
τροπία, τα σχολεία μπορούν να 
αποβάλουν την ιδιότητά τους ως 
γηπέδου στυλιστικών αντιπαραθέ-
σεων και ως πασαρέλας ναρκισσι-
στικών ατόμων. Μπορούν να απο-
τελέσουν τα ιδανικά κύτταρα ανά-
πτυξης τοπικών συλλογικοτήτων 
και εφαλτήρια διασφάλισης στοι-
χείων ταυτότητας που θα θωρακί-
σουν τον σύγχρονο άνθρωπο από 
τη μετάλλαξή του σε ρομποτάκι 
εισροών-εκροών, προϊόντων και 
υπηρεσιών. Έτσι, οι νέοι μπορούν 
να χειραφετηθούν από το ψώνιο, 
από τη φυλακή της αυτοβιτρίνας. 

Η προσωπικότητα, η διαφο-
ρετικότητα, το μοναδικό τής κάθε 
ύπαρξης έχει πιο ανθρώπινους 
τρόπους να εκφραστεί από τον κα-
ταναλωτικό φετιχισμό. Το ιδιαίτε-
ρο χαμόγελο, η εκφραστική ματιά, 
το αισθησιακό περπάτημα, η αρ-
σενική φωνή, ο ξεχωριστός τρόπος 
που ο κάθε νέος κι η κάθε νέα κι-
νούνται στον χώρο έχουν απύθμε-
να μεγαλύτερη αξία από τον εφή-
μερο αγοραίο ολοκληρωτισμό του 
επώνυμου παντελονιού, του στυ-
λάτου φορέματος, του ακριβού πα-
πουτσιού, του μοντέρνου πουκάμι-
σου, του "ιν" κουρέματος, της δερ-
ματοστιξίας. 

Του Τάσου Αναστασίου

Του Τάσου Χατζηαναστασίου

Σε έναν κόσμο που βαίνει ολοταχώς προς την καταναλωτική ομοτροπία, 
τα σχολεία μπορούν να αποβάλουν την ιδιότητά τους ως γηπέδου στυ-
λιστικών αντιπαραθέσεων και ως πασαρέλας ναρκισσιστικών ατόμων. 
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Σαβουάρ Βιβρ

Η 

επιτυχημένη υποδοχή του 
Σουλτάνου από τις τοπικές 
αρχές μπορεί να θεωρη-

θεί μία ακόμη μεγάλη νίκη της κυ-
βέρνησης στη σκληρή επικοινωνι-
ακή κόντρα της με την αντιπολίτευ-
ση. Η τηλεοπτική εικόνα του πρω-
θυπουργού κρίθηκε επιτυχημένη, 
οπότε, ανεξάρτητα από τις πραγ-
ματικές συνέπειες, οι ψηφοφόροι 
του μπορούν να είναι ικανοποιημέ-
νοι. Μετά τη μεγάλη αυτή επιτυχία, 
εξετάζεται η διανομή του εγχειριδί-
ου Εξωτερική Πολιτική για Αρχαρί-
ους (Άουτερ πόλιτικς φορ ντάμις) 
που συνέγραψε ο δόκτωρ Κοτζιάς 
και περιλαμβάνει διάφορα τιπς για 
τους λάτρεις των διεθνών σχέσε-
ων και της διπλωματίας. Πρόκειται 
να τυπωθούν 200.000 βιβλία, με 
σκοπό να προλάβει η κυβέρνηση 
τις αγορές των Χριστουγέννων. Με 
κάθε αντίτυπο θα δίδεται δώρο και 
ένα βλήμα από τον κύριο Καμμένο.

Ονοματοδοσίες

Σ 

οκαρισμένη η κυβέρνηση 
από την ονομασία αίθου-
σας του Ευρωπαϊκού Κοι-

νοβουλίου προς τιμήν του Κων-
σταντίνου Μητσοτάκη. Παρά τις άο-
κνες και υπεράνθρωπες προσπά-
θειές της να ικανοποιεί με κάθε 
τρόπο την Τρόικα, οι Ευρωπαίοι δεί-
χνουν πρωτοφανή αμεροληψία με 
την άκομψη αυτή ενέργεια. Η κυ-

βέρνηση βρίσκεται σε εναγώνια 
αναζήτηση επικοινωνιακών αντι-
μέτρων. Ασφαλείς πληροφορίες 
της στήλης, πάντως, λένε ότι μέχρι 
στιγμής έχει αποβεί άκαρπη η προ-
σπάθεια του κύριου πρωθυπουρ-
γού να ασκήσει παρασκηνιακές 
πιέσεις για τη μετονομασία της αί-
θουσας συνεδριάσεων του Κινεζι-
κού Κομμουνιστικού Κόμματος σε 
«αίθουσα κυρ Αλέκου Φλαμπου-
ράρη». Πιο εφικτός στόχος θεωρεί-
ται η προσπάθεια να δοθεί το όνο-
μα του κυρίου Καρανίκα στα κεντρι-
κά γραφεία της Γιουροβίζιον.

Νόμος είναι το δίκιο του 
μεταρρυθμιστή

Μ 

ε μεγάλο ενθουσιασμό 
υποδέχτηκαν οι τελευταί-
οι εναπομείναντες εργα-

ζόμενοι της χώρας το σχέδιο νό-
μου της συντρόφισσας Αχτσιόγλου 
για τις απεργίες. Ο εξορθολογι-
σμός της απεργιακής εθιμοτυπίας 
αποτελούσε πάγιο στόχο της Τρόι-
κας, που μόνο μια κυβέρνηση σαν 
της Πρωτηφοραριστεράς, που εκ-
προσωπεί την εργατική τάξη, έχει 
την υπευθυνότητα να φέρει εις πέ-
ρας. Η συνδικαλιστική νομοθεσία 
πρόκειται να μεταρρυθμιστεί σε 
βάθος, στο σύνολό της. Στον δημό-
σιο τομέα καθιερώνεται ειδικό πό-
ιντ σύστεμ, για τις ψηφοφορίες: Οι 
ψήφοι θα μετράνε ανάλογα με το 
κόμμα που διόρισε τον κάθε υπάλ-

ληλο – διπλοί για τα ρουσφέτια της 
Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ, 
τριπλοί για του Σύριζα. Έτσι θα συ-
μπληρώνεται το 50% πολύ πιο εύ-
κολα από πριν –με την προϋπόθε-
ση, βέβαια, ότι οι υπάλληλοι θα εί-
ναι πολιτικά συνειδητοποιημένοι. 
Διότι οι υπάλληλοι που διορίστη-
καν χωρίς μέσο θα χάνουν το δικαί-
ωμα ψήφου, καθώς θεωρούνται 
απρόβλεπτοι οπορτουνιστές και εί-
ναι επικίνδυνοι για το εργατικό κί-
νημα. Το νομοσχέδιο ενθαρρύνει 
τη συμμετοχή των πολιτών στους 
δημοκρατικούς θεσμούς, εγκαθι-
δρύει σχέσεις υπευθυνότητας και 
ενισχύει την πολιτικοποίηση των 
εργαζομένων, οι οποίοι, όπως 
εξήγησε η κυρία Αχτσιόγλου, χω-
ρίς κομματική καθοδήγηση είναι 
ανίκανοι να ξεπεράσουν το στάδιο 
του απλού τρεϊντγιουνιονισμού. 
Αναμένεται και σχετική τροπολογία 
του Κατρούγκαλου, που θα καταρ-
γεί την πάλη των τάξεων (που έλε-
γε και ο Λάσκαρης – βλέπε σελ. 5).

Νέα Πρωτεύουσα

Α 

ίσθηση προκάλεσε στους 
κύκλους των εν Ελλά-
δι οπαδών του προέδρου 

Τραμπ η απόφασή του να αναγνω-
ρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύ-
ουσα του Ισραήλ. Έντονες πιέσεις 
ασκήθηκαν στον κύριο Τσίπρα, από 
μέλη του κόμματός του, να ανα-
γνωρίσει ως πρωτεύουσα της Ελ-
λάδας την Αίγινα, ενώ ο κύριος 
Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε 
τη Μύκονο. Στη συζήτηση παρενέ-
βη και ο κύριος Ερντογάν, ο οποί-
ος, στην ολιγόλεπτη συζήτηση που 
είχε με τον πρόεδρο του ελλαδικού 
μιλιέτ Προκόπη Παυλόπουλο, πρό-

τεινε τη Μελούνα. Στον χορό φαίνε-
ται να μπαίνει και η Κύπρος, με τον 
πρόεδρό της, κ. Ανανστασιάδη, να 
σκέφτεται σοβαρά την Αγία Νάπα 
ως νέα πρωτεύουσα της ενωμένης 
διζωνικής, δικοινωτικής, τριφασι-
κής ομοσπονδίας.

Το αφεντικό τρελάθηκε

Σ 

το πλαίσιο της «Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης» της 
κυβέρνησης, αποφασίστη-

κε η επίσημη καθιέρωση του «κοι-
νωνικού μερίσματος»: Κάθε χρό-
νο, μέρος των εσόδων από τη λε-
ηλασία των εργαζομένων θα δια-
τίθεται σε φιλανθρωπικούς σκο-
πούς. Οι δικαιούχοι θα παραλαμ-
βάνουν το ειδικό επίδομα, με την 
προϋπόθεση να έχουν δώσει τα δε-
καπλάσια σε χαράτσια και να υπο-
γράφουν υπεύθυνη δήλωση ότι 
δέχονται να βγαίνουν χαμογελα-
στές φωτογραφίες με υπουργούς 
και βουλευτές των κυβερνώντων 
κομμάτων. Ήδη έχουν ενσωματω-
θεί στο κοινωνικό μέρισμα τα χρέη 
του Δημοσίου προς ιδιώτες που 
επιδικάζουν τα δικαστήρια της χώ-
ρας, ενώ απώτερος στόχος της κυ-
βέρνησης είναι να ενσωματωθεί σε 
αυτό και η μισθοδοσία των δημο-
σίων υπαλλήλων, που θα δίνεται 
άπαξ του έτους με τη μορφή κου-
πονιών για τα Λιντλ.

Χάπι χόλιντεϊ

Μ 

ετά την επιτυχημένη ει-
σαγωγή του Χαλοουίν και 
του Μπλακ Φράιντεϊ, ο εκ-

συγχρονισμός του παρωχημένου 

σκοταδιστικού εορτολογίου μας 
συνεχίζεται. Σύμφωνα με νον πέι-
περ που διέρρευσε από τα τσιπου-
ράδικα πέριξ της Κουμουνδούρου, 
σχεδιάζεται η κατάργηση των Χρι-
στουγέννων και η αντικατάστασή 
τους με μια γιορτή που θα σέβεται 
την ατομικότητα, τη δικαιωματικό-
τητα και την πολιτικιορθοτητοποί-
ηση του δημόσιου βίου. Προς τού-
το θα συσταθεί ιδιαίτερη διακομμα-
τική επιτροπή, υπό τους κύριους 
Λιάκο, Φίλη, Αλιβιζάτο, με μέλη δι-
απρεπείς διανοούμενους, όπως ο 
κύριος Νίκος Δήμου και ο κύριος 
Ράμφος, που θα αναθεωρήσει το 
πλαίσιο της γιορτής και θα προτεί-
νει τρόπους να αποκτήσει τον πο-
λυπολιτισμικό, πολυεθνικό και πο-
λυκαταναλωτικό χαρακτήρα που 
αρμόζει σε μια ευρωπαϊκή χώρα. 
Πιθανότερο υποψήφιο όνομα της 
νέας γιορτής φαίνεται να είναι τα 
«Γιορτούγεννα». Ήδη έχει ζητηθεί 
από τις ΜΚΟ, τις οργανώσεις ατομι-
κών δικαιωμάτων και τους μεγά-
λους ομίλους πολυκαταστημάτων 
που δραστηριοποιούνται στη χώρα 
να συμβάλουν στη σχετική δημό-
σια διαβούλευση.

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Μετά τις αλλεπάλληλες καταγ-
γελίες πολιτών, περιβαλλοντι-
κών και τοπικών οργανώσεων, 
από πολλές χώρες, προς την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, για την χω-
ροθέτηση μεγάλων Αιολικών 
Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) σε προ-
στατευόμενες περιοχές και κυ-
ρίως σε περιοχές του δικτύου 
NATURA, πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα σεμινάριο - συνά-
ντηση εργασίας για το θέμα. Ο 
τίτλος του ήταν: «Καλές πρα-
κτικές για τη διατήρηση και 
προστασία της βιοποικιλότη-
τας  κατά την ανάπτυξη αιολι-
κών πηγών ενέργειας». Η έναρ-
ξη του σεμιναρίου από τον ανα-
πληρωτή υπουργό Περιβάλλο-
ντος Σ. Φάμελλο και η παρουσία 
διευθυντών της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής δείχνει την σημαντι-
κότητά του. 

Τ 

ο υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) επέλεξε το σε-
μινάριο να είναι κλειστό, 

επικαλούμενο τις λίγες θέσεις στο 
αμφιθέατρο, και αυτό δημιούργη-
σε αντιδράσεις και καταγγελίες από 
τοπικούς φορείς που εναντιώνο-
νται στα αιολικά. Εν τούτοις είχε εν-
διαφέρον, καθώς για πρώτη φορά 
προσεγγίστηκε το ζήτημα τόσο 
αναλυτικά στην χώρα μας. Έγιναν 
εκτενείς παρουσιάσεις για τις επι-
πτώσεις στην βιοποικιλότητα, την 
διαδικασία περιβαλλοντικής αδει-
οδότησης και τις επιπτώσεις από 
την τοποθέτηση και την λειτουρ-
γία των μεγάλων ανεμογεννητρι-
ών, από στελέχη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, του ΥΠΕΝ, της Ένωσης 
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), 
του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), πανεπιστημια-
κών, μελετητών, περιβαλλοντικών 
οργανώσεων (κυρίως της Ελληνι-
κής Ορνιθολογικής Εταιρείας και 
του WWF) και ξένων ορνιθολόγων 
από Μεγάλη Βρετανία, Ιρλανδία 
και Ισπανία.

Παρουσιάζονται στην συνέχεια 
μερικά από τα βασικά στοιχεία του 
σεμιναρίου:
• Η εισήγηση της Ορνιθολογικής 
και του Μουσείου Φυσικής Ιστο-
ρίας της Κρήτης ανέπτυξε τις δρα-
ματικές επιπτώσεις στα πουλιά από 
την τοποθέτηση ΑΣΠΗΕ στις ση-

μαντικότερες περιοχές για σοβαρά 
απειλούμενα είδη στην Κρήτη και 
στην Θράκη. Εστίασε κυρίως στην 
θανάτωση αρπακτικών πουλιών 
από πρόσκρουση στους έλικες των 
ανεμογεννητριών. Η παρουσία-
ση προκάλεσε αίσθηση για τις σο-
βαρές επιπτώσεις και ήρθε να συ-
μπληρώσει πρόσφατη έρευνα, σε 
επίπεδο διδακτορικού, του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, για την σχε-
δόν βέβαιη εξαφάνιση του μαυρό-
γυπα από την Θράκη1, σε μια περι-
οχή όπου αναμένεται να αδειοδο-
τηθούν πολλά ακόμη ΑΣΠΗΕ.
• Σε άλλες χώρες φαίνεται ότι 
έχουν προχωρήσει διαφορετικά. 
Δεν χωροθετούν ΑΣΠΗΕ σε περι-
οχές NATURA και επιπλέον ελέγ-
χουν την χωροθέτηση αιολικών 
βάσει χαρτών ευαισθησίας και 
αποκλεισμού (διαθέτοντας χάρτες 
φωλιάσματος και χρήσης του χώ-
ρου για τα απειλούμενα είδη)2  σε 
επίπεδο επικράτειας. Στην Ελλά-
δα αντιθέτως πραγματοποιούνται 
μελέτες Ειδικής Οικολογικής Αξι-
ολόγησης (συνήθως αναξιόπιστες 
και χωρίς ειδικό μηχανισμό ελέγ-
χου τους) μόνο σε επίπεδο περιο-
χών NATURA.
• Παρουσιάστηκαν επίσης κά-
ποια πιλοτικά ερευνητικά συστή-
ματα αναγνώρισης της προσέγγι-
σης πουλιών που επιβραδύνουν 
την κίνηση των ανεμογεννητριών. 
Φαίνεται όμως ότι αυτά τα συστή-
ματα  μπορούν να έχουν κάποιο 

αποτέλεσμα μόνο σε μεγάλα είδη 
και δεν καλύπτουν μικρότερα είδη 
ή τον κίνδυνο πρόσκρουσης κατά 
την νυκτερινή μετανάστευση και 
των νυκτερίδων, οι οποίες επίσης 
απειλούνται σοβαρά.
• Άλλα ζητήματα, όπως η διάνοι-
ξη πολλών χιλιομέτρων δρόμων σε 
απρόσιτες κορυφές και επικλινείς 
πλαγιές σε βουνά όπως στην Μάνη, 
τον Βούρινο και την Σαμοθράκη 
δεν παρουσιάστηκαν. Το θέμα έθι-
ξαν υπηρεσιακοί παράγοντες απο-
κεντρωμένων διοικήσεων και δα-
σαρχείων αναρωτώμενοι, υπό αυ-
τές τις συνθήκες,  τι είναι αυτό που 
διαφοροποιεί τις προστατευόμενες 

περιοχές από τις άλλες.
• Από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
παρουσιάστηκαν οι οδηγίες που 
έχει εκπονήσει για την σωστή χω-
ροθέτηση των ΑΣΠΗΕ. Πρόκειται 
για μια σωστή και σφαιρική προ-
σέγγιση, που θέτει επαρκώς και τα 
ζητήματα βιοποικιλότητας. Αυτή 
η έκθεση έχει υιοθετηθεί εδώ και 
πολλά χρόνια και σήμερα αναθε-
ωρείται. Τότε είχε αφαιρεθεί από το 
τελικό προσχέδιο το παράρτημα με 
τις προτεινόμενες αποστάσεις των 
ανεμογεννητριών από τις θέσεις 
φωλιάσματος απειλούμενων ειδών. 
Προφανώς αυτή η παράληψη έγινε 
υπό την πίεση των εταιρειών που 
παράγουν και τοποθετούν τα αιολι-
κά. Εν τούτοις, σε πολλές χώρες υι-
οθετήθηκαν ζώνες αποκλεισμού, 
λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απο-
στάσεις, όχι όμως και στην χώρα 
μας, όπου το χωροταξικό σχέδιο 
άφηνε σχεδόν ελεύθερη την χωρο-
θέτηση ΑΣΠΗΕ και ταυτόχρονα η 
φορμαλιστική και αδιάφορη γρα-
φειοκρατία δεν μπήκε στον κόπο να 
ελέγξει και να εξειδικεύσει τις προ-
διαγραφές των έργων.

Η πρόσφατη αναφορά του Πε-
ριφερειακού Χωροταξικού Σχεδί-
ου της Κρήτης για απαγόρευση το-
ποθέτησης ΑΣΠΗΕ στις περιοχές 
του δικτύου NATURA έχει δημι-
ουργήσει μεγάλη αναταραχή στον 
χώρο, καθώς προχωράει πολύ 
πέρα από το πολύ ελαστικό Εθνικό 
Χωροταξικό Σχέδιο. Ίσως αυτός να 

είναι ένας επιπλέον λόγος για την 
εξαγγελία, στο πλαίσιο του σεμινα-
ρίου, της αναθεώρησης του Εθνι-
κού Χωροταξικού Σχεδίου για τις 
ΑΠΕ από το γραφείο του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Η ΕΛΕΤΑΕΝ υπερασπίστη-
κε το παλιό χωροταξικό που επέ-
τρεπε την ελεύθερη σχεδόν τοπο-
θέτηση σε όλα τα βουνά. Άλλωστε, 
το κύριο ενδιαφέρον τους αυτήν 
την περίοδο είναι η αναδιάρθρω-
ση του τοπίου στην παραγωγή και 
διάθεση ενέργειας. Οι ίδιες εται-
ρείες, που μπήκαν στην αγορά με 
όχημα τα αιολικά, έχουν συστήσει 
εναλλακτικούς παρόχους ενέργει-
ας και ετοιμάζονται να αγοράσουν 
κάποιες από τις θερμοηλεκτρικές 
μονάδες που υποχρεώνεται η ΔΕΗ 
να πουλήσει. 

Μια σοβαρή παράμετρος έλει-
πε από το σεμινάριο και ας είναι 
πλέον καραμέλα στα χείλη των κυ-
βερνητικών:  αυτή της παραγω-
γικής ανασυγκρότησης. Η ανά-
γκη και το τεράστιο όφελος για την 
χώρα από την παραγωγή στην Ελ-
λάδα των αιολικών δεν αναφέρθη-
κε από τους ομιλητές. Η παραγω-
γή εδώ των αιολικών θα συνέβαλ-
λε στην ανάπτυξη της μηχανουργί-
ας. Τα ελληνικά αιολικά δεν μπορεί 
παρά να είναι μικρά και προσαρ-
μοσμένα στο τοπίο. Έτσι δεν θα 
χρειάζεται να ανοίγουν οι τεράστιοι 
δρόμοι στα βουνά. Τα μικρά αιολι-
κά π.χ. καθέτου άξονα μπορούν να 
τοποθετηθούν δίπλα στις μεγάλες 
εθνικές οδούς χωρίς επιπλέον δρό-
μους και καλώδια. Οι δυνατότητες 
για την παραγωγή τους υπάρχουν 
και κάποια βήματα έχουν ήδη γί-
νει, αλλά δεν στηρίχτηκαν κεντρικά. 
Μια σωστή περιβαλλοντική πολιτι-
κή πρέπει να συνδυάζει την προ-
στασία της βιοποικιλότητας και του 
τοπίου με τις ενδογενείς δυνατότη-
τες της ελληνικής βιομηχανίας.

Σημειώσεις: 
1. Ο μαυρόγυπας φωλιάζει μόνο 
στην Θράκη και στην Ισπανία στην 
Ευρώπη.
2. Ένας τέτοιος χάρτης ευαισθησί-
ας και ζωνών αποκλεισμού είχε 
προταθεί από την Ελληνική Ορνι-
θολογική Εταιρεία, ο οποίος όμως 
αντιμετωπίστηκε με ανησυχία από 
τους επενδυτές στα αιολικά και υπό 
την πίεσή τους δεν ελήφθη υπόψη 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος.

        ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Θα αναθεωρηθεί η ανεξέλεγκτη τοποθέτηση αιολικών;
Παραλειπόμενα από μια «συνάντηση εργασίας» του υπουργείου εργασίας και εκπροσώπων της ε.ε. για τα αιολικά. 

“ 
Μια παράμετρος 

έλειπε από το σε-

μινάριο και ας είναι 

καραμέλα στα χείλη 

των κυβερνητικών: 

Η παραγωγική ανα-

συγκρότηση. Το τε-

ράστιο όφελος για 

την χώρα από την 

παραγωγή στην Ελ-

λάδα των αιολικών 

δεν αναφέρθηκε 

από τους ομιλητές. 

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΥΠΕΝ επέλεξε το σεμινάριο να είναι κλειστό, επικαλούμενο τις λί-
γες θέσεις στο αμφιθέατρο, και αυτό δημιούργησε αντιδράσεις και καταγγελίες από τοπικούς φορείς που ενα-
ντιώνονται στα αιολικά. 

Του Δημήτρη Μπούσμπουρα
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Στις 13-14 Νοεμβρίου 2017 οργανώθηκε στην 
Κομοτηνή το Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συ-
νέδριο για τη Θράκη και την Ανατολική Μακε-
δονία. Μπορεί αυτό να καταγγέλθηκε, σε έναν 
βαθμό δικαίως, ως επικοινωνιακό τέχνασμα 
της κυβέρνησης, όμως για την απομακρυ-
σμένη μας περιφέρεια ήταν σίγουρα μια πρω-
τόγνωρη εμπειρία. Δεν είναι και λίγο πράγ-
μα να έρθουν για συναντήσεις εργασίας τό-
σοι υπουργοί και να μιλήσει ο πρωθυπουργός, 
χωρίς να είμαστε σε προεκλογική περίοδο!

Σ 

ε επίπεδο σημειολογίας και ηθικού, 
λοιπόν, δεν πήγε άσχημα. Το βασι-
κό όμως θέμα είναι αν προέκυψε 
κάτι και σε επίπεδο ουσίας. Εκεί λοι-

πόν τα πράγματα έχουν μία αναμφίλεκτη, γκρί-
ζα όψη. 

Πρώτα πρώτα, μια κυβέρνηση που οσονού-
πω κλείνει τρία χρόνια θητείας, δεν είναι λο-
γικό ακόμη να …ενημερώνεται από τους τοπι-
κούς φορείς. 

Επίσης, το επιχείρημα του Αλέξη Τσίπρα για 
περιφερειακό σχεδιασμό της ανάπτυξης (κι όχι 
στα γραφεία της Αττικής, όπως τόνισε ότι γινό-
ταν επί των προηγουμένων, κολακεύοντας τον 
αντιαθηναϊσμό των ντόπιων) είναι μια φούσκα, 
αφού κανένας σχεδιασμός δεν έγινε τις μέρες 
αυτές, αλλά και κανένας σχεδιασμός δεν χρει-
άζεται αυτοπρόσωπη παρουσία των υπουργών 
εκτός Αθηνών για να έχει περιφερειακές προ-
τεραιότητες. 

Τρίτον, και κυριότερο, κανείς δεν περιμένει 
να ακούσει για την ιδιαίτερη πατρίδα του μέτρα 
θεαματικά, που θα φρενάρουν την καθοδική 
της πορεία, τη στιγμή που βλέπει τη χώρα μας 
συνολικά να βυθίζεται επί μια οκταετία στη μι-
ζέρια της μνημονιακής πολιτικής. 

Τίποτε λοιπόν δεν υποσχέθηκε ο πρωθυ-
πουργός στην Κομοτηνή και καμία θετική έκ-
πληξη δεν έβγαλε η ομιλία του, αφού κάτι τέ-
τοιο δεν ήταν δυνατόν να συμβεί. Περιέγραψε 
απλώς με τα φωτεινότερα δυνατά χρώματα την 
προοπτική που παντού περιφέρει, επωφελού-
μενος στην πραγματικότητα όχι από την ευπι-
στία των ακροατηρίων, αλλά από την καθολική 
απόγνωση μπροστά στο πολιτικό αδιέξοδο και 
στην εικόνα της αντιπολίτευσης. Έτσι δεν πα-
ρέλειψε τις ατάκες για τα Paradise Papers, την 
υπεράκτια εταιρεία της Μαρέβας Μητσοτάκη 
κ.λπ., υπενθυμίζοντας στο κοινό την έλλειψη 
εναλλακτικών για τη διακυβέρνηση της χώρας. 

