
Απομονώστε την Τουρκία!

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

Γιάννης Ξένος 

Χτίζουν το επόμενο μνη-
μόνιο                           Σελίδα 6

Σπύρος Βαζούρας

Η εκπαίδευση της απο-
δόμησης                                            Σελίδα 8

»προδηΜοσιευση: Γ. ΚαραΜπελιασ, ο π. ΚοΝδυλησ Και Το «ΦΘιΝοΝ εΘΝοσ» σ. 12-13 

 Έτος 12ο • αριθμός φύλλου 142                                                  σάββατο 17 Μαρτίου 2018                                               www.ardin-rixi.gr • Τιμή: 2€

Σ ε λ ί δ α  1 6

Τα ηπειρώτικα γεφύρια

  εκ ΡΗΞΗΣ

Δυτικοί εθελοντές στο 
Αφρίν

Σήμερα

Σ ε λ ί δ α  1 7

Γερμανοτουρκικά ντηλ

σελ. 4-5

η σαπίλα του ελληνι-
κού ποδοσφαίρου
σελ. 15

ιταλία: η αριστερά 
του τίποτα...

του Λεωνίδα Κουμάκη

Μάνος Στεφανίδης

Μια υπερήφανη απάντη-
ση στον Ερντογάν                         

Σελίδα 3

Σ ε λ ί δ α  1 4
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Η 

γειτονική Τουρκία στις μέρες μας 
βρίσκεται υπό τον απόλυτο έλεγ-
χο ενός «φρικτού ψυχασθενή» 
- ο χαρακτηρισμός ανήκει στον 

Τούρκο μπασκετμπολίστα του ΝΒΑ (New York 
Knicks) Ενές Καντέρ.

Εκατοντάδες χιλιάδες Τούρκοι και Κούρ-
δοι κάθε κατηγορίας (πολιτικοί, στρατιωτικοί, 
δικαστικοί, δημοσιογράφοι, δημόσιοι υπάλ-
ληλοι, επαγγελματίες κ.ο.κ.ε.) διώκονται με 
απίστευτη μανία γιατί … δεν συμφωνούν σε 
όλα με τον «φρικτό ψυχασθενή»!

Οι καθημερινές θεατρικές παραστάσεις 
μπροστά σε αλαλάζοντα πλήθη είναι το βίτσιο 
του. Το ίδιο ακριβώς με τη μεγαλομανή γυναί-
κα του, που βλέπει τον εαυτό της περίπου σαν 
αυτοκράτειρα και «επιμελείται αυτοπροσώ-
πως» σε ποιους και πού θα μιλήσει. 

Έτσι, ο «φρικτός ψυχασθενής» βάζει κα-
θημερινά στο στόχαστρό του Αμερικανούς, 
Εβραίους, Γερμανούς, Γάλλους, Έλληνες, 

Κύπριους, Αιγύπτιους, Σύρους, Κούρδους, 
Αρμένιους, σε έναν ατέλειωτο κατάλογο 
«εχθρών» της νεοθωμανικής αυτοκρατορίας 
που ονειρεύεται. Φυσικά, προς μεγάλη τέρψη 
του αλαλάζοντος, επιλεγμένου φυσικά,  πλή-
θους που απολαμβάνει το θέαμα.

Το τίμημα όμως που πληρώνει η Τουρκία 
στην επικίνδυνη νεοθωμανική φαντασίωση 
του «φρικτού ψυχασθενή» είναι τεράστιο για 
την τουρκική οικονομία συνολικά και ειδικά 
τον τουρισμό που αποτελεί τον μεγάλο αιμοδό-
τη της – κάτι που μπορεί κάλλιστα να αποδει-
χτεί η «αχίλλειος πτέρνα» του. 

Το δολάριο ήταν ίσο με την τουρκική λίρα 
πριν από αρκετά χρόνια και  αγοράζεται πλέ-
ον με πέντε περίπου τουρκικές λίρες, με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται. Τα επιτόκια δανεισμού της 
λίρας ήδη έχουν ξεπεράσει το 13%. Ο οίκος 
Moody’s, στις αρχές Μαρτίου 2018, υποβάθ-
μισε κατά μία ακόμα βαθμίδα την πιστοληπτι-
κή αξιολόγηση της Τουρκίας, προκαλώντας 

την αναμενόμενη έκρηξη του «φρικτού ψυ-
χασθενή».

Οι διαρκείς όμως, προς πάσα κατεύθυν-
ση, εξάρσεις του «φρικτού ψυχασθενή», αρ-
χίζουν επιτέλους να δημιουργούν δειλά-δει-
λά κάποιες πρακτικές αντιδράσεις:

Στην ακριτική Ορεστιάδα, οι κάτοικοι, σο-
καρισμένοι από την αποκρουστική μετατροπή 
ενός συνηθισμένου περιστατικού στρατιωτών 
που χάνουν τον προσανατολισμό τους, σε πο-
λιτικό παιχνιδάκι στα χέρια του «φρικτού ψυ-
χασθενή», αποφάσισαν να μποϊκοτάρουν τα 
τουρκικά προϊόντα και να διακόψουν τα ταξί-
δια τους στην άλλη πλευρά των συνόρων.

Στη Θεσσαλονίκη, Επιτροπή Συμπαράστα-
σης στους Δύο Έλληνες Στρατιωτικούς κήρυ-
ξε μποϊκοτάζ σε τουρκικά προϊόντα και στον 
τουρισμό, ζητώντας την άμεση απελευθέρω-
ση και τον επαναπατρισμό των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών, χωρίς ανταλλάγματα και χωρίς 
ανατολίτικα παζάρια.

Η Σαουδική Αραβία, ενοχλημένη από τα 
καμώματα του «φρικτού ψυχασθενή» στο Κα-
τάρ, κήρυξε γενικό μποϊκοτάζ σε όλα τα τουρ-
κικά προϊόντα, καλώντας μια μεγάλη ομά-
δα αραβικών χωρών που επηρεάζονται από 
αυτή (Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα 
κ.α.) να κάνουν το ίδιο.

Στην Αίγυπτο, οι εκκλήσεις για μποϊκοτάζ 
εναντίον της Τουρκίας έχουν γίνει η πιο δημο-
φιλής τάση στα αιγυπτιακά κοινωνικά δίκτυα 
με χιλιάδες τουίτ (Hashtag «Μποϊκοτάζ των 
τουρκικών προϊόντων»).

Στις 5 Μαρτίου 2018, το μεγαλύτερο ιδιω-
τικό τηλεοπτικό δίκτυο του αραβικού κόσμου 
σταμάτησε τη μετάδοση πολύ δημοφιλών 
τουρκικών τηλεοπτικών προγραμμάτων στη 
Μέση Ανατολή, τα οποία διοχέτευαν διαρκώς 
τη σουλτανική προπαγάνδα. 

συνέχεια στη σελίδα 3  >

Γιώργος Ρακκάς 

Ποδοσφαιροκρατία
Σελίδα 4

ΕΣΥ!
Βοήθησες
σήμερα την
οικονομία
μου;

ΕΣΥ!
Βοήθησες
σήμερα την
οικονομία
μου;
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Η Ζαγάλισα ξεκινάει την καταγραφή της ραγδαίας οικονο-
μικής διείσδυσης της Τουρκίας στη Θράκη. Η ισχύς και η 
ανταγωνιστικότητα της τουρκικής οικονομίας βρίσκει εύ-
φορο έδαφος στην Ελληνική Θράκη, όπου τουρκογενείς, 
αλλά δυστυχώς και Πομάκοι, προωθούν, ως εισαγωγείς 

και αντιπρόσωποι, τα τουρκικά προϊόντα, τα οποία είναι πάντα φθηνότερα, 
αλλά και χαμηλότερης ποιότητας και αντοχής στον χρόνο.

Για παράδειγμα, το πλήθος των τουρκικών σκευών μαγειρικής (κατσα-
ρολικών) που κυκλοφορούν ελεύθερα (αλλά και παράνομα) στις λαϊκές 
αγορές της Θράκης είναι επιχρωματισμένα με ουσίες οι οποίες προοδευτικά 
απελευθερώνονται στο φαγητό και από εκεί καταλήγουν στα κύτταρα του κα-
ταναλωτή. Το ίδιο ισχύει και για τα πλαστικά σκεύη, τα οποία είναι μεν πάμ-
φθηνα, αλλά και εξαιρετικά τοξικά για τον άνθρωπο.

Στα τρόφιμα, είναι άγνωστο ποιες καρκινογόνες ουσίες (συντηρητικά, 
χρωστικά κ.λπ.) χρησιμοποιούν, καθώς ο έλεγχος στην Τουρκία είναι προ-
σχηματικός και επιλεκτικός. Εξίσου επικίνδυνα είναι και τα γεωργικά προ-
ϊόντα, τα λαχανικά και τα φρούτα, τα οποία είναι επίσης μολυσμένα με καρ-
κινογόνα λιπάσματα και άλλες ουσίες για ταχεία ανάπτυξη (ορμόνες) κ.λπ., 
πολλά από τα οποία είναι απαγορευμένα στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Άλ-
λωστε, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση 2009 του Rapid Alert System for Food 
and Feed (RASFF), η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη θέση, μετά την Κίνα, στον πί-
νακα των προειδοποιήσεων για προϊόντα επικίνδυνα για την υγεία κατά την 
τριετία 2007 - 2009 (υπολείμματα φυτοφαρμάκων, μυκοτοξίνες, βαρέα μέ-
ταλλα κτλ.). Και τα τουρκικά έπιπλα εγκυμονούν κινδύνους, καθώς, τα χρώ-
ματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται, απελευθερώνουν καρκινογόνες 
πτητικές ουσίες (με κορυφαίο το βενζόλιο), οι οποίες, διά της αναπνευστικής 
οδού, καταλήγουν στο ανθρώπινο σώμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ, λοιπόν, όταν αγοράζετε τουρκικά προϊόντα. Εκτός από την 
τιμή, πρέπει να συνυπολογίσετε και άλλους παράγοντες κινδύνου. Πέραν 
αυτού, με κάθε τουρκικό προϊόν που καταναλώνετε, ενισχύετε την τουρκι-
κή επεκτατική οικονομία και αποδυναμώνετε ισοδύναμα την ελληνική. Την 
ώρα που εσείς αγοράζετε απερίσκεπτα τουρκικά, κάποια ελληνική βιοτε-
χνία, ή βιομηχανία, συρρικνώνεται και κλείνει… Μπορούμε όλοι να συμβά-
λουμε στην άμυνα και αποδυνάμωση της τουρκικής οικονομικής εισβολής 
στην Ελληνική Θράκη. Η οικονομική εισβολή έχει πάντα οδυνηρές πολιτικές 
και εθνικές συνέπειες.

Από την εποχή του Τούρκου πρωθυπουργού Τουργκούτ Οζάλ και της Ταν-
σού Τσιλέρ, είχαν τεθεί τα θεμέλια για την οικονομική εισβολή και τη δημι-
ουργία μιας αστικής και εύπορης τάξης τουρκοφρόνων Ελλήνων πολιτών 
στη Θράκη. Κάποιοι από τους σημερινούς τουρκόφωνους και τουρκόφρονες 
επιχειρηματίες αναδείχθηκαν εκείνη την περίοδο, αφού βρέθηκαν ξαφνικά 
με τεράστια οικονομική ρευστότητα και, με τη μεσολάβηση και την έγκριση 
του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικών, ανέλαβαν τις αντιπροσωπείες μεγά-
λων τουρκικών εταιρειών.

πηγή: Εφημερίδα Ζαγάλισα, η φωνή των Πομάκων
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Αθήνα
θεμιστοκλέους 37, 106 77

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & Δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.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 21 απριλίου 2018

Στο παρά πέντε

!

Για όλους φρόντιζε η Νοβάρτις!

ΜΠΟΪΚΟΤΑΖ ΣΤΑ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ!

«Μην πουλάτε στην Τουρκία F-35»

Σ 
ε κοινή έκκληση προς την αμερικάνικη κυβέρνη-
ση προχώρησαν το Ελληνοαμερικανικό Συμβούλιο 
Ηγεσίας (HALC) και η Αρμενική Επιτροπή Αμερι-

κής (ANCA), ζητώντας από την αμερικάνικη κυβέρνηση να 
μην υλοποιήσει την συμφωνία της με την Τουρκία για την 
πώληση των F-35.  Η καταχώρηση είχε ως τίτλο «Η Τουρκία 
είναι ένας αναξιόπιστος σύμμαχος», και ακολουθούσε το κά-
τωθι κείμενο: «[Η Τουρκία]  απειλεί να επιτεθεί σε αμερικα-
νικά στρατεύματα στη Συρία. Εισβάλλει στον ελληνικό ενα-
έριο χώρο χιλιάδες φορές μέσα σε ένα χρόνο, κατέχει πα-
ράνομα την Κύπρο (μέλος της ΕΕ) χρησιμοποιεί πολεμικά 
πλοία για να εκφοβίσει αμερικανικές και ευρωπαϊκές εται-
ρίες στην ΑΟΖ της Κύπρου. Φυλακίζει περισσότερους δη-
μοσιογράφους από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο, προσβάλ-
λει τον Αμερικανό πρέσβη και συλλαμβάνει μέλη Αμερικα-
νικών διπλωματικών αποστολών. Αρνείται τις Γενοκτονί-
ες, Αρμενίων, Ελλήνων και Ασσυρίων. Βομβαρδίζει Κούρ-
δους ενόσω πολεμούν το ISIS. Αγοράζει ρωσικά πυραυλικά 
συστήματα και επιτίθεται σε ειρηνικούς Αμερικάνους δια-
δηλωτές επί Αμερικανικού εδάφους. Ο χειρότερος σύμμα-
χος όλων». Οι ελληνικές και αρμένικες ομογενειακές οργα-
νώσεις δείχνουν το δρόμο, καθώς, η ενεργοποίηση ενός δι-
πλωματικού μετώπου όλων των χωρών που απειλούνται 
από την τουρκική επιθετικότητα είναι προϋπόθεση για την 
ανάσχεσή της. Αλήθεια, από πότε έχει να πραγματοποιήσει 
επίσημη επίσκεψη Έλληνας πρωθυπουργός στην Αρμενία; 

Γ.Ρ.

Σκίτσο του Αργύρη Πετρουλάκη

Ε 
νδείξεις ότι και ο Σύριζα διατηρούσε «ιδιαίτερες 
σχέσεις» με την Νοβάρτις είχαμε από όταν βρίσκο-
νταν στην αξιωματική αντιπολίτευση στα χρόνια 

των 2012-2015 όταν ξιφουλκούσε στην Βουλή ο ίδιος ο 
Τσίπρας κατά της μείωσης της φαρμακευτικής δαπάνης. 
Ή, όταν ο νυν υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός συμμε-
τείχε σε κοινές εκδηλώσεις με τον Φρουζή της Νοβάρ-
τις. Τις προηγούμενες μέρες η ανακρίτρια της Προανα-
κριτικής παρουσίασε νέα στοιχεία από το ημερολόγιο του 
Φρουζή όπου ζητούσε τον Δεκέμβριο του 2013 να μεσο-
λαβήσουν οι Σουράνης και Δελλατόλας να του κλείσουν 
ραντεβού με τον Τσίπρα. Στο ημερολόγιό του αναφέρει 
και τα ονόματα των Δραγασάκη, Μηλιού και του Ευκλεί-
δη Τσάκαλου (πιθανόν εννοεί τον Τσακαλώτο). Αναρωτιέ-
ται κανείς, πώς αφού και οι Συριζαίοι είχαν επαφές με την 
Νοβάρτις γιατί ξεκίνησαν όλη αυτή την ιστορία. Δεν κατα-
λάβαιναν ότι θα τους γυρίσει μπούμερανγκ; Μάλλον βρί-
σκονται σε τόση απόγνωση να αλλάξουν την θεματολογία 
που πυροβολούν τα πόδια τους.                     Γ.Ξ.
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Η υπερήφανη απάντηση του Εξοχότατου 
ΠτΔ κ. Παυλόπουλου στον Ερντογάν
Του Μάνου Στεφανίδη

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ 
Ερντογάν είναι ιταμός, είναι προ-
κλητικός, είναι θρασύς αλλά δεν 
είναι ανιστόρητος. Απλώς λέει τα 
όσα εκστομίζει γνωρίζοντας ότι 
απέναντί του έχει μιαν ηγεσία ψο-
φοδεών και τυχάρπαστων, η οποία 
αποφάσισε να είναι ηττημένη πριν 
καν αγωνιστεί. Και για αυτό αποδέ-
χεται κάθε του αμετροέπεια. 

Π 

ερίμενα τρεις μέρες 
μετά τις χυδαίες δη-
λώσεις του Σουλτά-
νου για τον Σαγγάριο 

και τα παστά ψάρια κάποιαν απά-
ντηση από τον ΠτΔ, τον ΠΘ, τους 
υπουργούς Εξωτερικών ή Άμυ-
νας, αλλά εις μάτην. Ο Ερντογάν 
εξύβρισε σκαιά την εθνική μνή-
μη διαστρεβλώνοντας τα πραγ-
ματικά γεγονότα και παρουσιάζο-
ντας τους άκαπνους και απόλε-
μους Τούρκους ως... στρατηλάτες, 
αλλά η ελληνική πλευρά επέλεξε 
πάλι την τακτική του κατευνασμού 
και της ντροπιαστικής σιωπής. Φα-
ντάζεστε στη θέση των σημερινών 
φαντασμάτων, που υποδύονται 
την πολιτική και πολιτειακή ηγε-
σία, να ήταν ο Κωνσταντίνος Κα-
ραμανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέ-
ου, ή ακόμη και ο Κωνσταντίνος 
Μητσοτάκης; Θα άφηναν αναπά-
ντητη την πρόκληση; 

Εν συντομία, λοιπόν, ας θυμί-
σουμε στους απέναντι συμμάχους 
μας, που τόσο γενναία αιχμαλώ-
τισαν ένα περίπολο σε καιρό ει-
ρήνης για να εκβιάσουν, κατά την 
πάγια τακτική τους, ότι, κατά τον 
προηγούμενο αιώνα και μέχρι να 
φτάσουμε στον Σαγγάριο –δηλα-
δή λίγα χιλιόμετρα μακριά από την 
Άγκυρα– και το μέτωπο να καταρ-
ρεύσει λόγω εγκληματικών λα-
θών (με τον στρατό μας όμως ου-
σιαστικά ανίκητο), οι Έλληνες 
απελευθέρωσαν κατά σειρά την 
Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θρά-
κη υποχρεώνοντας τον οθωμανικό 
στρατό σε ντροπιαστικές ήττες και 
παραδόσεις. Κυρίως κατέλαβαν 
με ιδιοφυή αιφνιδιασμό τη δεύτε-
ρη μεγαλύτερη πόλη της αυτοκρα-
τορίας, τη Θεσσαλονίκη, γενέτειρα 
του Κεμάλ (!), ενώ ο Κουντουριώ-
της και ο Αβέρωφ του έκλεισαν τον 
τουρκικό στόλο στα Δαρδανέλλια, 
καθιστώντας το Αιγαίο ελληνική 

λίμνη από τη Σαμοθράκη ως την 
Κρήτη. Και από τη Χίο ως την Ικα-
ρία και τη Γαύδο. 

Αλλά και κατά τον Β΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο, η Ελλάδα πρωτοστά-
τησε στη νίκη του ελεύθερου κό-
σμου απέναντι στον φασισμό, στην 
Ιταλία και τη Γερμανία, με τεράστι-
ες θυσίες και συνεχή, αιματηρή 
αντίσταση, ενώ η Τουρκία επέλεξε 
θρασύδειλη ουδετερότητα. Λόγω 
της προσφοράς αυτής, οι Σύμμα-
χοι μάς επέστρεψαν τα Δωδεκάνη-
σα (και τα Ίμια, βεβαίως) που ως 
τότε ήσαν ιταλική κτήση. Ο ίδιος ο 
Τσόρτσιλ υποσχέθηκε και την Κύ-
προ –που οι Οθωμανοί πούλησαν 
στη Μ. Βρετανία το 1878 έναντι 
100.000 λιρών (sic)– αλλά ο κα-
ταστροφικός Εμφύλιος απέτρεψε 
αυτήν τη θετική εξέλιξη, με αποτέ-

λεσμα το κυπριακό να αιμορραγεί 
ως σήμερα. 

Κατ' ουσίαν λοιπόν ποτέ και 
πουθενά δεν νίκησαν σε όλο τον 
εικοστό αιώνα οι Τούρκοι, αφού 
δεν πολέμησαν καν. Όσο για την ει-
σβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 
1974, ας όψεται η  προδοσία της δι-
κτατορίας, που απέσυρε την ελλη-
νική μεραρχία από τη Μεγαλόνη-
σο. Οι Τούρκοι «νικούν» μόνο με 
αφύλαχτες κερκόπορτες. Όταν δεν 
βομβαρδίζουν εκ του ασφαλούς 
αμάχους ή κουρδικά χωριά στα σύ-
νορά τους με το Ιράκ και τη Συρία. 
Οι πολέμαρχοι! Που στο Αφρίν τους 
γονάτισαν γυναίκες! 

Και ρωτώ, τώρα, τον κ. Ερντο-
γάν, τα ξύλινα κιβώτια που μετα-
φέρονται σωρηδόν από τη Συρία 
στην Άγκυρα περιέχουν αλίπαστα 
ή σορούς στρατιωτών του; Επειδή 
η οδυνηρή αλήθεια είναι πως η 
Τουρκία, μετά από πολλές δεκαε-
τίες, θρηνεί σκοτωμένους από πο-
λεμικές επιχειρήσεις και μάλιστα 
εκεί που θεωρητικά υπερτερούσε. 

Και για να επιστρέψουμε στον 
Σαγγάριο... της Σμύρνης προηγή-
θηκαν οι ανατριχιαστικές γενο-
κτονίες Αρμενίων, Ποντίων και 
Ασσυρίων, ο πρόδρομος δηλαδή 
του ναζιστικού Ολοκαυτώματος, 
αυτή είναι η πολεμική αρετή τους. 
Δύο εκατομμύρια σφαγιασθέντες, 
από νήπια έως γέροντες. Κι από 
την άλλη η μη τήρηση των διε-

θνών συμφωνιών και το απηνές 
πογκρόμ των Ελλήνων της Κων-
σταντινούπολης, π.χ. τα Σεπτεμ-
βριανά, δηλαδή η άλλη μεγάλη 
νίκη του όχλου απέναντι σε αμά-
χους και αθώους. Διακόσιοι χιλιά-
δες ομογενείς εκδιώχθηκαν, ενώ 
οι μουσουλμάνοι της Θράκης απο-
λαμβάνουν τα προνόμια της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 

Τέλος, σε κάθε γωνιά της Τουρ-
κίας, σε κάθε βουνό ή πόλη, από 
την Αδριανούπολη ως την Τραπε-
ζούντα και από την Πόλη ως την 
Καισάρεια και την Αττάλεια, πάντα 
θα ξεπροβάλλει ένα αρχαίο θέα-
τρο, μια ελληνική επιγραφή, ένας 
βυζαντινός ναός, κάποιο άγαλμα 
ωραίου Θεού ή η τοιχογραφία ενός 
στρατηλάτη Αγίου, κάποιος Απόλ-
λων ή κάποιος Μυροβλήτης, για 
να θυμίζουν στην παγκόσμια κοι-
νότητα ποιοι μεγαλούργησαν επί 
χιλιετίες στα χώματα αυτά δημι-
ουργώντας έναν ελληνικό πολιτι-
σμό, προσφορά και κτήμα της Οι-
κουμένης. Όσο για τα παστά ψάρια, 
εμείς έχουμε μάθει τις πληγές μας 
να τις κάνουμε τραγούδι και τέχνη 
υψηλή. Γιατί, για μας, περισσότε-
ρο από οποιονδήποτε στρατιωτι-
κό θρίαμβο, μετράνε οι νίκες του 
Αχιλλέα και του Έκτορα στους στί-
χους του Ομήρου, αλλά και οι θρή-
νοι στις στροφές του Σεφέρη. Η 
βάρβαρη χαρά από το αίμα και την 
καταστροφή ανήκουν σε άλλους.

“ 
Τόσες μέρες πέρα-

σαν από τις χυδαί-

ες δηλώσεις Ερ-

ντογάν περί παστών 

ψαριών και κανέ-

νας Έλληνας επίση-

μος δεν είχε το ανά-

στημα να του απα-

ντήσει.   

>   συνέχεια από τη σελίδα 1 

Το τελευταίο μάλιστα σίριαλ «Ο τε-
λευταίος Αυτοκράτορας», κομμέ-
νο και ραμμένο στα μέτρα της νεο-
θωμανικής μεγαλομανίας του ψευ-
τοσουλτάνου της Τουρκίας, δείχνει 
πώς σφάζονται οι «κακοί Έλληνες», 
οι «κακοί Εβραίοι» και οι «κακοί 
Αρμένιοι». Ο «φρικτός ψυχασθε-
νής» επισκέφτηκε μάλιστα αυτο-
προσώπως τον χώρο των γυρισμά-
των για να συγχαρεί τους παραγω-
γούς –τελείως «συμπτωματικά», εί-
ναι πρόσωπα του καθεστώτος- και 
τους πρωταγωνιστές του σίριαλ.  

Στην Ελλάδα καταφθάνουν 
συνεχώς Τούρκοι πολίτες ζητώ-
ντας πολιτικό άσυλο προκειμένου 
να γλιτώσουν από τα νύχια του 
«φρικτού ψυχασθενή». Σαράντα 
τρεις Τούρκοι ζήτησαν πολιτικό 
άσυλο το 2015, 189 το 2016 και… 
1.827 το 2017! Φυσικά, δεν υπο-
λογίζονται όσοι πέρασαν για τον 
ίδιο λόγο στην Ελλάδα χωρίς όμως 
να ζητήσουν πολιτικό άσυλο. Πό-
σοι ακόμα θα διαφύγουν στην Ελ-
λάδα, μέσα στο 2018, δεν μπορεί 
κανείς να το υποθέσει εύκολα.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Είναι εντελώς απαράδεκτη η ενδε-
χόμενη «ελαφρότητα» του Έλληνα 
καταναλωτή να αγοράζει τουρκικά 
προϊόντα, να επισκέπτεται τουρι-
στικά την Τουρκία ή να συνεχίζει 
να παρακολουθεί τουρκικά σίριαλ, 
που δυστυχώς αφθονούν στην ελ-
ληνική τηλεόραση. 

Δεν χρειάζεται να ενισχύουμε 
με οποιονδήποτε έμμεσο τρόπο 
έναν «φριχτό ψυχασθενή», που θε-
ωρεί τον εαυτό του χαλίφη, σταλ-
μένο από τον Αλλάχ να εξολο-
θρεύσει «τους απίστους».

Με δύο λόγια: Ο άνθρωπος εί-
ναι επικίνδυνος και τελείως τρελός 
- όπως ακριβώς το καθεστώς που 
έχει επιβάλει στη χώρα του. Η οι-
κονομία αποδειγμένα είναι η αχίλ-
λειος πτέρνα του. Δεν αποτελεί λοι-
πόν εγκληματική αμέλεια να του 
προσφέρουμε, με οποιοδήποτε 
τρόπο, οποιασδήποτε κατηγορίας 
οικονομική υποστήριξη, που τελι-
κά θα στραφεί εναντίον μας;

Και, για να το καταλάβουμε: 
«Οικονομική υποστήριξη» απο-
τελεί η αγορά τουρκικών προϊό-
ντων και οι τουριστικές επισκέψεις 
στην Τουρκία. Το ίδιο ακριβώς και 
η παρακολούθηση τουρκικών σί-
ριαλ στις τηλεοράσεις. Πότε επιτέ-
λους θα το αντιληφθούμε;

Όσο για τα παστά ψάρια, εμείς έχουμε μάθει τις πληγές μας να τις κάνουμε τραγούδι και τέχνη 
υψηλή. Γιατί, για μας, περισσότερο από οποιονδήποτε στρατιωτικό θρίαμβο, μετράνε οι νίκες του 

Αχιλλέα και του Έκτορα στους στίχους του Ομήρου, αλλά και οι θρήνοι στις στροφές του Σεφέρη. Η 
βάρβαρη χαρά από το αίμα και την καταστροφή ανήκουν σε άλλους.
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Αν η κλασική αθηναϊκή αυ-
τοκυβερνώμενη κοινωνία 
θεατροκρατούνταν, σύμ-
φωνα με τη διατύπωση του 
Πλάτωνα και την αξεπέρα-
στη ανάλυση του Κώστα 
Παπαϊωάννου, αν δηλαδή, 
βάσιζε στο υψηλής έκφρα-
σης θεατρικό παιχνίδι της 
τραγωδίας τη συλλογική 
πνευματική αυτοανάλυση 
όλων των κεντρικών σημα-
σιώ, μέσω των οποίων όριζε 
τη σχέση με τον εαυτό της 
και με τον κόσμο, η σύγχρο-
νή μας ελληνική κοινωνία 
ποδοσφαιροκρατείται.

Μ 

ε τη μέθεξή της σε 
αυτό το άθλημα, το 
οποίο έχει μετεξε-
λιχθεί πια σε μια 

υπερεπιχειρηματική εκσυγ-
χρονισμένη αρένα, με όλη την 
αδιαφάνεια και τον γκανγκστε-
ρικό χαρακτήρα που χαρακτη-
ρίζει την σύγχρονη χρηματο-
πιστωτικά κυριαρχούμενη και 
εδώ παρασιτική οικονομία, οι 
Έλληνες βιώνουν το δίκαιο και 
το άδικο, το θεμιτό και το αθέ-
μιτο —όλες εκείνες τις αξίες 
που δίνουν ρυθμό στη σημερι-
νή μορφή του συλλογικού μας 
βίου.

Έτσι, εκεί που η τραγωδία 
διαπαιδαγωγούσε τους Αθη-
ναίους πολίτες στη Δίκη, το πο-
δόσφαιρο διαπαιδαγωγεί τους 
νεοέλληνες στη στρεψοδικία, 
καθώς το αίσθημα του δικαίου 
έχει υποκατασταθεί από έναν 
οπαδικό πατριωτισμό, για τον 
οποίον «ο σκοπός αγιάζει πά-
ντοτε τα μέσα» και «η κόλαση 
είναι πάντοτε οι άλλοι».

Στη γενική «παιδαγωγική» 
λειτουργία του ποδοσφαίρου 
βρίσκεται το μυστικό της πα-
ντοδύναμης δημοφιλίας του. Η 
οποία άλλωστε του έχει επιτρέ-
ψει να υποδουλώσει ακόμα και 
αυτήν την πολιτική, την άλλοτε, 
κατά τη δεκαετία του 1980, πα-
νταχού παρόυσα πολιτική –τότε 
που σε κάθε σπίτι, από ραδιό-
φωνα και ασπρόμαυρες τηλε-
οράσεις, αντηχούσαν στις πο-
λυκατοικίες και τις αυλές οι θυ-
ελλώδεις κοινοβουλευτικές συ-
νεδριάσεις, με τις φιγούρες των 
ηγετών του τότε διπολισμού 

να αντιπροσωπεύουν ένα εί-
δος ημίθεου. Με τον ίδιο τρό-
πο που αργότερα έγιναν ημίθε-
οι οι ποδοσφαιριστές, και σήμε-
ρα οι πρόεδροι των αθλητικών 
σωματείων, τώρα που για μια 
σειρά λόγους που δεν μας αφο-
ρούν εδώ, το αγωνιστικό επίπε-
δο καταβαραθρώθηκε στα ελ-
ληνικά γήπεδα και οι τύχες του 
πρωταθλήματος κρίνονται μάλ-
λον εξωαγωνιστικά.