Κατά τα άλλα, αναφέρθηκε στον γεωπολιτι-
κό ρόλο της Θράκης, επισήμανε κάποια μικρά 
βήματα που όντως έγιναν σε επιμέρους θέμα-
τα και τόνισε την πραγματικά ελπιδοφόρα δη-
μιουργία νέου νοσοκομείου στην Κομοτηνή. 
Μόνο που εκεί η συμβολή της κυβέρνησης 
ήταν απλώς σε συμβουλευτικό επίπεδο και το 
χρήμα έρχεται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
Δεν νομίζω ότι ένας τέτοιος ρόλος, συμβούλου 

σε ιδιωτικό φορέα, μπορεί να είναι και καύχη-
μα για μια κυβέρνηση…

Πρακτικά, μία μόνο πρωτοβουλία ανα-
κοινώθηκε από το συνέδριο της Κομοτηνής: 
αυτή που αφορούσε στην εφαρμογή του ισλα-
μικού νόμου από τους μουφτήδες της Θράκης. 
Στο εξής, λοιπόν, η επιλογή ενός μουσουλ-
μάνου της περιοχής να πάει στον τοπικό μου-
φτή για ζητήματα οικογενειακού ή κληρονομι-
κού δικαίου θα είναι προαιρετική και μόνο με 
την προϋπόθεση της συμφωνίας των ενδιαφε-
ρομένων. Τι συνέβαινε μέχρι τώρα; Αυτό ακρι-
βώς! Απλώς δεν ήταν γραμμένο και γινόταν 
ατύπως, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται θέ-
ματα σαν κι αυτό της μουσουλμάνας κληρονό-
μου που πρόσφατα δικαιώθηκε στο Ευρωδικα-
στήριο και διεκδικεί τεράστια αποζημίωση από 
την Ελλάδα. Στο εξής, λοιπόν, θα νομοθετη-
θεί η προαιρετικότητα και θα διατυπωθεί (ελ-

πίζουμε) με τρόπο που ούτε τον μειονοτικό κό-
σμο θα δεσμεύει ούτε τον μουφτή θα απογυ-
μνώνει από τις δικαστικές του αρμοδιότητες. 

Πάντως, η υπερπροβολή του ζητήματος αυ-
τού στα ελλαδικά ΜΜΕ σκέπασε το μέγα σκάν-
δαλο που προωθείται από το υπουργείο Παι-
δείας, με το πιλοτικό πρόγραμμα του ΙΕΠ για δί-
γλωσσα νηπιαγωγεία. Είναι αυτή τη στιγμή το 
πιο επικίνδυνο θέμα που εξελίσσεται, μια κα-
θαρή συναλλαγή της κυβέρνησης με την Άγκυ-
ρα και ταυτόχρονα ένα έγκλημα εις βάρος όλης 
της τοπικής κοινωνίας και των εθνικών μας 
συμφερόντων. Το αντιπαρήλθε με έναν υπαι-
νιγμό μονάχα ο Τσίπρας στην ομιλία του, ανα-
φερόμενος σε μέτρα που προσαρμόζουν τα δη-
μόσια νηπιαγωγεία στις «ανάγκες» των μου-
σουλμανοπαίδων. Είναι πράγματι εντυπωσιακό 
το πώς αποφασίστηκαν οι ανάγκες των παιδιών 
ερήμην των ιδίων και των οικογενειών τους, 
στο εν Αθήναις γραφείο κάποιου Κουζέλη, Νο-
ταρά ή άλλου, που αν βρέθηκε ποτέ στη Θρά-
κη ήταν χάρη σε κάποιο χρυσοτόκο πρόγραμμα 
της ΕΕ. Και τώρα το ίδιο αυτό γραφείο πασχίζει 
με κάθε τρόπο να επιβάλει, ακόμη και με αντι-
συνταγματικές μεθοδεύσεις, στους νηπιαγω-
γούς της Θράκης, αυτό που απορρίπτουν καθο-
λικά, με συντριπτικές πλειοψηφίες…

Έχοντας ζήσει επί δεκαετίες τα καζάντια 
των προηγούμενων κυβερνήσεων, δεν θα 
θρηνήσουμε για τη σημερινή κατάσταση στη 
Θράκη. Προφανώς και δεν ανήκουμε σε κεί-
νους που αδημονούν να ξαναδούν τη γαλαζο-
πράσινη λοιμική στα πράγματα. Όμως οι γνω-
στές, έκτακτες συνθήκες που ρημάζουν την Ελ-
λάδα, σε έναν τόπο με περίπου μηδενικό τουρι-
σμό όπως η Θράκη – άρα χωρίς εναλλακτικές 
ενώπιον της κρίσης – και με τα γνωστά ζητή-
ματα ασφάλειας, δημιουργούν τοπικά ένα πρό-
βλημα πολύ πάνω από τις δυνατότητες των 
κρατούντων. Λύση δεν διαφαίνεται πουθενά.

Α 

ναρωτώμενος για πόσο ακό-
μα θα υπάρχει «αναλλοίωτο» 
αυτό το έθνος της παρακμής και 
αυτή η χώρα, όπως την γνωρί-

σαμε, ήρθε στο νου, «απρόσμενα», η αρι-
στουργηματική ταινία «Η έβδομη σφρα-
γίδα» του Ίνγκμαρ Μπέργκμαν. Εκεί, ως 
γνωστόν, ο ιππότης Αντώνιος και ο αγνω-
στικιστής ιπποκόμος του Γιονς επιστρέ-
φοντας από τις Σταυροφορίες συναντούν 
στο δρόμο τους τον μαυροντυμένο Θάνα-
το που ζητά από τους δύο συνταξιδιώτες 
να τον ακολουθήσουν, καθότι «το πεπρω-
μένον φυγείν αδύνατον». Ο ιππότης όμως 
του αντιπροτείνει να παίξουν μια παρτίδα 
σκάκι και αν κερδίσει, κερδίζει και τη ζωή 
του. Η παρτίδα ξεκινά, μένει όμως στη 
μέση και θα συνεχιστεί στη διάρκεια του 
περιπετειώδους συμβολικού ταξιδιού της 
επιστροφής στο ιπποτικό κάστρο. Τα ενα-
γώνια υπαρξιακά προβλήματα ταλαιπω-
ρούν τον ιππότη, μια και το μόνο που επι-
θυμεί πριν το τέλος του είναι η γνώση για 
το Θεό. Τελικά, στην αναζήτηση της ηρεμί-
ας του, όντας «φυλακισμένος ονείρων» 
καταφεύγει σε μια εκκλησία. Εκεί εξομο-
λογείται στον ιερέα, στον οποίο διηγείται 
τη στρατηγική που θα ακολουθήσει για 
να νικήσει στο σκάκι το Θάνατο. Όμως, ιε-
ρέας είναι ο ίδιος ο Θάνατος. Μέσα στην 
απόλυτη σιγή του Θεού, είναι τελικά ο 
Θάνατος που θριαμβεύει και είναι αυ-
τός που στην κορυφή ενός λόφου σέρνει 
τους ήρωες ενός συμβολικού δράματος 
στο χορό του θανάτου προς το άγνωστο.  
Τελικά, μήπως η τύχη της χώρας στις ημέ-
ρες μας μοιάζει όντως με μια παρτίδα σκά-
κι με το πεπρωμένο της;

Γ.Ρ.

«Ζω σ'έναν 
κόσμο 
φαντασμάτων»

Ανάπτυξη και Θράκη

“ 
Το επιχείρημα του Αλέ-

ξη Τσίπρα για περιφε-

ρειακό σχεδιασμό της 

ανάπτυξης (κι όχι στα 

γραφεία της Αττικής, 

όπως τόνισε ότι γινό-

ταν επί των προηγουμέ-

νων, κολακεύοντας τον 

αντιαθηναϊσμό των ντό-

πιων) είναι μια φού-

σκα...

Κενές εξαγγελίες μπροστά σ' ένα παραπαίον σκηνικό

Του Κώστα Καραΐσκου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ              ΠΟΛΙΤΙΚΗ         

«Παγερά αδιάφορος», δήλωσε ο 
Δήμαρχος Θεσσαλονίκης για τις 
εγχώριες αντιδράσεις που προκά-
λεσαν οι δηλώσεις του, κατά την 
επίσημη επίσκεψή του στην ΠΓΔΜ, 
όπου για άλλη μια φορά αποκάλε-
σε τη γειτονική χώρα «Μακεδο-
νία»... 

Κ 

ι αυτό παρά το γεγο-
νός ότι ακόμα και η ίδια 
η σκοπιανή κυβέρνη-
ση έχει ρίξει τους τό-

νους σε σχέση με το ζήτημα της 
ονομασίας και βρίσκεται σε εξέ-
λιξη μια διπλωματική πρωτοβου-
λία για την επαναπροσέγγιση των 
δύο χωρών και την εύρεση αμοι-
βαία αποδεκτής λύσης στο ζήτημα, 
το οποίο, ας μην ξεχνάμε, έχει δυ-
ναμιτίσει οποιαδήποτε προοπτική 
βαλκανικής στρατηγικής της χώ-
ρας μας.  Δεν θα σχολιάσουμε την 
προσωπική επιλογή του Γ. Μπου-
τάρη, να ταυτίζεται με τους αλυτρω-
τικούς κύκλους της όμορης χώρας 
–εξάλλου, από καιρό έχει δείξει 

την προτίμησή του στους επεκτα-
τισμούς των γειτόνων, όπως για 
παράδειγμα την ταύτισή του με το 
ιστορικό αφήγημα που προωθεί το 
νεοθωμανικό αυταρχικό καθεστώς 
για την ίδια τη Θεσσαλονίκη. Εξάλ-
λου, είναι δικαίωμά του να εκτίθε-
ται απέναντι σε αυτούς που τον ψή-
φισαν, αλλά και απέναντι στην ίδια 
του την παράταξη, με τις πολιτικές 
του επιλογές.

Αυτό όμως που θα σχολιάσου-
με είναι η σοβαρή θεσμική διάστα-
ση που έχουν πάρει αυτά τα ατοπή-
ματα Μπουτάρη: Διότι οι επισκέ-
ψεις του είναι επίσημες, δεν εκ-
προσωπεί δηλαδή τον εαυτό του, 
αλλά την πόλη, και εν γένει τη 
χώρα, η οποία έχει επίσημη και πά-
για θέση σε σχέση με το ζήτημα. Εί-
ναι επομένως εξόχως πραξικοπη-
ματική η επιλογή του, να μεταβαί-
νει στην ΠΓΔΜ και να προωθεί από-
ψεις που δεν είναι καν απόψεις της 
παράταξής του, καθώς, προφανώς, 
ούτε μετεκλογικά, ούτε προεκλογι-
κά υπάρχει τέτοια απόφαση.

Δεύτερον, το θεσμικό ατόπη-
μα του Γιάννη Μπουτάρη έχει επα-
ναληφθεί. Πέρυσι τον Αύγουστο, 
οπότε και επισκέφθηκε ξανά την 
ΠΓΔΜ, προκάλεσε  το ίδιο πρόβλη-
μα με τις δηλώσεις του, για να επι-
στρέψει και να… απολογηθεί στο 
δημοτικό συμβούλιο, στις 29 Αυ-
γούστου 2016, λέγοντας ότι δι-
έπραξε παρατυπία. Μεταφέρου-
με αυτούσιο το απόσπασμα από τα 
πρακτικά του δημοτικού συμβουλί-
ου, προς αποφυγή παρεξηγήσεων: 
«Είπα κάμποσες φορές το, σε μία 
συνέντευξη που έδωσα εκεί ,στο, 

σε μία τηλεόραση, όπου το κύριο 
πράγμα που τόνιζα είναι ότι ανα-
ρωτιέμαι γιατί εσείς ως Σλάβοι δεν 
αναδεικνύετε την δική σας ιστορία, 
πρέπει να είστε περήφανοι που εί-
στε Σλάβοι, και απλώς αναζητείτε 
να κλέψετε ιστορικά αυτά τα ιστορι-
κά στοιχεία και να λέτε ότι είσαστε 
απόγονοι του Μέγα Αλέξανδρου. 
Εάν έχετε πάει ποτέ στα Σκόπια 
θα σας πιάσουν τα γέλια. Μιλάμε 
για απίστευτη κατάσταση. Και είπα 
πράγματι πολλές φορές στη συνέ-
ντευξη, πολλές φορές, μπορεί να 
το είπα δύο και τρεις. Άλλες φορές 

έλεγα Σκόπια, άλλες φορές έλε-
γα Μακεδονία, άλλες φορές έλεγα 
Σλαβομακεδονία, λοιπόν, εάν ενό-
χλησε κάποιον αυτό το πράγμα λυ-
πάμαι πάρα πολύ».

Υπάρχει, δηλαδή, και δεύτερο 
θεσμικό ζήτημα: Ο δήμαρχος γρά-
φει στα παλιά του τα παπούτσια το 
Σώμα, ισχυρίζεται άλλα αντί άλ-
λων ενώπιόν του και από εκεί και 
πέρα πράττει αυθαίρετα, βάσει των 
προσωπικών του διαθέσεων. Ωστό-
σο, δεν ζούμε σε κάποια εποχή του 
Μεσαίωνα, ή της Τουρκοκρατίας, 
για να είναι προσωποπαγή τα αξι-
ώματα και να εξαρτώνται από τη 
βούληση εκείνου που τα κατέχει. 
Και αυτά που κάνει ο δήμαρχος δεν 
συμβαίνουν σε καμιά άλλη σοβαρή 
χώρα του κόσμου. Κι ας είναι εκεί-
νος που συχνά πυκνά εκθειάζει τη 
θεσμική σοβαρότητα των υπολοί-
πων χωρών της Ε.Ε., ενώ την ίδια 
στιγμή εκθέτει την ίδια του τη χώρα.

Δημοτική Κίνηση
Μένουμε Θεσσαλονίκη

Μπουτάρης και Σκοπιανό: Μια ιστορία θεσμικών ολισθημάτων

Τράπεζες και Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Τι συμβαίνει στην πραγματικότητα; 

Όλο το 2017 από τα ΜΜΕ ακούγαμε 
ότι επιτέλους ψηφίστηκε νόμος για 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφο-
ρών των δανειοληπτών με τις τράπε-
ζες, που θα έδιδε τη δυνατότητα απο-
φυγής της πολύχρονης δικαστικής δι-
αδικασίας και θα έλυνε τα χέρια των 
στελεχών των τραπεζών. Η αντίληψη 
που έχει κάποιος είναι ότι, για πρώτη 
φορά, τράπεζες και δανειολήπτες μπο-
ρούν να λύσουν τις διαφορές τους χω-
ρίς την ταλαιπωρία της δικαστικής δι-
αμάχης. Η πραγματικότητα βέβαια εί-
ναι τελείως διαφορετική και ως συνή-
θως οι δανειολήπτες βομβαρδίζονται 
από «μισές αλήθειες», δεδομένου ότι 
εξωδικαστική επίλυση των ιδιωτικών 
διαφορών προβλέπεται εδώ και χρό-
νια σε αρκετά νομοθετήματα.

Ε 

νδεικτικά αναφέρουμε ότι, ήδη 
από το 2010, υπάρχει ο νόμος 
3898/2010, ο οποίος, σε εκτέλε-
ση κοινοτικής οδηγίας (2008/52/

ΕΚ), δίδει τη δυνατότητα να λυθεί η διαφορά 
σύντομα με τον θεσμό της διαμεσολάβησης. 
Η παραπάνω διαδικασία πραγματώνεται με 
τη βοήθεια κοινά αποδεκτού πιστοποιημέ-

νου διαμεσολαβητή. Η διαδικασία μπορεί 
να τερματιστεί ακόμη και αυθημερόν και το 
συνταχθέν πρακτικό έχει ουσιαστικά ισχύ 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Επίσης 
ο ΚΠολΔ, στο άρθρο 214Β, εδώ και πολλά 
χρόνια δίδει τη δυνατότητα στα δύο μέρη να 
λύσουν τη διαφορά τους ενώπιον κάποιου 
δικαστή, ο οποίος ενεργεί ουσιαστικά ως 
«διαιτητής» ανάμεσά τους, αποφεύγοντας 
τη μακροχρόνια και πολυδάπανη δικαστι-
κή αντιδικία.

Ακόμη και ο νόμος για τα υπερχρεωμέ-
να νοικοκυριά, ο Νόμος Κατσέλη, όπως τον 
ξέρουμε (νόμος 3869/2010 με τις τροπο-
ποιήσεις του), στην αρχική του μορφή προ-
έβλεπε υποχρεωτικά στάδιο εξωδικαστικής 
επίλυσης. Το παραπάνω προδικαστικό στά-

διο προέβλεπε και την υποχρεωτική μάλι-
στα σύνταξη-υπογραφή σχετικού πρακτι-
κού. Ουσιαστικά, βέβαια, καμία συμφωνία 
δεν γινόταν και όλες οι αιτήσεις μοιραία κα-
τέληγαν στις αίθουσες των ειρηνοδικείων, 
φορτώνοντας τα πινάκια και οδηγώντας σε 
υπερβολικά μεγάλες χρονικές καθυστερή-
σεις.

Ο λόγος που ο εξωδικαστικός τρόπος 
επίλυσης των διαφορών με τις τράπεζες δεν 
έχει εφαρμοστεί είναι πολύ απλός: Δεν τον 
αποδέχονται ούτε στο ελάχιστο τα στελέχη 
των τραπεζών, τα οποία έχουν συνηθίσει να 
«ρυθμίζουν» τα δάνεια από θέση ισχύος και 
ουσιαστικά να επιβάλουν την θέλησή τους 
στους δανειολήπτες. Τα στελέχη των τρα-
πεζών λοιπόν αρνούνται πεισματικά να δε-

χθούν μια διαδικασία όπου τα δύο μέρη εί-
ναι ισότιμα. Προτιμούν να δίδουν έτοιμα, 
από πριν, διατυπωμένα κείμενα ρυθμίσε-
ων, τα οποία οι δανειολήπτες αποδέχονται 
χωρίς να μπορούν να διαπραγματευθούν 
το παραμικρό, συχνά μάλιστα δεν  παίρνουν 
ούτε καν αντίγραφο για να ξέρουν τι έχουν 
υπογράψει. Η παραπάνω απροθυμία, μαζί 
με την άγνοια των νόμων και την ευθυνοφο-
βία των τραπεζικών στελεχών, έχει ωτε φά-
κτο καταργήσει  την όποια ισότιμη διαπραγ-
μάτευση και εξωδικαστική επίλυση των δι-
αφορών μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη.

Χρειάζεται εκπαίδευση και γνώση του 
αντικειμένου από τους υπαλλήλους των 
τραπεζών. Επίσης, από την πλευρά των δα-
νειοληπτών χρειάζεται γνώση των δικαιω-
μάτων τους. Πάνω από όλα είναι αναγκαία 
η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς, 
προκειμένου να λύνονται οι διαφορές εξω-
δικαστικά, χωρίς να χρειάζεται η πολύχρο-
νη, πολυδάπανη και επίπονη δικαστική δι-
αδικασία. Δυστυχώς, ένα μεγάλο κομμάτι 
των δανειοληπτών δεν ασκεί τα δικαιώμα-
τά του έναντι των τραπεζών και τις αντιμετω-
πίζει σαν να ασκούν δημόσια εξουσία, ενώ 
είναι ιδιωτικές ανώνυμες εταιρείες με σκο-
πό το κέρδος.

* Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω

Του Δημήτριου Χρ. Αλβανού*
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Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ απέσυρε, για 
να επαναφέρει εν ευθέτω χρόνω και να 
ψηφιστεί, τροποποίηση του συνδικαλι-
στικού νόμου, με την οποία, για την κή-
ρυξη απεργίας απαιτείται το 50% των τα-
μειακώς εντάξει μελών των πρωτοβάθμι-
ων σωματείων.

Τ 

ο δικαίωμα στην απεργία και η 
απεργία η ίδια, ως βιωματική και 
συμβολική τελετουργία του εργατι-
κού κινήματος, είναι μια ουσιαστι-

κή παρακαταθήκη των εργαζομένων. Εγγρά-
φεται στις ηρωικές στιγμές των ανθρώπων 
να διεκδικούν το δίκιο τους και οποιαδήπο-
τε ενοχοποίηση και συκοφαντία τους αποτε-
λεί διαγραφή της μνήμης τους και των συλ-
λογικών αγώνων για αντίσταση και δημιουρ-
γία καλύτερων συνθηκών ζωής.

Σαφέστατα όμως, η αλλοτρίωση και ο εκ-
φυλισμός του συνδικαλισμού στην Ελλάδα 
ακολούθησε την πολιτισμική παρακμή, την 
πολιτική απάθεια και την κοινωνική αμνη-
σία της αξιοποίησης του συλλογικού μόχθου 
για ένα καλύτερο αύριο. 

Τα χρόνια της ανέμελης ανάπτυξης, πολ-
λές φορές ο συνδικαλισμός και οι απεργί-
ες είχαν πιάσει ποσοστά πολύ πιο ψηλά, συ-
γκρινόμενες με την τελευταία τριετία. Δεν εί-
ναι παράδοξο, όταν η ανεργία μαστίζει τον 
κόσμο και η χώρα καταρρέει, οι απεργίες και 
οι διαδηλώσεις να είναι μηδαμινές; Κι όμως, 
η κρίση και τα μνημόνια ήρθαν να αγκαλια-
στούν με ένα, κατάλληλο για την πολιτική 
τους, συνδικαλιστικό κίνημα. Όταν η συμφω-
νία κράτους-εργοδοτών-εργαζομένων ικα-
νοποιούσε την ισορροπία του συστήματος, 
η απεργία ήταν το αναμενόμενο επεισόδιο 
πριν υπογραφούν οι συλλογικές συμβάσεις. 

Αυτό το προσυμφωνημένο και αμοιβαία 
αποδεκτό τοτέμ της απεργίας, όπως κατά-
ντησε, μοιάζει να διαπραγματεύονται οι δύο 
πλευρές: κυβέρνηση και συνδικαλιστικές 
παρατάξεις-κόμματα. Αυτό που είναι ενδια-
φέρον είναι τα επιχειρήματα των δύο πλευ-
ρών, που μόνο απογοήτευση και θλίψη προ-
καλούν.

Η τροπολογία για τις απεργίες αποτελεί 
απαίτηση ήδη από το πρώτο μνημόνιο, αλλά 
τώρα είναι η κατάλληλη να περάσει, καθώς 
ο ΣΥΡΙΖΑ, «περνά τα πάντα και συμφέρει», 
για τους θεσμούς. Η επιχειρηματολογία κυ-
βερνητικών στελεχών είναι ότι, το ποσοστό 
που θέτει η τροπολογία, θα συμβάλει στη μα-
ζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος, 
καθώς και στην εξάπλωση της δημοκρατίας 
(sic) εντός των συνδικάτων! Για τους εργαζό-
μενους το κάνουν, δηλαδή. Για να μην τους 
εκμεταλλεύεται μια μικρή μειοψηφία. 

Βέβαια, η μαζικοποίηση των εργατικών 
αγώνων δεν είναι ζήτημα αριθμών και ποσο-
στών, αλλά ουσίας, έμπνευσης και νοήματος. 

Έτσι, η τσαρλατάνικη οπερέτα του ΣΥΡΙΖΑ 
προκαλεί τους συνδικαλιστές, με έναν ανορ-
θόδοξο τρόπο: Εμείς είμαστε πιο δημοκράτες 
από εσάς. 

Από την άλλη πλευρά, ξεσηκώθηκαν δι-
αμαρτυρίες από όλους  σχεδόν τους κομμα-
τικούς συνδικαλιστές. Οι οποίοι, στην ουσία, 
θέλουν να συνεχίσουν να αποφασίζουν με 
την ελάχιστη πλειοψηφία για κρίσιμα ζητή-
ματα. Άλλωστε, γνωρίζουν ότι με το 50% εί-
ναι σχεδόν αδύνατο να συγκεντρώσουν τα 
ταμειακώς εντάξει μέλη ενός σωματείου. Το 
πρόβλημα, δηλαδή, για τις ηγεσίες των σω-

ματείων, δεν είναι η παρακμή, η απομαζικο-
ποίηση και ο αποσυνδικαλισμός, αλλά μόνο 
εκείνο το ελάχιστο ποσοστό που θα τους επι-
τρέπει να προστατεύουν την «ιερή αγελάδα» 
μιας άνευρης μαγικής μεταφυσικής, όπως 
κατάντησε η απεργία.

Συμβολικά, μοιάζει να μαλώνουν για ένα 
αδειανό πουκάμισο. Μια μάχη με ανεμόμυ-
λους, μια ανάγκη να «συμφωνήσουν» οι δυο 
πλευρές ότι θα συνεχίσουν να διαφωνούν 
μέσα σε ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο, που 
ελάχιστα έχει νόημα για πολλούς ρημαγμέ-
νους οικονομικά εργαζόμενους.

Ο εγκλωβισμός στο ολοκληρωτικό μονο-
πώλιο της απεργίας, στις περισσότερες περι-
πτώσεις συμφέρει την κυριαρχία της εξουσί-
ας. Οι τρόποι δράσης των εργαζομένων χρει-
άζεται να πάνε πέρα από αυτές, όπως έδει-
ξε η αποτελεσματικότητα των διαμαρτυριών 
στις παρελάσεις, τα πειράματα αυτοδιαχείρι-
σης και συνεργασίας, η Κερατέα, οι Σκουριές, 
ή ακόμα και η Ε.Ρ.Τ.

Η σύνδεση με τις μνήμες και τους τόπους, 
η εξάπλωση της δημοκρατίας στα σωματεία, 
όχι με νόμο, αλλά ως τρόπος συνύπαρξης, 
ίσως μπορεί να αποδειχτεί πιο ανησυχητικός 
για τους κυβερνώντες. Ίσως τότε οι απεργί-
ες αποκτήσουν και πάλι νόημα και ίσως τότε 
να αποφασίζονται όχι με το 20%, ούτε με το 
50%, αλλά με το 100% της πίστης σε μια δί-
καιη, αγωνιστική και πολιτισμικά αναγεννη-
μένη πατρίδα. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, 
όλες οι πλευρές θα παίζουν το βολικό παιγνί-
δι μιας αντιμαχίας που θα βαθαίνει την κυ-
ριαρχία των μετααποικιοκρατών και της κυ-
βέρνησης, των οικονομικών κοράκων και 
των μικρομέγαλων κομματικών εργατοπα-
τέρων. 

Η 

εργασιακή ενσωμάτωση 
των εκατομμυρίων μετανα-
στών και προσφύγων  στη 
γερμανική οικονομία ήταν 

ίσως ο σημαντικότερος λόγος που η κα-
γκελάριος Μέρκελ άνοιξε τα γερμανι-
κά σύνορα τον Σεπτέμβριο του 2015. 
Όμως, μετά από δύο χρόνια πολιτικής 
ενσωμάτωσης μεταναστών, στο πλαί-
σιο προγραμμάτων όπως το «Work and 
Integration for Refugees» (W.I.R.), γί-
νεται όλο και πιο σαφές ότι ο κίνδυνος 
παταγώδους αποτυχίας του προγράμμα-
τος είναι προ των πυλών. Στο Αμβούρ-
γο, που είναι μια από τις πιο φιλομετα-
ναστευτικές πόλεις της Γερμανίας, μέ-
χρι τον περασμένο Αύγουστο, από τους 
7.024 υποψήφιους για προσφερόμενες 
θέσεις εργασίας μόνο οι 337 σχετίζο-
νταν με τους μετανάστες.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Prognos 
της Βασιλείας, ως το 2030, θα λείπουν 
από τη γερμανική αγορά εργασίας μέ-
χρι και τρία εκατομμύρια εργάτες, τεχνι-
κοί και ερευνητές – εξαιτίας κυρίως της 
γήρανσης του πληθυσμού. Για πολλές 
γερμανικές επιχειρήσεις, μάλιστα, το 
ενδεχόμενο έλλειψης εργατικών θέσε-
ων αποτελεί στο μεταξύ το μεγαλύτερο 
ρίσκο στην οικονομική τους ανάπτυξη. 
Το εμπορικό επιμελητήριο του Αμβούρ-
γο υπολογίζει ότι κάθε δεύτερη επιχεί-
ρηση στο Αμβούργο δεν θα μπορεί μα-
κροπρόθεσμα να καλύψει θέσεις εργα-
σίας.    