Στις φιγούρες λοιπόν του 
Μαρινάκη, του Σαββίδη, του 
Δημήτρη Γιαννακόπουλου 
(aka dpg) και του Μελισσανί-
δη, στην εξωθεσμική και πολ-
λές φορές αντιθεσμική τους 
δραστηριότητα, στις αξίες που 
πρεσβεύει ο αδιαφανής υπερ-
πλουτισμός τους, στην εξουσία 
που εκπέμπουν, ρευστοποιη-
μένη στα πλήθη των πιστών-
οπαδών, στη σωρεία των κάθε 
είδους σελέμπριτι, πολιτικών 
και μη, που συνωστίζονται δί-
πλα τους για μια φωτογραφία, 
στην αποθέωση του λούμπεν 
και του gangsta, καθρεφτίζεται 
όλη η ψυχοσύνθεση της σημε-
ρινής κοινωνίας, οι νοοτροπίες 
και οι κυρίαρχες συμπεριφο-
ρές της.

Στον Ολυμπιακό  θα δει κα-
νείς πως, λογουχάρη, έχει εκ-
φυλιστεί το λαϊκό ήθος της 
«Δραπετσώνας» που άλλο-
τε τραγουδούσε ο Μπιθικώ-
τσης· στους προσφυγικούς 
ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, πως ο «καη-
μός της Ρωμιοσύνης» έχει κα-
ταπέσει σε εργαλείο συμμορίτι-
κης αντεκδίκησης· στον Πανα-

θηναϊκό, πως η κουλτούρα της 
ΛΜΑΤ (Λούμπεν Μεγαλοαστι-
κή Τάξη) έχει κατισχύσει μέσα 
στις τάξεις των πλούσιων αστών 
έναντι κάθε έκφρασης υψηλού 
φρονήματος.

Λείπει η ποίηση, το τραγού-
δι, η λογοτεχνία και ο κινημα-
τογράφος –οι μόνες εκφράσεις 
του πνεύματος που θα μπορού-
σαν να τα συζητήσουν όλα αυτά 
δείχνοντας στην κοινωνία πώς 
καθρεφτίζεται το πρόσωπό της. 
Λείπει και η κωμωδία, ώστε να 
αποκαλύψει την ακραία κατά-
πτωση, δείχνοντας τη γελοία 
ουσία των πραγμάτων για τα 
οποία αυτή η κοινωνία είναι 
έτοιμη να αλληλοσκοτωθεί.

Και, ελλείψει όλων αυτών, 
περνιούνται και τεχνηέντως 
προβάλλονται ως πρωτοπορία 
οι καταθλιπτικές στηλιζαρισμέ-
νες ακαταληψίες ενός Λάνθι-
μου ή, χειρότερα, οι διάφορες 
εκδοχές οι οποίες αφηγούνται 
μονότονα τα διάφορα στερεό-
τυπα και τα υποκριτικώς ευαί-
σθητα ιδεολογήματα του One 
World.

Θα είχε ένα ενδιαφέρον να 
αναρωτηθούμε για το ψυχολο-
γικό σοκ του κόσμου που δι-
απαιδαγωγείται από το ποδό-
σφαιρο, καθώς κι εκείνου που 
συγκροτείται από αυτά τα θλι-
βερά υποκατάστατα πρωτοπο-
ριών, όταν έρθει σε πρόσκρου-
ση με το νεοθωμανικό έθνος 
του Ταγίπ Ερντογάν, που βλέ-
πει τους μιναρέδες σαν τις λόγ-
χες που στοχεύουν στις καρδιές 
των απίστων…

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ποδοσφαιροκρατία

εκεί που η Τραγωδία διαπαιδαγωγούσε τους αθηναίους πο-
λίτες στην δίκη, το ποδόσφαιρο διαπαιδαγωγεί τους νεο-
έλληνες στην στρεψοδικία, καθώς το αίσθημα του δικαίου 

έχει υποκατασταθεί από έναν οπαδικό πατριωτισμό, για τον 
οποίον «ο σκοπός αγιάζει πάντοτε τα μέσα» και «η κόλαση 

είναι πάντοτε οι άλλοι».

Του Γιώργου Ρακκά 

Α 

γαπητοί συντοπίτες, Θρακιώ-
τες συνέλληνες. Η σύλληψη 
και κράτηση στις τουρκικές 
φυλακές των δύο στελεχών 

του Στρατού μας, του Άγγελου Μητρε-
τώδη και του Δημήτρη Κούκλατζη, εί-
ναι από μόνο του ένα εξαιρετικά θλιβε-
ρό συμβάν, τόσο για τους οικείους τους, 
όσο και για κάθε Έλληνα. Αν όμως συν-
δυαστεί με το σύνολο των πρόσφατων 
προκλήσεων του ερντογανικού καθε-
στώτος, αποκτά ακόμη μεγαλύτερες δι-
αστάσεις και συσσωρεύει στην ψυχή του 
ελληνικού λαού δίκαιη αγανάκτηση και 
αίσθημα βαθιάς ταπείνωσης.

Δεν θα αναζητήσουμε σενάρια για 
τις συνθήκες της σύλληψής τους, σαν 
αυτά που διακινούνται με εγκληματι-
κή ανευθυνότητα και προσβάλλουν τις 
Ένοπλες Δυνάμεις μας. Θα δεχθούμε 
την επίσημη εκδοχή, που και οι δύο συλ-
ληφθέντες επιβεβαίωσαν επανειλημμέ-
νως. Στη βάση λοιπόν αυτή, θα καλέσου-
με την ελληνική κυβέρνηση να πράξει 
ό,τι είναι δυνατόν για την απελευθέρω-
σή τους ή για μια άμεση και δίκαιη δίκη 
τους (αν κάτι τέτοιο προβλέπεται όντως 
από το Διεθνές Δίκαιο), ώστε να επιστρέ-
ψουν το ταχύτερο δυνατόν στην πατρίδα. 
Δεν πρέπει να εξελιχθεί η υπόθεση σε 
ομηρία, είτε για κάποιαν ανταλλαγή που 
θα εξυπηρετούσε τη γείτονα, είτε για κά-
ποιον άλλον εκβιασμό εις βάρος της 
χώρας μας. Αυτό ζητάμε από τους άρχο-
ντές μας και, βεβαίως, θα τους κρίνου-
με από το κατά πόσον θα ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις της συγκυρίας. Τι θα ζη-
τούσαμε όμως από τον εαυτό μας, τι θα 
έπρεπε να κάνουμε εμείς ως ελληνική 
κοινωνία και μάλιστα ακριτική; Αυτό εί-
ναι κάτι που δεν πρέπει να το αφήσουμε 
αναπάντητο, φίλοι και φίλες, γιατί, η πε-
ριπέτεια των δύο στρατιωτικών μας, μας 
προσφέρει την ευκαιρία να το δούμε κα-
θαρά μπροστά μας.

Η τόσο κοντινή μας Τουρκία είναι βε-
βαίως μια αδιαμφισβήτητη, θανάσιμη 
απειλή για την Ελλάδα, είναι όμως ταυ-
τόχρονα και μία αφορμή εγρήγορσης. 
Όχι μόνο για την περίπτωση μιας πολε-
μικής σύγκρουσης, αλλά και στην καθη-
μερινότητά μας εν καιρώ ειρήνης. Τι ση-
μαίνει για τους απέναντι –και τι σημαίνει 
για μας– η δημοκρατία, η πατρίδα, η πί-

στη, η ελευθερία, ο άνθρωπος; Πόσο βα-
ρύνουν η εθνοθρησκευτική μας ετερό-
τητα, η πολιτιστική μας κληρονομιά, τα 
ελληνικά δίκαια; Αν η διαφορά μας με 
τους γείτονες είναι κάτι σαν τη διαφορά 
της Κολγκέιτ με την Κολυνός, τότε μάλ-
λον έχουν δίκιο οι εθνομηδενιστές και 
οι πουρκουάδες που αναπολούν τα χρό-
νια της Τουρκοκρατίας και άρα θα 'πρε-
πε να ανακηρύξουμε τους Κολοκοτρώ-
νηδες και τους Βιζβίζηδες …προδότες 
της ανθρωπότητας. Αν όμως αυτοί με 
το αίμα τους προσέφεραν κάτι ουσιώ-
δες στις γενιές των Ελλήνων που ακο-
λούθησαν, ποιο ήταν αυτό; Έχει σήμε-
ρα για μας σημασία, δείχνει κάτι τέτοιο η 
ατομική και συλλογική ζωή μας; Ή μή-
πως η διάχυτη βαρβαρότητα της εποχής 
επιμόλυνε κι εμάς; Έχει λ.χ. σημασία να 
προτιμήσω σήμερα ένα προϊόν made in 
Greece από κάποιο made in Turkey, ή 
όχι; Έχει κάποια καίρια διαφορά η προ-
σευχή στην εκκλησία από εκείνην στο 
τζαμί ή όχι; Το τέμενος Βαγιαζήτ ή το 
χαμάμ του Ορούτς πασά στο Διδυμότει-
χο ανήκουν στην πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά εξίσου με την Κοσμοσώτειρα 
των Φερών και με το Ιερό των Μεγάλων 
Θεών στη Σαμοθράκη; Είναι πράγματι 
πολύ βαρύ το όνομα το ελληνικό, δεν το 
αντέχουν οι μικροί άνθρωποι κι αρέσκο-
νται να το υποβιβάζουν.

Αδέρφια Θρακιώτες, όλοι προσδο-
κούμε ένα αίσιο και γρήγορο τέλος της 
ταλαιπωρίας των δύο Ελλήνων στρατι-
ωτικών, αλλά ας βγάλουμε κι ένα όφε-
λος από αυτήν την οδυνηρή ιστορία. 
Να ξαναδούμε τον συλλογικό μας εαυ-
τό με κριτική ματιά και να πορευτούμε 
στο μέλλον χωρίς αυταπάτες και ψεύτι-
κες παρηγοριές, ειδικά εμείς που είμα-
στε στην πρώτη γραμμή. Βιώνουμε από 
8ετίας το οικονομικό ρήμαγμα της πα-
τρίδας μας από τη Δύση (και από τους 
εγχώριους ατζέντηδές της), ας μην υπο-
στούμε και το «τούρκικο φακιόλι». Τα 
ζήσανε οι Βυζαντινοί προπάπποι μας 
στο ίδιο αυτό σταυροδρόμι και, με τη σει-
ρά αυτή, δεν είναι ανάγκη να τα ζήσου-
με πάλι εμείς! Να πάρουμε τις προσβο-
λές που μας απευθύνουν προσωπικά, 
να νιώσουμε τις ταπεινώσεις τόσο βα-
θιά που να ξυπνήσουν το ελληνικό φι-
λότιμο, κι αντί να υποταχτούμε, όπως θα 
ανέμενε κανείς, να αφυπνιστούμε και 
να εκπλήξουμε φίλους και εχθρούς!

Δυο συλλήψεις
χιλιάδες αφυπνίσεις

Του Κώστα Καραΐσκου

η ψυχοσύνθεση της σημερινής κοινωνίας
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        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ρήξη στην 
Ορεστιάδα

Τ 

ην Κυριακή, 11 Μαρτίου, 
μέλη και φίλοι του Άρδην και 
του Μένουμε Θεσσαλονί-
κη, μεταβήκαμε στην Ορεστι-

άδα, για να συμμετάσχουμε μαζί με 
τον Σπάρτακο και τον Αντιφωνητή της 
Κομοτηνής, καθώς και την Κίνηση Αλ-
ληλεγγύης Πολιτών Αλεξανδρούπο-
λης, στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
που πραγματοποιήθηκε από πολιτι-
στικούς, κοινωνικούς και αθλητικούς 
φορείς και συλλόγους, με αίτημα την 
απελευθέρωση των δύο στελεχών του 
ελληνικού στρατού που κρατούνται 
όμηροι από το Τουρκικό κράτος στην 
Ανδριανούπολη. 

Η διαμαρτυρία ξεκίνησε κατά τις 
13.45, και είχε πάνω από τρεις χιλιά-
δες ανθρώπους που κατέκλυσαν την 
κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας ώστε 
να διαδηλώσουν για το αυτονόητο. Δυ-
στυχώς, όμως, οι ομιλίες που αποφα-
σίστηκαν από τους διοργανωτές, τόσο 
του δημάρχου της πόλης, Βασίλη Μαυ-
ρίδη (προερχόμενου από τη ΝΔ), όσο 
και των εκπροσώπων των φορέων 
που ακολούθησαν, υπήρξαν κατώτε-
ρες των περιστάσεων, αλλά και του 
ίδιου του λαϊκού αισθήματος: Οι εκ-
κλήσεις για «καλή γειτονία», «φιλία» 
και «ειρήνη» υπερέβαιναν εκείνες 
για την απελευθέρωση των δύο κρα-
τουμένων -και γενικώς η τοπική ηγε-
σία και οι εκπρόσωποι των φορέων 
έδειχναν να μην κατανοούν ότι αντιμε-
τωπίζουν, οξυμένη λόγω της παρουσί-
ας τους στην παραμεθόριο, όχι απλώς 
μια παρεξήγηση με έναν ήπιο γείτονα, 
αλλά έναν εκτροχιασμένο, φασιστικό, 
νεοθωμανισμό. 

Δυστυχώς, και σε ό,τι αφορά στον 
Έβρο, όπως και την υπόλοιπη Ελλάδα, 
οι ηγεσίες του ελληνισμού δεν αναδει-
κνύονται σε μπροστάρη, αλλά σε ουρα-
γό, στην προσπάθεια της χώρας να επι-
βιώσει, αντιμετωπίζοντας τις κραυγές 
του Ερντογάν που υπόσχεται να επα-
ναλάβει τον "θρίαμβο του Σαγγαρίου" 
στην Κύπρο, τη Θράκη, το Αιγαίο.   

Έτσι, μαζί με τη μαζικότατη διάθε-
ση για κινητοποίηση, εμφανίζονται και 
όλες οι αδυναμίες που μας χαρακτηρί-
ζουν πλέον ως χώρα, αποδεικνύοντας 
τον τεράστιο βαθμό της έκθεσης που 
έχει υποστεί η Ελλάδα στην εξ ανα-
τολών απειλή, εξαιτίας ακριβώς της 
εσωτερικής οικονομικής, κοινωνικής, 
πολιτιστικής και, γενικότερα, υπαρξια-
κής διάλυσης που αντιμετωπίζουμε...  

Συνασπισμός Ποδοσφαιρικής Αριστεράς
οι σχέσεις κυβέρνησης-σαββίδη θυμίζουν τις εποχές πασοΚ-Κόκκαλη

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Το ποδόσφαιρο είναι πάρα 
πολύ σημαντικό. Είναι σημα-
ντικό γιατί εμπεριέχει ανθρώ-
πινες συμπεριφορές που οδη-
γούν στην ευτυχία του αρχέγο-
νου παιχνιδιού και στην εκπαι-
δευτική σχέση με τους άλλους 
ανθρώπους. Είναι τόσο σημα-
ντικό, που είναι επικίνδυνο να 
αφήνεται σε παράγοντες και σε 
κυβερνήσεις να το διαφεντεύ-
ουν. 

Ε 
ιδικά στην Ελλάδα, εί-
ναι πιο επικίνδυνο, για-
τί οι πολιτικές ηγεσί-
ες των τελευταίων πε-

νήντα ετών είναι αυτές που είναι. 
Είναι ακόμα περισσότερο επικίν-
δυνο όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ανακάλυ-
ψε στο ποδόσφαιρο (που οι «δι-
ανοούμενοι» της αριστεράς υπο-
τιμούσαν και λοιδορούσαν) άλλη 
μια αεριτζίδικη ευκαιρία, ώστε 
να γαντζωθεί ακόμα περισσότε-
ρο στην εξουσία. Και, βέβαια, με 
τον τυχοδιωκτικό τρόπο που το 
προσέγγισαν, στερούμενοι κιόλας 
την επαγγελματική εμπειρία των 
προηγούμενων, τα έκαναν εντε-
λώς μούτι και στο πεδίο αυτό. 

Ενώ η εξυγίανση του ποδο-
σφαίρου αποτελούσε πραγματική 
ανάγκη, εντέλει ο τρόπος διαχεί-
ρισής της είναι άλλη μια επικοι-
νωνιακή πιρουέτα των «ταχυδα-
κτυλουργών» του Μαξίμου. Ανά-
λογη της Νοβάρτις, του Μέγκα, 
των σκανδάλων στα εξοπλιστι-
κά, στο παραδικαστικό κύκλωμα, 
κ.α, όπου ενώ υπάρχει διαχρονι-
κή δυσωδία, κίνητρο της κυβέρ-
νησης καταντά η πολιτική επιβί-
ωση  και η ανακατεμένη εκτόξευ-
ση επικοινωνιακών ετικετών και 
όχι ουσίας και κάθαρσης. 

Κάτι αντίστοιχο επιχειρήθη-
κε και στο ποδόσφαιρο. Η αμαρ-
τωλή Ε.Π.Ο που έλεγχε ο Κόκκα-
λης, ως εκλεκτός όλων των κυ-
βερνήσεων, είχε δημιουργήσει 
έναν τύπο σοβιετικού αθλητικού 
καθεστώτος, όπου ο Ολυμπιακός 
ήταν μόνιμος κερδοφόρος πρω-
ταθλητής, αντίστοιχος των κρα-
τικών Δυνάμο ή Λοκομοτίβ στα 
πρώην ανατολικά καθεστώτα. Το 
γεγονός αυτό, συν το ότι ο διάδο-
χος του Κόκκαλη, Βαγγέλης Μα-
ρινάκης, άρχισε να εμπλέκεται σε 
πολιτικές συμμαχίες (και με τον 
ΣΥΡΙΖΑ, αρχικώς) και οικονομι-
κές συμφωνίες, κατηγορείται για 

υποθέσεις στημένων παιχνιδιών 
και παράνομου στοιχήματος, 
ενώ διερευνάται η ανάμειξή του 
στην υπόθεση με το ναρκόπλοιο 
Noor1, έκαναν την κάθαρση απα-
ραίτητη. Τι καλύτερο για τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ, που θα ενεργοποιούσε το 
ηθικό του πλεονέκτημα και σε 
ένα χώρο που, όπως λέμε οι πα-
λιοί ποδοσφαιρόφιλοι, «ο καλύτε-
ρος παράγοντας έχει σκοτώσει τη 
μάνα του».

Οι αρχικές προθέσεις Κοντο-
νή οδήγησαν στην αλλαγή συσχε-
τισμών και σε μια προσπάθεια θε-
σμικής κάθαρσης. Σύμμαχοί της, 
αρχικά, οι Μελισσανίδης (Α.Ε.Κ), 
Αλαφούζος (ΠΑΟ) και Σαββίδης 
(ΠΑΟΚ), ώστε να αλλάξει η τότε 
διοίκηση της Ε.Π.Ο και η διαιτη-
σία να παίζει 50-50.  Ή αλλιώς, να 
υπάρχει μεταξύ κατεργαρέων, 
ειλικρίνεια, περιορίζοντας τη μο-
ναχοφαγία του Ολυμπιακού και 
δημιουργώντας μια «δημοκρα-
τική» κατανομή τίτλων και εννο-
είται χρήματος, ώστε να μοιράζο-
νται σε περισσότερους εταίρους 
με στοιχειώδη περιοδικότητα. 

Η κωλοτούμπα του ΣΎΡΙ-
ΖΑ και η συναλλαγή με τον μνη-
μονιακό ρεαλισμό περιλαμβάνει 
την υπουργοποίηση-αποπομπή 
του Κοντονή και την εξέλιξη του 
φλερτ κυβέρνησης – Ιβάν Σαββί-
δη σε έρωτα. Κάπου εκεί μοιάζει 
να διαλύεται η «συμμαχία των κα-
τεργαρέων» και οι τέσσερις μεγά-
λες Π.Α.Ε να κινούνται αυτόνομα 
και να εκμεταλλεύονται τις συγκυ-
ρίες υπέρ των συμφερόντων τους. 

Με δεδομένη την οικονομική κα-
τάρρευση του ΠΑΟ, τον κακό πο-
δοσφαιρικό  σχεδιασμό και την 
«αδιαφορία» του Μαρινάκη (που 
κακές γλώσσες  λένε ότι είναι το 
αντίτιμο για να τη βγάλει καθαρή 
στις δικαστικές του εκκρεμότητες), 
η κόντρα επικεντρώθηκε ανάμε-
σα σε ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, ή αλλιώς 
Μελισσανίδη και Σαββίδη. 

Το ζήτημα είναι σαφώς πο-
λιτικό. Οι αγαστές σχέσεις κυ-
βέρνησης – Σαββίδη έχουν πολ-
λά επίπεδα και, τηρουμένων των 
αναλογιών, μοιάζουν με την ανα-
παραγωγή του μοντέλου Κόκκα-
λη-ΠΑΣΟΚ σε αριστερό περιτύ-
λιγμα και μνημονιακούς καιρούς. 
Η ρημαγμένη και παρηκμασμένη 
Ελλάδα της κρίσης,  ο τυχοδιωκτι-
σμός της κυβέρνησης και μια με-
τασοβιετικού τύπου ολιγαρχική 
αλαζονεία του Ιβάν, μαζί με τις γε-
ωοικονομικές παραμέτρους, οδή-
γησαν στα γεγονότα που ζήσαμε 
τις τελευταίες δυο εβδομάδες. 

Η κυβέρνηση έδειξε να επέν-
δυε στο ότι, ένα πρωτάθλημα στη 
Θεσ/νίκη σαφώς θα πιστωνόταν 
υπέρ της στον «αγώνα ενάντια στο 
κατεστημένο». Πολλοί συσχετί-
ζουν την προσπάθεια αυτή και με 
εξευμενισμό των Βορειοελλαδι-
τών έναντι της  παραχώρησης του 
ονόματος Μακεδονία στα Σκόπια 
και έπειτα από τη συμβολική πα-
ρουσία του Σαββίδη στα συλλα-
λητήρια, που έδειξε ότι κανείς δεν 
μπορεί να τον έχει εξασφαλισμένο. 
Έτσι υπήρχε κυβερνητική ανοχή, 
που οδήγησε στην ελαχιστοποί-

ηση της ποινής που επιβλήθηκε 
στον ΠΑΟΚ για τον τραυματισμό 
του προπονητή του Ολυμπιακού 
Γκαρσία, έπειτα από εκδίκαση  
ξημερώματα Κυριακής, ενώ εντύ-
πωση προκαλεί ότι ο Βασιλειά-
δης, πριν τον αγώνα της Τούμπας, 
έβγαλε απαγόρευση μετακίνησης 
των οπαδών της ΑΕΚ για αγώνα 
που μέχρι τη στιγμή της έφεσης 
ήταν …χωρίς θεατές. 

Όμως στο παιγνίδι των πολιτι-
κοοικονομικών συναλλαγών παί-
ζουν ρόλο και απρόβλεπτοι πα-
ράγοντες, όπως το αμφισβητού-
μενο γκολ που πέτυχε ο ΠΑΟΚ 
στο πρόσφατο ντέρμπι με την 
ΑΕΚ και το πιστόλι του εισελθό-
ντος στο αγωνιστικό χώρο Ιβάν. 
Η παγκόσμια δημοσιότητα του 
θέματος και η παρέμβαση της 
ΦΙΦΑ ανέτρεψαν το σκηνικό της 
κυβέρνησης, που τώρα αναγκά-
ζεται να πάρει αποφάσεις για την 
τύχη του μέχρι πρότινος εκλεκτού 
επιχειρηματία της. Προς το πα-
ρόν, ο Τσίπρας επέλεξε να παρέμ-
βει και πάλι στην απονομή δικαι-
οσύνης, εφόσον αποφάσισε την 
επ’ αόριστον διακοπή του πρωτα-
θλήματος, αντί της φυσιολογικής 
απάντησης, ότι υπάρχουν πλαίσιο 
και νόμοι να εφαρμοστούν. 

Ύστατη προσπάθεια να πέσει 
η υπόθεση στα μαλακά, εφόσον 
όταν φταίνε όλοι, κανείς δεν φταί-
ει, ή έδαφος για να εφαρμοστεί 
grexit στο ποδόσφαιρο και η τυ-
χοδιωκτική κυβέρνηση να το βα-
φτίσει «μαχαίρι στο κόκαλο». Θα 
δείξει!



            Αριθμός φύλλου 142      ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Μαρτίου 20186

Με τον καταιγισμό αρνητικών εξελίξεων, 
κυρίως στα εθνικά θέματα, με την τουρκι-
κή επιθετικότητα να ρίχνει βαριά σκιά στη 
χώρα, την αποπροσανατολιστική, αέναη 
σκανδαλογία που τροφοδοτεί η κυβέρνηση 
για να θολώνει τα νερά, αλλά και τις μάχες 
των ολιγαρχών στο ποδοσφαιρικό τερέν, 
τείνουμε να ξεχάσουμε το τρίτο μνημόνιο 
και το επόμενο που ετοιμάζεται. 

Φ 
υσικά, ο βαθύτερος λόγος που η συ-
ζήτηση για την οικονομία καταλαμ-
βάνει δυσανάλογα μικρότερο χρόνο 
από ό,τι πριν δύο ή τρία χρόνια είναι 

ότι οι Έλληνες αποδέχτηκαν την ήττα τους στον 
οικονομικό τομέα. Χρειάστηκαν τρεις κυβερνή-
σεις, κάθε  ιδεολογικού χρωματισμού, και τρία 
καταστροφικά μνημόνια, για να μοιάζουν παρα-
δομένοι πλήρως στα χέρια της ξένης και εγχώ-
ριας ελίτ.

Το τρίτο μνημόνιο κλείνει τον κύκλο του στα 
τέλη Ιουνίου και για να συμβεί αυτό πρέπει να 
κλείσει η τέταρτη αξιολόγηση, που απαιτεί την 
έγκριση ογδόντα οχτω προαπαιτούμενων. Τα 
πιο σημαντικά θέματα είναι:

• Τα δημοσιονομικά μέτρα της περιόδου 
2019-2020, που η κυβέρνηση ήδη έχει ψηφί-
σει. Η τρόικα θα ζητήσει τις μειώσεις των συ-
ντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου. Η 
συζήτηση ουσιαστικά θα ξεκινήσει μετά τις 23 
Απριλίου, όταν η Γιουροστάτ θα ανακοινώσει τα 
στοιχεία της για το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2017. Το ΔΝΤ όμως ήδη δείχνει τις διαθέσεις 
του ζητώντας διπλό μαχαίρι σε συντάξεις και 
αφορολόγητο το 2019 και μη εφαρμογή των 
αντιμέτρων. Αν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις 
του ΔΝΤ, οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως και 
δύο συντάξεις, καθώς από τη μια θα υποστούν 
μαχαίρι των αποδοχών τους κατά 18%, ενώ το 
αφορολόγητο θα περιοριστεί στα 5.700 ευρώ. 
Με τη μείωση του αφορολόγητου, αγρότες και 
μισθωτοί θα υποστούν νέα μείωση του εισο-
δήματός τους μέχρι και 650 ευρώ. Για τα αντί-
μετρα δεν συζητάμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι 
εξαρχής ήταν μια (αυτ)απάτη για να ψηφιστούν 
προκαταβολικά τα μέτρα. 

• Η αναπροσαρμογή των τιμών των ακινή-
των στο σύστημα του ΕΝΦΙΑ. Το αποτέλεσμα 
αυτής της διαδικασίας θα είναι οι κάτοχοι ακι-
νήτων σε λαϊκές περιοχές να πληρώσουν πε-
ρισσότερο φόρο, ενώ αυτοί των ακριβότερων 
περιοχών θα δουν ελαφρύνσεις!

• Η αγορά ενέργειας και οι ιδιωτικοποιή-

σεις. Στην ενέργεια η τρόικα θέλει να τελειώνει 
με τη ΔΕΗ, όπου ζητά την πώληση τεσσάρων 
λιγνιτικών μονάδων, το νέο πλαίσιο λειτουργί-
ας των δημοπρασιών ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας και το θέμα που είναι σε εκκρεμότη-
τα από τη δεύτερη αξιολόγηση, τη ρύθμιση των 
χρεών ύψους 2,4 δισ. ευρώ επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών προς τη ΔΕΗ. Ως προς τις ιδιωτι-
κοποιήσεις, ο στόχος είναι για έσοδα ύψους 2,8 
δισ. ευρώ. Εντός του 2018 θα πρέπει να μπουν 
οι τελικές υπογραφές για το Ελληνικό και την 
παραχώρηση διαχείρισης της Εγνατίας, ο δι-
αγωνισμός για τον ΔΕΣΦΑ και η αποκρατικο-
ποίηση της εταιρείας διαχείρισης του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών Ελευθέριος Βενιζέλος.

Όπως αντιλαμβανόμαστε, όλα αυτά δεν εί-
ναι καθόλου εύκολα θέματα, ειδικά αν έχει να 
τα χειριστεί μια κυβέρνηση που λιγοστεύει τά-
χιστα το λάδι στο καντήλι της. 

Υπάρχουν όμως και πιο δύσκολα, όπως το 
καθεστώς της χώρας μετά το καλοκαίρι. Το πα-
ραμύθι περί καθαρής εξόδου δεν πείθει κανέ-
ναν, γιατί άλλωστε υπάρχει ο Κανονισμός της 
ΕΕ1 που αναφέρει ότι: «Τα κράτη - μέλη παρα-
μένουν υπό εποπτεία μετά το πρόγραμμα εφό-
σον δεν έχει εξοφληθεί τουλάχιστον το 75% της 
χρηματοδοτικής συνδρομής που έχει ληφθεί 
από ένα ή περισσότερα άλλα κράτη-μέλη, τον 
ΕΜΧΣ, τον EΜΣ ή το EΤΧΣ» (άρθρο 14). Η Ελ-
λάδα θα εκπληρώσει αυτή την προϋπόθεση σε 
μερικές δεκαετίες. Σε άλλο άρθρο του (άρθρο 2), 
ο Κανονισμός αναφέρει ότι, «η Κομισιόν μπορεί 
να αποφασίσει να εντάξει σε καθεστώς ενισχυ-
μένης εποπτείας ένα κράτος-μέλος που αντιμε-
τωπίζει ή απειλείται με σοβαρές δυσκολίες ανα-

1 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2013:140:0001:0010:EL:PDF

φορικά με την οικονομική του σταθερότητα, οι 
οποίες θα μπορούσαν να επιμολύνουν άλλα 
κράτη-μέλη της Ευρωζώνης». Άρα, η ελληνική 
πλευρά είναι δεμένη χειροπόδαρα. 

Το νέο μνημόνιο που ετοιμάζεται δεν θα έχει 
τη μορφή των τριών προηγουμένων γιατί ούτε 
η Ελλάδα θα το άντεχε, αλλά θα έκανε κακό και 
στην εικόνα της ΕΕ, ότι επιβάλλει συνεχώς ανα-
ποτελεσματικά μνημόνια στα μέλη της. Θα είναι 
ένα νέο πειραματικό μοντέλο, που θα πρωτοε-
φαρμοστεί στην Ελλάδα και θα είναι μακροχρό-
νιο. Η ελληνική πλευρά θα δεσμεύεται για μα-
κροχρόνια υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα της 
τάξης του 3,5%  του ΑΕΠ ως το 2022 και τουλά-
χιστον 2% από το 2023 ως το 2060, θα υπάρχει 
ρητή δέσμευση ότι η ελληνική πλευρά (αυτή 
ή η επόμενη κυβέρνηση) θα τηρήσει όσα έχει 
προνομοθετήσει ο Σύριζα και το καινούριο που 
φέρνει είναι ότι θα ζητά τη δραστική μείωση του 
δημοσίου, δηλαδή απολύσεις. Το δέλεαρ είναι 
η πιστοληπτική γραμμή χρηματοδότησης γιατί, 
με τα οικονομικά και εθνικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Ελλάδα, δεν της εξασφαλίζεται 
σταθερή χρηματοδότηση από τις αγορές, η ρύθ-
μιση του χρέους με αναδιάρθρωση της εξυπη-
ρέτησής του και η απομάκρυνση του ΔΝΤ, που 
θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, αφού πια η ΕΕ δι-
αθέτει μηχανισμούς αντίστοιχους του ΔΝΤ. 

Μπορούν όλα αυτά να τα περάσουν οι Σύρι-
ζα-Ανελ; Φαντάζει δύσκολο, γι’ αυτό και ο Τσί-
πρας ψάχνει για νέους πρόθυμους, όπως έδειξε 
η συνάντηση με τον Θεοδωράκη, αλλά ο Θεο-
δωράκης που ελέγχει έναν, δύο βουλευτές, δεν 
του αρκεί. Μετά το Πάσχα θα δούμε τον σχεδι-
ασμό της κυβέρνησης, που στηρίζεται στο «βλέ-
ποντας και κάνοντας».   