Αυτό που προβληματίζει όμως εί-
ναι αν η Γερμανία, μπροστά στην επικεί-
μενη έλλειψη εξειδικευμένων θέσεων 
εργασίας, αποφασίσει να στρέψει περισ-
σότερο την προσοχή της στο εργατικό 
δυναμικό άλλων ευρωπαϊκών χωρών, 
με υψηλά ποσοστά ανεργίας και ιδιαίτε-
ρα στους νέους με έτοιμη την επαγγελ-
ματική τους κατάρτιση. Σε μια τέτοια πε-
ρίπτωση, είναι σαφές ότι η Ελλάδα, με 
την εν γένει προβληματική της οικονο-
μία, θα είναι πρώτη στο γερμανικό στό-
χαστρο, καθώς δεν θα χρειαστούν τα δι-
σεκατομμύρια ευρώ που ξοδεύει σήμε-
ρα για την επαγγελματική αξιοποίηση 
των «νέων Γερμανών». 

Β.Σ.

Η γερμανική 
αγορά 
εργασίας και η 
ενσωμάτωση των 
μεταναστών

Συνδικαλιστικός νόμος και απεργία

“ 
Συμβολικά, μοιάζει 

να μαλώνουν για ένα 

αδειανό πουκάμισο. Μια 

μάχη με ανεμόμυλους, 

μια ανάγκη να «συμφω-

νήσουν» οι δυο πλευ-

ρές ότι θα συνεχίσουν 

να διαφωνούν μέσα 

σε ένα κοινά αποδεκτό 

πλαίσιο που ελάχιστα 

έχει νόημα για πολλούς 

ρημαγμένους οικονομι-

κά εργαζόμενους.

Παλιός διάλογος σε νέες ανάγκες

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

ΕΡΓΑΣΙΑ

Η τροπολογία για τις απεργίες αποτελεί απαίτηση ήδη από το πρώτο μνημόνιο, αλλά τώρα εί-
ναι η κατάλληλη να περάσει, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ, «περνά τα πάντα και συμφέρει», για τους θε-
σμούς.
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Πριν από μερικούς μήνες είχε ξε-
σπάσει μείζον θέμα μεταξύ Τουρ-
κίας και Ε.Ε., καθώς Γερμανία 
και Ολλανδία είχαν απαγορεύ-
σει τις προεκλογικές συγκεντρώ-
σεις που είχε οργανώσει το κόμ-
μα του Ερντογάν, υπέρ του «Ναι», 
στο δημοψήφισμα που απέδω-
σε εν τέλει υπερεξουσίες στον 
νέο Σουλτάνο. Το επιχείρημα αυ-
τών των ευρωπαϊκών κυβερνή-
σεων ήταν ότι η στάση του Ερντο-
γάν ήταν αδιανόητη για ξένο ηγέ-
τη, που επιδίωκε να μεταφέρει 
μια εσωτερική πολιτική αντιπα-
ράθεση στο Άμστερνταμ ή στο Βε-
ρολίνο, με τους πολιτικούς του να 
οργανώνουν καθεστωτικές φιέ-
στες σαν να βρίσκονται μέσα στην 
Τουρκία, αδιαφορώντας για το αν 
βρίσκονται σε ξένες επικράτειες.   

Κ 

ι όμως αυτή ήταν, και 
παραμένει, πάγια αντί-
ληψη του κυβερνώ-
ντος κόμματος AKP, και 

του νεοσουλτάνου: Τη βλέπουν 
ως ένα είδος «τουρκικής παγκο-
σμιοποίησης», την υπέρβαση των 
εθνικών συνόρων και την εξά-
πλωση της πολιτικής, οικονομι-
κής και πολιτιστικής επιρροής του 
καθεστώτος, όπου υπάρχει κοινό-
τητα Τούρκων, καθώς και την ανά-
δειξη του Ερντογάν ως «προστά-
τη» όλων των μουσουλμάνων εν 
γένει. 

Ό,τι δεν τον είχε αφήσει να κά-
νει η Γερμανία και η Ολλανδία 
κατά την προεκλογική εκστρα-
τεία του δημοψηφίσματος, του δί-
νει το δικαίωμα να το πράξει η Ελ-
λάδα σήμερα. Έτσι, λίγο ως πολύ, 
ο Τούρκος πρόεδρος πραγματο-
ποιεί επίσημη επίσκεψη στη χώρα 
μας για να... αμφισβητήσει τα σύ-
νορά της, αλλά και να κάνει μια 
φιέστα στη Θράκη αντίστοιχη με 
εκείνες που ετοίμαζε στο Βερολί-
νο και το Άμστερνταμ. Μόνο που 
εδώ δεν μιλάμε για «εξωτερικές 
σχέσεις» και τη χρησιμοποίηση 
των κοινοτήτων μεταναστών ως 
μοχλό πίεσης, αλλά για τον πάγιο 
τουρκικό επεκτατισμό, που αξιώ-
νει, αργά αλλά μεθοδικά, την ντε 
φάκτο αυτονόμηση της Θράκης, 
καθώς και την ακραία σχετικο-

ποίηση της ελληνικής κυριαρχίας 
στο Αιγαίο.  

Αναμφίβολα, ο τρόπος με τον 
οποίον πολιτεύεται ο Ερντογάν τα 
τελευταία χρόνια, έχει προκαλέ-
σει μεγάλες διαψεύσεις σε όλη 
τη Δύση, φυσικά και στην Ελλά-
δα: Αυτός που διαφημιζόταν πριν 
λίγα χρόνια ως μέγιστος παράγο-
ντας εκδημοκρατισμού και εγγυ-
ητής για τον φιλοδυτικό προσα-
νατολισμό της γείτονος, εν τέλει 
ήταν εκείνος που θα την εκτρέψει 
σε ένα ισλαμικό αυταρχικό καθε-
στώς, αποφασιστικά στραμμένο 
προς την Ανατολή, που αξιώνει 
μάλιστα να την εκπροσωπήσει κε-

ντρικά στην αντιπαράθεσή της με 
τη Δύση. 

Αναμφίβολα πρόκειται για το 
μεγάλο βατερλώ του παγκοσμι-
οποιητικού α-εθνισμού, ο οποίος 
έχει καταλάβει σαν σε παραζάλη 
τα μυαλά των ευρωπαϊκών ιθυ-
νουσών τάξεων. Εξάλλου, η εντα-
ξιακή πορεία της Τουρκίας στην 
Ε.Ε., που θεμελιώθηκε στην πε-
ποίθηση ότι κάθε θηριώδης επε-
κτατισμός μπορεί να εξημερωθεί 
στην προοπτική των μπίζνες, ήταν 
προϊόν αυτής ακριβώς της «παρα-
νόησης».   

Πόσο κόστισε, όμως, 
και σε ποιον; 

Οι Γερμανοί, λόγου χάρη, την πλή-
ρωσαν με την παρούσα εσωτερι-
κή τους πολιτική κρίση. Αρχικώς 
το γερμανικό κράτος και κεφά-
λαιο είδαν στην προσέγγιση Τουρ-
κίας και Ε.Ε. μια ευκαιρία να ανα-
βιώσει το Drang nach Südosten 
του Κάιζερ: Οι διακρατικές οικονο-
μικές συναλλαγές εκτοξεύθηκαν, 
ενώ πύκνωσαν οι διπλωματικές 
σχέσεις και οι κοινές πρωτοβουλί-
ες. Μέχρι και το κρατίδιο του Κοσό-
βου έθεσαν υπό καθεστώς άτυπης 
συγκυριαρχίας. Ως κερασάκι στην 
τούρτα λειτουργούσαν οι ακμά-
ζουσες κοινότητες των Τούρκων 
εμιγκρέδων στις γερμανικές πό-
λεις, για τις οποίες αναμενόταν ότι 
θα ενσωματωθούν στην εκεί κοι-
νωνία με την ίδια αρμονία που ταί-
ριαξε ο Μεσούτ Οζίλ στην εθνική 
ομάδα ποδοσφαίρου. Βέβαια, το 
αισιόδοξο σενάριο δεν ευοδώθη-
κε, οι γερμανοτουρκικές σχέσεις 
έχουν αγγίξει το ναδίρ πολλών δε-
καετιών και η πολιτιστική ασυμ-
φωνία μεταξύ πληθυσμών που πι-
σωγυρίζουν σε μορφές θρησκευ-
τικού ολοκληρωτισμού και των 
μεταμοντέρνων Γερμανών, δυνα-

μιτίζουν την εσωτερική συνοχή 
της χώρας. Σαν συνέπεια του τε-
λευταίου, αναδύεται και το AFD, 
που πριόνισε στις τελευταίες εκλο-
γές το δεξί πόδι του άλλοτε κραται-
ού μερκελισμού, βυθίζοντας προς 
ώρας τη Γερμανία σε ακυβερνη-
σία. Ιδού πως εξελίχθηκε εν τοις 
πράγμασι η διάψευση της θεωρί-
ας ότι «το εμπόριο θα υποκαταστή-
σει τους γεωπολιτικούς ανταγωνι-
σμούς» στη Γερμανία.  

Μπροστά όμως σε αυτό που 
παθαίνει η Ελλάδα, οι γερμανι-
κές περιπέτειες φαντάζουν ως 
μια απλή ίωση. Γιατί εδώ δεν παί-
ζεται απλώς η ισορροπία ενός κα-
τεστημένου, αλλά η ίδια η ακε-
ραιότητα της χώρας. Που καλείται 
από τον ίδιο τον Ερντογάν να γίνει 
αντικείμενο... διαπραγμάτευσης 
και «επικαιροποίησης» στο πλαί-
σιο μιας φιλικής, επίσημης επί-
σκεψης. Πού να μην ήταν και φιλι-
κή, δηλαδή...  

Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, 
στην Ελλάδα, από τον πρωθυ-
πουργό, την επιχειρηματική ελίτ, 
μέχρι τους μπάχαλους πελταστές 
του Πολυτεχνείου και τους αντιφά 
εθελοντές του νεοθωμανισμού, 
όλοι μαζί επιμένουν στην ίδια κα-
ταστροφική αυταπάτη του παγκο-
σμιοποιητικού α-εθνισμού, παίζο-
ντας έτσι μια εκδοχή της κοκκινο-
σκουφίτσας που φλερτάρει με τον 
(γκρίζο) Λύκο. Σαν στους στίχους 
του Γιώργου Σκούρτη που ερμή-
νευσε ο Ξυλούρης:  

Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί 
σπαθιά κρατούσαν οι οχτροί 

κι εμείς τα πήραμε για φυλαχτά 
την άλλη μέρα...

Όταν η κοκκινοσκουφίτσα 
φλερτάρει μ’ έναν γκρίζο λύκο... 
Του Γιώργου Ρακκά

“ 
Αυτός που διαφη-

μιζόταν πριν λίγα 

χρόνια ως μέγιστος 

παράγοντας εκδη-

μοκρατισμού και 

εγγυητής για τον 

φιλοδυτικό προ-

σανατολισμό της 

γείτονος, εν τέλει 

ήταν εκείνος που 

θα την εκτρέψει σε 

ένα ισλαμικό αυ-

ταρχικό καθε-

στώς, αποφασιστι-

κά στραμμένο προς 

την Ανατολή...

Ό,τι δεν τον είχε αφήσει να κάνει η Γερμανία και η Ολλανδία κατά την 
προεκλογική εκστρατεία του δημοψηφίσματος, του δίνει η Ελλάδα το δι-
καίωμα να το πράξει σήμερα. 
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Ό 

ταν εξελέγη πρωθυ-
πουργός της χώρας ο 
Αλέξης Τσίπρας, υπο-
σχέθηκε στον ελληνι-

κό λαό να πρωτοτυπήσει. Σήμε-
ρα, με την επίσκεψη Ερντογάν σε 
μια σιδερόφρακτη Αθήνα, δείχνει 
να πραγματοποιεί την υπόσχεσή 
του. Διότι τα όσα κωμικοτραγικά 
έχουν ήδη σφραγίσει αυτήν την 
επίσκεψη, δεν έχουν ξανασυμβεί 
ποτέ και πουθενά, σε καμία άλλη 
χώρα του πλανήτη: Που ακούστη-
κε αλλού κυβέρνηση να προετοι-
μάζει με ζήλο την επίσκεψη ενός 
ξένου προέδρου, ο οποίος έρχεται 
με σαφή πρόθεση να αμφισβητή-
σει την εδαφική της ακεραιότητα, 
παρουσιάζοντας τις απίστευτες δι-
εκδικήσεις του μπροστά στα μού-
τρα των αξιωματούχων της; Έτσι, 
όλα τα όσα προηγήθηκαν των 
συμβάντων της σημερινής επί-
σκεψης, οι συλλήψεις Κούρδων 
και Τούρκων αντικαθεστωτικών, 
η καταστολή της διαδήλωσης των 
Κυπρίων, οι προσαγωγές στην 
Κομοτηνή για μια απλή αφισο-
κόλληση, η ασφυκτική αστυνομο-
κρατία του κέντρου των Αθηνών, 
γελοιοποιούν ακόμα περισσότερο 
την κυβέρνηση. Που υποβαθμί-

στηκε σήμερα on camera σε ρόλο 
φροντιστή του πολλά βαρύ δικτά-
τορα και επεκτατιστή. 

Δυστυχώς, δεν είναι μόνο αυ-
τοί οι εκτεθειμένοι: Είναι σύσσωμο 
το πολιτικό σύστημα, που μέχρι τις 
σημερινές αδιανόητες αλλά ανα-
μενόμενες προκλήσεις του νεο-
Σουλτάνου παρίστανε ότι όλα βαί-
νουν καλώς. Διότι εν τέλει, έπρεπε 
να έρθει ο Ερντογάν με την υπέρ-
μετρη αλαζονεία του για να πέσουν 
οι μάσκες της προσποίησης και 
της ψευτιάς του πολιτικού κόσμου 
– όλου, ακόμα και των πατριδοκά-
πηλων ναζιστών που σήμερα φαί-
νεται ότι πήραν «ρεπό υπηρεσίας», 
για να επανέλθουν αύριο στον βο-
λικό τους εμφύλιο. 

Και μετά την επανάληψη των 
προκλήσεων Ερντογάν η κυβέρ-
νηση προσπαθεί μέσα από τις 
δηλώσεις του Παυλόπουλου και 
εκείνες του Τσίπρα, να μπαλώσει 
τα αμπάλωτα. Και δεν μπαλώνο-
νται διότι το πρόβλημα δεν είναι 
εάν ο Παυλόπουλος ή ο Τσίπρας 
θα «απαντήσουν» φραστικά ή όχι 
στον Ερντογάν, αλλά το ίδιο το γε-
γονός ότι δρομολόγησαν κάτω 
από τις σημερινές συνθήκες την 
επίσκεψη  του στην Ελλάδα, δίνο-
ντας του τη δυνατότητα να αμφι-
σβητήσει την εδαφική ακεραιότη-
τα της μέσα στην ίδια τη χώρα μας, 
και ακόμα χειρότερα του έδωσαν 
τη δυνατότητα να προχωρήσει ένα 
ακόμα βήμα στη διαδικασία  κυ-

προποίησης της Θράκης με την 
απόβασή του εκεί. 

Ακόμα χειρότερα, αυτή την 
απαράδεκτη κίνηση την πραγ-
ματοποίησαν ως εντολοδόχοι του 
Τραμπ και της Μέρκελ, που θέ-
λουν να χρησιμοποιήσουν την 
Ελλάδα και την ενδοτική της κυ-
βέρνηση ως το μέσο για να εξευ-
μενίσουν την Τουρκία με παρα-
χωρήσεις στα ελληνικά εθνικά 
συμφέροντα, στην Κύπρο, τη Θρά-
κη και το Αιγαίο. 

Όσο για την κοινωνία, ας ελ-
πίσουμε ότι το πάθος αυτού του 
πρωτοφανούς φιάσκου να έχει 
και κάποιο μάθος. Γιατί θέλει αρε-
τή και τόλμη η ελευθερία, δεν χα-
ρίζεται όπως τα ψίχουλα ψευδο-

κοινωνικών επιδομάτων, και κα-
τακτιέται με αγώνες και αντίσταση. 
Ιδίως απέναντι σε εκείνους που 
θεωρούν ότι 400 χρόνια σκλαβιάς 
υπήρξαν αρκετά ώστε σήμερα να 
αξιώνουν από εμάς να τους στρώ-
σουμε το κόκκινο χαλί για να επα-
νέλθουν.  Και δεν θα έπρεπε να 
έλθει πρώτα ο Ερντογάν στην Ελ-
λάδα και να πραγματοποιήσει τις 
προκλήσεις του για να θυμηθού-
με τις γενοκτονίες, το Κυπριακό, τη 
Θράκη τις παραβιάσεις.  Η ελλη-
νική κοινωνία θα έπρεπε να είναι 
στο πόδι σήμερα εάν δεν θέλει να 
μεταβληθεί  και σε ανοικτό τουρ-
κικό προτεκτοράτο μετά την υπο-
ταγή της στα μνημόνια.

Κίνημα Άρδην

Το Βατερλώ της ελληνικής ενδοτικής πολιτικής
ανακοίνωση του Κινήματος Άρδην για την επίσκεψη ερντογάν

Γ 

λώττα (του σώματος) 
λανθάνουσα τ' αληθή λέ-
γει. Το στιγμιότυπο είναι 

βεβαίως από τη συνάντηση Παυ-
λόπουλου - Ερντογάν. Προσέξ-
τε τη στάση τους: Ο πολύς Ερντο-
γάν έχει απλωθεί στον μισό κα-
ναπέ, τείνοντας το αριστερό του 
χέρι προς τον άξονα που δια-
γράφει το μικρόφωνο του ομο-
λόγου του. Ο δε Παυλόπουλος 
έχει μαζευτεί στην άκρη, με τον 
αριστερό του γλουτό να βρίσκε-
ται εκτός καθιστικού, στον αέρα. 
Κάποιος ακόμα πιο παρατηρητι-
κός, θα έβλεπε επίσης ότι ο Ερ-
ντογάν σαν να θωρεί κάπως 
αφ’ υψηλού τον Παυλόπουλο, ο 
οποίος τρίβει τα χέρια του από 
αμηχανία – σάμπως να δίνει 
προφορικές εξετάσεις. Μια ει-
κόνα, χίλιες λέξεις...

Επεκτατισμός και στον... καναπέ“ 
Αυτή την απαρά-

δεκτη κίνηση την 

πραγματοποίησαν 

ως εντολοδόχοι 

του Τραμπ και της 

Μέρκελ, που θέ-

λουν να χρησιμο-

ποιήσουν την Ελ-

λάδα και την ενδο-

τική της κυβέρνηση 

ως το μέσο για να 

εξευμενίσουν την 

Τουρκία με παρα-

χωρήσεις στα ελ-

ληνικά εθνικά συμ-

φέροντα, στην Κύ-

προ, τη Θράκη και 

το Αιγαίο...
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Τ 

ις επόμενες μέρες προε-
τοιμάζεται επίσκεψη στην 
Ελλάδα του «νεοσουλ-
τάνου» Ταγίπ Ερντογάν 

και μάλιστα όχι μόνο στην Αθή-
να αλλά και στη Θράκη! Λίγες μέ-
ρες μετά την περιοδεία του Χακάν 
Τσαβούσογλου στην περιοχή, τις 
διχαστικές του κραυγές και πριν 
ακόμη ησυχάσει η τοπική κοινω-
νία, θα μας φέρουν και το …αφεντι-

κό του. Αναρωτιόμαστε, έχει κάτι 
νέο να πει στον τόπο μας; Θα μας 
φέρει κάτι από την δημοκρατία 
που «χαίρονται» οι Τούρκοι πο-
λίτες; Από την ελευθεροτυπία που 
«απολαμβάνουν» 170 έγκλειστοι 
δημοσιογράφοι στη χώρα του; 
Από τα δικαιώματα που «έχουν» 
20.000.000 Κούρδοι και 20.000 
φυλακισμένα μέλη του HDP στην 
Τουρκία; Θα πει τίποτε για την επί 
43 χρόνια Κατεχόμενη από τον 
στρατό του Κύπρο; Για το Αιγαίο 
και τον βρώμικο ρόλο της Άγκυ-
ρας στο μεταναστευτικό-προσφυ-
γικό; Μήπως για την τύχη του Πό-
ντιου συμπατριώτη μας  Γιάννη 
– Βασίλη Γιαϊλαλή και της Κούρ-
δισσας συντρόφου του Μεράλ 
Γκεϋλανί; Μάλλον όχι.

Έρχεται λοιπόν μόνο για να 
φανατίσει, για να «γκριζάρει» την 
ελληνική κυριαρχία στην περιοχή 

και για να ενισχύσει τα πιο ακραία 
μειονοτικά στοιχεία. Η Κυβέρνη-
ση φέρει μεγάλη ευθύνη για το 
γεγονός ότι επιτρέπει μια τέτοιαν 
κλιμακούμενη πρόκληση, ενώ θα 
έπρεπε να θέσει ένα τέρμα στον 
κατήφορο των επισκέψεων που 
ξεκίνησε το 2004. Εμείς απευθυ-
νόμαστε στην τοπική κοινωνία και 
την καλούμε να εκδηλώσει ειρη-
νικά, μα και ξεκάθαρα, την αντίθε-
σή της σε κάθε εξωχώριο σχεδια-
σμό. Ζούμε σε μια δημοκρατική, 
ελεύθερη χώρα και δεν δεχόμα-
στε καμιά περιοδεία - επιθεώρη-
ση από οποιονδήποτε, πόσο μάλ-
λον από ισλαμοφασίζοντες ηγέτες 
και δράστες – απολογητές μαζι-
κών εγκλημάτων, που δεν σταμά-
τησαν το 1922 και το 1974, αλλά 
συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Με διθυραμβικούς τόνους επιβεβαιώθη-
κε από την Άγκυρα η είδηση, πως ο Πρό-
εδρος της Τουρκίας κ. Ταγίπ Ερντογάν θα 
επισκεφτεί την Αθήνα, ως ο πρώτος Τούρ-
κος Πρόεδρος που επισκέπτεται την Ελ-
λάδα, μετά από 65 χρόνια.

Θ 

α ήταν ίσως καλοδεχούμενος ο 
κ. Ερντογάν στην Αθήνα, εάν δεν 
επρόκειτο για τον πρώτο πολί-
τη μιας χώρας, η οποία συνεχί-

ζει την διαχρονική εθνικιστική και επεκτα-
τική πολιτική, ενδυναμώνοντάς την με χα-
ρακτηριστικά του ακραίου ισλαμισμού, αφή-
νοντας αναχώματα ντροπής και καταισχύνης 
στην ιστορία της, αλλά και όλης της ανθρω-
πότητας.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν συχνά έχει επιδεί-
ξει άκρως αλαζονική και επιθετική στάση, 
ανάγοντας όλα τα πολιτικά-ιστορικά θέματα 
σε θέματα αναμέτρησης και κυριαρχίας με-
ταξύ των γειτονικών χωρών της Τουρκίας. 
Εκμεταλλευόμενη τις γεωπολιτικές και 
ιστορικές συνθήκες, η Τουρκία διέπραξε το 
αποτρόπαιο έγκλημα της Γενοκτονίας των 
Αρμενίων το 1915 και μεταγενέστερα των 
Ποντίων και Ασσυρίων, εξισλαμίζοντας μα-
ζικά τα απομεινάρια των χριστιανικών πλη-
θυσμών της Μικράς Ασίας.

Έκτοτε εμμένει στην αδιάλλακτη στάση 
της πλήρους άρνησης της ιστορικής αλή-
θειας, όσο κι αν διαρκώς μεγαλώνει ο κα-
τάλογος των αναγνωρίσεων και της καταδί-
κης της Τουρκίας από τη διεθνή κοινότητα. 

Δεν είναι μήπως ο σημερινός Πρόεδρος της 
Τουρκίας, ο άνθρωπος που έχει συγκεντρώ-
σει στα χέρια του όλες τις εξουσίες του κρά-
τους; Μετά τον Ατατούρκ, πότε ξανά είχε αντι-
μετωπίσει η Τουρκία τέτοια ζοφερή πραγμα-
τικότητα;

Δεν είναι η σημερινή τουρκική ηγε-
σία, αυτή που προσφέρει στήριξη, με επι-
τήδειους υπόγειους χειρισμούς, στους 
φανατικούς ισλαμιστές; Αυτούς που 
σπέρνουν το μίσος και την καταστρο-
φή στη Μέση Ανατολή και παγκόσμια; 
Δεν είναι η Τουρκία που εισέβαλε στην 
Κύπρο το 1974 και εξακολουθεί να προκα-
λεί μέχρι σήμερα, κατέχοντας παράνομα ση-
μαντικό τμήμα εδάφους ενός κράτους-μέ-

λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης; Δεν είναι η 
ίδια Τουρκία, που κρατά κλειστά τα σύνορα 
με τη Δημοκρατία της Αρμενίας, με σκοπό να 
προκαλέσει οικονομική ασφυξία στη χώρα, 
προσφέροντας την έμπρακτη υποστήρι-
ξη της προς τους αδελφούς-συμμάχους της 
Αζέρους, ενώ συμμετέχει ενεργά στον εξο-
πλιστικό πυρετό του Αζερμπαϊτζάν;

Πολλά είναι τα εγκλήματα της γείτονος 
χώρας, που δυστυχώς δεν καταδικάστηκαν 
ποτέ και παραμένουν ατιμώρητα, με σοβα-
ρότατες επιπτώσεις μέχρι σήμερα, επιτρέπο-
ντας στις εκάστοτε κυβερνήσεις της να δια-
μορφώνουν μια στρεβλή εκδοχή της πραγμα-
τικότητας, επιβάλλοντας ένα αυταρχικό, κα-
ταπιεστικό και εθνικιστικό καθεστώς. Η ανο-

χή λοιπόν είναι αυτή που έχει επιτρέψει στην 
Τουρκία να αναπτύξει διαχρονικά μια αυθαί-
ρετη και επεκτατική πολιτική, περιφρονώ-
ντας το διεθνές δίκαιο, εις βάρος των γειτο-
νικών της χωρών…

Αυτή τη στάση κρατά ο κύριος Ερντογάν, 
είτε όταν κουνάει το δάχτυλο στην Ευρώπη 
και στους διεθνείς οργανισμούς, είτε όταν 
εκμεταλλεύεται τις δύσκολες συγκυρίες. 
Πρόσφατα, τον περασμένο Μάιο, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν είχε επισκεφτεί την Ουάσινγκτον, 
στα πλαίσια της διάσκεψης κορυφής για 
την πυρηνική ενέργεια. Εκεί, στη διάρ-
κεια μιας ειρηνικής διαδήλωσης ενά-
ντια στην επίσκεψή του, οι ίδιοι οι σωμα-
τοφύλακές του επιτέθηκαν και τραυμά-
τισαν βάναυσα τους διαδηλωτές, αφή-
νοντας αιμόφυρτους τους Αμερικανούς 
πολίτες, σε μια σουρεαλιστική εκδοχή 
καταπάτησης των δικαιωμάτων των πολι-
τών μιας κυρίαρχης χώρας. Ελπίζουμε να 
μην επαναληφθούν παρόμοιες εικόνες στην 
Αθήνα.

Η Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος 
επισημαίνει τα παραπάνω θέματα ηθικής τά-
ξης και διεθνούς δικαίου και προτρέπει τους 
συνομιλητές του αλαζόνα και υπερφίαλου 
κυρίου Ερντογάν να απαιτήσουν τη συμμόρ-
φωση και δέσμευση της Τουρκίας στα θέμα-
τα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ασφάλειας 
και ειρήνης στην περιοχή μας.