ΠΟΛΙΤΙΚΗ      

Χτίζουν το επόμενο μνημόνιο
Με χρονική διάρκεια δεκαετιών

Του Γιάννη Ξένου

Η 

κυβέρνηση δεν έχει 
σχέσεις με επιχειρημα-
τίες», δήλωσε χθες ο 
εκπρόσωπος Τύπου Δη-

μήτρης Τζανακόπουλος. Βέβαια, 
δεν διευκρίνισε κάτι για τις πολυε-
θνικές, απέναντι στις οποίες η αλή-
θεια είναι ότι έχουν επιδείξει μια 
θετική [«ταξική» που έλεγε και ο 
Τσακαλώτος] μεροληψία. Έτσι το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων έδωσε έγκριση για 
τη χρήση του άκρως αμφιλεγόμε-
νου ζιζανιοκτόνου Roundup της 
Μονσάντο στα ελληνικά χωράφια 
μέχρι το 2023. 

Είχε προηγηθεί η έγκριση χρή-
σης του από την Ε.Ε. παρά την έντο-
νη συζήτηση και τις μεγάλες αντι-
δράσεις που προηγήθηκαν. Για την 
τελική έγκριση την ευθύνη φέρει η 
Γερμανία, που αν και λειτουργού-
σε σε μεταβατική κυβέρνηση, με-
τέβαλε τη στάση της από ουδέτερη 
σε θετική και πίεσε για την έγκριση 
του ζιζανιοκτόνου. Οι αντιδράσεις 
επικεντρώνονται σε ένα τοξικό συ-
στατικό του ζιζανιοκτόνου, τη γλυ-
φοστάτη, η οποία καταγγέλλεται 
ως καρκινογόνος, καθώς και ότι 
συνδέεται με διαταραχές του ήπα-
τος και των νεφρών. Χαρακτηριστι-
κή ένδειξη της τοξικότητας του ζι-
ζανιοκτόνου είναι ότι γεγονός ότι η 
Μονσάντο θα παράγει σειρά μεταλ-
λαγμένων σπόρων που αντέχουν 
στα επίπεδα τοξικότητας του φαρ-
μάκου ώστε αυτό να χρησιμοποιεί-
ται δίχως επιπλοκές στην αγροτική 
παραγωγή.

Η πίεση επιστημόνων, ακτιβι-
στών και κοινής γνώμης έχει οδη-
γήσει τη Γαλλία, διά στόματος Εμ-
μανουέλ Μακρόν, να δηλώσει ότι 
θα διακόψει τη χρήση του μέσα 
σε τρία έτη στρεφόμενη σε άλλες 
εναλλακτικές. Αξίζει να υπενθυ-
μίσουμε ότι, μόλις πριν από ένα 
χρόνο, η Μονσάντο εξαγοράστηκε 
από την Μπάγιερ, γεγονός που κι-
νητοποίησε τους αντιτράστ μηχανι-
σμούς της Ε.Ε. (Η απόφαση της τε-
λικής έγκρισης αναμένεται μέσα 
στην άνοιξη, αν και ρεπορτάζ του 
Ρόιτερς ήδη αναφέρουν ότι αυτή θα 
είναι θετική.) 

Στον ΣΥΡΙΖΑ, βέβαια, δεν τους 
καίγεται καρφί για όλα αυτά: Είναι 
ήδη επαρκώς μεταλλαγμένοι και 
τοξικοί ώστε να αντέξουν ακόμα 
και στη γλυφοστάτη!  

Γ.Ρ.

Το νέο μνημόνιο δεν θα έχει τη μορφή των τριών προηγουμένων γιατί ούτε η ελλάδα 
θα το άντεχε, αλλά θα έκανε κακό και στην εικόνα της εε, ότι επιβάλλει συνεχώς 

αναποτελεσματικά μνημόνια στα μέλη της. Θα είναι ένα νέο πειραματικό μοντέλο, που θα 
πρωτοεφαρμοστεί στην ελλάδα και θα είναι μακροχρόνιο. 

“ 
Για τα αντίμετρα δεν συζη-

τάμε, γιατί όλοι γνωρίζουμε 

ότι εξαρχής ήταν μια (αυτ)

απάτη για να ψηφιστούν 

προκαταβολικά τα μέτρα...

Κυβέρνηση- 
Μονσάντο 
χέρι χέρι
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Ο 
πρόεδρος Τραμπ αντικατέστησε 
τον υπουργό Εξωτερικών Ρεξ Τί-
λερσον, έναν ήπιο, μετριοπαθή 
και σοβαρό υπουργό, με τον μέχρι 

τώρα αρχηγό της CIA Μάικ Πομπέο. Η αντι-
κατάσταση δεν θα πρέπει να περάσει απαρα-
τήρητη. Ο Ρ. Τίλερσον, στην κλιμάκωση της 
αμερικανοβορειοκορεατικής κρίσης, είχε χα-
ρακτηρίσει, σύμφωνα με το NBC, ηλίθιο τον 
Αμερικανό πρόεδρο και αυτό βεβαίως ο Ντ. 
Τραμπ δεν το ξέχασε.

Αποδείχθηκε πως αναζητούσε το κατάλλη-
λο πρόσωπο και την κατάλληλη ευκαιρία για 
να αντικαταστήσει τον Ρ. Τίλερσον. Οι αρχικές 
σχέσεις Τραμπ – Τίλερσον ήταν καλές. Ο Ρ. Τί-
λερσον διετέλεσε πρόεδρος του αμερικανικού 
κολοσσού Exxon Mobil. Ποιος άραγε να είναι 
ο λόγος της αντικατάστασης; Είναι απλώς ο 
χαρακτηρισμός ως «ηλιθίου» του Αμερικανού 
προέδρου από τον υπουργό του, ή ο τρόπος 
που ασκούσε τα καθήκοντά του ο Ρ. Τίλερσον 
και κυρίως οι θέσεις του;

Κατά μία άποψη, ο Ρ. Τίλερσον θα εξυπη-
ρετούσε με την παρουσία του τον Ντ. Τραμπ. Ο 
αμετροεπής, αλαζονικός, χαοτικός χαρακτήρας 
του Αμερικανού προέδρου θα μπορούσε να 
εξισορροπηθεί από έναν χαμηλών τόνων και 
μετριοπαθή υπουργό Εξωτερικών. Γιατί άραγε 
τον άλλαξε;

Είναι πιθανό ο Ντ. Τραμπ να προέβη στην 
αλλαγή αυτή λόγω της πολιτικής που ακολου-
θούσε ο Ρ. Τίλερσον. Που σημαίνει ότι, απέ-
ναντι σε μια μετριοπαθή και χαμηλών τόνων 
πολιτική, ο Ντ. Τραμπ επιλέγει μια πιο δυνα-
μική παρουσία των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. 
Και αυτό σημαίνει πολλά και στην αμερικανι-
κή ανάμειξη στη Μέση Ανατολή, αλλά και στον 
τρόπο αντιμετώπισης του Τούρκου προέδρου 
Ταγίπ Ερντογάν. Το στυλ Τραμπ δεν συνάδει 
με τις συνεχείς προσβολές προς τις ΗΠΑ από 
τον Τούρκο πρόεδρο. Ο Ντ. Τραμπ δεν ελέγχει, 
ακόμη, κέντρα εξουσίας των οποίων η πολιτική 
επηρεάζεται από το αμερικανικό κατεστημένο 
το οποίο διαμορφώθηκε τα τελευταία πολλά 
χρόνια.

Να περιμένουμε αλλαγές στην αμε-
ρικανική πολιτική; Μάλλον ναι.

Ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους την Τρί-
τη ότι αποφάσισε την αντικατάσταση του Τίλερ-
σον εδώ και καιρό, διότι διαφωνούσαν για τη 
στρατηγική των ΗΠΑ σε μια σειρά θεμάτων 
κλειδιά, όπως το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν, η προσέγγιση με τη Βόρεια Κορέα και ο 
τόνος της αμερικανικής διπλωματίας. Ο Τίλερ-
σον ανήκε επίσης στην ομάδα των Αμερικα-
νών πολιτικών που υποστήριζαν πως η Ρωσία 
αναμείχθηκε στις αμερικανικές εκλογές, κάτι 
που ενοχλεί ιδιαίτερα τον πρόεδρο Τραμπ. Οι 
διεθνείς αναλυτές εκτιμούν πως ο Τραμπ επι-
διώκει με την πολιτική του μια προσέγγιση και 
συνεννόηση με τη Ρωσία για τη διαχείριση των 

διεθνών προβλημάτων.
Σε μια τέτοια εξέλιξη, είναι ευνόητο πως και 

τα περιθώρια του Ερντογάν να κινείται μεταξύ 
ΗΠΑ και Ρωσίας θα περιοριστούν. Έτσι, δύο 
γεγονότα θα αναδιαμορφώσουν το παιχνίδι 
και στη Μέση Ανατολή, αν και περιμένουμε 
να δούμε το πρώτο δείγμα γραφής του νέου 
Αμερικανού ΥΠΕΞ. Τα δύο αυτά γεγονότα εί-
ναι η νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική και 
η είσοδος του τουρκικού στρατού βαθιά στο 
Αφρίν. Ακόμη και αν καταληφθεί το Αφρίν 
από την Τουρκία, το ερώτημα που θα προβάλει 
την επόμενη ημέρα είναι τι θα έχει πετύχει και, 
κυρίως, τι θα κάνει στη συνέχεια. Θα υποστεί 
βεβαίως έναν ανταρτοπόλεμο από έμπειρες σε 
αυτού του είδους τη μάχη κουρδικές δυνάμεις, 
αλλά αυτό θα είναι το μικρότερο κακό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να ανέχθη-
καν την τουρκική εισβολή στο Αφρίν, δεν θα 
επιτρέψουν όμως την προώθηση των τουρκι-
κών δυνάμεων προς την Μανπίτζ, πόλη ανα-
τολικότερα που κατέχουν οι Κούρδοι και στην 
οποία βρίσκονται και αμερικανικές δυνάμεις. 
Παρά το γεγονός ότι η Τουρκία διέρρευσε πως 
η αμερικανοτουρκική επιτροπή, που συνεδρί-
ασε για να αναζητήσει τρόπους βελτίωσης των 
σχέσεων των δύο χωρών, αποφάσισε να υπάρ-
ξει συντεταγμένη εκκένωση της Μανπίτζ, ο 
Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δήλωσε πως 
οι σχέσεις της χώρας του με τις ΗΠΑ βρίσκο-
νται στο σημείο της κατάρρευσης.

Φαίνεται πως η ανοχή της διεθνούς κοινό-
τητας προς την προκλητική συμπεριφορά του 
Ερντογάν έχει εξαντληθεί και, σε περίπτωση 
που υπάρξει αμερικανορωσική προσέγγιση, ο 
Τούρκος πρόεδρος θα βρεθεί σε πολύ δυσάρε-
στη θέση.

Το κλίμα, γενικότερα, δεν είναι ευνοϊκό γι’ 
αυτόν, αφού οι Αμερικανοί, διά της εκπροσώ-
που τους στον ΟΗΕ, δήλωσαν πως, αν χρεια-
στεί, θα επέμβουν περισσότερο στη Συρία κατά 

των δυνάμεων του καθεστώτος. Μια μεγαλύτε-
ρη αμερικανική εμπλοκή στη χώρα αυτή δεν 
είναι καθόλου ευνοϊκή εξέλιξη για την Τουρ-
κία. Δεν αποκλείεται, ο Άσαντ να είναι το πρό-
σχημα για την αποστολή ενός μηνύματος της 
Ουάσινγκτον προς την  Άγκυρα. Υπενθυμίζε-
ται πως ο Τ. Ερντογάν, σε έναν παροξυσμό της 
αλαζονείας του, είχε αναρωτηθεί, απευθυνόμε-
νος προς τους Αμερικανούς, εάν έχουν αισθαν-
θεί τι σημαίνει οθωμανικό χαστούκι.

Ένα άλλο πεδίο στο οποίο θα δοκιμαστούν 
οι αμερικανοτουρκικές σχέσεις είναι η επικεί-
μενη έλευση του πλοίου της Exxon Mobil στην 
κυπριακή ΑΟΖ και ο τρόπος που θα το αντιμε-
τωπίσει το ναυτικό της Τουρκίας. Επίσημοι της 
χώρας που εκφράζουν τον Ερντογάν προκά-
λεσαν και πάλι τους Αμερικανούς. Θα δούμε 
τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί, αν και όλα 
προδικάζουν πως η Τουρκία θα μεταβληθεί 
στην στρίγκλα που έγινε αρνάκι. Αλλά και στο 
ΝΑΤΟ το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό για 
την Άγκυρα. Τα δημοσιεύματα σε αμερικανικά 
μέσα ενημέρωσης και δεξαμενές σκέψεις για 
έξοδο της Τουρκίας από τη Συμμαχία πληθαί-
νουν, αν και η Δύση επιθυμεί να απαλλαγεί 
από τον Ερντογάν, αλλά να κρατήσει τη χώρα 
στη Δυτική Συμμαχία.

Μια αντικατάσταση του Τούρκου προέ-
δρου θα οδηγήσει σε κάποια ηρεμία την έντα-
ση στην περιοχή, αλλά τα αμερικανικά σχέδια 
για τις μεσανατολικές εξελίξεις, στα οποία πρω-
τεύουσα θέση κατέχει το μέλλον των Κούρδων 
και της δημιουργίας κρατικής υπόστασής τους, 
δεν θα εγκαταλειφθούν. Η δημιουργία κουρδι-
κού κράτους είναι νομοτελειακή εξέλιξη για τις 
ΗΠΑ και το Ισραήλ και η προσπάθεια αυτή θα 
συνεχιστεί, όσες δυσκολίες και αν συναντήσει. 
Η αντίστροφη μέτρηση για τον Ερντογάν και 
την τουρκική αλαζονεία έχει αρχίσει. Και αυτό, 
θα επηρεάσει θετικά και την Ελλάδα.

Η ώρα της κρίσης φθάνει για τον Ερντογάν
η αντοχή της δύσης προς τον ερντογάν δοκιμάζεται

Του Παντελή Σαββίδη

«Επιχείρηση 
Σταυρός»

Του Νίκου Παππά
Πολιτικού Επιστήμονα

Π 

ρόκειται για ένα σχέδιο 
που η Ελλάδα θα μπορού-
σε να είχε πληρώσει πολύ 
ακριβά, και το οποίο μόλις 

τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύ-
φθηκε, με αφορμή την έκδοση ενός βι-
βλίου στη Βουλγαρία.

Στο εν λόγω βιβλίο παραθέτο-
νται έγγραφα από τις μυστικές υπη-
ρεσίες του βουλγαρικού κομμουνιστι-
κού καθεστώτος που κυβέρνησε τη 
χώρα μέχρι και το 1989. Σε ένα από 
αυτά ξεδιπλώνεται ένα μυστικό σχέ-
διο πυρπόλησης του Οικουμενικού 
Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, 
το οποίο στόχο είχε την πρόκληση 
Ελληνοτουρκικής κρίσεως.

Το βιβλίο εκδόθηκε στα τέλη 
Φεβρουαρίου και παρουσιάστηκε στην 
πόλη Βελίκο Τίρνοβο. Τα βουλγαρικά 
μέσα έχουν δημοσιεύσει αποσπάσματα 
από το συγκλονιστικό αυτό βιβλίο και 
σε ένα από αυτά αναφέρεται ότι, στις 
16 Νοεμβρίου 1970, ο τότε βοηθός γε-
νικός διευθυντής των μυστικών υπη-
ρεσιών είχε προτείνει το σχέδιο πυρ-
πόλησης του Πατριαρχείου μας στην 
Κωνσταντινούπολη.

Όπως αναφέρει το αποχαρακτηρι-
σμένο έγγραφο, η προβοκάτσια αυτή 
«μπορεί να βλάψει σημαντικά τις τουρ-
κοελληνικές σχέσεις. Οι ΗΠΑ θα βρε-
θούν αντιμέτωπες με τη δύσκολη από-
φαση τίνος το μέρος να πάρουν στην 
κρίση».