Αθήνα, Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Προκήρυξη: Όχι στην επίσκεψη Ερντογάν στη Θράκη!

Θα ήταν ίσως καλοδεχούμενος ο κ. Ερντογάν εάν...
Η αρμένικη εθνική επιτροπή για την επίσκεψη ερντογάν στην αθήνα

Συντονιστική Επιτροπή

1. «Σπάρτακος» Παράταξη Πολιτών για τον Δήμο Κομοτηνής
2. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Ροδόπης
3. Σύλλογος Ποντίων Ροδόπης «Η Τραπεζούντα»
4. Σύλλογος Σαρακατσάνων Κομοτηνής
5. Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών Ροδόπης
6. Σύλλογος Κυπρίων Κομοτηνής
7. Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Κομοτηνής
8. Σύλλογος Ελλήνων Μουσουλμάνων Πος Πος
9. Ανεξάρτητη Εκπαιδευτική Συνεργασία ν. Ροδόπης
10. Κίνηση Αλληλεγγύης Πολιτών Αλεξανδρούπολης
11. Ένωση Παλιννοστούντων Έβρου
12. Πολιτιστικός σύλλογος «ΕΝΔΟΧΩΡΑ» 
13. Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων ν. Έβρου
14. B’ ΕΛΜΕ Έβρου
15. Εκπολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Καστανέων
16. «Ακρίτες», Σύλλογος Αλληλεγγύης Πολιτών Βορείου Έβρου
17. Σύλλογος Κυπρίων ν. Ξάνθης
18. Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ξάνθης
19. Πολιτιστικός Σύλλογος Πομάκων ν. Ξάνθης
20. Κυπριακή Ένωση Φοιτητών και φίλων Κ.Ε.Φ.Φ. Ξάνθης
21. Παράρτημα ΕΑΑΣ ν. Ξάνθης
22. Σύλλογος Ποντίων ν. Ξάνθης
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Εν όψει της επίσκεψης Προέδρου της Τουρ-
κικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα μετά από 65 
χρόνια, ο ιστορικός Σύλλογος Κωνσταντινου-
πολιτών θεωρεί αναγκαίο να υπενθυμίσει τα 
εξής:

Τ 

ο 1923 με την Συνθήκη της Λω-
ζάννης συμφωνήθηκε η παραμο-
νή στην Τουρκία 120.000 Ελλήνων 
χριστιανών, με αντιστάθμισμα την 

παραμονή 80.000 μουσουλμάνων στην Ελ-
ληνική Θράκη.

Σχεδόν ένα αιώνα μετά την υπογραφή 
της Συνθήκης της Λωζάννης, ο Ελληνισμός 
της Τουρκίας, εξ αιτίας της ψυχρής και με-
θοδικής πολιτικής πρωτοφανών διακρίσε-
ων και εξοντωτικών μέτρων του Τουρκικού 
κράτους, συρρικνώθηκε κατά 95% περίπου, 
ενώ ο μουσουλμανικός πληθυσμός της Ελ-
ληνικής Θράκης αυξήθηκε περισσότερο 
από 50%, υπό καθεστώς πλήρους ελευθερί-
ας που εξασφαλίζει στους πολίτες της η Ελ-
ληνική Δημοκρατία στα πλαίσια της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης.

Εν όψει των παραπάνω δεδομένων, κα-
θίσταται επιτακτική η ανάγκη προστασίας 
των Ελλήνων χριστιανών που απέμειναν 
στην Τουρκία με συγκεκριμένα και πρακτικά 
μέτρα, τα οποία αποτελούν αυτονόητη υπο-
χρέωση της Τουρκικής Δημοκρατίας, πλην 
όμως καταστρατηγούνται συστηματικά.

Η Τουρκική Δημοκρατία, σύμφωνα με 
τη Συνθήκη της Λωζάννης, τον Καταστατικό 
Χάρτη του ΟΗΕ, την Οικουμενική Διακήρυξη 
των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Διεθνές 
Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαι-
ώματα των Μειονοτήτων, τις Συμβάσεις της 
UNESCO και του ΟΗΕ για την Κατάργηση των 
Φυλετικών Διακρίσεων, αλλά και σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ιδίου του Τουρκικού Συ-
ντάγματος, έχει υποχρέωση: 

• Να επιτρέψει την άμεση επαναλειτουργία 
της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, η οποία 
παραμένει αδικαιολόγητα κλειστή από το έτος 
1971.

• Να αναγνωρίσει νομική προσωπικότητα 
στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, ενός θρησκευτι-

κού θεσμού με ιστορία δεκαεπτά αιώνων. 
• Να επιτρέψει ελεύθερες εκλογές στα μει-

ονοτικά ιδρύματα και να επιστρέψει όλα τα μει-
ονοτικά ακίνητα που υφαρπάζονται για ολό-
κληρες δεκαετίες με την μέθοδο των κατειλημ-
μένων (μαζμπούτ) βακουφίων κ.ά.

• Να επιστρέψει  στο Οικουμενικό Πατρι-
αρχείο τις χριστιανικές ορθόδοξες εκκλησίες 
της Παναγίας Καφατιανής, του Αγίου Ιωάννη 
και του Αγίου Νικολάου στον Γαλατά καθώς και 
72 ακίνητα που σφετερίστηκε με την προστασία 
του τουρκικού κράτους, το ανύπαρκτο μόρφω-
μα του «Τουρκικού Ορθόδοξου Πατριαρχείου».

• Να επιτρέψει την απρόσκοπτη λειτουργία 
των ελληνικών σχολείων σύμφωνα με όσα επι-
τάσσει η Συνθήκη της Λωζάννης.

• Να επιτρέψει την ιστορική αναγραφή ελ-
ληνικών επιγραφών έξω από τα κτίρια και τις 
περιουσίες του Ελληνισμού της Τουρκίας – άλ-
λωστε η ιστορία δεν διαγράφεται με απαγορεύ-
σεις. 

• Να σταματήσει όλες ανεξαιρέτως τις δια-
κρίσεις σε βάρος του εναπομείναντος Ελληνι-

σμού της Τουρκίας.
Τέλος, καλεί την Ελληνική Δημοκρατία να 

θέσει στα υπό συζήτηση θέματα, την εφαρμο-
γή της «αμοιβαιότητας» την οποία προβλέ-
πει το άρθρο 45 της Συνθήκης της Λωζάννης, 
σε όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τον 
Ελληνισμό της Τουρκίας και τους μουσουλ-
μάνους της Θράκης, συμπεριλαμβανομένου 
του αριθμού Ελλήνων χριστιανών που ζουν 
στην Τουρκία, με τον αριθμό μουσουλμάνων 
που ζουν στην  ελληνική Θράκη.

Η απόλυτα αναγκαία, επιθυμητή και ει-
ρηνική συνύπαρξη και συνεργασία Ελλά-
δος και Τουρκίας ήδη εφαρμόζεται μετα-
ξύ των λαών των δύο χωρών, προκειμένου 
όμως να παραμείνει απρόσκοπτη, προϋπο-
θέτει τον στοιχειώδη σεβασμό ανειλημμέ-
νων υποχρεώσεων, του Διεθνούς Δικαίου 
καθώς και την αποφυγή συνεχών προκλή-
σεων οι οποίες παρατηρούνται επί δεκαετί-
ες από τις εκάστοτε τουρκικές κυβερνήσεις.

Ο Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτών για την επίσκεψη Ερντογάν

Το μεγαλοπρεπές φιάσκο και η νέα τουρκική πρόκληση!
από την εκδήλωση της «επιτροπής ενάντια στην επίσκεψη ερντογάν»

Οι πολύ ενδιαφέρουσες ομιλί-
ες στην εκδήλωση της Επιτρο-
πής Ενάντια στην Επίσκεψη 
Ερντογάν* στο χώρο του Κινή-
ματος Άρδην επικεντρώθηκαν, 
εκ των πραγμάτων, στο προ-
χθεσινό μεγαλοπρεπές φιάσκο 
αυτής της απερίσκεπτης επί-
σκεψης. Φιάσκο που θα περά-
σει στα μαθήματα ιστορίας των 
αποτυχημένων διπλωματικών 
σχέσεων.

Μ 
ία τηλεοπτική συνέ-
ντευξη σ’ ένα «ουρά-
νιο» κανάλι με αυτα-
πόδεικτη φιλοαμερι-

κανική και νεοφιλελεύθερη πα-
ρουσία έβαλε ουσιαστικά την 
ατζέντα των διακρατικών συνομι-
λιών και δείχνει από ποιους και 
για ποιο λόγο λήφθηκε η συγκε-
κριμένη απόφαση. Να γίνει δη-
λαδή η αδύναμη Ελλάδα ο «ηλίθι-
ος» διαμεσολαβητής της Δύσης η 
οποία όντως ανησυχεί στην προ-
οπτική της εμβάθυνσης της προ-
σέγγισης Ρωσίας - Ιράν - Τουρκί-
ας. Όμως, ατυχώς για την δοκιμα-
ζόμενη Ελλάδα, η Τουρκία έχει 
πάντα και την δική της «ατζέντα»: 
κυπροποίηση της Θράκης, τουρ-
κοποίηση της Κύπρου, «γκρίζες 

ζώνες» στο Αιγαίο. Ατζέντα που 
την προωθεί θρασύτατα, ακόμα 
και ως φιλοξενούμενος της χώρας 
που επιβουλεύεται. 

Πολύ αργά οι αριστεροαιθερο-
βάμονες κυβερνώντες, αλλά και 
όλο το σαθρό πολιτικό μας σύστη-
μα, αντιλήφθηκαν ότι για την ερ-
ντογανική και ισλαμοκεμαλική 
Τουρκία ο ωμός ρεαλισμός της 
ισχύος, και μάλιστα της «απεριό-
ριστης», είναι αυτό που καθορίζει 
τις πολιτικές της πράξεις. Ούτε τα 
νομικά επιχειρήματα Παυλόπου-
λου, ούτε οι όποιες «καθαρές κου-
βέντες» του πρωθυπουργού έχουν 
κάποια αξία. 

Τουλάχιστον όμως, μαζί με το 
ελληνικό φιάσκο υπάρχει και ένα 
του αυταρχικού, νεοθωμανού Δε-
σπότη που έκρουσε τον κώδωνα: 
Αν και αυτή τη φορά ο ελληνικός 
λαός, που κάποτε φημίζονταν για 
την αντιστασιακή του φύση, δεν 
αντιληφθεί τι διακυβεύεται, τότε 
ίσως δεν θα αργήσει πολύ να ζή-
σει ένα νέο εθνικό σοκ.

* Στην εκδήλωση μίλησαν οι 
Παναγιώτης Ήφαιστος, καθηγητής 
Διεθνών Σχέσεων, Γιώργος Κα-
ραμπελιάς, συγγραφέας, Ιμπραέμ 
Μουσλέμ, κουρδικό κόμμα PYD 
Συρίας και Γιώργος Φίλης, διδά-
κτωρ Γεωπολιτικής.

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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Η πολιτικά ασταθής περίο-
δος που διανύει η ανθρωπό-
τητα και οι συχνές γεωπολιτι-
κές αναταράξεις οφείλονται σε 
πολύ μεγάλο βαθμό στον διε-
θνή ανταγωνισμό για την κα-
τοχή και τον έλεγχο μεταφο-
ράς των ενεργειακών πόρων. 
Παρά τα εκτεταμένα προγράμ-
ματα εξοικονόμησης ενέργειας 
σε πολλές χώρες, γεγονός είναι 
ότι η παγκόσμια κατανάλωση 
ενέργειας αυξήθηκε την τελευ-
ταία δεκαετία κατά 1,78%, φτά-
νοντας το 2016 στους 13.276,3 
εκατομμύρια τόνους Μονά-
δες Πετρελαίου (ΜΠ), από 
11.266,7 που ήταν το 2006. 
Περισσότερο από το 50% της 
ενέργειας καταναλώνουν πέντε 
μόνο χώρες: Κίνα, ΗΠΑ, Ινδία, 
Ρωσία, Ιαπωνία, ενώ στην Ευ-
ρώπη οι μεγαλύτεροι κατανα-
λωτές είναι η Γερμανία, η Γαλ-
λία, η Βρετανία, η Ιταλία και η 
Ισπανία. 

Η 

σημαντικότερη πηγή 
ενέργειας εξακολουθεί 
να είναι το πετρέλαιο, 
αν και μετά το 2000 η 

συμμετοχή του άνθρακα στην πα-
γκόσμια παραγωγή ενέργειας αυ-
ξάνεται με μεγαλύτερο ρυθμό, ενώ 
σταθερή είναι και η άνοδος του φυ-
σικού αερίου (διάγραμμα). Εντού-
τοις, για πάνω από 2,5 δισεκατομ-
μύρια ανθρώπων η καύση βιομά-
ζας εξακολουθεί να είναι η μόνη 
πηγή ενέργειας (BP Statistical 
Review of World Energy).

Η «άνθηση» 
της πυρηνικής ενέργειας

Παρά τις όποιες αντιδράσεις, η πυ-
ρηνική ενέργεια εξακολουθεί, με 
ένα ποσοστό 12%, να αποτελεί βα-
σική παράμετρο στην κάλυψη των 
αυξανόμενων ενεργειακών ανα-
γκών της ανθρωπότητας, καθώς 
σε τριάντα μια χώρες παγκοσμί-
ως παράγεται ηλεκτρική ενέργεια 
περίπου 390 GW από 446 πυρη-
νικά εργοστάσια. Σχεδόν τα μισά 
από αυτά βρίσκονται σε τρεις μόνο 
χώρες: ΗΠΑ (99), Γαλλία (58) και 
Ιαπωνία (43).

Τα τελευταία χρόνια και παρά 
το ατύχημα στη Φουκουσίμα της 
Ιαπωνίας, το 2011, παρατηρεί-
ται μια νέα ώθηση στον τομέα των 
πυρηνικών, καθώς πολλές νέες 

χώρες επιδιώκουν και σχεδιά-
ζουν νέες εγκαταστάσεις πυρηνι-
κών εργοστασίων. Η πρόγνωση 
του «έγκυρου», διεθνώς, Συμβού-
λου Εταιρειών Ρόναλντ Μπέργκερ 
αναφέρει ότι μέχρι το 2030 θα 
υπάρχουν σε λειτουργία 470 ερ-
γοστάσια που θα παράγουν συνο-
λικά 637 GW. Σημειωτέον ότι και 
η ΕΕ υποστηρίζει την οικονομι-
κή εκμετάλλευση της πυρηνικής 
ενέργειας, στο πλαίσιο της «τρίτης 
βιομηχανικής επανάστασης».  

Σήμερα, σε δέκα συνολικά χώ-
ρες (Αργεντινή, Βραζιλία, Γαλλία, 
ΗΠΑ, Ινδία, Κίνα, Πακιστάν, Ρω-
σία, Σλοβακία, Φινλανδία) βρί-
σκονται υπό κατασκευή 104 ερ-
γοστάσια, ενώ άλλες δύο (Αρα-
βικά Εμιράτα, Λευκορωσία) κα-
τασκευάζουν τους πρώτους τους 
πυρηνικούς αντιδραστήρες. Επτά 
χώρες (Αρμενία, Βουλγαρία, Βρε-
τανία, Ιράν, Καναδάς, Ουγγαρία, 
Ρουμανία, Τσεχία) σχεδιάζουν να 
επεκτείνουν το δίκτυο με νέα ερ-
γοστάσια, ενώ άλλες έξι (Αίγυπτος, 
Βιετνάμ, Ιορδανία, Μπαγκλαντές, 
Πολωνία, Τουρκία) σκοπεύουν  
να κατασκευάσουν τα πρώτα τους 
πυρηνικά εργοστάσια. Επτά χώρες 
(Ιαπωνία, Μεξικό, Ν. Αφρική, Ολ-
λανδία, Ουκρανία, Σλοβενία, Σου-
ηδία) επέλεξαν να τερματίσουν την 
επέκταση του δικτύου τους με πυ-
ρηνικά εργοστάσια, ενώ άλλες έξι 
(Βέλγιο, Γερμανία, Ελβετία, Ισπα-
νία, Ν. Κορέα, Ταϊβάν) αποφάσι-
σαν τη σταδιακή έξοδο από την 
πυρηνική ενέργεια.

Το όνειρο «Nuclear alla Turca»
Ανάμεσα στις χώρες που αισιοδο-
ξούν ότι σύντομα θα είναι σε θέση 
να εντάξουν την πυρηνική ενέρ-
γεια στην ενεργειακή και γεωπο-
λιτική τους πρακτική είναι και η 
Τουρκία, παρότι η γειτονική μας 
χώρα καταλαμβάνει μια «χυλωμέ-
νη, κατακερματισμένη περιοχή», 
όπου συγκρούονται οι  λιθοσφαι-
ρικές  πλάκες  της  Αφρικής,  της 
Ευρασίας, της Ανατολίας και της 
Αραβίας. 

Έχοντας ήδη την έγκριση 
της τουρκικής ρυθμιστικής αρ-

χής (Türkiye Atom Enerjisi Ku-
rumu)  αλλά και του Διεθνούς 
Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, 
το 2023, ακριβώς με την επέτειο 
των εκατό χρόνων της «Τουρκικής 
Δημοκρατίας», και μετά από προ-
σπάθειες που ξεκίνησαν τη δεκα-
ετία του πενήντα και πολλά πισω-
γυρίσματα, η Τουρκία φιλοδοξεί 
ότι θα έχει αποκτήσει δύο πυρη-
νικά εργοστάσια. Στο Ακκουγιού 
με τη χρηματοδότηση (25 δισεκα-
τομμύρια δολάρια) και κατασκευή 
από τη ρωσική Rosatom (θα ανα-
λάβει για 49 έτη και τη λειτουργία 
της μονάδας, ισχύος 1.300 MW) 
και στη Σινώπη από την ιαπωνική 
Mitsubishi και τη γαλλική Areva, 
ισχύoς 4.800 MW και κόστος 22 
δισεκατομμύρια δολάρια. Έτσι, με 
την πυρηνική ενέργεια σαν «εθνι-
κή πηγή ενέργειας», η Τουρκία θα 
καλύπτει περίπου το 7% των ανα-
γκών της σε ηλεκτρική ενέργεια, 
παρότι θα εξαρτάται από εισαγω-
γές ουρανίου. Σήμερα στο ενερ-
γειακό μίγμα της Τουρκία κυριαρ-
χεί ο άνθρακας και το φυσικό αέ-
ριο, ενώ το 60% των πρώτων υλών 
εισάγονται.    

Παράλληλα όμως, η Άγκυ-
ρα σκοπεύει να αυξήσει στα αμέ-
σως επόμενα χρόνια τον αριθμό 
των μονάδων παραγωγής ενέρ-
γειας από άνθρακα από τις 34 σή-
μερα στις 45. Για τον λόγο αυτό, 
μετά την αποχώρηση το 2016 των 
ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρι-
σιού 2015 για το κλίμα, αποχώρη-
σε και η Τουρκία από τη συμφω-

νία, χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά 
και χωρίς να υπάρξει διεθνώς κα-
μία διαμαρτυρία. Επιπλέον, η γει-
τονική μας χώρα παραμένει ένας 
περιζήτητος ενεργειακός κόμ-
βος φυσικού αερίου και πετρελαί-
ου (Turkish Stream), ενώ διαθέ-
τει όλες τις προϋποθέσεις να ανα-
πτύξει και ένα πολύ σοβαρό πρό-
γραμμα εναλλακτικών μορφών 
ενέργειας, μια και σήμερα η ενέρ-
γεια αυτή περιορίζεται στα 860 
MW (Γερμανία: 40.000 MW από 
ηλιακή ενέργεια, με 60% λιγότερη 
ηλιοφάνεια από την Τουρκία). 

Δεδομένων των παραπάνω, εί-
ναι αξιοσημείωτο που η Τουρκία 
επιμένει στην ταχύτατη ανάπτυξη 
ενός πανάκριβου και αμφιλεγό-
μενου πυρηνικού προγράμματος, 
που θα καλύπτει μάλιστα όλο τον 
κύκλο πυρηνικού καυσίμου (πα-
ραγωγή, επεξεργασία με εμπλου-
τισμό ουρανίου και παραγωγή 
πλουτωνίου).  Για πολλούς ανα-
λυτές της γεωπολιτικής και επι-
στήμονες σε ενεργειακά ζητήματα 
είναι σαφές ότι η Τουρκία, με την 
ενεργειακή στρατηγική της «Νέα 
ενέργεια για μια ενδυναμωμένη 
Τουρκία», προσβλέπει πλέον και 
αυτή στην απόκτηση πυρηνικού 
οπλοστασίου. Έχοντας ως πρότυ-
πο το Ιράν και βοηθό και συμπα-
ραστάτη μια άλλη ισλαμική πυρη-
νική δύναμη, το Πακιστάν. 

Ενδιαφέρον όμως παρουσιά-
ζει και το «επιστημονικό» επίπε-
δο διαλόγου στην Τουρκία για την 
ατομική ενέργεια. Ενδεικτική είναι 
η δήλωση Ερντογάν: «Η μυρω-
διά του προπανίου στις κουζίνες 
σας είναι εξίσου επικίνδυνη με την 
ακτινοβολία», έχοντας προφανώς 
υπόψη του παλαιότερες προτρο-
πές Οζάλ, που ισχυριζοόταν, όταν 
έγινε η καταστροφή του Τσερνό-
μπιλ ότι «το ραδιενεργό τσάι είναι 
πιο εύγευστο»! Πάντως, υπουρ-
γός Ενέργειας της Τουρκίας μας 
«καθησυχάζει», πριν καν οι νεοο-
θωμανοί κατασκευάσουν τα εργο-
στάσια, ότι η τουρκική κυβέρνη-
ση σχεδιάζει να κλείσει τα πυρη-
νικά εργοστάσια. Πότε; Το 2071. 
Στην επέτειο δηλαδή των χιλίων 
χρόνων από την καθοριστική νίκη 
τους εις βάρος του Ελληνισμού, 
στο Ματζικέρτ!

Η πυρηνική ενέργεια και η Τουρκία
Η Τουρκία φιλοδοξεί το 2023 να έχει αποκτήσει δύο πυρηνικά εργοστάσια

“ 
Η Τουρκία επιμένει 

στην ταχύτατη ανά-

πτυξη ενός πανά-

κριβου και αμφιλε-

γόμενου πυρηνικού 

προγράμματος, που 

θα καλύπτει μάλιστα 

όλο τον κύκλο πυρη-

νικού καυσίμου (πα-

ραγωγή, επεξεργα-

σία με εμπλουτισμό 

ουρανίου και παρα-

γωγή πλουτωνίου).  

Με την πυρηνική ενέργεια σαν «εθνική πηγή ενέργειας», η Τουρκία θα καλύπτει περίπου το 7% των αναγκών 
της σε ηλεκτρική ενέργεια, παρότι θα εξαρτάται από εισαγωγές ουρανίου. 

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

     ΤΟΥΡΚΙΑ
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Ο Τραμπ βάζει φωτιά στη Μέση ανατολή

Η ανακοίνωση του Τραμπ για μεταφορά 
της πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτει-
ών στην Ιερουσαλήμ και η αναγνώριση 
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του 
Ισραήλ δεν ήταν κάτι που ήρθε ξαφνι-
κά. Όπως είναι γνωστό ήδη εδώ και δύο 
μήνες, ο διάδοχος του θρόνου της Σαου-
δικής Αραβίας, ο οποίος είναι ο ντε φά-
κτο ηγέτης της χώρας, είχε καλέσει τον 
Αμπάς για να του εκθέσει το σχέδιο που 
ανέπτυξε μαζί με τον φίλο του, και γα-
μπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ. Το 
σχέδιο είναι απλό και αποτελεί, όπως 
αρέσκεται να λέει ο ίδιος ο Τραμπ, τη 
«συμφωνία του αιώνα». 

Α 

ς δούμε το σχέδιο των δύο νεα-
ρών: Οι Παλαιστίνιοι θα πάρουν 
για πρωτεύουσά τους ένα …προ-
άστιο της Ιερουσαλήμ, το οποίο 

απέχει τέσσερα χιλιόμετρα από την παλιά 
πόλη, το Αμπού Ντις. Μάλιστα, το Αμπού 
Ντις διαχωρίζεται με τείχος, από την υπό-
λοιπη πόλη. Όσον αφορά τη Δυτική Όχθη, 
η «συμφωνία του αιώνα», όπως την προ-
ωθούν οι Σαουδάραβες και οι Ισραηλι-
νοί, αφήνει ανέπαφους όλους τους εποικι-
σμούς στη Δυτική Όχθη και το τείχος δη-
μιουργώντας έτσι ένα περίεργο μόρφωμα 
κράτους, το οποίο θα αποτελείται από μι-
κρά οικιστικά σύνολα που θα διασυνδέο-
νται απλώς με δρόμους, ενώ η κρατική κυ-
ριαρχία θα είναι … «ηθικού τύπου», ό,τι και 
εάν σημαίνει αυτό!1 Όσο δε για τη Γάζα, το 
κύριο ζητούμενο είναι απλώς ο αφοπλισμός 
των ένοπλων ομάδων, στον βαθμό που το 
σχέδιο για …μεταφορά τους στη χερσόνη-
σο του Σινά μάλλον παρουσιάζει δυσκολίες. 

Όπως αναφέρουν οι Νιου Γιορκ Τάιμς, 
ο Αμπάς είχε δύο μήνες για να απαντήσει 
εάν συμφωνεί με το σχέδιο, με τους Σαου-
δάραβες να του υπόσχονται μια σημαντική 
οικονομική βοήθεια και, μάλιστα, ένα ποσό 
προοριζόταν για τον ίδιο. Ωστόσο, όπως 
αναφέρουν επίσης οι Τάιμς, ο Αμπάς αρνή-
θηκε. Αυτό σημαίνει ότι το μέλλον του είναι 
μάλλον αμφίβολο στα νέα σχέδια για «διαρ-
κή ειρήνη». Ο διάδοχός του άλλωστε ετοι-
μάζεται ήδη, χρησιμοποιώντας μάλιστα ρι-
ζοσπαστική ρητορική…

Στο διάγγελμά του ο Τραμπ είπε κά-
ποιες αλήθειες. Όπως ότι, όταν οι Αμερικά-
νοι πρόεδροι έκαναν επισκέψεις στο Ισρα-
ήλ, οι συναντήσεις γίνονταν στην Ιερουσα-
λήμ. Και, βέβαια, κανείς δεν διαμαρτυρόταν 
γι’ αυτό. Επίσης, όπως είπε, «σήμερα ανα-
γνωρίζουμε το προφανές», εννοώντας ότι, 
έτσι κι αλλιώς, όλοι αυτοί που σχίζουν τα 
ιμάτιά τους σήμερα –από τους Τούρκους 
μέχρι τις διάφορες αραβικές πρωτεύουσες, 
άφησαν τους Ισραηλινούς μέσω των εποι-

κισμών να διαμορφώσουν μια νέα πραγμα-
τικότητα επί του εδάφους. Άλλωστε, το Κο-
γκρέσο έχει ήδη ψηφίσει για τη μεταφορά 
της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ, απόφα-
ση η οποία απλώς αναβαλλόταν για λόγους 
«εθνικής ασφάλειας». 

Επιπλέον, δεν πρέπει να θεωρηθεί κενός 
λόγος η αποστροφή του Τραμπ ότι «αυτή η 
απόφαση δεν σκοπεύει με κανένα τρόπο να 
εκφράσει την αποχώρηση από την ισχυρή 
δέσμευσή μας να διευκολύνουμε μια βιώ-
σιμη συμφωνία ειρήνης». Γιατί, σε τελική 

ανάλυση, ακολουθεί την πάγια αμερικανική 
πολιτική στο ζήτημα που, όπως αναφέρει ο 
Ρασίντ Καλίντι στο βιβλίο του Brokers of 
Deceit2, «συμφωνία ειρήνης» είναι απλώς η 
διαχείριση των συγκρούσεων και όχι η επί-
λυσή τους. Σε καμία περίπτωση η επιδίωξη 
των ΗΠΑ δεν ήταν η ειρήνη. Και όλες οι «ει-
ρηνευτικές πρωτοβουλίες» στόχο είχαν να 
απαξιώνουν τα όποια εθνικά συμφέροντα 
των Παλαιστινίων σε ατέρμονες συζητήσεις 
και «δράσεις οικοδόμησης εμπιστοσύνης», 
όταν, «επί του εδάφους», η άλλη πλευρά δι-
αμόρφωνε νέες πραγματικότητες. 

Σημειώνει επίσης, ότι η επίλυση του πα-
λαιστινιακού δεν ήταν ποτέ στις προτεραιό-
τητες των εταίρων των ΗΠΑ στην περιοχή, 
δηλαδή του Ισραήλ και της Σαουδικής Αρα-
βίας. Ούτε βέβαια και σήμερα. Το κεντρι-
κό ζήτημα σήμερα για τον άξονα ΗΠΑ-Ισ-
ραήλ-Σαουδική Αραβία είναι το Ιράν. Άλ-
λωστε, το έτερο αίτημα των Σαουδαράβων 
προς τον Αμπάς ήταν να σταματήσουν οι 
επαφές Παλαιστινίων –ιδιαιτέρως της Χα-
μάς– με το Ιράν. Και όλες οι πολιτικές κινή-
σεις των τριών, μάλλον δείχνουν ότι προε-
τοιμάζουν πολεμικές συγκρούσεις. 

Σημειώσεις: 
1, Για το «σχέδιο» βλέπε New York 
Times, Talk of a Peace Plan That 
Snubs Palestinians Roils Middle 
East, 3 Δεκεμβρίου 2017.
2. Rashid Khalidi, Brokers of Deceit. 
How the US Has Undermined Peace 
in the Middle East, Beacon Press, 
2003.

Δ 

ιαβάζουμε συνεχώς ότι οι οι-
κονομικά εύρωστοι Σουηδοί εί-
ναι «προοδευτικοί», «απελευ-
θερωμένοι» και γενικώς «ανε-

κτικοί» άνθρωποι. Γι’ αυτό και τελευταία 
προχωρούν όντως σε πρωτοποριακές και 
τολμηρές πράξεις, πάντα όμως στο «πο-
λυπολιτισμικό» πνεύμα της μεταμοντέρ-
νας εποχής μας: Καίνε βιβλία, όπως έκα-
ναν στην κοινότητα Botkyrka στη Νότια 
Σουηδία, με τα οποία μεγάλωσαν γενε-
ές και γενεές παιδιών παγκοσμίως, κα-
θώς θεωρούνται πλέον «ρατσιστικά». 
Παράδειγμα, το «δυνατότερο κορίτσι όλου 
του κόσμου», η «αναρχίστρια» Πίπη η Φα-
κιδομύτη. Το 1946, η συγγραφέας του βι-
βλίου Astrid Lindgren έκανε το λάθος να 
γράψει ότι ο πατέρας της Πίπη είναι «ο 
βασιλιάς των Νέγρων» και όταν γυρίσει 
πίσω, η μικρή του κόρη θα γίνει «πριγκί-
πισσα των Νέγρων»! Ο υπεύθυνος εκδοτι-
κός οίκος δεν καίει βέβαια βιβλία, αλλά τα 
λογοκρίνει και τα παραποιεί διαγράφοντας 
ότι δεν ταιριάζει στο σημερινό Zeitgeist της 
πολιτικής ορθότητας των ελίτ. Έτσι, ο «Βα-
σιλιάς των Νέγρων» έγινε «Βασιλιάς της 
Νότιας Θάλασσας» και η «νέγρικη γλώσ-
σα» μετατράπηκε σε «γλώσσα τάκα – τού-
κα»! Ανάλογες αλλαγές υπάρχουν και στη 
σχετική τηλεοπτική σειρά που θα προβλη-
θεί «πειραγμένη» στις ημέρες των Χρι-
στουγέννων από τη σουηδική τηλεόραση.

Υπάρχουν όμως και πιο συνταρακτικά 
νέα από τη Σουηδία της διαπολιτισμικής 
πολιτικής ιδεολογίας. Η Ευαγγελική Εκ-
κλησία της Σουηδίας αποφάσισε ότι από 
την Πεντηκοστή του 2018 στη θεία λειτουρ-
γία «ο Θεός» θα αποκτήσει ουδέτερο, μάλ-
λον κανένα φύλο! Δεν θα υπάρχει πλέον 
«Ο Πατέρας», «Ο Κύριος», ούτε «Αυτός», 
αλλά το σκέτο «Θεός» ή το «Αιώνιος» - με 
μία εξαίρεση στο «Πάτερ ημών». Το «τοξι-
κό άρρεν» απαλείφθηκε, άγνωστο ακόμη 
τι θα γίνει με το δόγμα της «Αγίας Τριάδας» 
και βεβαίως με τα πολλά θηλυκά ονόματα 
που αναφέρονται στις Ιερές Γραφές. Εκτι-
μούν οι τάλαινες της εκκλησιαστικής αυ-
τοδιάλυσης ότι η «ουδετεροποίηση» του 
Θεού θα ενισχύσει το σεβασμό προς το γυ-
ναικείο φύλο. Ασφαλώς και στο «άφυλο», 
σαν τους Αγγέλους των Γραφών.

Β. Στ. 

Νέοι καιροί!
Η Ιερουσαλήμ, ο Τραμπ, ο Μοχάμεντ Μπιν 

Σαλμάν και στο βάθος το Ιράν
Του δρα Κωνσταντίνου Γεώρμα

“ 
 Ο Αμπάς είχε δύο μή-

νες για να απαντή-

σει εάν συμφωνεί με το 

σχέδιο, με τους Σαου-

δάραβες να του υπό-

σχονται μια σημαντική 

οικονομική βοήθεια και, 

μάλιστα, ένα ποσό προ-

οριζόταν για τον ίδιο. 

Ωστόσο, όπως αναφέ-

ρουν οι ίδιοι οι Times, 

ο Αμπάς αρνήθηκε.

Σε καμία περίπτωση η επιδίωξη των ΗΠΑ δεν ήταν η ειρήνη. Και όλες οι «ειρηνευτικές 
πρωτοβουλίες» στόχο είχαν να απαξιώνουν τα όποια εθνικά συμφέροντα των Παλαιστι-
νίων...

                                                                             ΔΙΕΘΝΗ
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«Πολύ νερό τρέχει στα Σκόπια 
κάτω από τις γέφυρες του Βαρ-
δάρη και χύνεται στον Θερμαϊ-
κό μπροστά στη Θεσσαλονίκη», 
σημείωνε ένα πρόσφατο άρθρο 
μας. Πολύ περισσότερο νερό 
κατέβασε τις αμέσως επόμενες 
εβδομάδες και αλλάζει άρδην 
το τοπίο. Συγκεκριμένα:

1ον Ο πρωθιερέας του «μακεδονι-
σμού» και του εξαρχαϊσμού Νίκο-
λα Γκρούεφσκι ανήγγειλε πριν λί-
γες μέρες ότι παραιτείται από την 
ηγεσία του εθνικιστικού ΒΜΡΟ- 
DNME και Έκτακτο Συνέδριο θα 
εκλέξει τον διάδοχό του μετά το Βα-
τερλώ του την Κυριακή 29 Οκτω-
βρίου 2017, οπότε κατά τον δεύτε-
ρο γύρο των δημοτικών εκλογών το 
ΒΜΡΟ-DPMNE έχασε 51 από τους 
56 Δήμους που κατείχε έως τις 15 
Οκτωβρίου, σε σύνολο 81. Αντίθε-
τα το κόμμα SDSM του σημερινού 
Πρωθυπουργού Ζόραν Ζάεφ, που 
κυβερνά από την άνοιξη σε συνα-
σπισμό με τα κόμματα των Αλβα-
νών, κέρδισε 57 Δήμους ενώ είχε 
μόνον 4! Τα τέσσερα αλβανικά κόμ-
ματα επεκράτησαν σε 14 Δήμους. 
Σε 3 Δήμους εξελέγησαν ανεξάρ-
τητοι ενώ στον Δήμο Τσένταρ Ζού-
πα σάρωσε από τον πρώτο γύρο με 
70,48% το Δημοκρατικό Κόμμα των 
Τούρκων.

2ον Αναφερόμενος σε συμφω-
νία με την Ελλάδα, ο Πρωθυπουρ-
γός Ζόραν Ζάεφ δήλωσε την Παρα-
σκευή 1/12/2017: «Δεν φοβάμαι 
να χάσω την εξουσία αν αυτό είναι 
το τίμημα για να προβεί η χώρα σε 
γενναίες αποφάσεις. Μπορώ να πω 
ότι είμαστε ευχαριστημένοι τώρα με 
την στάση του ΒΜΡΟ- DNME σχετι-
κά με την ονομασία».

3ον Ο Έλληνας υπουργός των 
Εξωτερικών καθηγητής Νίκος Κο-
τζιάς δήλωσε στην εφημερίδα 
«Έθνος» την περασμένη Κυριακή 
3/12/2017: «Όλοι οι συνομιλητές 
μας κατανοούν πως οι δυο πλευρές 
πρέπει να αποδεχθούν έναν έντι-
μο συμβιβασμό. Να λειτουργήσουν 
στη βάση της συναίνεσης με αρχές. 
Αυτό αφορά και εκείνους τους Ευ-
ρωπαίους που στο παρελθόν δημι-
ουργούσαν στην ηγεσία της φίλης 
χώρας τις αυταπάτες ότι ο δρόμος 
για την ένταξη στην Ε.Ε. και αλλού 
μπορεί να ανοίξει χωρίς συμβιβα-
σμούς. Οι γείτονές μας πίστεψαν ότι 
μπορούσαν να προχωρήσουν στην 
ένταξη χωρίς συμφωνία μαζί μας –
κάτι το αδύνατον– ενώ κάποιοι δι-
κοί μας πίστεψαν την αυταπάτη ότι 

η αδράνεια στην εξωτερική πολιτική 
είναι όπλο».

4ον Τέσσερις ημέρες ενωρίτερα 
ο υπουργός Εξωτερικών των Σκοπί-
ων Νίκολα Ντιμιτρώφ συναντήθηκε 
με τον Αμερικανό ομόλογό του στην 
Ουάσιγκτον, όπου προφανώς συζή-
τησε έναν συμβιβασμό με την Ελλά-
δα και δήλωσε: «Κλειδί για μια βιώ-
σιμη λύση στο ζήτημα της ονομασίας 
είναι να αντιμετωπισθούν οι φόβοι 
των δυο πλευρών χωρίς νικητές και 
ηττημένους. Υπάρχει ένα παράθυρο 
ευκαιρίας και πρέπει να κάνουμε ό, 
τι μπορούμε για να το αξιοποιήσου-
με. Θεωρούμε την Ελλάδα εν δυνά-
μει στρατηγικό σύμμαχό μας». Στην 
αμερικανική πρωτεύουσα ο Ντιμι-
τρώφ μετέσχε στο συνέδριο του ορ-
γανισμού Atlantic Council μαζί με 
τους ομολόγους του της Αλβανίας 
και του Μαυροβουνίου, Κοσοβά-
ρους πολιτικούς, στελέχη του Στέ-
ιτ Ντιπάρτμεντ και Αμερικανούς γε-
ρουσιαστές για «αντιμετώπιση των 
προκλήσεων στα Δυτικά Βαλκάνια» 
όπου ενδημεί η αστάθεια και η επιρ-
ροή της Ρωσίας. Η Ελλάδα δεν μετέ-
σχε, αλλά θεωρείται το θεμέλιο και 
η μόνη ικανή δύναμη για την στα-
θερότητα του γεωπολιτικού χώρου 
που ενδιαφέρει έντονα τις Ην. Πο-
λιτείες. Γι’ αυτό αποστέλλουν πρε-
σβευτή στα Σκόπια ή στα Τίρανα τον 
αναπληρωτή υφυπουργό των Εξω-
τερικών τους, αρμόδιο για την Ευρα-
σία, Χόιτ Γι. Είναι ο μόνος, που, «με 
το πιστόλι στο χέρι», την περασμέ-
νη άνοιξη, εξανάγκασε σε συμβιβα-
σμό τους πολιτικούς στις δύο χώρες 
όπου οι Ευρωπαίοι είχαν αποτύχει 
παταγωδώς.

5ον Δεν είναι σύμπτωση προφα-

νώς ότι μέσα Νοεμβρίου βρέθηκε 
στην Ουάσιγκτον και ο πρώην πρω-
θυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Δή-
λωσε σύμφωνος με μια μικτή ονο-
μασία, αλλά επεσήμανε: «Το πρώτο 
που θέλω να πω είναι να προσέχου-
με τον αλυτρωτισμό. Ιδιαίτερα στα 
Βαλκάνια. Δεν παίζουμε μαζί του. 
Δεν τον νομιμοποιούμε σήμερα για-
τί αύριον θα τον πληρώσουμε όλοι 
πολύ ακριβά».

6ον Ο ειδικός διαμεσολαβητής 
του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς αναμένε-
ται να διεξαγάγει νέο γύρο διαπραγ-
ματεύσεων για το όνομα με τους δι-
απραγματευτές Αθήνας-Σκοπίων 
στις Βρυξέλλες την προσεχή Κυρια-
κή και Δευτέρα.

7ον Στις 27 Νοεμβρίου φέτος η 
εφημερίδα Vecer, με τους περισ-
σότερους αναγνώστες στο γειτονι-
κό μας κράτος, ανέβασε στην ιστο-
σελίδα της τηλεοπτική δήλωση του 
πρώτου Προέδρου της χώρας Κίρο 
Γκλιγκόρωφ, ο οποίος στις 6 Μαρτί-
ου 1992 διεκήρυσσε: «Είμαστε Σλά-
βοι. Ήλθαμε εδώ τον 6ο αιώνα μ.Χ. 
και δεν έχουμε καμιά σχέση με τους 
αρχαίους Μακεδόνες». Την δήλω-
ση είχε απαγορεύσει ο Γκρούεφσκι 
που θεωρούσε «προδότη» τον ιδρυ-
τή της ανεξάρτητης χώρας. Δεν είναι 
ασφαλώς τυχαία η επαναφορά αυτή. 
Είχε προηγηθεί ένα μήνα ενωρίτε-
ρα, στις 20 Οκτωβρίου 2017, ο κα-
θηγητής Τάκι Φίτι, Πρόεδρος της 
«Μακεδονικής Ακαδημίας Επιστη-
μών και Τεχνών», ο οποίος κατά 
τον εορτασμό της πεντηκοστής επε-
τείου από την ίδρυσή της, διεκήρυ-
ξε: «Οι ρίζες της μακεδονικής σλα-
βικής πολιτισμικής και πνευματικής 
συνέχειας βρίσκονται πολύ πίσω σε 

χρονικό βάθος αιώνων. Η αποστολή 
των Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου 
και τα ιστορικά γεγονότα επέτρεψαν 
στην Αχρίδα, με τη φημισμένη Λο-
γοτεχνική Σχολή της, να αναδειχθεί 
ήδη από το δεύτερο μισό του 9ου αι-
ώνα σε κέντρο της σλαβικής εκπαί-
δευσης και των διαφωτιστικών δρα-
στηριοτήτων, οι οποίες στη συνέχεια 
μεταδόθηκαν σε όλες τις σλαβικές 
χώρες. Η Αρχιεπισκοπή της Αχρί-
δας με τη χιλιετή της παρουσία συ-
νέβαλε τα μέγιστα στην καλλιέργεια 
της παράδοσης του Αγίου Κλήμε-
ντος και ολόκληρης της πνευματι-
κής ζωής του μακεδονικού λαού. 
Έτσι, ο σλαβικός πολιτισμός με τις 
δικές του αξίες συνδέθηκε με άλ-
λους πολιτισμούς που υπήρχαν εδώ 
και αιώνες σε αυτά τα εδάφη». Εντω-
μεταξύ στις 17 Νοεμβρίου 2017 ο 
Πρωθυπουργός των Σκοπίων Ζό-
ραν Ζάεφ δήλωσε στη βουλγαρική 
τηλεόραση: «Δεν είμαστε μόνο φίλοι 
με τη Βουλγαρία, αλλά έχουμε γίνει 
σύμμαχοι. Μιλάμε γλώσσα που κα-
ταλαβαίνουμε όλοι μας».

8ον Η ώσμωση Σλαβομακεδό-
νων-Βουλγάρων σημείωσε θεαμα-
τικά όσο και ουσιώδη άλματα κατά 
το τελευταίο μόλις τετράμηνο. Στις 
3 Αυγούστου φέτος, κοινή εθνική 
τους επέτειο του «Ήλιντεν», οι Πρω-
θυπουργοί Μπόικο Μπορίσοφ και 
Ζόραν Ζάεφ υπέγραψαν στα Σκόπια 
την Συνθήκη Φιλίας, Συνεργασίας 
και Καλής Γειτονίας των δύο χωρών 
τους. Προβλέπει ότι οι δύο -σλαβι-
κοί- Λαοί έχουν κοινή Ιστορία, κοι-
νούς εθνικούς ήρωες και κοινές 
εθνικές επετείους τις οποίες θα εορ-
τάζουν μαζί. Στις 17 Νοεμβρίου το 
Ινστιτούτο Πολιτικής Παΐσιι Χιλε-
ντάρσκι οργάνωσε στην Στρώμνιτσα 
συνέδριο όπου παρουσιάσθηκε η 
έρευνα "Βουλγαρία και Μακεδονία 
- Ανοχή στον δρόμο προς την Ευρώ-
πη". Ομιλητής ήταν και ο Πρωθυ-
πουργός Ζόραν Ζάεφ που διετέλεσε 
ο Δήμαρχος της Στρώμνιτσας. Ση-
μειωτέον ότι ο Βούλγαρος Αγιορεί-
της μοναχός Παΐσιος Χιλανδαρηνός 
της Βουλγαρικής Μονής Χιλανδα-
ρίου θεωρείται ο Εθναπόστολος των 
Βουλγάρων. Μετά έξη ημέρες, 23 
Νοεμβρίου, οι κυβερνήσεις Βουλ-
γαρίας-Σκοπίων πραγματοποίησαν 
στη Στρώμνιτσα κοινή συνάντηση 
τονίζοντας ότι «αποτελεί συνέχεια 
καλού διαλόγου και εταιρικής σχέ-
σης μεταξύ των δύο χωρών». Υπε-
γράφησαν νέες διμερείς συμφωνίες 
σε κρίσιμα θέματα.

9ον Με ψήφους 66 επί 67 παρό-
ντων και με αποχή της Αντιπολίτευ-
σης η Βουλή των Σκοπίων ήρε την 
βουλευτική ασυλία έξη βουλευτών 
του ΒΜΡΟ- DNME που η Γενική 
Εισαγγελία προτείνει να προφυλα-
κισθούν. Μαζί με 30 ακόμη στελέχη 
και με τον Αρχηγό της Αστυνομίας 
διώκονται επειδή στις 27 Απριλίου, 
επί κεφαλής όχλου οπαδών τους, ει-
σέβαλαν στη Βουλή, έδειραν κυβερ-
νητικούς βουλευτές και διέλυσαν 
την συνεδρίαση που επρόκειτο να 
εκλέξει –και αργότερα εξέλεξε– Αλ-
βανό Πρόεδρο της Βουλής. Παράλ-
ληλα η Γενική Εισαγγελία διερευνά 
τις βαρύτατες ποινικές ευθύνες του 
Γκρούεφσκι και στενών συνεργα-
τών του που κατηγορούνται για δι-
αφθορά, εκβιασμούς και την παρα-
κολούθηση χιλιάδων τηλεφώνων. 
Μήπως ο Γκρούεφσκι παραιτείται 
με μυστικό αντάλλαγμα να μη διω-
χθεί ποινικά;

Σε κάθε περίπτωση πάντως ένα 
νέο κεφάλαιο άνοιξε στην Ιστορία 
των βαλκανικών χωρών που αποτε-
λούν ζωτική ενδοχώρα της Ελλάδος.

Κρίσιμα γεγονότα στην ενδοχώρα της Ελλάδας
ιδεολογικός αναχρονισμός και καλλιέργεια ψευδαισθήσεων χαρακτηρίζει τις πνευματικές και πολιτικές ελίτ

“ 
Η πρώτη σε κυκλο-

φορία εφημερίδα 

των Σκοπίων ανα-

δημοσίευσε δηλώ-

σεις του Γκλιγκό-

ρωφ από το 1992 

που διακήρυσσε ότι 

«Είμαστε Σλάβοι».

Στα Σκόπια το κόμμα του Σοσιαλιστή Ζ. Ζάεφ θριάμβευσε στις δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου, κερδίζοντας  
57 από το σύνολο των 81 δήμων της χώρας.         

Του Νικολαου Μέρτζου
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Τ 

ο  σμάρτφοουν είναι το προϊόν-σή-
μα κατατεθέν της εποχής μας. Έχο-
ντας λιγότερο από μια δεκαετία 
που πρωτοβγήκε, αυτό το πρωτεϊ-

κό αντικείμενο έγινε ο καθολικός, καθ’ όλα 
απαραίτητος, διαμεσολαβητής της καθημε-
ρινής μας ζωής. Ελάχιστα κατασκευασμένα 
αντικείμενα έχουν καταστεί τόσο πανταχού 
παρόντα όσο αυτές οι λαμπερές πλάκες πο-
λυανθρακίτη.

Για πολλούς από εμάς, είναι το τελευταίο 
πράγμα που κοιτάζουμε κάθε νύχτα πριν πέ-
σουμε για ύπνο και το πρώτο σαν ξυπνήσου-
με. Το χρησιμοποιούμε για να συναντήσου-
με άλλους ανθρώπους, για να επικοινω-
νήσουμε, να διασκεδάσουμε, αλλά και για 
να μη χανόμαστε. Πουλάμε και αγοράζου-
με πράγματα μέσω αυτού. Στηριζόμαστε σε 
αυτά για να καταγράφουμε τα μέρη που πη-
γαίνουμε και τις παρέες που κάνουμε· και 
βασιζόμαστε πάνω τους για να γεμίσουμε 
τα νεκρά κενά, τις μοναχικές στιγμές και τις 
σιωπές που συνήθιζαν να καταλαμβάνουν 
τόσο μεγάλο κομμάτι απ’ τη ζωή μας.

Τα σμάρτφοουν έχουν αλλάξει την υφή 
της καθημερινής μας ζωής σχεδόν παντού, 
απορροφώντας ολοκληρωτικά χώρους και 
τελετουργικά που επέμεναν στον χρόνο, με-
ταβάλλοντας ριζικά άλλα, που γίνονται πλέ-
ον αγνώριστα. Σε αυτήν την ιστορική συγκυ-
ρία, είναι σχεδόν ανέφικτο να κατανοήσου-
με τους τρόπους με τους οποίους γνωρίζου-
με και χρησιμοποιούμε τον κόσμο γύρω μας 
δίχως να έχουμε κάποια αίσθηση του τρό-
που με τον οποίον λειτουργεί ένα σμάρφο-
ουν, καθώς και των διάφορων υποδομών 
στις οποίες αυτό στηρίζεται.

Ωστόσο, και παρά την πανταχού παρου-
σία του, το σμάρτφοουν δεν είναι ένα απλό 
πράγμα. Το χρησιμοποιούμε τόσο συχνά, 
που δεν βλέπουμε πλέον ξεκάθαρα. Εμφα-
νίστηκε στη ζωή μας τόσο ξαφνικά και ολο-
κληρωτικά, που η έκταση και η βία με την 
οποία την αλλάζει δεν τραβάει εύκολα την 
προσοχή μας. Προκειμένου να συνειδητο-
ποιήσουμε πραγματικά την έκταση αυτών 
των αλλαγών, θα πρέπει να κάνουμε δυο 
βήματα πίσω, στην τελευταία ιστορική στιγ-
μή που δεν αντικρίζαμε τον κόσμο μ’ ένα τέ-
τοιο σμάρτφοουν στο χέρι.

Υπάρχουν ελάχιστα καλύτεροι οδηγοί 
σε αυτήν την προ σμάρτφοουν καθημερινό-
τητά μας από τις καλά τεκμηριωμένες εθνο-
γραφικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν 
γύρω στο 2005, από ερευνητές που εργάζο-
νταν στο πανεπιστήμιο του Κέιο, και ήταν σε 
συνεργασία με το τμήμα Ανθρώπων και Πρα-
κτικών της εταιρείας Intel.  Πραγματοποιού-
μενες στο Λονδίνο, το Τόκιο και το Λος Άντζε-
λες, οι έρευνες αυτές αποσκοπούσαν στο να 

καταγράψουν τα πράγματα που οι άνθρωποι 
φύλαγαν στις τσέπες, στα πορτοφόλια και τις 
τσάντες τους. Βρέθηκαν μεγάλες ομοιότη-
τες σε ό,τι οι Λονδρέζοι, οι κάτοικοι του Λος 
Άντζελες και του Τόκιο θεωρούσαν απαραί-
τητο να κουβαλούν μαζί τους για να ανταπο-
κριθούν στις προκλήσεις της καθημερινότη-
τάς τους: Φωτογραφίες, πρώτα απ’ όλα, και 
άλλα ενθυμήματα της οικογένειας, των φί-
λων και των αγαπημένων προσώπων. Ει-
κόνες, φυλαχτά και άλλα αντικείμενα τε-
λετουργικής σημασίας. Κάτι για να τσιμπή-
σουν, αντικείμενα προσωπικής υγιεινής, 
καραμέλες μέντας, τσίχλες, με άλλα λόγια 
πράγματα που χρησιμεύουν στο να διαχει-
ριζόμαστε τις σωματικές εκφράσεις της πα-
ρουσίασης του εαυτού μας.

Επίσης, πράγματα που χρησίμευαν για 
να αποκτήσουμε κάποιου είδους πρόσβα-
ση: κλειδιά, ταυτότητες, αποδείξεις και δελ-
τία διέλευσης. Και γενικά, κινητά τηλέφω-
να, τα οποία κατά την εποχή που διεξάγο-

νταν οι έρευνες δεν ήταν τίποτε άλλο πέρα 
από συσκευές τηλεφωνικών συνομιλιών 
και ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων. Και 
βέβαια, χρήματα στη μια ή την άλλη από τις 
μορφές τους.

Αν η μελέτη της Intel/Keio αποκάλυ-
ψε στα μικροπράγματα των πορτοφολιών 
και των τσαντών μας τον μικρόκοσμο έτσι 
όπως ήταν γύρω στο 2005, η λεπτομερής 
καταγραφή μάς παρέχει έναν ακόμη χρή-
σιμο τρόπο για να εκτιμήσουμε το πόσο αυ-
τός έχει αλλάξει στα χρόνια που μεσολάβη-
σαν. Βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος 
των πραγμάτων που οι κάτοικοι των πόλε-
ων έπαιρναν μαζί τους, μόλις δέκα χρόνια 
πριν, έχει πλέον αντικατασταθεί από ένα και 
μόνο αντικείμενο, το κινητό τηλέφωνο. Αυτή 
η συσκευή, μόνη της, έχει απορροφήσει όλα 
εκείνα που κάποτε στριφογύριζαν μέσα στις 
τσέπες και τις τσάντες των ανθρώπων, γεγο-
νός που την μεταμόρφωσε σε κάτι εντελώς 
διαφορετικό από αυτό που ήταν αρχικά.