Σύμφωνα με το σχέδιο, η βουλ-
γαρική μυστική υπηρεσία θα έκα-
νε έρευνες στην περιοχή μέχρι τις 30 
Νοεμβρίου 1970. Ως τις 30 Απριλίου 
1971 θα έπρεπε να επιλεγούν οι μυ-
στικοί πράκτορες που θα έφεραν εις 
πέρας την αποστολή. Στις 15 Μαρτίου 
1971 θα μετέβαινε επί τόπου ο ειδι-
κός πράκτορας για να προσδιορίσει 
που θα τοποθετήσει τα υλικά πού θα 
χρησιμοποιούσε στην πυρπόληση του 
Πατριαρχείου. Το σχέδιο θα υλοποιού-
νταν κατά τα τέλη του 1971, όμως τελι-
κά ακυρώθηκε, για λόγο που δεν έχει 
αποσαφηνιστεί. Δεν θα θέλαμε να φα-
νταστούμε καν τι θα μπορούσε να είχε 
συμβεί εάν το σχέδιο προχωρούσε.

 Πηγές:
h t t p s : / / w w w . s a b a h . c o m . t r /
g u n d e m / 2 0 1 8 / 0 2 / 2 0 / h a c -
operasyonunun-belgeleri-ortaya-cikti
http://www.ensonhaber.com/bulgar-
ko m u n i s t l er- t u r k- y u n a n - k r i z i -
cikartmak-istemis.html

Φαίνεται πως η ανοχή της διεθνούς κοινότητας προς την προκλητική συμπεριφορά του 
Ερντογάν έχει εξαντληθεί και, σε περίπτωση που υπάρξει αμερικανορωσική προσέγγιση, 

ο Τούρκος πρόεδρος θα βρεθεί σε πολύ δυσάρεστη θέση.
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Μια σημαντική διάκριση των 
πληροφοριών, των εννοιών 
και των οντοτήτων βασίζεται 
στο κριτήριο της φύσης της 
αξίας τους, δηλαδή αν διαθέ-
τουν μια εγγενή, εσωτερική 
και έμφυτη αξία, ή παρουσιά-
ζουν μια εργαλειακή, λειτουρ-
γική και χρηστική αξία. Κάθε 
εκπαιδευτικό σύστημα προ-
σαρμόζει τη λειτουργία του 
πάνω σε αυτό το δίπολο, σε 
εφαρμογή μιας συγκεκριμέ-
νης εκπαιδευτικής πολιτικής.  
Καμιά, όμως, εκπαιδευτική 
πολιτική δεν νοείται ως άχρω-
μη, άγευστη και άοσμη ιδεο-
λογικά, αλλά αντίθετα αποτε-
λεί βασικό κοινωνικό μηχανι-
σμό αναπαραγωγής της κυρί-
αρχης ιδεολογίας.  

Σ 

τη σχολική εκπαίδευ-
ση, η διδασκαλία μα-
θημάτων με εγγενείς 
αξίες, μη εργαλειακές 

και συνεπώς μη μετρήσιμες, εί-
ναι εκείνη που συμβάλλει στην 
κοινή ιστορική και πολιτισμική 
αφήγηση, καθώς αντλεί από τη 
δεξαμενή της κοινής συλλογι-
κής μνήμης. Από την άλλη πλευ-
ρά, η διδασκαλία μαθημάτων με 
εργαλειακή και χρηστική προ-
σέγγιση προάγει τον εντυπωσι-
ασμό της εξειδίκευσης, τη μονο-
καλλιέργεια της αποσπασματι-
κότητας και τη θρυμματισμένη 
γνώση, επιτρέποντας την κατα-
σκευή μιας κατακερματισμένης 
και περισσότερο χειραγωγήσι-
μης ταυτότητας. Τα προγράμμα-
τα σπουδών σε όλες τις βαθμί-
δες της σχολικής εκπαίδευσης 
έχουν υποστεί σημαντικές επι-
πτώσεις από τη διάκριση αυτή. 
Το σύγχρονο εκπαιδευτικό μας 
σύστημα σηματοδοτεί μια προ-
τεραιότητα στον εργαλειακό και 
χρηστικό προσανατολισμό. 

Την ίδια στιγμή, η εκπαιδευ-
τική πολιτική συναινεί στην κα-
τεύθυνση της  αποδόμησης του 
σαφούς και του συγκεκριμένου. 
Για παράδειγμα, στη σχολική εκ-
παίδευση, τα μαθήματα των επι-
στημών του χώρου και του χρό-
νου, η Γεωγραφία και η Ιστο-
ρία, που συμβάλλουν σημαντικά 
στην αναγνώριση των ταυτοτι-
κών πολιτισμικών χαρακτηρι-
στικών, αποδυναμώνονται. Πε-

ρισσότερο αποκαλυπτικό είναι 
το αποτέλεσμα στη γλωσσική 
εκπαίδευση, με τις κραυγαλέες 
γνωστικές αδυναμίες των μαθη-
τών που εμφανίζονται τόσο στον 
προφορικό, όσο και στον γραπτό 
λόγο με ασυνταξίες, ανορθογρα-
φία και λεξιπενία. 

 Παράλληλα, καταγράφονται 
και άλλες σημαντικές συνιστώ-
σες της εκπαιδευτικής πολιτικής 
που αποδυναμώνουν την ποιό-
τητα της σχολικής εκπαίδευσης, 
όπως η ασυμβατότητα διδακτι-
κής ύλης και διδακτικού χρό-
νου, η κακοποίηση του αιτήμα-
τος για ένα δημοκρατικό σχολείο 
και ο δικαιωματισμός ως ανευ-
θυνότητα, οι συνεχείς εκπαιδευ-
τικές μεταρρυθμίσεις του μετα-

πολιτευτικού κύκλου με διάφο-
ρα εύηχα λεκτικά σχήματα (δια-
θεματικότητα, ευέλικτη ζώνη, «ο 
μαθητής να μαθαίνει πώς να μα-
θαίνει», η ανάπτυξη της κριτικής 
ικανότητας), η εμμονή στους με-
τρήσιμους και ποσοτικούς δεί-
κτες της Παιδείας μέσω ενός 
παρεξηγημένου θετικισμού, η 
αποσπασματικότητα και η απο-
νοηματοδότηση του βίου. Στο 
πλαίσιο μιας άκριτης ανοητο-
λογίας, αγνοείται, επιμελώς, ότι, 
για να αναπτύξει ένας μαθητής 
μεταγνωστικές ικανότητες, προ-
απαιτείται να κατέχει ισχυρές 
γνώσεις και ότι μόνο μαθαίνο-
ντας συγκεκριμένα πράγματα 
μαθαίνει κάποιος τελικά να μα-
θαίνει, ή ότι η ανάπτυξη της κρι-
τικής ικανότητας, που έχει ανα-
χθεί σε πρωταρχικό στόχο της 
σύγχρονης εκπαίδευσης, προϋ-
ποθέτει κοπιαστική μελέτη και 
μαθητεία. 

Ενώ η κοινωνία αποδέχεται 
έναν ιδιότυπο ιδεοληπτικό ολο-
κληρωτισμό, όπως αυτός εκ-
φράζεται με τη θεολογία του νε-
οφιλελευθερισμού στην οικονο-
μία και τη δήθεν φιλελεύθερη 
θεωρία των «δικαιωμάτων», ή 
έναν μυωπικό «διεθνισμό» στο 
πεδίο των ιδεών, το εκπαιδευτι-
κό σύστημα λειτουργεί ως μη-
χανισμός αναπαραγωγής του. 
Στην κατεύθυνση της αποδόμη-
σης του σαφούς και του συγκε-
κριμένου και με την καθοδή-

γηση θρυμματισμένων επιστη-
μονικών ελίτ καλλιεργούνται 
ατομικιστικές και μηδενιστικές 
απόψεις σε κάθε επίπεδο της 
ανθρώπινης έκφρασης και λει-
τουργίας. Στην πραγματικότη-
τα υπονομεύονται, ανεπίγνωστα 
ή μη, η δημιουργική σύνθεση, 
αλλά και κάθε μορφή συλλογι-
κότητας, όπως, για παράδειγμα, 
είναι η οικογένεια, η κοινότητα, 
η ενορία, τα συνδικάτα, τα κόμ-
ματα, οι σύλλογοι, οι συνεταιρι-
σμοί. Δεν συμμερίζομαι την αι-
σιόδοξη άποψη ότι η κατεύθυν-
ση αυτή μπορεί σήμερα να ανα-
χαιτισθεί ή να αντιστραφεί. Θα 
μπορούσε, μόνον, ίσως, να επι-
βραδυνθεί και, υπό προϋποθέ-
σεις, να περιοριστούν οι αρνητι-
κές επιπτώσεις της. 

Τέλος, η γραφή τούτη αφιε-
ρώνεται στον μάχιμο Δάσκαλο 
της σχολικής τάξης που κρατά σή-
μερα όρθιο το Δημόσιο Σχολείο, 
που δεν μεταδίδει μόνο χρηστι-
κές πληροφορίες στη νέα γενιά, 
αλλά με το βιωματικό ήθος και 
την παιδαγωγική του ελευθερία   
-που δεν αποκτώνται με μια κα-
λύτερη οργάνωση της εκπαίδευ-
σης, αλλά είναι υπόθεση προ-
σωπικής ευθύνης- παρέχει στους 
μαθητές του μια νέα νοηματοδό-
τηση του βίου.  

*Καθηγητής Πληροφορικής, 
μέλος του Δ.Σ. Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών Π.Ε. Λιβαδειάς

Η εκπαίδευση της αποδόμησης
η υπονόμευση της γνωστικής σύνθεσης αλλά και κάθε μορφής συλλογικότητας στο σχολείο

Του Σπύρου Βαζούρα*

“ 
Αποκαλυπτι-
κό είναι το απο-
τέλεσμα στη 
γλωσσική εκ-
παίδευση με 
τις κραυγαλέες 
γνωστικές αδυ-
ναμίες των μα-
θητών που εμ-
φανίζονται τόσο 
στον προφορικό 
όσο και στο γρα-
πτό λόγο.

Στο πλαίσιο μιας άκριτης ανοητολογίας, 
αγνοείται, επιμελώς, ότι για να αναπτύξει 

ένας μαθητής μεταγνωστικές ικανότητες 
προαπαιτείται να κατέχει ισχυρές γνώσεις 

και ότι μόνο μαθαίνοντας συγκεκριμένα 
πράγματα μαθαίνει κάποιος τελικά να 

μαθαίνει...

Η ΕΡΤ των 
ημερών μας 
 

Θ 

έλω να αναφερθώ σε κά-
ποιες παρατηρήσεις που 
έχω κάνει σε σχέση με την 
ΕΡΤ πριν τη διακοπή της λει-

τουργίας της από την κυβέρνηση Σαμα-
ρά και μετά την επανέναρξη της λειτουρ-
γίας της από την κυβέρνηση Τσίπρα. Πέ-
ραν του προφανούς που διαπιστώνει πο-
λύς κόσμος, ότι δηλαδή έχει χειροτε-
ρέψει πολύ το επίπεδο των εκπομπών, 
ακόμη και των ντοκιμαντέρ, συμβαί-
νουν και άλλα πολύ σημαντικά. Aντιπα-
ρέρχομαι την εκπομπή νέων αμερικάνι-
κων σειρών αισχίστου επιπέδου, όπως 
το WIRED, τίγκα στη βία, γκέτο και εμπό-
ριο ναρκωτικών. Τις πληρώσανε για να 
τις αγοράσουν άραγε ή ήταν δώρο;

Mεγάλος αριθμός εκπομπών έχει 
πλέον αγγλικούς τίτλους άνευ αποχρώ-
ντος λόγου. Πριν κλείσει την ΕΡΤ ο Σα-
μαράς, ΚΑΜΙΑ εκπομπή, από όσο θυμά-
μαι, δεν είχε ξενόγλωσσο τίτλο. Πέραν 
της απουσίας αποχρώντος λόγου, υπάρ-
χει πιθανώς αφανής λόγος που γίνεται 
αυτό, δεν είναι τυχαίο. Ακόμα και αν δεν 
υπάρχει λόγος, υπάρχουν αποτελέσμα-
τα: πτώχευση της γλώσσας και συνακό-
λουθα της σκέψης και της δυνατότητας 
επικοινωνίας και, επιπλέον, υποσυνεί-
δητη παγίωση της δυνατότητας να χρησι-
μοποιηθεί η αγγλική ως επίσημη γλώσ-
σα του κράτους (αυτού του κράτους). Εν-
δεικτικά, στο πρόγραμμα της εβδομά-
δας 5-11/3: Στην EΡΤ 1: FOCUS, ArtWeek, 
ΑΓΡΟWeek (αν δεν ξέρουν οι αγρότες 
αγγλικά, σε τι γλώσσα θα σπέρνουν;), 
EPT Report, Europe, Basket league Show, 
Best of the Mitsi show. Στην ΕΡΤ2: Eu-
ropa league, Selfie, και στην EΡT3, Al-
lERT3, PressIng, Volume, ΑΓΡΟWeek, 
Aγώνας Football league, Hellas Παντού. 
Καθώς κάποιες από τις ανωτέρω είναι 
καθημερινές, στο ημερήσιο πρόγραμμα, 
αν εξαιρέσουμε τις ειδήσεις, το 10-20% 
των εκπομπών έχει αγγλικούς τίτλους.

Μια άλλη πολύ σπουδαία αλλαγή εί-
ναι η εξής: Πολλές φορές, π.χ. σε δια-
φήμιση εκπομπών ή σειρών που θα παι-
χτούν προσεχώς, οι εναλλαγές πλάνων 
είναι έως και είκοσι ανά δέκα δευτερό-
λεπτα. Πριν το κλείσιμο της ΕΡΤ αυτό συ-
νέβαινε μόνο στα ιδιωτικά κανάλια και 
τις διαφημίσεις προϊόντων. Αυτό το εί-
δος των εναλλαγών το μόνο που προά-
γει είναι η αποσπασματικότητα της πλη-
ροφορίας που, εκπαιδευτικά, έχει το ίδιο 
ακριβώς αποτέλεσμα με την αποσπα-
σματικότητα της ύλης στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, δηλαδή την καταρρά-
κωση της κριτικής σκέψης. Προϊών εκ-
συγχρονισμός. Αυτά. 

Κωνσταντίνος Κουρτίδης 
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Μία από τις ξεκάθαρες προγραμ-
ματικές δεσμεύσεις των σημερι-
νών κυβερνώντων ήταν η κατάρ-
γηση του νόμου 4177/2013, που 
προέβλεπε ανοιχτά καταστήμα-
τα επί οχτώ Κυριακές του χρόνου. 
Μετά την εκλογή της νέας κυβέρ-
νησης, ο τότε υπ. Εργασίας Πάνος 
Σκουρλέτης δήλωνε, την άνοιξη 
του 2015, ότι «η νέα ελληνική κυ-
βέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί με τις 
προγραμματικές της δηλώσεις για 
την κατάργηση του υφιστάμενου 
μνημονιακού πλαισίου στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα», και πως, 
«η γενικευμένη απελευθέρωση της 
λειτουργίας των καταστημάτων τις 
Κυριακές καταστρατηγεί την έν-
νοια της Κυριακής αργίας για τους 
εργαζόμενους».

Α 

ντ’ αυτού, με τα άρθρα 49 
και 50 του πολυνομοσχε-
δίου του Μάιο του 2017 
(ν.4472/2017) επιτρέπεται 

η προαιρετική λειτουργία των εμπο-
ρικών καταστημάτων τις Κυριακές σε 
όλο τον Δήμο της Αθήνας, σε περιο-
χές του Δήμου Πειραιά και της Νό-
τιας Αττικής, καθώς και στο ιστορι-
κό κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
από τον μήνα Μάιο έως και τον μήνα 
Οκτώβριο. Παράλληλα, για τις υπό-
λοιπες περιοχές της χώρας, η κυβέρ-
νηση μετέθεσε την ευθύνη στους κατά 
τόπους περιφερειάρχες, δίνοντάς τους 
το δικαίωμα να αποφασίζουν για ανοι-
κτά καταστήματα τις Κυριακές όλο τον 
χρόνο, τη στιγμή που καταργείται ο πε-
ριορισμός που υπήρχε για τα εμπο-
ρικά καταστήματα άνω των 250 τ.μ. , 
τα φρανσάιζ, τα πολυκαταστήματα, τα 
άουτλετ και τα εκπτωτικά χωριά.