Μόλις μια από τις ασήμαντες πράξεις 
που πραγματοποιούμε κατά την διάρκεια 
της ημέρας –να ανοίγουμε την εξώπορτα, να 
αγοράζουμε τα μαναβικά, και να ανεβαίνου-
με στο λεωφορείο– επαναπροσδιορίζεται ως 
ψηφιακή συναλλαγή τείνει να αποϋλικοποι-
είται. Τα διαφορετικά, εξειδικευμένα πράγ-
ματα τα οποία χρειαζόμασταν για να επιτελέ-
σουμε κάθε έναν από αυτούς τους σκοπούς, 
τα κλειδιά, τα εισιτήρια του λεωφορείου και 
τα τραπεζικά βιβλιάρια, έχουν μεταμορφω-
θεί σ’ ένα αόρατο φάσμα ραδιοκυμάτων. Και 
καθώς η υποδομή που λαμβάνει αυτά τα σή-
ματα και τα μετατρέπει σε πράξη είναι ενσω-
ματωμένη σε όλα τα αντικείμενα και τις επι-
φάνειες τριγύρω μας, όλες αυτές οι συναλ-
λαγές τείνουν να διαφεύγουν της αντίληψης 
και κατά συνέπεια και της σκέψης μας…

*Απόσπασμα από το εξαιρετικό βιβλίο 
Radical Technologies, το οποίο κυκλοφόρη-

σε πρόσφατα από τις εκδόσεις Verso .

ΗΠΑ: Η κρίση 
των οπιοειδών

Ριζικές νέες τεχνολογίες:
Το σμάρτφοουν

Η 
νέα επιδημία των οπιούχων, 
που μαστίζει την αμερικανι-
κή κοινωνία έχει γίνει γνω-
στή παγκοσμίως τόσο από τη 

δημοφιλή σειρά του δρα Χάουζ, όπου 
πρωταγωνιστούσε ο συμπαθής Χιου 
Λόρι, ενσαρκώνοντας έναν ευφυή όσο 
και ιδιόρρυθμο γιατρό, εξαρτημένο από 
τα οξυκοντίν –ένα από τα πολλά σκευά-
σματα οπιούχων παυσίπονων που κυ-
κλοφορούν νόμιμα σήμερα στην Αμερι-
κή– όσο και από τα τρομακτικά ρεπορτάζ 
του VICE, που παρουσιάζει με μια εξεζη-
τημένη σκηνοθεσία, που θυμίζει τις ται-
νίες τρόμου, όλη την εξαθλίωση των δε-
κάδων χιλιάδων φτωχών εξαρτημένων 
που εγκαταβιούν στις πόλεις της περί-
φημης rust belt («ζώνης της σκουριάς», 
ένας όρος που χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει τις εκτεταμένες περιοχές των 
ΗΠΑ που ρημάχτηκαν από την αποβιο-
μηχάνιση). 

Το ζήτημα επανήλθε προσφάτως στην 
επικαιρότητα, καθώς ο Τραμπ, πριν από 
έναν περίπου μήνα, κήρυξε, αυτήν την 
επιδημία, απειλή για τη δημόσια υγεία. 
Όντως, τα στατιστικά που βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας είναι εξαιρετικά ανη-
συχητικά: Το 2016, πέθαναν από υπερ-
βολική δόση οπιούχων 64.000 Αμερικα-
νοί, 11.000 περισσότεροι απ’ ό,τι το 2015. 
Η αύξηση είναι σταθερή και ραγδαία 
μέσα στη δεκαετία του 2010, καθώς στις 
αρχές της δεκαετίας τα θύματα ήταν «μό-
λις» 16.000, και... 4.000 το 1999. Σήμε-
ρα, ο θάνατος από υπερβολική δόση οπι-
ούχων αποτελεί την πρώτη αιτία θανάτου 
για τους ανθρώπους κάτω των 50, ενώ 
εκτιμάται ότι, μέσα στην επόμενη δεκαε-
τία, η επιδημία θα πλήξει μισό εκατομμύ-
ριο ανθρώπους. Το δε συνολικό της κό-
στος αποτιμάται στο μισό τρισ. δολάρια. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εξαρτημένων ξεκι-
νάει με τη λήψη νόμιμων, συνταγογραφη-
μένων σκευασμάτων, για να καταλήξουν 
στην ηρωίνη μόνο στα έσχατα στάδια της 
εξαθλίωσης. Εξάλλου, τα οπιούχα σκευά-
σματα είναι σχετικά φθηνά και η πρόσβα-
ση σε αυτά δεόντως εύκολη. 

Δεν είναι ν’ απορεί κανείς, λοιπόν, 
που οι φαρμακευτικές εταιρείες του κλά-
δου πανηγυρίζουν για τη ραγδαία αύξη-
ση των κερδών τους, καθώς το συνολι-
κό ύψος της συγκεκριμένης αγοράς αγγί-
ζει τα 12 δισ.$, το 2015 και αναμένεται να 
προσεγγίσει τα 20 δισ.$ στα μέσα της ερ-
χόμενης δεκαετίας. 

Β. Στ. 

“ 
Τα σμάρτφοουν έχουν 

αλλάξει την υφή της κα-

θημερινής μας ζωής 

σχεδόν παντού, απορ-

ροφώντας ολοκληρω-

τικά χώρους και τελε-

τουργικά που επέμεναν 

στον χρόνο, μεταβάλ-

λοντας ριζικά άλλα, που 

γίνονται πλέον αγνώ-

ριστα.

Του Άλαν Γκρηνφίλντ*
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Τ 

ην Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017, 
ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης έγι-
νε 109 ετών. Ιδρύθηκε το 1908 
στην, ακόμη υπό την Οθωμανική 

Αυτοκρατορία, Θεσσαλονίκη, και αποτελεί 
τον αρχαιότερο αθλητικό σύλλογο της πό-
λης, ενώ θεωρείται η ομάδα των «μπαγιά-
τηδων» δηλαδή των παλαιών Θεσσαλονι-
κέων. Με αφορμή τα γενέθλια του «Γηραι-
ού», θυμόμαστε δύο αθλητές ήρωες στου 
συλλόγου, τον Γεώργιο Ιβάνοφ και τον Γε-
ώργιο Κατσάνη.

Ο σαμποτέρ…
Ο Γεώργιος Ιβάνοφ ήταν διακεκριμένος 
αθλητής κολύμβησης του Ηρακλή, που 
γεννήθηκε στη Βαρσοβία το 1911, έχα-
σε μικρός τον πατέρα του και εγκαταστά-
θηκε το 1926 στη Θεσσαλονίκη μαζί με τη 
μάνα του, που είχε παντρευτεί σε δεύτερο 
γάμο τον επιχειρηματία Ιωάννη Λαμπρια-
νίδη. Είχε δύο ετεροθαλή αδέρφια, τον Αλέ-
ξανδρο και Αντώνιο, οι οικογένειες των 
οποίων ζουν στη Θεσσαλονίκη. Ο Γεώργι-
ος ήταν αθλητικός τύπος και από το 1928 
εντάχθηκε στην ομάδα του Ηρακλή, αρχι-
κά στο ποδόσφαιρο και αργότερα στην ομά-
δα κολύμβησης, όπου πρώτευσε σε βορει-
οελλαδικούς και διακρίθηκε σε πανελλήνι-
ους αγώνες.

Η μεγάλη προσφορά του Ιβάνοφ ήταν 
η αντιστασιακή του δράση κατά των Γερ-
μανών εισβολέων. Το 1941 κατέφυγε στη 
Μέση Ανατολή και μετά από εκπαίδευ-
ση από τους Βρετανούς σε οργάνωση σα-
μποτάζ, επέστρεψε στην κατεχόμενη Ελ-
λάδα όπου συνεργάστηκε με αντιστασια-
κές ομάδες στη συγκέντρωση πληροφορι-
ών. Συνελήφθη από τους Γερμανούς μετά 
από προδοσία και κλείστηκε στις φυλακές 
Αβέρωφ στην Αθήνα, απ’ όπου δραπέτευ-
σε. Το 1942 κατόρθωσε να ανατινάξει ένα 
γερμανικό υποβρύχιο στη Σαλαμίνα, που 
βυθίστηκε με το πλήρωμά του. Ο Ιβάνωφ 
διήνυσε κολυμπώντας μεγάλη απόσταση 
ως το πολεμικό στο οποίο κόλλησε, χωρίς 
να τον αντιληφθούν, την ισχυρή μαγνητι-
κή βόμβα. Επίσης την ίδια χρονιά βύθισε, 
στο λιμάνι του Πειραιά, ένα ισπανικό ατμό-
πλοιο που συνεργαζόταν με τους Γερμα-
νούς.

Το σπουδαιότερο σαμποτάζ έκανε στο 
εργοστάσιο κινητήρων αεροπλάνων Μαλ-
τσινιώτη, στην Αττική, σε συνεργασία με 
μέλη της Οργάνωσης Ανάστασης Γένους 
(ΟΑΓ), ρίχνοντας στο σύστημα λίπανσης 
των κινητήρων ένα αδρανές υγρό, που είχε 
ως αποτέλεσμα, η περιβόητη γερμανική αε-
ροπορία Λουφτβάφε να χάσει πολλά αερο-
πλάνα. Ο Ιβάνοφ συνελήφθη με προδοσία 
τον Σεπτέμβριο του 1942 και εκτελέστηκε 

τον Ιανουάριο του 1943 στην Καισαριανή 
φωνάζοντας προς το εκτελεστικό απόσπα-
σμα: «Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η Πολωνία». Ο 
τάφος του ήρωα βρίσκεται στο 3ο κοιμητή-
ριο Νίκαιας στην Αθήνα και φέρει την επι-
τύμβια επιγραφή: «Γεώργιος Ιβάνοφ, έπεσε 
υπέρ της Ελευθερίας».

Στο ύψωμα του Αγίου Ιλαρίωνα
Γεννημένος το 1934 στο Σιδηρόκαστρο 
Σερρών, ο Γιώργος Κατσάνης εντάχθη-
κε στο τμήμα στίβου του Ηρακλή το 1948. 
Το καλό του αγώνισμα ήταν τα 100 μέτρα, 
αλλά διακρινόταν τόσο στα 200 μέτρα όσο 
και στο άλμα εις μήκος. Η ταχύτητα και η 
αλτικότητά του τον βοήθησαν στη νέα κα-
ριέρα που άρχισε στα δεκαοχτώ του, όταν 
εισήχθη στη Σχολή Ευελπίδων και κατετά-
γη στο σώμα των καταδρομέων. Το 1973, 
ταγματάρχης πια, ζήτησε μόνος του να με-
τατεθεί στην Κύπρο και τοποθετήθηκε δι-
οικητής της 33ης Μοίρας Καταδρομών της 
Εθνικής Φρουράς.

Ο Κατσάνης, από την πρώτη κιόλας 
στιγμή της τουρκικής εισβολής στην Κύ-
προ, αγωνίστηκε ηρωικά. Εκείνο το βρά-
δυ της 20ης προς 21η Ιουλίου του 1974, 
οι λόχοι καταδρομών είχαν τη διαταγή να 
καταλάβουν τις παρυφές του υψώματος του 
Αγίου Ιλαρίωνα, ύψωμα με στρατηγική ση-
μασία, στον Πενταδάκτυλο. Ο Κατσάνης 
ήταν μπροστά. Διοικητής της 33ης Μοίρας 
Καταδρομών. Η εισβολή των Τούρκων είχε 

βρει την 33η Μοίρα Καταδρομών στη Λευ-
κωσία. Στις 20 Ιουλίου, η μονάδα προχω-
ρά στην αποστολή της. Δυο τουρκικά αερο-
πλάνα χτυπούν την αυτοκινητοπομπή. Συ-
νεχίζουν πεζοί. Εκείνη τη νύχτα, με διαταγή 
του Κατσάνη, οι λόχοι καταδρομών έρχο-
νται σε βίαιη σύγκρουση σε όλο το μέτωπο 
με τους Τούρκους και τους Τουρκοκύπρι-
ους που βρίσκονταν στην περιοχή. Η σύ-
γκρουση σφοδρή, διήρκεσε μέχρι την εκ-
δίωξη και του τελευταίου Τούρκου στρατι-
ώτη. Ο αντικειμενικός στόχος, η κατάληψη 
των παρυφών του Αγίου Ιλαρίωνα, επετεύ-
χθη.

Την επόμενη μέρα, το πρωινό, βρίσκει 
τον διοικητή της 33ης Μ.Κ., Γεώργιο Κα-
τσάνη, να προσπαθεί να εξουδετερώσει την 
τουρκική αντίσταση, αφού οι τουρκικές δυ-
νάμεις ενισχύθηκαν από αλεξιπτωτιστές και 
καταδρομείς, ενώ τα πυρομαχικά της μο-
νάδας έφταναν στο τέλος τους. Σε μια τέτοια 
αντεπίθεση, ο Κατσάνης τραυματίζεται θα-
νάσιμα, χύνοντας το αίμα του, ως ιερά σπον-
δή, στον βωμό της Κυπριακής Ελευθερί-
ας. Την στιγμή που ο διοικητής έπεφτε στο 
έδαφος, συνεχείς ριπές αυτομάτων όπλων 
έπεφταν βροχή στο σημείο εκείνο για αρ-
κετά λεπτά. Δύο καταδρομείς προσπαθούν 
επανειλημμένα και απεγνωσμένα να προ-
στρέξουν και να βοηθήσουν τον διοικη-
τή, αλλά οι προσπάθειές τους αποβαίνουν 
άκαρπες και οι ίδιοι κινδυνεύουν άμεσα. 

     ΙΣΤΟΡΙΑ

Υπεραιωνόβιος σύλλογος ηρώων 

Του Μάκη Διόγου

Άγαλμα του Γεώργιου Ιβάνοφ στη Θεσσαλονίκη

109 χρόνια Ηρακλής

Τ 

α κείμενα που συγκεντρώνονται 
στον τόμο αυτό πραγματεύονται θε-
ωρητικά το ζήτημα του έθνους και 

της εθνικής ταυτότητας, από τη σκοπιά της 
ιστορίας, της κοινωνιολογίας και της πολι-
τικής επιστήμης. Σκοπός του βιβλίου είναι 
να φωτίσει την έντονη ιδεολογική διαμά-
χη που περιβάλλει, στην Ελλάδα, το εθνι-
κό ζήτημα, και να απαντήσει παράλληλα 
στις κυρίαρχες «αποδομητικές» θεωρίες 
που εκπορεύονται σήμερα από πολλά Πα-
νεπιστήμια και Μέσα Ενημέρωσης.

Η αποδόμηση της εθνικής ταυτότητας 
εντάσσεται σε ένα ευρύτερο θεωρητικό 
ρεύμα που επιδιώκει την απόλυτη ομοιο-
μορφία σε παγκόσμιο επίπεδο: τη διάλυ-
ση κάθε συλλογικής ταυτότητας –εθνικής, 
πολιτισμικής, κοινωνικής– και κάθε συνε-
κτικού δεσμού που συγκροτούσε ανέκα-
θεν τις ανθρώπινες κοινωνίες.

Οι σχετικές αντιλήψεις, παρότι απόλυτα 
μειοψηφικές στην ελληνική κοινωνία, κα-
τέστησαν κυρίαρχες στα ελληνικά πανεπι-
στήμια και στο ακαδημαϊκό κατεστημένο, 
τουλάχιστον από τη δεκαετία του ’90, ενώ 
προσφάτως γίνονται διαρκείς προσπάθει-
ες για την εισαγωγή τους και στη μέση και 
την κατώτερη εκπαίδευση. 

Προφανώς δε, η προώθηση των από-
ψεων αυτών από τους επίσημους ιδεολο-
γικούς μηχανισμούς –εγχώριους και δι-
εθνείς– ανταποκρίνεται στις ιδεολογι-
κές επιταγές της « παγκοσμιοποίησης», 
η οποία, για να εδραιώσει την οικονομική 
και πολιτική της κυριαρχία, προωθεί και τα 
ανάλογα ιδεολογικά στερεότυπα.

Νέα κυκλοφορία 
των Εναλλακτικών 

Εκδόσεων

Συλλογικός τόμος

έθνος και ταυτότητα
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Στις δημοκρατικές καπιταλιστικές κοι-
νωνίες, ο νόμος αναγνωρίζει την δικαι-
ική ισότητα και την ελευθερία των πο-
λιτών ως απόλυτα και απαραβίαστα δι-
καιώματα, όμως όπως γνωρίζουμε πλέ-
ον όλοι η ηθική – δικαιική ισότητα είναι 
μία ισότητα αφηρημένη, τυπική, «νομι-
κή» ισότητα, δεν είναι δηλαδή ισότητα 
«πραγματική», με κοινωνικό περιεχό-
μενο.

Τ 
ο εξισωτικό αίτημα είχε τεθεί από 
την εποχή του Ρουσό ως οικουμε-
νικό αίτημα της «προσωπικής αξί-
ας», δηλαδή ως απαίτηση της κοι-

νωνικής αναγνώρισης κάθε ατόμου με τις 
ιδιαιτερότητές του. Η αναγνώριση λοιπόν 
του κάθε προσώπου ετέθη ως προϋπόθε-
ση της «πραγματικής» ισότητας που είναι 
κοινωνικής φύσεως: είναι δηλαδή δικαίω-
μα στην κοινωνική αναγνώριση των προ-
σωπικών ικανοτήτων με σκοπό την κοινω-
νική εκπλήρωση του ατόμου και της προ-
σωπικότητάς του.

Ο μαρξισμός επισημαίνει την ανάγκη 
της οικονομικής αναγνώρισης των ανισο-
τήτων ή διαφορών των ατόμων, ασκώντας 
κριτική στην αστική αρχή του ίσου δικαιώ-
ματος, διότι δεν λαμβάνει υπόψιν τις πραγ-
ματικές συνθήκες της παραγωγής, καθώς 
και τις υποκειμενικές ικανότητες των ατό-
μων, που είναι άνισες, θεωρεί δε ότι το ίσο 
δικαίωμα είναι «άνισο δικαίωμα για άνιση 
εργασία» (βλ. Κριτική του Προγράμματος 
της Γκότα), γι’ αυτό και η μαρξιστική κριτι-
κή στρέφεται εναντίον της αφηρημένης, τυ-
πικής ισότητας των δικαιωμάτων.

Όμως, το αίτημα της ισότητας δεν είναι 
υπόθεση των δικαιωμάτων, αφού η πραγ-
ματική, ουσιαστική ισότητα, δεν είναι ισό-
τητα όρων ή ισότητα ευκαιριών, ούτε ισότη-
τα δικαιωμάτων. Το αίτημα της ισότητας εί-
ναι στενά συνυφασμένο με την ιδέα της κοι-
νωνικής δικαιοσύνης. Το εξισωτικό αίτημα 
της δικαιοσύνης εκφράζεται σε «δίκαιες 
σχέσεις» των ατόμων, σε ό,τι αφορά την «δί-
καιη διανομή», δηλαδή την ισότητα στην 
κατανομή ωφελημάτων και βαρών, που θε-
μελιώνεται στην έννοια του κοινού αγαθού. 
Η ισότητα αυτή δεν μπορεί να είναι από-
λυτη, «αριθμητική» ισότητα, αλλά θα είναι  
«αναλογική» ισότητα, όπως την ανέλυσε ο 
Αριστοτέλης. Αναλογική ισότητα με βάση 
την αξία των προσώπων που είναι διαφο-
ρετικά. Το δίκαιον είναι το ίσον, όχι όμως 
μεταξύ όλων, αλλά μεταξύ των ίσων. Το με-
ταξύ ποίων είναι το κρίσιμο σημείο, διότι, 
«για τους διαφέροντες διάφορον είναι το δί-
καιον, διότι δεν είναι απλώς το ίσον, αλλά το 
κατ’ αξίαν ίσον» (Πολιτικά).

Συνεπώς, η αρχή της ισότητας ως ίση 
μεταχείριση σε όλους θα πρέπει να λάβει 

υπόψιν ότι οι άνθρωποι είναι ίσοι ή άνισοι 
κάτω από κάποιες σχέσεις, δηλαδή με σχε-
τικό και όχι απόλυτο τρόπο, σε σχέση δηλα-
δή με καθορισμένες ιδιότητες.

Η θεμελιώδης αρχή της δικαιοσύνης, το 
jus suum cuique tribuere ( να αποδίδουμε 
στον καθένα αυτό που του ανήκει) όπως εκ-
φράζεται με την αναλογική ισότητα, εγκαθι-
δρύει την στενή συνάφεια ισότητας και δια-
νεμητικής δικαιοσύνης με την επιδίωξη της 
εξίσωσης ανάμεσα στον καθένα και στο με-
ρίδιο που του αναλογεί, σε μία «δίκαιη σχέ-
ση» που αφορά τα εξωτερικά αγαθά, σχέση 
δηλαδή προσώπων και πραγμάτων.

Η αποδοχή της διαφορετικότητας των 
προσώπων, η οποία εισάγει την διαφορε-
τική μεταχείρισή τους, αφού κάθε άτομο 
ως διαφορετικό χρήζει ιδιαίτερης μεταχεί-
ρισης, δεν μπορεί  να οδηγεί στην ιδεολο-
γία της ικανότητας του δόγματος του οικο-
νομικού φιλελευθερισμού, το οποίο, με την 
αποδοχή ότι οι άνθρωποι δεν είναι ίσοι από 
την φύση, εγκαθιδρύει ως «φυσικό» τον χα-
ρακτήρα της αγοράς, δηλαδή έναν «αναπό-

δραστο» οικονομικό μηχανισμό, εντός του 
οποίου η αξία και η τιμή παίρνουν τον χα-
ρακτήρα μιας οιονεί «φυσικής δύναμης», 
που κατευθύνει τους μηχανισμούς της αγο-
ράς ποδηγετώντας όλο το αξιακό σύστημα 
της κοινωνίας και της πολιτικής. 

Η τάχα «φυσική» αυτή λειτουργία της 
αγοράς καθιστά εμπορεύματα τα πάντα με 
καταστροφή των ατόμων, αποστερώντας τα 
από την ανθρώπινη διάστασή τους, προκα-
λεί δε συνεχώς νέες τεράστιες ανισότητες, 
που έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το δόγ-
μα της φυσικής ισότητας των ανθρώπων, 
το οποίο διακήρυξε άλλωστε η εποχή του 
χριστιανισμού και το οποίο αφορά την ίδια 
την αξία της ανθρώπινης ζωής (dignitas) 
και την αξία διατήρησης της ανθρώπινης 
ύπαρξης, που συνιστούν φυσικά δικαιώ-
ματα του ανθρώπου.

Η αναζήτηση λοιπόν της δικαιοσύνης 
εκφράζεται στην «θεωρία της δίκαιης τι-
μής», του δίκαιου μισθού ή της δίκαιης 
αμοιβής και κατ’εξοχήν της δίκαιης διανο-
μής μεταξύ προσώπων και πραγμάτων.

Συνεπώς, η αναγνώριση των «διαφο-
ρών» γίνεται δεκτή μόνο στην προοπτική 
της «ουσιαστικής» δικαιοσύνης που αφορά 
πραγματικούς ανθρώπους και δεν μπορεί 
να οδηγεί στην εγκαθίδρυση της ανισότη-
τας ως «φυσικής», οδηγώντας στην επικρά-
τηση του νόμου του ισχυροτέρου, αφού η 
«φύση» δεν είναι το χάος της φυσικής κυρι-
αρχίας του ισχυρού αλλά είναι μία «τάξις», 
ένας κόσμος ως ολότητα, εντός του οποίου 
αναζητείται η ισορροπία, η οποία εγκαθι-
στά το δίκαιο «μέσα στον κόσμο».

Σε τελική ανάλυση, η απαίτηση για 
πραγματική ισότητα είναι ένα αίτημα διαρ-
κές, το μόνο απόλυτα συμβατό με την αρχή 
της δημοκρατίας βάσει της οποίας όλοι 
υπόκεινται στο δημοκρατικό σύμφωνο ισό-
τητας, το οποίο δεν επιτρέπει την φυσική 
κυριαρχία των ισχυρών και την δημιουρ-
γία μεγάλων ανισοτήτων, γι’ αυτό η ισότη-
τα μόνο σε στενή σχέση με την διανεμητική 
δικαιοσύνη μπορεί να αποκτήσει το πραγ-
ματικό της περιεχόμενο.

ΘΕΩΡΙΑ

Μ 

έχρι την ανάδυση της αθηναϊκής 
δημοκρατίας, ο πατριαρχικός οί-
κος και το ανατολικό δεσποτι-

κό κράτος συνιστούσαν τις δυο υπαρκτές 
εναλλακτικές επιλογές για την οικονο-
μική διακυβέρνηση των αρχαίων κοινω-
νιών. Ο Καρλ Πολάνυι –που θα εμπνευ-
στεί σε μεγάλο βαθμό από την οικονομική 
σκέψη του Αριστοτέλη– καταδεικνύει μια 
άγνωστη, εν πολλοίς,  θεμελιώδη παρά-
μετρο της μεγάλης συνεισφοράς των αρ-
χαίων Ελλήνων στον ανθρώπινο πολιτι-
σμό: πράγματι, οι Έλληνες, παράλληλα με 
τα επιτεύγματά τους στην τέχνη, τη φιλοσο-
φία και την πολιτική, θα «εφεύρουν» και 
το εμπόριο. Πρώτη η Αθήνα στηρίχτηκε στα 
εμπορικά δίκτυα για την ικανοποίηση των 
υλικών αναγκών της πόλεως· επρόκειτο 
για μια εκδοχή πρώιμης αγοράς, κοινωνι-
κά ελεγχόμενης από τους δημοκρατικούς 
μηχανισμούς του Δήμου. Εξάλλου, το εσω-
τερικό εμπόριο, για την κατανάλωση των 
πολιτών, διαφοροποιούνταν ριζικά από το 
εξωτερικό εμπόριο το οποίο ρυθμιζόταν 
κατ’ εξοχήν από το κράτος και διεξαγόταν 
χρησιμοποιώντας διαφορετικές νομισμα-
τικές μονάδες. Το επόμενο βήμα θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Αλεξάνδρεια· η ελληνι-
στική Αίγυπτος θα διαμορφώσει για πρώτη 
φορά στον κόσμο μια «παγκόσμια αγορά», 
όπου η προσφορά και η ζήτηση θα ρυθμί-
ζουν τις τιμές των εμπορευμάτων σε όλη 
την ανατολική Μεσόγειο.

Νέα κυκλοφορία 
των Εναλλακτικών 
Εκδόσεων

Είναι «φυσική» η ανισότητα;

Καρλ Πολάνυι

Η εφεύρεση του εμπορίου

Αγορά, χρήμα και Δημοκρατία 
στην αρχαία Ελλάδα

Της Ελένη Προκοπίου

“ 
Η αναζήτηση λοιπόν 

της δικαιοσύνης εκ-

φράζεται στην «θεω-

ρία της δίκαιης τιμής», 

του δίκαιου μισθού ή 

της δίκαιης αμοιβής και 

κατ’εξοχήν της δίκαιης 

διανομής μεταξύ προ-

σώπων και πραγμά-

των.

Η απαίτηση για πραγματική ισότητα είναι ένα αίτημα διαρκές
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«Από το προσωπείο στο πρόσωπο» 

Μητροπολίτου π. Ιωάννου 
(Ζηζιούλα) Περγάμου: 

Από το προσωπείον εις το πρόσω-
πον - η συμβολή της πατερικής θε-

ολογίας εις την έννοιαν του προ-
σώπου

Π 

ρόκειται για ένα κείμενο 
που δίκαια έχει χαρακτη-
ριστεί κλασικό, με την έν-

νοια ότι είναι αναγκαία η αναφορά 
σε αυτό. Δημοσιεύθηκε για πρώτη 
φορά στον τόμο «Χαριστήρια εις τι-
μήν του Μητροπολίτου Γέροντος 
Χαλκηδόνος Μελίτωνος», και στην 
συνέχεια στο περιοδικό Εποπτεία 
(τεύχος 73, Νοέμβριος 1982, από 
όπου οι παραπομπές), καθώς και 
στο συλλογικό έργο Η ιδιοπροσω-
πία του Νέου Ελληνισμού που εκ-
δόθηκε από το Ίδρυμα Γουλανδρή-
Χόρν.

Ο Σ. Ράμφος, στο πρώτο μέρος 
του έργου του, Ο καημός του Ενός 
διατυπώνει τις αντιρρήσεις του. 
Παρ’ όλα αυτά δεν μπορεί να αναι-
ρεθεί το γεγονός ότι πρόκειται για 
ένα εξαιρετικά εύστοχο δοκίμιο, 
που με μια πυκνή και ακριβόλογη 
γραφή αντιμετωπίζει με επιτυχία 
θέματα που απασχόλησαν την αρ-
χαία ελληνική φιλοσοφία, την πα-
τερική σκέψη και την νεώτερη φι-
λοσοφική σκέψη.

Κατ' αρχήν, ξεκινά με την πα-
ραδοχή ότι «το πρόσωπον ως έν-
νοια και ως βίωμα είναι γέννημα 
και θρέμμα της πατερικής θεολογί-
ας. Χωρίς αυτήν δεν είναι δυνατόν 
να κατανοηθή ούτε να δικαιωθή 

το βαθύτατον περιεχόμενόν του» 
(σελ. 941). Ισχυρίζεται ότι «η αρ-
χαία ελληνική σκέψις αποδεικνύ-
εται ανίκανη να συνθέση την μο-
νιμότητα με την "ατομικότητα" και 
να δημιουργήση μιαν αληθινήν 
οντολογίαν του προσώπου ως έν-
νοιας απολύτου. Διά να το επιτύχη 
αυτό η ελληνική σκέψις χρειάζε-
ται μιαν ριζικήν αναθεώρησιν της 
οντολογίας της, πράγμα που επι-
τυγχάνουν, όπως θα δούμε, μόνον 
οι Έλληνες Πατέρες, χάρις εις τον 
χριστιανισμόν, αλλά και την ελλη-
νικότητά τους» (σελ. 942).

Ο π. Ιωάννης διαπιστώνει ότι 
στον χώρο της θεατρικής κοιλότη-
τας, στον χώρο της τραγωδίας και 
του τραγικού, οι αρχαίοι Έλληνες 
αποκτούν κάποια γεύση της ελευ-
θερίας. Σε αυτόν τον χώρο εμφανί-
ζεται ο όρος προσωπείον. Γράφει: 
«Το θέατρον, και ειδικά η τραγω-
δία είναι ο χώρος όπου διαδραμα-
τίζονται αι συγκρούσεις της ελευ-
θερίας του ανθρώπου με την λο-
γικήν αναγκαιότητα του ενιαίου 
και αρμονικού κόσμου, όπως τον 
αντελαμβάνοντο οι αρχαίοι Έλλη-
νες. Εις το θέατρον ακριβώς ο άν-
θρωπος επιχειρεί να γίνη «πρόσω-
πον», να υψώση το ανάστημά του 
έναντι αυτής της αρμονικής ενό-
τητος, η οποία του επιβάλλεται ως 
λογική και ηθική ανάγκη. Εκεί μά-
χεται τους θεούς και την μοίραν 
του, εκεί αμαρτάνει και παρανομεί, 
αλλά και εκεί πάντοτε μαθαίνει –
κατά στερεότυπον αρχήν της αρχαί-
ας τραγωδίας– ότι ούτε την μοίραν 
τελικά μπορεί να αποφύγη, ούτε 
την «ύβριν» των θεών να συνεχίζη 
ατιμώρητος, ούτε να αμαρτάνει χω-
ρίς να υφίσταται τας συνεπείας. Έτσι 
διαπιστώνει τραγικά ότι η ελευθε-
ρία του είναι περιωρισμένη ή μάλ-
λον ότι δεν υπάρχει δι’ αυτόν ελευ-
θερία –αφού μια «περιωρισμένη 
ελευθερία» θα ήταν σχήμα οξύμω-
ρον– και συνεπώς ότι το «πρόσω-
πόν» του δεν ήταν παρά «προσω-
πείον», κάτι που δεν συνδέεται με 
την αληθινήν υπόστασίν του, κάτι 
χωρίς οντολογικόν περιεχόμενον 
(σελ. 942). 

Το οντολογικό πρόβλημα με το 
προσωπείον είναι πως, «ενώ δεν 

είναι άσχετον με το πρόσωπον, η 
σχέσις των όμως είναι τραγική: Εις 
τον αρχαίον ελληνικόν κόσμον το 
να είναι κανείς πρόσωπον είναι 
ένα επίθεμα της οντότητός του, δεν 
είναι αληθινή υπόστασίς του. "Υπό-
στασις" σημαίνει ακόμη "φύσιν", 
"ουσίαν". Θα χρειασθή να περά-
σουν αρκετοί αιώνες, διά να φθάση 
η ελληνική σκέψις εις το ιστορικόν 
ταυτισμόν "υποστάσεως" και "προ-
σώπου"» (σελ. 942).

Βεβαίως, επειδή η προσέγγι-
ση αυτή περιορίζεται αποκλειστικά 
στο οντολογικό επίπεδο, δεν ασχο-
λείται διόλου με ό,τι συμβαίνει στον 
χώρο της πολιτικής και κοινωνι-
κής πράξης. Η δημιουργία της αθη-
ναϊκής δημοκρατίας, που κατά τον 
Κ. Παπαϊωάννου είναι θεατροκρα-
τία, οφείλει πολλά στην ατμόσφαι-
ρα που δημιούργησε το τραγικό και 
η αναζήτησή του. Ο Αθηναίος πολί-
της μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
έχει ένα ιστορικό προνόμιο: Είναι 
φορέας και υποκείμενο δικαιωμά-
των, μπορεί ο ίδιος να νομοθετεί, 
να είναι αυτό-νομος, να επιλέγει 
αυτούς που θα τον κυβερνούν. 

Παρότι η αθηναϊκή δημοκρα-
τία κατέρρευσε και την διαδέχθη-
κε η τυραννία, αφού πρώτα υπέ-
πεσε σε όλους τους κινδύνους που 
κατά την τραγωδία ελλοχεύουν 
στον άνθρωπο, με πιο σοβαρή την 
«ύβριν», κατάφερε, στα πλαίσιά 
της, ο άνθρωπος να αποκτά εκεί-
νον τον σεβασμό που να μπορεί να 
χαρακτηριστεί ως πρόσωπο. Παρό-
μοια και στους πλατωνικούς διαλό-
γους ελεύθερα διαλέγονται πρό-
σωπα με συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά, που δεν αφομοιώθηκαν 
από καμία υπερπρόσωπη ομάδα 
και συγκρούονται όχι μόνο αφηρη-
μένες σκέψεις, αλλά και αποκρυ-
σταλλωμένες ερμηνείες του κό-
σμου. Για παράδειγμα, η πλατωνι-
κή Πολιτεία έχει ως αφετηρία, την 
οποία επιχειρεί να αναιρέσει, την 
προκλητική σκέψη του Θρασύμα-
χου ότι δίκαιο είναι το συμφέρον 
του ισχυρού, δηλαδή, πέρα από 
κάθε κανονικότητα, τελικά το δί-
καιο ταυτίζεται με την ισχύ.

Οι επιστολές του 
Γιάννη Σκαρίμπα

Α 

πό τα ΝΕΑ κυκλοφόρη-
σαν οι επιστολές του Γιάν-
νη Σκαρίμπα με το τίτλο 

«Στις πλάνες μου κανένας δε φτά-
νει». Η αλληλογραφία με σημαντι-
κούς στοχαστές όπως ο Σεφέρης, 
ο Κοτζιούλας, ο Χριστιανόπουλος, 
ο Σαββίδης, ο Αργυρίου, ο Παπα-
νούτσος, ο Αποστολίδης, δείχνει ότι 
έχαιρε του σεβασμού, της αναγνώ-
ρισης και της αγάπης πολλών ομο-
τέχνων του. Κάτι τέτοιο εξισορρο-
πεί την αδικαιολόγητη αίσθηση κα-
ταφρόνιας που αισθανόταν ως συγ-
γραφέας της επαρχίας. Ο λόγος του 
είναι ιδιαίτερα φαρμακερός σε αρ-
κετούς –ειδικά στον Ι.Μ. Παναγιω-
τόπουλο, στον Τερζάκη και στον 
Κ. Δημαρά–, γεγονός που τον φέρ-
νει κοντά σε ανάλογες συμπερι-
φορές του Χριστιανόπουλου και 
του Ρ. Αποστολίδη και είναι αφορ-
μή να προσελκύσει το ενδιαφέρον 
πολλών αναγνωστών. Σε επιστολή 
στα ΝΕΑ (29.8.1945), καταλήγει ότι 
«το μεγαλύτερο έγκλημα είναι να 
ξεχνάμε τόσο εύκολα ότι ο πτωχό-
τερος προλετάριος του κόσμου εί-
ναι η Ελλάδα και να προβαίνω-
με ασυλλόγιστα σε καταστρεπτι-
κές παραχωρήσεις»(σελ.71). Σε 
επιστολή στον Λ. Κουκουλά, πρό-
εδρο της Εταιρείας Λογοτεχνών 
(29.2.1964) γράφει: «Συμμετέ-
χω ολοψύχως ενεργείας Ενώσε-
ως Δικαιωμάτων Ανθρώπου υπέρ 
μαχόμενης Κύπρου στοπ. Παρου-
σία κατάπτυστης αμερικανοτουρκι-
κής αρμάδας Κρήτην προκαλεί αι-
σθήματα περιφρονήσεως και βδε-

λυγμίας υπερήφανου λαού μας» 
(σελ.130). Σε τηλεγράφημα στον 
Γ. Παπανδρέου (5.4.1964) γρά-
φει μεταξύ άλλων: «Χάρις εις τους 
αγώνας της Κύπρου και το Μολών 
Λαβέ το δικό σας, διά μίαν ακόμα 
φοράν η Ελλάς αίρεται προς το αρ-
χαίον αυτής κάλλος» (σελ.140). 
Σε επιστολή στη Μεσημβρινή 
(5.3.1966) τονίζει, «ο Παπαδια-
μάντης για μένα (και για πολλούς 
ξένους φίλους μας) στάθηκεν ο 
μεγαλύτερος ποιητής των γενιών 
μας» (σελ. 236).

Ενδιαφέρον έχουν οι επιστο-
λές που αντάλλαξε με τον Θεοφύ-
λακτο Παπακωνσταντίνου. Ο τελευ-
ταίος ξεκίνησε από τον αρχειομαρ-
ξισμό. Στον μεσοπόλεμο διακρίθη-
κε ως θεωρητικός του μαρξισμού, 
μετέφρασε έργα του Μαρξ, όπως το 
Εβραϊκό Ζήτημα και από το περιο-
δικό των Τσάτσου, Κανελλόπου-
λου Αρχείον Θεωρίας αντήλλαξαν 
επιχειρήματα με έντονο ύφος, ενώ 
κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 
Μεταξά συνελήφθη και βασανίστη-
κε. Μετά τον πόλεμο και την εμπει-
ρία της κατοχής, αυτός και αρκετοί 
αρχειομαρξιστές περνούν σε έναν 
μετριοπαθή σοσιαλισμό, αλλά στη 
συνέχεια θα ενισχύσουν την πιο 
ακραία καθεστωτική πτέρυγα. Ο Θ. 
Παπακωνσταντίνου αρθρογραφεί 
σε εφημερίδες όπως η Ελευθερία, 
η Μεσημβρινή και η Ακρόπολη, για 
ένα διάστημα ήταν υπουργός της 
δικτατορίας και έγραψε την Αγω-
γή του Πολίτου. Οι ιδιότητες αυτές 
δεν εμπόδισαν την φιλία του με τον 
Σκαρίμπα. Ο τελευταίος, σε μια επι-
στολή (15.1.1973), αναφέρει ότι 
δεν πολυμελαγχόλησε για την κα-
τάργηση της δημοκρατίας από τη 
δικτατορία των συνταγματαρχών. 
Θεωρούσε ότι είχε πέσει σε τόσες 
αμαρτίες (ρουσφετολογικές απο-
νομές συντάξεων σε βουλευτές, 
αποστασία κ.λπ.), ώστε δεν είχε 
κάποια στοιχεία που να αποπνέουν 
σεβασμό (σελ.249). Ενδιαφέρον 
έχει η αναφορά του Δ.Τζιόβα στο βι-
βλίο του για τη γενιά του ’30, πως 
ο Σκαρίμπας είχε παρευρεθεί στην 
παρουσία του βιβλίου ενός άλλου 
υπουργού της δικτατορίας, του συγ-
γραφέα Δ. Τσάκωνα.
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Στη Γερμανία της δεκαετίας του 
’30, υπό τη σκέπη του ναζιστι-
κού καθεστώτος, ένας  Άρει-
ος πολίτης μπορούσε κάλλι-
στα να αγοράσει μια σοκολάτα 
ενισχυμένη με μεθαμφεταμί-
νη από οποιοδήποτε παντοπω-
λείο σε ολόκληρη την επικρά-
τεια του Γ΄ Ράιχ και να σπιντά-
ρει με τις ευλογίες του Αδόλ-
φου Χίτλερ. Αν, όμως, επέλεγε 
να πιει μία κούπα κανονικού 
καφέ, τότε είχε ξεκάθαρα απο-
κλίνει από τη χρηστή  πρακτική 
που προέτασσε ως ιδανική την 
πόση αφεψήματος καφέ άνευ 
παρουσίας καφεΐνης. 

Σ 

ήμερα, είναι παντε-
λώς άγνωστη η σχέση 
των ναζί και του ντεκα-
φεϊνέ, παρά το γεγονός 

ότι ήταν ένα από τα προϊόντα που 
συνδέθηκαν αναπόσπαστα με το 
εθνικοσοσιαλιστικό κόμμα και την 
καταναλωτική πολιτική του πριν, 
αλλά κυρίως μετά την αναρρίχησή 
του στην εξουσία, το 1933. Οι λά-
τρεις του ντεκαφεϊνέ, που είναι τό-
σοι, όσοι και οι ορκισμένοι εχθροί 
του, μάλλον οφείλουν πολλά στους 
ναζί και συγκεκριμένα σε έναν συ-
νοδοιπόρο τους, κάποιον επιχει-
ρηματία ονόματι Λούντβιχ Ροζέ-
λιους, ο οποίος έκανε τη διάδοσή 
του σκοπό ζωής, βγάζοντας χρήμα 
με το τσουβάλι στην πορεία.

Όπως πολλές επιστημονι-
κές ανακαλύψεις, ο ντεκαφεϊνέ 
προέκυψε κατά λάθος κάπου στα 
1903, όταν ο Χίτλερ ήταν ακό-
μη 14 ετών και δεκαετίες μακριά 
από την εξουσία. Εκείνη τη χρο-
νιά, ο Ροζέλιους, μεγαλοεισαγωγέ-
ας καφέ από τη Βρέμη, είχε παραγ-
γείλει μια μεγάλη ποσότητα κόκ-
κων καφέ από τη Βραζιλία. Όταν το 
πλοίο με το φορτίο έφτασε στη Γερ-
μανία, ανακαλύφθηκε πως ο κα-
φές βρισκόταν βυθισμένος σε θα-
λασσινό νερό μέσα στο αμπάρι του 
πλοίου. Ο πάνω απ’ όλα, επιχειρη-
ματίας, Ροζέλιους, μη θέλοντας να 
χάσει εντελώς το φορτίο, ανέθεσε 
στους ειδικούς της εταιρείας του 
να διασώσουν ό,τι μπορούσαν και 
μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι 
το θαλασσινό νερό είχε αφαιρέσει 
την περισσότερη καφεΐνη, αλλά 
η γεύση, εκτός από μια δόση αλ-
μύρας, ήταν παρόμοια με αυτήν 

του κανονικού καφέ. Η διαδικα-
σία βελτιώθηκε με τη χρήση χημι-
κών και το 1906 ο Ροζέλιους εξα-
σφάλισε την πατέντα της μεθόδου 
αποκαφεΐνοποίησης του καφέ και 
ίδρυσε την εταιρεία HAG (Kaffee 
Handels–Aktiengesellschaft). 

Ο Ροζέλιους προώθησε το 
προϊόν του ως υγιεινότερο σε σχέ-
ση με τον καφέ με καφεΐνη, την 
οποία θεωρούσε δηλητήριο και 
υπεύθυνη για τον πρόωρο θάνατο 
του πατέρα του (από τον οποίο είχε 
κληρονομήσει την εταιρεία εισα-
γωγής καφέ). Το παρανοϊκό στην 
υπόθεση είναι ότι η μέθοδος Ροζέ-
λιους έκανε χρήση βενζολίου για 
την αφαίρεση της καφεΐνης, ουσί-
ας που σήμερα θεωρείται άκρως 
καρκινογόνος και επικίνδυνη και, 
λίγο πολύ, η HAG επί δεκαετίες 
δηλητηρίαζε συστηματικά τους πε-
λάτες της, προωθώντας ένα προϊόν 
που υποτίθεται πως ατσάλωνε την 
υγεία. Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται ότι 
η χρονική εμφάνιση του ντεκαφε-
ϊνέ ήταν απολύτως επίκαιρη και η 
ζήτηση για το προϊόν απογειώθη-
κε. Ο Ροζέλιους επεκτάθηκε γρή-
γορα στην Ευρώπη με την επωνυ-
μία Sanka (από το Sans Caffeine, 
διότι οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να 
προφέρουν το H στο HAG) και το 
1914 άνοιξε τη θυγατρική του στη 
Β. Αμερική, υπό την αιγίδα της 
General Foods. Οι ειδικοί της εται-
ρικής ιστορίας τείνουν να συμφω-
νήσουν στο ότι, αν δεν είχαν με-
σολαβήσει δύο παγκόσμιοι πόλε-
μοι, ο Ροζέλιους θα είχε καταλάβει 

όλον τον κόσμο με τον ντεκαφεϊνέ, 
με τρόπο που οι ναζί δεν θα μπο-
ρούσαν να διανοηθούν ούτε στα 
πιο τρελά τους όνειρα.

Στη ναζιστική Γερμανία, βέ-
βαια, υπό ένα καθεστώς αφοσιω-
μένο στη βιολογική υγεία, ο ντεκα-
φεϊνέ μεταβλήθηκε σε εργαλείο-
ματζούνι κατά πάσας νόσου και 
επενδύθηκε με ιδεολογικό-φυλε-
τικό συμβολισμό, διότι υποσχόταν 
να καθαρίσει το «Volk» από τις το-
ξίνες και να ανυψώσει την άρεια 
φυλή σε νέα ύψη μεγαλείου. Κατ’ 
αρχάς, πρέπει να τονιστεί ότι δεν 
είναι παράξενο το γεγονός ότι ο 
ντεκαφεϊνέ έγινε τόσο δημοφιλής, 
τόσο γρήγορα, στην προναζιστι-
κή Γερμανία. Η χώρα είχε μόλις 
βγει από έναν παγκόσμιο πόλεμο 
και είχε καταληφθεί από μια τρε-
λή μόδα για άθληση, αναζωογόνη-
ση του πληθυσμού και επιστροφή 
στη φύση και τις αρχαίες πρακτι-
κές διατροφής μετά από τις δραμα-
τικές απώλειες του Α΄ Παγκοσμί-
ου Πολέμου. Η HAG ισχυριζό-
ταν ότι η καφεΐνη είναι θανατηφό-
ρα και υποσχόταν ότι το προϊόν της 
έκανε καλό στην καρδιά, ηρεμού-
σε τα νεύρα και βελτίωνε την από-
δοση του ανθρώπου στη δουλειά 
και τα αθλήματα. 

Με την άνοδο των ναζί στην 
εξουσία, αυτή η μόδα με την άθλη-
ση μετατράπηκε σε μια πιο βίαιη 
εμμονή στη βιολογική μηχανική. 
Ο ντεκαφεϊνέ ταίριαξε απόλυτα σε 
αυτό το νέο ιδεολογικό σκηνικό, με 
τη HAG να γίνεται χορηγός αθλη-
τών-συμβόλων του Γ΄ Ράιχ, όπως 
ο παγκόσμιος πρωταθλητής πυγ-
μαχίας βαρέων βαρών Μαξ Σμέ-
λινγκ (που το 1941 θα πολεμούσε 

ως αλεξιπτωτιστής στη Μάχη της 
Κρήτης). Ο Ροζέλιους πουλούσε 
ένα προϊόν που υποσχόταν υψη-
λά επιτεύγματα (ή «Leistung», για 
να χρησιμοποιήσουμε μια ιδεο-
λογικά επενδυμένη λέξη των ναζί). 
Επίσης, η φίρμα παρείχε ροφήμα-
τα για τις συγκεντρώσεις της χιτλε-
ρικής νεολαίας. 

Το αποτέλεσμα ήταν η HAG να 
γίνει ένας από τους κύριους παί-
κτες στο εμπορικό τοπίο της να-
ζιστικής Γερμανίας και ο Ροζέλι-
ους μέγας χορηγός του ναζιστι-
κού κόμματος. Αυτό, βέβαια, δεν 
εμπόδισε τον απίστευτο Ροζέλι-
ους να διαφημίζει τον ντεκαφεϊνέ 
του ως κόσερ και να τυπώνει ετι-
κέτες στα εβραϊκά, απευθυνόμε-
νος στους Εβραίους καταναλωτές, 
όσο τουλάχιστον αυτοί αποτελού-
σαν οικονομικά ενεργό κομμάτι 
του πληθυσμού που θα μπορούσε 
να καταναλώσει. Ο Χίτλερ, όμως, 
δεν άφηνε κάτι τέτοια να περάσουν 
έτσι. Ο Ροζέλιους, παρά το χρήμα 
που είχε καταβάλει στον κομματι-
κό κορβανά, είδε την αίτηση εισ-
δοχής του στο κόμμα να απορρί-
πτεται δύο φορές -λόγω προφα-
νώς και του γεγονότος ότι είχε στην 
προσωπική του συλλογή έργα τέ-
χνης που ο φύρερ θεωρούσε «εκ-
φυλισμένα» – και πέθανε το 1943 
χωρίς να αξιωθεί να γίνει μέλος 
του NSDAP.

Ο ντεκαφεϊνέ, όμως, είχε απο-
κτήσει μια δυναμική πέρα από τον 
εφευρέτη του και χρησιμοποιή-
θηκε από τους ναζί, μαζί με άλλα 
προϊόντα καθημερινής χρήσης, ως 
προϊόν-όχημα για να ενσταλάξουν 
φυλετική συνείδηση στον γερμα-
νικό πληθυσμό. Η αρχική στό-

χευση των διαφημίσεων της HAG 
κατά των τοξινών και των δηλητη-
ρίων μπορεί να μην ήταν ρατσιστι-
κή, αλλά οι ναζί ευθυγράμμισαν τα 
προϋπάρχοντα μοτίβα με μια επι-
θετική φυλετική πολιτική. Η καλή 
υγεία του «Volk», κατακτημένη με 
καφέ χωρίς καφεΐνη, μπύρα χω-
ρίς αλκοόλ, καλύτερα φάρμακα ή 
οτιδήποτε άλλο, απέκτησε νέο νό-
ημα μετά την κατάκτηση της εξου-
σίας και συνδέθηκε με την καθα-
ριότητα και τον εξαγνισμό της γερ-
μανικής κοινωνίας από «ανεπιθύ-
μητα» στοιχεία και συμπεριφορές. 
Ομολογουμένως, οι ναζί είχαν 
μια εκπληκτική ικανότητα να εν-
σωματώνουν απλά καθημερινά 
προϊόντα και διαφημίσεις, όπως 
και προϋπάρχουσες προκαταλή-
ψεις και ξεκάθαρα ψεύδη (παρό-
ντα έτσι κι αλλιώς στις διαφημίσεις 
κάθε εποχής), σε μια γενικότερη 
σταυροφορία με συγκεκριμένους 
στόχους. Έτσι, η ακραία βιαιότητα 
του Γ΄ Ράιχ ήταν συγκαλυμμένη 
με μια επιφανειακή «κανονικότη-
τα» σε πολλές πλευρές της καθη-
μερινής  ζωής. Όλα αυτά συνέβαι-
ναν τη στιγμή που στο Γ΄ Ράιχ απα-
γορευόταν στις εταιρείες να χρησι-
μοποιούν τη σβάστικα και τα άλλα 
σύμβολα του ναζιστικού κόμματος 
ή τη φωτογραφία του Χίτλερ στις 
διαφημίσεις των προϊόντων τους. 
Παρ’ όλα αυτά, οι συμβολισμοί 
ήταν κάτι παραπάνω από ξεκάθα-
ροι. Με το ξέσπασμα του πολέμου 
και καθώς ο ίδιος ο πόλεμος έγι-
νε το καθοριστικό χαρακτηριστι-
κό του εθνικοσοσιαλισμού, οι συμ-
βατικές πρακτικές μάρκετινγκ (δι-
αφημίσεις για τα χάπια μεθαμφε-
ταμίνης, περβιτίν, και τις τσίχλες 
κοκαΐνης για αστείρευτη ενέργεια 
και παράτολμες δράσεις, μέχρι αυ-
τοκτονίας στο πεδίο της μάχης) 
συνδέθηκαν αναπόδραστα με, αό-
ρατα για το κοινό, μακάβρια ωστό-
σο, εγκλήματα.

Ευτυχώς, για τους σημερι-
νούς θιασώτες του ντεκαφεϊνέ, η 
μέθοδος Ροζέλιους με το βενζό-
λιο έχει προ καιρού εγκαταλειφθεί 
και η σχέση ναζισμού-ντεκαφεϊ-
νέ έχει περάσει στη λήθη. Σήμερα, 
η αφαίρεση της καφεΐνης γίνεται 
με την ήπια και ασφαλή ελβετική 
μέθοδο του νερού χωρίς την προ-
σθήκη χημικών.

Οι ναζί και ο ντεκαφεϊνέ
Η παράδοξη ιστορία ενός προϊόντος στο καταναλωτικό τοπίο του γ΄ ράιχ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Με την άνοδο των 

ναζί στην εξουσία, 

αυτή η μόδα με την 

άθληση μετατράπηκε 

σε μια πιο βίαιη εμ-

μονή στη βιολογική 

μηχανική. Ο ντεκα-

φεϊνέ ταίριαξε από-

λυτα σε αυτό το νέο 

ιδεολογικό σκηνικό. 
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«Η Τέχνη Σου είναι στη βάση της 
λαϊκής ψυχής και ζωής και  μακά-
ριος που την αντικρύζει με τη σοβα-
ρότητα που της οφείλεται –  μέσα 
της  δεν κατασταλάζει μόνο η λαγα-
ρή θυμοσοφία του λαού μας μπρος 
στ’ ανάποδα του κόσμου, αλλά ξε-
σκεπάζεται κι η πηγαία δύναμη πό-
χει μέσα του και με την οποία υπερ-
νικά αυτά τα ανάποδα με ψυχισμό 
ασύγκριτο, ανεβαίνοντας απ’ τα 
σκαλιά της θείας του εξυπνάδας 
ως με τις κορφές του ηρωισμού, 
κι αυτό με μια ανθρωπιά και μ’ ένα 
ανώτερο πολιτισμό που έχουν το 
ταίρι τους μονάχα στην αληθινά με-
γάλη Τέχνη και που βρίσκονται σε 
«διαπασών» μαζί της.»