Ο νόμος αυτός δεν σχετίζεται βέ-
βαια με εξοικονόμηση δημοσιονομι-
κών δαπανών, αλλά αποτελεί ευθεία 
απαίτηση των μεγάλων επιχειρήσε-
ων και των πολυεθνικών. Αν η πείρα 
των οχτώ Κυριακών έδειξε ότι εξασθε-
νίζει –έως και καταστρέφει– τους μι-
κροεμπόρους και διαλύει το ανθρώπι-
νο ωράριο των εργαζομένων, δε θέλει 
και πολλή φαντασία να καταλάβουμε 
τι θα γίνει με τις 32 ή τις 52 Κυρια-
κές με ανοικτά τα καταστήματα. Σύντο-
μα ο τζίρος θα μετατοπιστεί στα κατα-
στήματα των πολυεθνικών, στα εμπο-
ρικά κέντρα και στα εκπτωτικά χωριά, 
με αποτέλεσμα την κατάργηση του υγι-
ούς ανταγωνισμού μικρών και μεγά-
λων επιχειρήσεων και τη μείωση του 

αριθμού των πρώτων προς όφελος των 
δεύτερων.

Με αριστερές, λοιπόν, υπογρα-
φές, στα πλαίσια της εναρμόνισης με 
τις χώρες της Εσπερίας και με τις επι-
ταγές της παγκοσμιοποίησης, άλλη μια 
μακραίωνη συνήθεια, συνυφασμένη 
στενά με τον –βιασμένο, πλέον- τρόπο 
ζωής μας, η αργία της Κυριακής, τεί-
νει να εξαλειφθεί. Η καθίζηση των πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων, με την 
πτώση της βιοτεχνίας-βιομηχανίας, η 
ταχύτατη αστικοποίηση και η σταδι-
ακή εξολόθρευση της μικρής και με-
σαίας επιχείρησης που, παραδοσιακά, 
αργούσε τις Κυριακές, σε συνδυασμό 
με την ταυτόχρονη άνοδο της εστία-
σης (όπου η κυριακάτικη εργασία εί-
ναι δεδομένη) και την τουριστικοποίη-
ση της χώρας, έχει ήδη κάνει την Κυ-
ριακή να μοιάζει με καθημερινή. Έτσι, 

μετά τη φοροεπιδρομή και την πτώση 
της εγχώριας ζήτησης, η μικρο-ϊδιο-
κτησία δέχεται άλλο ένα ακόμα χτύπη-
μα κάτω από τη μέση, με την καθιέρω-
ση ανοικτών καταστημάτων τις Κυρια-
κές. Ταυτόχρονα, οι εμποροϋπάλληλοι, 
μετά τους μισθούς-χαρτζιλίκι, θα πρέ-
πει να αποδεχτούν την απώλεια χρό-
νου με την οικογένεια και τους φίλους, 
την αδυναμία για πολιτιστικές δραστη-
ριότητες.

Παράλληλα, ο πολίτης-καταναλω-
τής εθίζεται στην αγορά των μεγάλων 
αλυσίδων, των πολυεθνικών πολυκα-
ταστημάτων, στην ευκολία τού να ψω-
νίζει όποτε θέλει, στην παγίδα του ψω-
νίζω, άρα υπάρχω. Προωθείται, έτσι, ο 
τύπος ανθρώπου που αγοράζει προ-
ϊόντα για να νιώσει λιγότερο δυστυχι-
σμένος. Η αποδέσμευση, από την άλλη 
από τον καταναλωτικό τρόπο ζωής, ται-
ριάζει με τις (χαμένες) Κυριακές και 
βρίσκεται στη διασύνδεση με τις τέ-
χνες, τη δημιουργία, τη μεταφυσική 
αναζήτηση, με το μεγαλείο της παρέας. 
Τελευταία ευκαιρία και διέξοδος για 
εμάς η πίστη, η μακραίωνη πολιτιστι-
κή μας παράδοση, η επιδίωξη σύσφι-
ξης των μεταξύ μας σχέσεων, φιλικών 
και συγγενικών. Εγκλωβισμένοι ανά-
μεσα στην υλιστική Δύση και στο επε-
κτατικό ισλάμ, εξοντωνόμαστε πνευμα-
τικά και αποβλακωνόμαστε καταναλω-
τικά.

Άρα, δεν μας απομένει κάτι άλλο να 
κάνουμε: Την Κυριακή δεν δουλεύου-
με και δεν ψωνίζουμε.

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ποτέ την Κυριακή»

“ 
Με αριστερές, λοιπόν, 

υπογραφές, στα πλαί-

σια της εναρμόνισης με 

τις χώρες της εσπερί-

ας και με τις επιταγές 

της παγκοσμιοποίησης, 

άλλη μια μακραίωνη 

συνήθεια, συνυφασμέ-

νη στενά με τον –βι-

ασμένο, πλέον- τρό-

πο ζωής μας, η αργία 

της Κυριακής, τείνει να 

εξαλειφθεί.

οι Κυριακές δεν είναι για βόλτες στα εμπορικά κέντρα

Του Tάσου Αναστασίου Ο νόμος δεν σχετίζεται βέβαια με εξοικονόμηση 
δημοσιονομικών δαπανών, αλλά αποτελεί ευθεία 

απαίτηση των μεγάλων επιχειρήσεων και των 
πολυεθνικών. 

Α 

νοιχτή διαβούλευση, για τα προβλήματα της 
πόλης και του δήμου Θεσσαλονίκης  πραγμα-
τοποιεί η δημοτική παράταξη Μένουμε Θεσ-
σαλονίκη την ερχόμενη Τετάρτη, 21 Μαρτίου. 

Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί να μιλήσουν δημοτι-
κοί σύμβουλοι που έχουν διακριθεί κατά την παρούσα θη-
τεία του σώματος, για το έργο, τις προτάσεις, αλλά και την 
κριτική τους ως προς τη χείριστη τροπή που έχει πάρει η 
θητεία της διοίκησης Μπουτάρη. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να τεθούν τα πολλαπλά 
σημαντικά ζητήματα (γεωπολιτικές προκλήσεις, αποδι-
άρθρωση του παραγωγικού ιστού, κρίση της τοπικής οι-
κονομίας και ανεργία, κυκλοφοριακό, συρρίκνωση των 
ελεύθερων χώρων και του πρασίνου και καθαριότητα) 
που αντιμετωπίζει η συμπρωτεύουσα και να αναζητη-
θούν πλατιές διαπαραταξιακές συναινέσεις για την προ-
ώθηση συγκεκριμένων καλών πρακτικών και έξυπνων 
πολιτικών που θα αντιμετωπίζουν επί της ουσίας τα προ-
βλήματα αυτά. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας ευ-
ρύτερης προσπάθειας να ξεφύγουμε από την παραταξι-
οκεντρική μεταπολιτευτική πολιτική, όπου κυριαρχού-
σε το μικροπολιτικό αλισβερίσι και η δημαγωγία, προω-
θώντας μια εναλλακτική αντίληψη που εστιάζει περισσό-
τερο στη σύνθεση πολιτικών για την ανάπτυξη αποτελε-
σματικών εργαλείων προς μεγιστοποίηση της κοινωνι-
κής ωφέλειας.

Γιατί, από τον ίδιο της τον χαρακτήρα και την ιστορική 
διαδρομή, η τοπική αυτοδιοίκηση έχει να κάνει περισσό-
τερο με τη δημιουργική πολιτική και όχι με τα παραδεδο-
μένα εμφυλιακά σύνδρομα, τα οποία έχουν οδηγήσει σε 
εθνικό επίπεδο την ελληνική πολιτεία και τους θεσμούς 
της σε κατάρρευση. 

Ο λόγος, λοιπόν, επί της ουσίας! 

Στην εκδήλωση παρεμβαίνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι: 
Γιώργος Αβαρλής, Παναγιώτης Αβραμόπουλος, Κων-
σταντίνος Ζέρβας, Εφραίμ Κυριζίδης -ενώ το Μένουμε 
Θεσσαλονίκη εκπροσωπεί ο Γιώργος Ρακκάς, και συντο-
νίζει ο δημοτικός σύμβουλος της κίνησης, Κωνσταντής 
Σεβρής.

Την Τετάρτη 21 Μαρτίου, στην αίθουσα δημοτικού συμ-
βουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βασιλέως Γεωργίου 
1Α), στις 7.15 μ.μ. 

Μένουμε Θεσσαλονίκη:
 Πολιτική ατζέντας

και όχι πολιτική 
παρατάξεων



            Αριθμός φύλλου 142      ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Μαρτίου 201810

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Χ: Καραγκιόζη, δεύρω έξω!
Έλα γρήγορα, σου λέω!
Έχω νέα να σου πω
και μεγάλα και σπουδαία.

K: Τι γκαρίζεις, ρε γρουσούζη,
πάνω που’χα χαλαρώσει
κι είχα βάλει το σερβάιβορ
το κεφάλι μου να στρώσει;

Χ: Βρε, τάμαθες για τον σουλτάνο,
που μας βγήκε από πάνω,
έπιασε δύο στρατιώτες
κι είναι μέσα από τότες;

K: Έγνοια σου και μη σε μέλλει,
έχουμε όπλα και στρατό
και καμμένο υπουργό
κι αν παραγίνει το κακό
έχουμε και τον Κουβέλη.

Χ: Τι προσθήκη ήταν κι ετούτη,
τι κρυμμένος θησαυρός,
πού τον σκέφτηκε ο Αλέξης;

Κ: Να τον δει ένας γιατρός!
Χ: Είσαι άδικος, δεν ξέρεις

τι καλός που είν’ ο κυρ Φώτης.
Είν’ ο νέος Καρατζαφέρης...

Κ: Τι προσόντα! Τι ποιότης!
Χ: Έτοιμος να βοηθήσει,

μα και να συγκυβερνήσει,
τον Αλέξη να στηρίξει,
για να σώσουνε τη χώρα

Κ: Πάει, γελάνε και οι πέτρες, 
τον επήρε η κατηφόρα...

Χ: Καραγκιόζη, σοβαρέψου,
δεν είν’ ώρα για αστεία.

Το μνημόνιο τελειώνει...
Κ: Θα μας φέρουν άλλα τρία!
Χ: Ξέρει ο Αλέξης τι να κάνει,

κι ας τον κράζουν ότι είναι
άχρηστος και αλαζόνας
και της πλάκας Βοναπάρτης.

Κ: Αλήθεια, τι απέγινε, 
το σκάνδαλο Νοβάρτις;

Χ: Τι τα ψάχνεις, τι τα θέλεις,
πού να βρεις την άκρη τώρα...

Κ: Πάει, το θάβουν τα ρεμάλια,
το’χαν απλώς για τα κανάλια

Χ: Μην το λες, δεν είναι έτσι,
είναι θέμα σοβαρό
και πρωτίστως ηθικό

Κ: Μάλλον είναι και αυτό
σόου προεκλογικό...

Χ: Όλο γκρίνια και μουρμούρα...
Εσύ, τι κάνεις, να μου πεις!
Τη δική σου την καμπούρα
γιατί δεν θέλεις να τη δεις;

Κ: Άσε μας, ρε Χατζατζάρη
κι έχω σχέδια μεγάλα:
μια θεσούλα να τσιμπήσω
νάναι όλα μέλι γάλα.

Χ: Βρε συ, καίγεται ο κόσμος,
πάμε βουρ για τον γκρεμό!
Κι εσύ έχεις το μυαλό σου
μοναχά στον διορισμό;

Κ: Χατζατζάρη, μη με βρίζεις,
το ρουσφέτι είν’ ιερό.
Έτσι –ξέρεις– κόβουν δρόμο
για τον σοσιαλιζμό!

Φλυαρίες 
του
μπερντέ

Ο Καραγκιόζης και 
ο Χατζηαβάτης 
ποιτικολογούν...

Αμέρικαν Μπαρ

Π 
ολιτικοί, διανοούμενοι, επιχειρηματίες – όλοι οι κλάδοι της ελλη-
νικής ψιλής κοινωνίας, αποπνέουν μια αίσθηση αβάσταχτης μιζέ-
ριας και επαρχιωτισμού. Φωτεινή εξαίρεση αποτελεί ο απαιτητι-

κός κλάδος των προέδρων ποδοσφαιρικών ομάδων, στον οποίο διαπρέ-
πουμε. Οι Έλληνες πρόεδροι έχουν κερδίσει τον σεβασμό του οργανω-
μένου υποκόσμου διεθνώς και θεωρούνται μετρ του είδους. Ακόμα και 
η Λατινική Αμερική, η «Μέκκα» του ποδοσφαίρου και του οργανωμένου 
εγκλήματος βλέπει με δέος τα κατορθώματα των Ελλήνων παραγόντων. 
Ψιθυρίζεται, μάλιστα, ότι πρόκειται να ανοίξει και Ινστιτούτο Επαγγελμα-
τικής Κατάρτισης («ΙΕΚ παρΑΚΜΗ») με ειδικά σεμινάρια για επίδοξους 
νονούς, συναντήσεις με κορυφαίους ανθυποπαράγοντες («μητ δι εκζέκι-
ουτιβς») και γουόρκ γκρουπ για οργανωμένους φιλάθλους. Επιτέλους και 
μια πρωτιά!

Τουλάχιστον δεν είναι αχάριστοι...

Όλα τα λόμπι και οι προσωπικότητες που βάλαν πλάτη 
να έρθουν οι Σανέλ στην εξουσία, βρίσκουν σιγά σιγά 
τον δρόμο τους στο υπουργικό συμβούλιο. Άνθρω-
ποι του Γιωργάκη, της Πρεσβείας, των διαφόρων ιν-
στιτούτων, καραμανλικοί, Κουβέληδες και δε συμμα-
ζεύεται. Μόνο ο κακόμοιρος ο Λαζόπουλος έχει μείνει 
απ’  έξω, να θυμίζει τα λόγια του Τσιτσάνη: Μου είπανε 
πως ζεις ευτυχισμένη / θεότρελη, στα πλούτη κολυ-
μπάς / μα μια κατάρα πάντα θα σε δέρνει / του προδο-
μένου ο πόνος της καρδιάς ...

#

ΣΟΥΠΕΡ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Μόνο με δέκα κουπόνια!

Δώρο για κάθε αναγνώστη ένας 
Κουβέλης. Μικρός, πρακτικός, εύ-
χρηστος, χωράει σε κάθε σπίτι και σε 
κάθε περίσταση. Αποκτήστε τον δικό 
σας Κουβέλη, εντελώς δωρεάν, μόνο 
με δέκα κουπόνια!

Ε 

να από τα βασικά επιχειρήματα της δεκα-
ετίας του ’90, όταν ιδρύονταν συνεχώς νέα 
τμήματα στα παν/μια και στα ΤΕΙ της χώ-
ρας, ήταν μεταξύ άλλων η συμβολή τους 

στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρά τις ενστάσεις σ’ 
αυτή την επιχειρηματολογία,  είναι προφανής η συμ-
βολή των περιφερειακών παν/μιων στην τόνωση της 
τοπικής οικονομίας και στη συγκράτηση του πληθυ-
σμού, ελλείψει μιας συνολικής στρατηγικής περιφε-
ρειακής ανασυγκρότησης. 