Απόσπασμα από γράμμα του 
Άγγελου Σικελιανού στον Σω-

τήρη Σπαθάρη*.

Ο 

Καραγκιόζης είναι ο 
κεντρικός χαρακτή-
ρας του παραδοσια-
κού ελληνικού θεά-

τρου σκιών που έδωσε το όνομά 
του σε αυτό. Η παλαιότερη μαρ-
τυρία για αυτόν χρονολογείται το 
1809 και το τελευταίο τέταρτο του 
19ου αιώνα από την Πάτρα αρχίζει 
να εξαπλώνεται σε όλο τον ελλα-
δικό χώρο. Ο Μίμαρος (καλλιτε-
χνικό ψευδώνυμο του Δημητρίου 
Σαραντούνη /1865-1912) είναι αυ-
τός ο οποίος έδωσε τη βασική μορ-
φή του Καραγκιόζη που γνωρίζου-
με μέχρι σήμερα, μέσα από τις και-
νοτομίες τις οποίες εφάρμοσε, και 
κατόρθωσε όχι μόνο να τον διαδώ-
σει, αλλά να του δώσει τη θέση που 
του αξίζει μέσα στον λαϊκό πολιτι-
σμό της χώρας μας. Είναι επίσης 
αυτός ο οποίος ανέβασε για πρώτη 
φορά την παράσταση «Ο Μεγαλέ-
ξανδρος και το Φίδι», συνδέοντάς 
τον άμεσα με τη λαϊκή παράδοση 
του τόπου μας. Σταδιακά επέκτει-
νε αυτή τη σύνδεση προσθέτοντας 
παραστάσεις όπου βασικοί ήρω-
ες ήταν ήρωες του 1821. Ο αξια-
γάπητος πρωταγωνιστής κουβαλά 
μέσα στις περιπέτειές του την πεί-
να και τη φτώχεια του, μαζί με μια 
ιδιαίτερη λαϊκή θυμοσοφία, αλλά 
και την κριτική απέναντι στην εξου-

σία. Είναι αυτά, ανάμεσα σε άλλα, 
που τον μετέτρεψαν βασικό λαϊ-
κό ήρωα τα χρόνια που ακολούθη-
σαν, καθιστώντας τον στον βασικό 
τομέα ψυχαγωγίας, παιδιών αλλά 
και ενηλίκων, για πολλές δεκαετί-
ες. Η εισβολή του κινηματογράφου 
και της τηλεόρασης τον οδήγησαν 
σταδιακά στο περιθώριο, όμως τα 
τελευταία είκοσι χρόνια άρχισε μια 
σταδιακή επανεμφάνισή του, δεί-
χνοντας τις βαθιές ρίζες που έχει 
με τον λαό μας. 

Ο Δήμος Αβδελιώδης είναι ένας 
από τους σημαντικούς σκηνοθέτες 
τόσο του κινηματογράφου όσο και 
του θεάτρου. Τα θέματα που επιλέ-
γει προέρχονται από τη σχέση που 
έχει με την παράδοση αυτού του τό-
που, είτε στη λόγια έκφρασή της 
(βλέπε την παράσταση Ελένη, του 
Γιάννη Ρίτσου) είτε στη δημώδη 
(όπως είναι αυτή η παράσταση του 
Καραγκιόζη). Μάλιστα, σε μια προ-
σπάθεια να εμβαθύνει ακόμη πε-
ρισσότερο, το επόμενο χρονικό δι-
άστημα σκοπεύει να ανεβάσει την 
Ιλιάδα του Ομήρου, ένα αρκετά δύ-
σκολο, είναι αλήθεια, εγχείρημα. 
Τις μέρες αυτές στο Δημοτικό Θέ-
ατρο του Πειραιά παρουσιάζει την  
παράσταση «Ο Μεγαλέξανδρος νι-
κάει τον Δράκο». Η συγκεκριμέ-
νη παράσταση αποτελεί μια ανανε-
ωμένη εκδοχή του «Ο Μεγαλέξαν-
δρος και ο Καταραμένος Δράκος»,  
που είχε ανεβάσει το 2007. Η παλαι-
ότερη παράσταση είχε τύχει ενθου-
σιώδους υποδοχής τόσο από το κοι-
νό όσο και από τους κριτικούς. Κα-

θόλου τυχαία. Ο Δήμος Αβδελιώδης 
δείχνει να κατέχει το τι σημαίνει πα-
ράδοση σε αυτό τον τόπο και, συν-
δυάζοντάς το με την ενδελέχεια και 
την εργατικότητα που τον διακρίνει, 
η επιτυχία του αποτελέσματος είναι 
σχεδόν βέβαια.

Στην παράσταση αυτών των 
ημερών, μια παράσταση για όλες 
τις ηλικίες, κατορθώνει να δώσει 
ζωή και διάσταση στις χάρτινες φι-
γούρες του λαϊκού θεάτρου σκιών 
και να μεταφέρει στη σκηνή ήρω-
ες και χαρακτήρες σε μια οικειότη-
τα και επαφή με το κοινό. Χρειάζε-
ται όμως η φαντασία του σκηνοθέ-
τη για  να κάνει αυτή την παράσταση 

ιδιαίτερη. Μια φαντασία η οποία ξε-
κινά από τα σκηνικά και τα κοστού-
μια, συνεχίζεται στις κινήσεις και 
το στήσιμο των ηθοποιών επί σκη-
νής και βρίσκει τη δικαίωσή της στο 
κείμενο και στην όλη πρόταση την 
οποία καταθέτει. Είναι αυτή η φα-
ντασία η οποία αιχμαλωτίζει το εν-
διαφέρον του θεατή στα όσα συμ-
βαίνουν επί σκηνής και χωρίς την 
οποία η όλη πρόταση δεν θα μπο-
ρούσε να αποδώσει την μαγεία που 
συνόδευε τις παλιές παραστάσεις 
που όλοι μας, κάποια στιγμή της 
παιδικής μας ηλικίας, είχαμε παρα-
κολουθήσει.  Οι ηθοποιοί του έχουν 
ενσωματώσει στους ρόλους τους 

την ψυχοσύνθεση των ηρώων που 
ενσαρκώνουν, τόσο στις κινήσεις 
και το παίξιμό τους όσο και στον 
λόγο τον οποίο εκφέρουν.  

Η ζωντανή μουσική η οποία συ-
νοδεύει την παράσταση είναι το τε-
λικό στόλισμα σε αυτή την πρόταση, 
που παίρνει το νήμα που ξεκίνησε 
ο Μίμαρος πριν από 150 χρόνια και 
το φέρνει μέχρι τις μέρες μας. Μια 
θεατρική πρόταση  για μικρούς και 
μεγάλους, επαναλαμβάνουμε, που 
δεν πρέπει να χάσουμε.   

*Από το βιβλίο του Σ. Σπαθάρη: 
Απομνημονεύματα και η Τέχνη του 

Καραγκιόζη, εκδόσεις Οδυσσέας

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Ανανεώνοντας την τέχνη του Καραγκιόζη
«Ο Μεγαλέξανδρος νικάει τον Δράκο», του Δήμου αβδελιώδη.

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑ / ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ
«Ο Μεγαλέξανδρος Νικάει τον 
Δράκο»

Σκηνικός χώρος – 
χορογραφία – φωτισμοί 
– συγγραφή – σκηνοθεσία: 
Δήμος Αβδελιώδης

Μουσική-στίχοι τραγουδιών: 
Βαγγέλης Γιαννάκης

Κοστούμια-μάσκες: Μαρία 
Γεράλδη-Πασσαλή

Γλυπτά-μάσκες: Αριστείδης 
Πατσόγλου

Σκηνικά-σκηνικές 
κατασκευές: Νικόλας Χατζής

Διδασκαλία χορογραφίας: 
Μαριμύλλη Ασημακοπούλου

Επιμέλεια κοστουμιών: Νίκος 
Κόκκαλης

Ζωγραφική φόντων: Κώστας 
Τσώλης, Κυριακή Κάκου, 
Κωνσταντίνος Μουχταρίδης, 
Δήμητρα Σταυροπούλου

Προσαρμογή οθόνης: Γιώργος 
Κολώνης

Διανομή: Κωνσταντίνος 
Πασσάς, Δανάη 

Ρούσσου, Θεμιστοκλής 
Καρποδίνης, Γιώργος 
Νικόπουλος, Βερόνικα 
Αργέντζη.

Παίζουν επί σκηνής οι μουσικοί:
Αβδελιώδης Αλέξανδρος, 
πιάνο
Αβδελιώδης Γιάννης, τύμπανα, 
κρουστά, μεταλλόφωνο, 
μπουζούκι
Βιλιώτης Γιάννης, μπουζούκι, 
μαντολίνο, ηλεκτρική κιθάρα
Παπούλιας Μάριος, βιολί, 
φλάουτο

Επιμέλεια προγράμματος: 

Αφροδίτη Σπυροπούλου

Διάρκεια: 80’

Ώρες παραστάσεων: Κάθε 
Κυριακή στις 11:00 και 13:00

Κάθε Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή για σχολεία 
(κατόπιν συνεννόησης-έναρξη 
αποκλειστικά για σχολεία Τρίτη 
21 Νοεμβρίου)

Τιμές εισιτηρίων: 10 € 
ενηλίκων/γονέων – 8 €  παιδικό  
– 7 € σχολεία / ομαδικά
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CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Το Τετράγωνο

Δεν είμαι ο νέγρος σου

Τ 
ο Τετράγωνο, σύμφωνα με 
την ιστορία της ταινίας, εί-
ναι ένα σύγχρονο έργο-
εγκατάσταση, της Αργεντι-

νής καλλιτέχνιδας Λόλας Αρίας, 
το οποίο ετοιμάζεται να παρουσια-
στεί στη Βασιλικό Μουσείο Τεχνών 
της Στοκχόλμης –πρόκειται για ένα 
πραγματικό έργο, που δημιούργη-
σαν το 2015 στην πόλη του Βάρ-
ναμο, οι Όστλουντ και Κάλε Μπό-
μαν. Το Τετράγωνο, που προτείνει 
την αρχή της πίστης (εμπιστοσύ-
νης), δοκιμάζοντας τον επισκέπτη 
του, αποτελεί, κατά κάποιον τρό-
πο, τη σεναριακή πλοκή. Ήρωας 
της ταινίας είναι ο Κρίστιαν, ο επι-
μελητής του μουσείου, σύγχρο-
νος, καλοβαλμένος, μορφωμένος 
και μάλλον πλούσιος. Καθώς περ-
πατά στον δρόμο, λοιπόν, ακούγε-
ται μια γυναίκα να φωνάζει «βοή-
θεια». Ο Κρίστιαν, που σπεύδει να 
τη βοηθήσει, μπλέκει άθελά του 
σε έναν καβγά της γυναίκας με τον 
φίλο της. Όταν το –σκηνοθετημένο 
προφανώς– επεισόδιο λήγει, ο Κρί-
στιαν βρίσκεται χωρίς το κινητό και 
το πορτοφόλι του. Για να τα πάρει 
πίσω, γράφει ένα απειλητικό γράμ-
μα προς όλους τους ενοίκους μιας 
λαϊκής πολυκατοικίας, όπου, με δο-
ρυφορικό σήμα, βρίσκει το κινητό 
του. Εν τέλει, θα πάρει πίσω ό,τι του 

ανήκει, αλλά θα βρεθεί μέσα σε μια 
νέα κρίση εμπιστοσύνης. Ένας πι-
τσιρίκος, ένοικος της πολυκατοικί-
ας, απαιτεί να του ζητήσει συγγνώ-
μη, γιατί τον είπε –με το γράμμα– 
κλέφτη, χωρίς να φταίει. Μια δημο-
σιογράφος, με την οποία κοιμάται 
για μια νύχτα, ζητάει κάτι παραπά-
νω από μια τυχαία συνεύρεση και, 
όταν η ομάδα διαφήμισης του Τε-
τραγώνου, ανεβάζει ένα ακραίο βί-
ντεο στο ίντερνετ, ώστε να κερδίσει 
δημοσιότητα εν όψει της έκθεσης, ο 
Κρίστιαν θα αναγκαστεί να ζητήσει 
συγγνώμη και να παραιτηθεί από 
τη θέση του.
Η ταινία του Σουηδού Ρούμπεν 
Έστλουντ, πού κέρδισε τον Χρυ-
σό Φοίνικα πέρυσι στις Κάννες, 
είναι μια σάτυρα αφ’ ενός, του κό-
σμου της σύγχρονης τέχνης ή «τέ-
χνης», που είναι της μόδας στα 
σύγχρονα μουσεία και εκθέσεις 
–δες τη δική μας περίπτωση της 
«documenta 14» ή του ανεκδιήγη-
του Γιαν Φαμπρ. Το χρήμα πρώτα 
απ’ όλα, η πόζα έπειτα, ο ακαδημα-
ϊσμός της «πρωτοπορείας», ο αμο-
ραλισμός της διαφήμισης, η πλή-
ρης ιδιωτεία είναι οι φορείς μιας 
αποξένωσης από τους (αληθινούς) 
ανθρώπους και από την πραγματι-
κή ζωή –και τέχνη. Από την άλλη, ο 
Έστλουντ επιχειρεί μια τομή σ’ αυ-

τόν τον καλοβαλμένο κόσμο, που 
ζει νωχελικά το παραμύθι του, ανέ-
παφος από ό,τι γίνεται τριγύρω: 
παιδιά, υπάλληλοι, ορντινάτσες, ζη-
τιάνοι, λαϊκοί άνθρωποι, σερβιτό-
ρες κ.λπ. Όταν το παραμύθι τσακί-
σει, ο Κρίστιαν θα έρθει αντιμέτω-
πος με την αληθινή ζωή: τις δυο του 
κόρες, τον μικρό που του ζητάει τα 
ρέστα γιατί τον αδίκησε, τη γυναί-
κα που δεν αρκείται στην ερωτική 
εκτόνωση μιας βραδιάς. Θα βρε-
θεί επίσης παγιδευμένος στην πο-
λιτική ορθότητα του μουσείου, στην 
υποκρισία ενός κομφορμιστικού 
«μοντερνισμού» και στο –πάντα– 
ανεξέλεγκτο της αληθινής τέχνης. 

Πολλά, θα μου πείτε, όλα αυτά για 
μια μόνο ταινία. Συμφωνώ.
Παγιδευμένος σε έναν περισπα-
σμό, ακριβώς όμοιος με τον ήρωά 
του, τον Κρίστιαν, ο σκηνοθέτης 
κάποτε χάνει τον μίτο του καίριου, 
μακραίνοντας την ταινία του χω-
ρίς λόγο. Η ταινία βάζει πάρα πολ-
λά θέματα, από την αποξένωση έως 
την υποκρισία, και κρατάει μεν το 
ενδιαφέρον του θεατή, αλλά μια πιο 
σφιχτή και επικεντρωμένη δομή 
θα την έκανε δυνατότερη, χωρίς να 
χρειάζονται όλα τα 142 λεπτά της 
διάρκειάς της. Μα, θα πεις, έναν ξε-
νέρωτο κόσμο περιγράφει, δεν του 
είναι άρα η χαλαρότητα ταιριαστή; 

Σωστό κι αυτό. Αλλά κάποτε δεν 
μπορεί να αποφύγει, παρασυρμέ-
νος ίσως από το θέμα του, την αι-
σθητική επίδειξη. Όπως, φερ’ ει-
πείν, όταν ο μυγιάγγιχτος Κρίστιαν 
ψάχνει στα σκουπίδια το σημείωμα 
του πιτσιρίκου.
Το σενάριο είναι του ίδιου του 
Σουηδού σκηνοθέτη Ρούμπεν 
Έστλουντ, που έχει χρησιμοποιήσει 
ένα διεθνές καστ ηθοποιών, σε αυ-
τήν τη δίγλωσση (σουηδικά, αγγλι-
κά) ταινία. Ο Δανός Κλάις Μπανγκ 
είναι αρκετά καλός –βραβευμένος– 
στον κυρίαρχο ρόλο του Κρίστιαν. 
Ο Αμερικανός Τέρι Νοτάρι παί-
ζει τον περφόρμερ, που υποδύεται 
έναν αγριάνθρωπο Νεάτερνταλ. Η 
Αμερικανίδα Ελίζαμπεθ Μος είναι 
η λίγο χαζούλα Ανν, η δημοσιογρά-
φος-γυναίκα μιας βραδιάς. Ο Άγ-
γλος Ντόμινικ Γουέστ είναι ο Τζού-
λιαν, συνάδελφος του Κρίστιαν και 
ο επίσης Δανός Κρίστοφερ Λέσο 
είναι ο υπάληλος του Κρίστιαν, Μί-
καελ. Η φωτογραφία είναι του Σου-
ηδού Φρέντρικ Βένζελ και στο μο-
ντάζ έχει εργαστεί ο ίδιος ο σκηνο-
θέτης, μαζί με τον Γιάκομπ Σέχερ 
Σλούσινγκερ. Αξιοσημείωτη, τέ-
λος, είναι η επιλογή και η χρήση 
της μουσικής από ένα πολυφωνικό 
σάουντρακ σύγχρονης μουσικής. 
 

Τ 

ο ντοκιμαντέρ του Ραούλ Πεκ είναι, 
χωρίς υπερβολή, συγκλονιστικό. 
Μέσα από το ανολοκλήρωτο βιβλίο, 
«Θυμάμαι αυτό το σπίτι», του έγχρω-

μου συγγραφέα από το Χάρλεμ, Τζέιμς Μπάλ-
ντουιν (1924-1987), ξετυλίγεται η ταυτότητα κ\
αι η ιστορία των νέγρων της Αμερικής, η ταυ-
τότητα και η ιστορία της ίδιας της λευκής Αμε-
ρικής. «Ο νέγρος κινείται από θυμό, ο λευκός 
από φόβο», λέει ο συγγραφέας Μπάλντουιν, 
προσπαθώντας να ψυχογραφήσει την εμφύλια 
σύγκρουση που δεν έχει λάβει τέλος ως τις μέ-
ρες μας και που ορίζει, όπως σωστά το θέτει ο 
συγγραφέας-αφηγητής, την εθνική ταυτότητα 
των ΗΠΑ. Ο Μπάλντουιν εμφανίζεται στην ται-
νία, όχι μόνο μέσα από τα αποσπάσματα του βι-
βλίου του, αλλά και με στιγμιότυπα από συνε-
ντεύξεις και ομιλίες του, όπως άλλωστε όλοι οι 
πρωταγωνιστές του κινήματος των Μαύρων της 
Αμερικής, στη δεκαετία του 1960. Ο Μπάλντου-
ιν, που ήταν συνομήλικος και φίλος του ακτιβι-
στή Μέντγκαρ Έβερς (1925-1963), επιστρέφει 
από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη και αναλαμβάνει 
να γράψει ένα βιβλίο για τη δολοφονία του, κα-

θώς και για τη δολοφονία του Μάλκομ Χ (1925-
1965) και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ του Νεώτε-
ρου (1929-1968), που έγιναν παγκόσμια σύμ-
βολα του κινήματος απελευθέρωσης των Μαύ-
ρων της Αμερικής, των Αφροαμερικανών, όπως 
έχει καθιερωθεί να λέγονται.

Βασισμένη η ταινία στη σκέψη του Μπάλ-
ντουιν, που ξεκίνησε το βιβλίο του το 1979 και 
δεν είχε γράψει παρά μόλις τριάντα χειρόγρα-
φες σελίδες ως το 1987 που πέθανε, δεν περιο-
ρίζεται σε μια τυπική, στεγνή και πολιτικά ορθή 
εξιστόρηση του κινήματος των Αφροαμερικα-
νών, αλλά προχωράει σε μία κατακόρυφη τομή 
της ίδιας της αμερικανικής εθνικής –ναι, εθνι-
κής! Μη σας κάνει εντύπωση– ταυτότητας και 
του αμερικανικού ονείρου. Η ανέφελη κατανα-
λωτική ευωχία της λευκής Αμερικής στηρίζεται 
στην αναγκαία γι’ αυτήν καταπίεση της μαύρης 
Αμερικής, που ζούσε –και εξακολουθεί να ζει, 
μας λέει η ταινία– στο περιθώριο, σε ένα ιδιό-
τυπο απαρτχάιντ. Εάν οι Ινδιάνοι εξοντώθηκαν 
με τη σφαγή και τον πόλεμο, οι Μαύροι, απαραί-
τητοι για τη σκληρή εργασία στις φυτείες και τις 
μαύρες δουλειές, επέζησαν μεν, αλλά χωρίς 

πρόσωπο στην αμερικανική ιστορία.
Ο Αϊτινός Ραούλ Πεκ –γνωστός για τις ται-

νίες του Λουμούμπα (2000), με την ιστορία του 
επίσης δολοφονημένου ηγέτη του ανεξάρτητου 
Κογκό, Πατρίς Λουμούμπα (1925-1961), και 
Κάποτε τον Απρίλη (2005), μια ταινία με πλαί-
σιο τη γενοκτονία της Ρουάντας– μέσα από τα 
γραπτά και τη ζωντανή παρουσία από τα φιλμ 
αρχείου του ίδιου του Μπάλντουιν, αποκαθη-
λώνει τον μύθο της «πολυπολιτισμικής» Αμε-
ρικής, αποκαλύπτοντας το σκληρό ρατσιστικό 
πρόσωπο που συγκροτεί το συνειδησιακό υπό-
βαθρο της χώρας και παράγει τη βία που δεν εί-
ναι καθόλου συμπτωματική. Κάνει έτσι μια βα-
θειά τομή στην ίδια τη διχασμένη και διχαστι-
κή ταυτότητα των ΗΠΑ. Η επιτυχία του είναι ότι 
αποφεύγει τη ρητορική των δικαιωμάτων, για 
να πάει βαθύτερα στους αληθινούς πρωταγω-
νιστές αυτού του ντοκιμαντέρ, που δεν είναι 
μόνο οι αποδιωγμένοι Νέγροι, αλλά και οι Λευ-
κοί που έχουν ανάγκη τους Νέγρους, το άλλο 
τους μισό, για να υπάρξουν ως αμερικανικός 
λαός. Μοιάζει σε όλη την ταινία να απηχεί το 
«We the People», το «Εμείς, ο Λαός», οι τρεις 

πρώτες λέξεις, η κεφαλίδα του αμερικανικού 
συντάγματος του 1789. Η τίμια εξιστόρηση του 
Πεκ και του Μπάλντουιν είναι ένα καλό μάθη-
μα σε όσους βιάστηκαν χαζοχαρούμενα να απε-
μπολήσουν ως άχρηστη την εθνική ταυτότητα –
που σε μας τους Έλληνες πάσχει ομοίως από δι-
χασμό–, χάριν της απατηλής δικαιωματιστικής 
πολυπολιτισμικότητας, ανύπαρκτης ακόμα και 
στην υποτιθέμενη κοιτίδα της.

Ο Πεκ, που είναι επίσης ο σκηνοθέτης της 
μάλλον επιφανειακής εφετεινής ιστορικής ται-
νίας Όταν ο Μαρξ συνάντησε τον Ένγκελς (Ο 
Μαρξ νέος), είχε την καλή έμπνευση να χρη-
σιμοποιήσει για αφηγητή τον Σάμουελ Τζάκ-
σον. Η ταινία είναι γαλλο-βελγο-ελβετικής πα-
ραγωγής, υποψήφια για το Όσκαρ Ντοκιμαντέρ. 
Η φωτογραφία στις σημερινές σκηνές που συν-
δέουν την αφήγηση είναι των Μπιλ Ρος, Τέρνερ 
Ρος και Ανρί Αντεμπονόγιο και το μοντάζ της 
Αλεξάντρας Στράους. Η ταινία συνίσταται εκθύ-
μως σε όσους θέλουν να ρίξουν μια λοξή ματιά 
στην πραγματική Αμερική.
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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

Προσεχείς εκδηλώσεις

Αθήνα

20/12/2017 |  Συναντήσεις 
                            Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 
2017 στις 20.30 με τον καθηγητή Φι-
λοσοφίας Στέφανο Ροζάνη με θέμα 
«Ο Κώστας Παπαϊωάννου και η Γένε-
ση του Ολοκληρωτισμού». Στο καφέ 
του Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα. Είσοδος 
ελεύθερη.

Αθήνα

19/12/2017 |  Διάλεξη

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων της 
ΕΜΕΠ με τίτλο «Παράδοση και εκ-
συγχρονισμός: Δίλημμα ή σύνθε-
ση;», θα γίνει την Τρίτη 19 Δεκεμβρί-
ου, στις 19:00, η ομιλία του συγγραφέα 
Λαοκράτη Βάσση  με θέμα: «Η αξια-
κή ιδιαιτερότητα της ελληνικής πνευ-
ματικής παράδοσης». Στην Ξενοφώ-
ντος 4, στο Σύνταγμα.

ΚυΚλοφορουν 
από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Ιωάννινα

11/12/2017 |  Βιβλιοπαρουσίαση
Το Κίνημα Άρδην Ιωαννίνων πα-
ρουσιάζει την Δευτέρα 11 Δεκεμ-
βρίου στις 19.00 το βιβλίο του Αθα-
νάσιου Γκότοβου Τσαμουριά, Ταυ-
τότητες στην κατοχική Θεσπρωτία και 
ο ρόλος της μουσουλμανικής μειονό-
τητας. Ομιλητές: Π. Παπακωνσταντί-
νου, καθ. πανεπιστήμιου Ιωαννίνων, 
Π. Τσαμάτος, πρώην καθ. πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων και ο συγγραφέας του 
βιβλίου. Στη Στοά Σάρκα, αίθουσα εκ-
δηλώσεων της Περιφέρειας Ηπείρου.

cineΡήξη: 
Κινηματογραφικό αφιέρωμα: 

Ο Υπαρκτός Σοσιαλισμός μέσα από 
τον Κινηματογράφο

Προβολές: 
> Ο θάνατος ενός γραφειοκράτη 

(Κούβα 1966), Παρασκευή 1 Δεκεμ-
βρίου 2017, 19:30

> Ήρωες του Έθνους (Ουγγαρία 
2006), Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 
2017, 19:30

> Άνθρωπος από Μάρμαρο (Πολω-
νία 1977), Παρασκευή 15 Δεκεμβρί-
ου 2017, 19:30

> Οι Ζωές των Άλλων (Γερμανία 
2006), Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 
2018, 19:30 

Μέτα το πέρας των προβολών θα ακο-
λουθήσει συζήτηση. Στην Ξενοφώντος 
4, στο Σύνταγμα.

Αθήνα

12/12/2017 |  Διάλεξη

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του 
Κινήματος Άρδην με τίτλο «Η επαγ-
γελία της αδύνατης επανάστασης 
και ο ελληνικός δρόμος», θα γίνει 
την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00, 
η ομιλία του συγγραφέα Γιώργου Κα-
ραμπελιά  με θέμα: «Η επτανησιακή 
επαναστατική παράδοση και οι πρώ-
τοι Έλληνες σοσιαλιστές. Πατριωτισμός 
και διεθνισμός.». Στην Ξενοφώντος 4, 
στο Σύνταγμα.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ

ΠΙΣΩ ΟΨΗ