Σήμερα που η χώρα αντιμετωπίζει ολομέτω-
πη αμφισβήτηση των ανατολικών και βορείων συ-
νόρων της, δημογραφική συρρίκνωση και συνεχή 
έξοδο νεανικού πληθυσμού – δύο χιλ. νέοι έφυγαν 
από τη Ροδόπη μόνο το β΄ εξάμηνο του 2017!. Eίναι 
τουλάχιστον ύποπτες οι μεθοδεύσεις του υπουργεί-
ου Παιδείας, που οδηγούν στην αποδυνάμωση του 
πλέον σημαντικού περιφερειακού παν/μιου, του 
Δημοκρίτειου. Το πλαίσιο των μετεγγραφών φοιτη-
τών με αδέρφια που σπουδάζουν, σύμφωνα με τον 
νέο νόμο για την ίδρυση του Παν/μιου Δυτικής Ατ-
τικής, αναφέρεται σε εισοδηματικά κριτήρια έως 50 
χιλ. € για τετραμελή οικογένεια. Με βάση τα εισοδη-
ματικά δεδομένα της Ελλάδας της κρίσης, προβλέπε-
ται ένα κύμα μετεγγραφών σε ομοειδείς σχολές του 
Παν/μιου Δυτικής Αθήνας, όπως των μηχανικών, 
των επιστημών υγείας, των τροφίμων κ.ά., οδηγώντας 
σε περιορισμό και εν τέλει σε κλείσιμο των αντίστοι-
χων τμημάτων του Δημοκρίτειου. Επιπρόσθετο αντα-
γωνισμό θα δεχτεί το τμήμα της Νομικής, από την 
ίδρυση 4ης νομικής σχολής στην Πάτρα, και μάλιστα 
σε συνθήκες κορεσμού του επαγγελματικού κλάδου. 

Το υπουργείο ακολουθεί μεθοδικά την αποδυνά-
μωση του Δημοκρίτειου όταν, από το 2016, απέρρι-
ψε την πρόταση επιστημονικής ομάδας του για υλο-
ποίηση του προγράμματος ενίσχυσης της ελληνομά-
θειας των Μουσουλμανοπαίδων της Θράκης, κατα-
κυρώνοντάς το στο Παν/μιο της Αθήνας (ΕΚΠΑ) και 
στο ΑΠΘ, με την ομάδα των αρεστών του καθηγη-
τών: Δραγώνα-Φραγκουδάκη-Αποστολίδου. Σήμε-
ρα, δύο χρόνια μετά και ενώ το πρόγραμμα δεν έχει 
να παρουσιάσει καμία εξέλιξη, επιμένει στην παρά-
τασή του και σε ενδεχόμενη αύξηση του προϋπολο-
γισμού του πέραν των 2 εκατ. €, με επιχείρημα τη θε-
τική αξιολόγηση της μεθοδολογίας του. Μιας μεθο-
δολογίας η οποία ευθυγραμμίζεται με τις θέσεις των 
εγκάθετων του τουρκικού προξενείου περί πλήρους 
διαχωρισμού της εκπαίδευσης των Μουσουλμανο-
παίδων από τα ελληνικά σχολεία της Θράκης. 

Ενδεικτικό της αντιπαράθεσης μεταξύ του υπ. 
Παιδείας και του Δημοκρίτειου είναι η απόφαση του 
κου Γαβρόγλου να θέσει σε διαθεσιμότητα τον πρύ-
τανη Αθανάσιο Καραμπίνη, απόφαση η οποία απορ-
ρίφθηκε από το Συμβούλιο της Επικρατείας, επανα-
φέροντάς τον στα καθήκοντά του από 1ης Μαρτίου.

Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις των πολιτών στην 
Ορεστιάδα, αποτέλεσμα της καταρρακωμένης αξι-
οπρέπειας από τη σύλληψη των δύο στρατιωτικών 
μας, για πρώτη φορά μετά το 1974, θα πρέπει να 
έχουν δυναμική συνέχεια, αφού καθημερινά απο-
δεικνύεται ότι το πολιτικό καταστημένο των Αθηνών 
παίζει ανοιχτά τον ρόλο της «πέμπτης φάλαγγας» για 
τον εκτουρκισμό της περιοχής της Θράκης.

Ειδικού Συνεργάτη 

Θέλουν να διώξουν 
τους Έλληνες από τη 
Θράκη;

Υπερήφανη εξωτερική πολιτική

Μ 

ετά την πρωτοφανή επιτυχία που είχε η κυβερ-
νητική πολιτική στο βορειογκορναμακεντονικό 
ζήτημα, το αχτύπητο δίδυμο Τσίπρα-Κοτζιά ετοι-

μάζεται να λύσει οριστικά και τα υπόλοιπα εκκρεμή εθνι-
κά ζητήματα. Αποκλειστικές πληροφορίες που διέρρευ-
σαν από φιλοκυβερνητικά τσιπουράδικα κάνουν λόγο για 
επικείμενη διευθέτηση των θαλασσίων συνόρων (τελικά 
υπάρχουν) και της υφαλοκρηπίδας. Ο πρωθυπουργός εί-
ναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον καρντάς-σουλτάν που 
θα προβλέπει την αμοιβαία επωφελή ανταλλαγή σίριαλ 
και νησιών. Για κάθε βραχονησίδα που θα παραχωρούμε 
στη γείτονα, θα παίρνουμε ως αντάλλαγμα ένα τουρκικό 
σίριαλ, σε προνομιακή τιμή. Στην περίπτωση κατοικημέ-
νων νησιών, η συμφωνία θα προβλέπει την υποχρέωση 
της Τουρκίας να εξοπλίσει το νησί με όλες τις απαραίτη-
τες υποδομές: ένα πολυκατάστημα τύπου Μολ, έναν πο-
λυκινηματογράφο και έναν υποσταθμό της ΕΡΤ. Το επι-
κείμενο ντηλ έχει ενθουσιάσει τον επιχειρηματικό και 
καλλιτεχνικό κόσμο της χώρας, που βλέπει επιτέλους 
να παίρνει σάρκα και οστά η περιλάλητη «γκιαουροθω-
μανική φιλία». Η συμφωνία θα επισημοποιηθεί μέσα στο 
Πάσχα και θα υπογραφεί στα Βίλατζ Σίνεμας της Αθήνας, 
μετά την πρεμιέρα της φαντασμαγορικής ταινίας «Fetih 
1453», που περιγράφει 
την αβλαβή διέλευση 
του Μωάμεθ του Πορ-
θητή από την Ιστα-
μπούλ το 1453.
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Τ 

ο νέο φρούτο της εποχής 
μας είναι οι επιδοματικές 
πολιτικές που εφαρμό-
ζουν πολλές χώρες. Τριτο-

κοσμικές βέβαια, λατινοαμερικάνι-
κο είναι το μοντέλο. Και δε μιλάμε 
για σχεδιασμένες και στοχευμένες 
κοινωνικές πολιτικές που εφαρμό-
ζουν σοβαρά κράτη, προς ανακού-
φιση ανήμπορων συμπολιτών.

Η συνταγή είναι απλή και σίγου-
ρη: Στείβουμε τη μεσαία τάξη στους 
φόρους και μέρος των χρημάτων 
που μαζέψαμε το αναδιανέμουμε 
στους πιο φτωχούς. Ασύδοτος λαϊ-
κισμός, από κυβερνώντες που δεν 
βλέπουν ότι, και στο παρελθόν, αυ-
τές οι ψηφοθηρικές πολιτικές δεν 
τους έσωσαν. Άσε που είναι και μια 
έμμεση παραδοχή ότι ούτε ανάπτυ-
ξη θα δούμε, άρα δουλειές γιοκ.

Με τον ανηλεή διωγμό της με-
σαίας τάξης η κυβέρνηση, μέσω 
της άγριας φορολογίας, δημιουργεί 
δήθεν υπερπλεόνασμα, μέρος του 
οποίου το μοιράζει ελπίζοντας να 
την θυμηθούν αυτά τα στρώματα της 

κοινωνίας, όταν έρθει η ώρα. Και, οι 
πολίτες που τα παίρνουν, αρχίζουν 
να εθίζονται σ’ ένα καθεστώς πλή-
ρους εξάρτησης.

Με τις επιδοματικές πολιτικές 
προσπαθούν δήθεν ν’ ανακουφί-
σουν εκπτωχευμένους συμπολίτες 
μας, ανακυκλώνοντας το χρήμα. 
Έτσι εξασφαλίζουν μια κοινωνική 
γαλήνη και ένα αριστερό πρόσημο.

Δεν είναι αυτό όμως τίποτα πε-
ρισσότερο από μια ελεημοσύνη. 
Ένα χτύπημα στην πλάτη, ένα χαμό-
γελο, ένα χαρτζιλικάκι.

Κόβουν τον μειωμένο ΦΠΑ στα 
νησιά και τον… αναπληρώνουν με 
εφάπαξ επίδομα. Επιδόματα φιλο-
δωρήματα. Ξεκινήσαμε πέρσι, μέ-
χρι και φτωχοί …βουλευτές τα πή-
ρανε, συνεχίσαμε φέτος, πιο στο-
χευμένα, για τα προσχήματα, και ο 
χορός καλά κρατεί. Καμιά σοβαρή 
μελέτη, κανένας σχεδιασμός, κα-
μιά πρωτοτυπία, μόνο ψηφοθηρία, 
παλαιοκομματισμός και πελατεια-
κό σύστημα.

Οι κοινωνικές πολιτικές είναι 
σοβαρή υπόθεση και πρέπει να 
απευθύνονται σε πραγματικά ευπα-

θείς συμπολίτες μας. Και δεν είναι 
βοήθεια. Είναι υποχρέωση ενός σο-
βαρού κράτους .

Δεν είναι φιλολαϊκά μέτρα και 
δεν αλλάζουν μια δύσκολη κατά-
σταση. Τη διατηρούν στάσιμη. Για-
τί εθίζουν σε ασάλευτη κατάσταση, 
φρενάρουν το μυαλό, την ψυχή και 
τις όποιες δεξιότητες. Είναι όμως 
το νέο ιδεολόγημα νεοταξικού χα-
ρακτήρα. Πολλοί ονομάζουν αυτού 
του είδους τις επιδοματικές πολιτι-
κές «παγίδα». Γιατί δημιουργούν 
συμπλεγματικούς πολίτες β' κατη-
γορίας, που ζουν με την ελεημοσύ-
νη του κράτους.

Όλα αυτά τα φιλοδωρήματα, 
όμως, δημιουργούν κουλτούρα 
πλήρους και μαζικής εξάρτησης 
στις κοινωνίες. Είναι η μεγαλύτερη 
τροχοπέδη στην είσοδο της αγοράς 
εργασίας, αφού λειτουργούν σαν 
αντικίνητρο.

Όμως φέρνουν ψήφους. Και 
το πιστεύουν οι κυβερνήσεις. Και 
έχουν κάνει αυτή την επιλογή.

Ωραία πολιτική. Πρώτα μας φτω-
χοποιούν. Και μετά μοιράζουν επι-
δόματα. Να σκεφτούν τρόπους να 
φέρουν επενδύσεις, ανάπτυξη που 
θα ανοίξει δουλειές, δεν μπορούν. 
Καλύτερα επιδόματα σε εκπαιδευ-

μένους πελάτες.
Και η αντιπολίτευση; Γιατί να ξε-

φύγει από αυτό; Γιατί να μείνει απέ-
ξω; Φυσικά και το ψηφίζει. Όταν έρ-
θει στα πράγματα τα ίδια θα κάνει.

Δυστυχώς, αυτού του είδους οι 
πολιτικές, και στην οικονομία και 
στην αγορά εργασίας δημιουργούν 
προβλήματα και στρεβλώσεις.

Προτεραιότητα μιας ευνομούμε-
νης πολιτείας δεν μπορεί να είναι η 
βραχυπρόθεσμη ενίσχυση φτωχών 
πολιτών, αλλά η μόνιμη φροντίδα 
και  μέριμνά της.

Όχι λοιπόν σ’ αυτές τις άοσμες 
πολιτικές, που σύντομα θα γίνουν 
-εσμός. Άλλο να φροντίζεις τους 
αδύναμους ή τους νέους που μό-
λις ξεκινούν και άλλο να μοιράζεις 
επιδόματα, κοινωνικά μερίσμα-
τα, ζητιανοπολιτικές, που δεν είναι 
παρά μια συνέχεια της ήδη εφαρμο-
ζόμενης αντιλαϊκής πολιτικής.

Ελπίδα και στόχος δεν πρέπει 
και δεν μπορεί να είναι αυτή η συ-
νέχεια. Πρέπει να είναι η ανάπτυξη, 
η δουλειά, η ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής και η ανατροπή της 
πολιτικής των μνημονίων.

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επιδόματα αλά ΣΥΡΙΖΑ
οι «ζητιανοπολιτικές» ως συνέχεια μιας αντιλαϊκής πολιτικής

Του «Διδύμιου»

Εξόρυξη ή ανάπτυξη; 

Κατά τη γνώμη, μου είναι ασύμβατο ένα 
όμορφο τοπίο, ένα όμορφο τουριστι-
κό θέρετρο, με την εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων. Σκεφτείτε απλά. Θα πηγαίνα-
τε ποτέ για διακοπές στους Αγίους Θε-
οδώρους ή θα προτιμούσατε ένα ήρεμο 
νησί, ή ένα μέρος κοντά στη φύση; Θα 
πίνατε νερό Ζαγόρι όταν σε μικρή από-
σταση υπάρχουν εξορύξεις, ή θα προτι-
μούσατε κάποιας άλλης περιοχής ακό-
μα και εισαγόμενο; Οι απαντήσεις είναι 
προφανείς. 

Θ 

α γίνουμε απλώς ο "βρώμικος 
εταίρος" της Ευρώπης και ίσως 
σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρ-
χουμε, όπως άλλωστε είναι και 

το σχέδιο που απεργάζονται πολλές δυνά-
μεις που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του 
πολιτικού σκηνικού;

Τι κάναμε οι Γιαννιώτες, όταν πρώτοι εί-
δαμε τα γεωτρύπανα να εμφανίζονται;

Ξεκινήσαμε ένα κίνημα με δράση στον 
τόπο των ερευνών, καταγράφοντας τις πα-
ρανομίες, την παράνομη ξύλευση, τη ρύπαν-
ση και την καταστροφή των δρόμων από την 

εταιρεία.
Οργανώσαμε μια επιστημονική ομάδα 

και μια αντίστοιχη ενημέρωσης επιχειρήσε-
ων, συλλογικοτήτων, δημοτικών παρατάξε-
ων, κομμάτων, με σκοπό την ευαισθητοποί-
ηση του κόσμου στο πρόβλημα.

Οργανώνουμε γενικές συνελεύσεις κα-
τοίκων στις περιοχές παρέμβασης. Στην τε-
λευταία ανοιχτή συνέλευση την περασμένη 
Πέμπτη, 8 Μαρτίου, στο κτήμα Παλιουρί, το 
κλίμα ήταν ιδιαίτερα θετικό, αφού η συμμε-
τοχή ξεπέρασε τους εξήντα πολίτες. Για πρώ-
τη φορά συμμετείχαν άνθρωποι από τα Γιάν-
νενα και την Άρτα που συγκροτούν τις δι-
κές τους τοπικές πρωτοβουλίες. Ετοιμάζεται 
σποτάκι για την τηλεόραση με θετικό μήνυ-
μα: «Όχι στα Πετρέλαια. Ναι στη Ανάπτυ-
ξη», ενώ προγραμματίζεται σειρά εμφανίσε-
ων στα τοπικά και περιφερειακά κανάλια της 
Ηπείρου.

Μετά την πρόσφατη υπογραφή των συμ-
βάσεων για επέκταση των σεισμικών ερευ-
νών και στην υπόλοιπη Ήπειρο, στο Ιόνιο, 
στη Δυτική Ελλάδα και στην Πελοπόννησο 
από το ελληνικό κοινοβούλιο, σχεδόν το σύ-
νολο της Δυτικής Ελλάδας δεσμεύεται από 
μεγάλες ξένες πετρελαϊκές εταιρείες.

Το θέμα πρέπει να τεθεί στον ΟΗΕ, στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σε άλλα υπε-
ρεθνικά όργανα, διότι παραβιάζονται οι βα-
σικές αρχές της Βιώσιμης & Αειφόρου Ανά-
πτυξης, απειλείται η δημοκρατία, ενώ εγκυ-
μονούν σοβαροί γεωπολιτικοί κίνδυνοι με τη 
γειτονική Αλβανία.

Η λύση στο πρόβλημα της απομάκρυν-
σης των εταιρειών εξόρυξης από την Ήπειρο 
είναι δύσκολη και θα απαιτηθεί συστηματική 
δουλειά σε βάθος χρόνου, που προϋποθέτει 
νομική στήριξη, αναδεικνύοντας συστηματι-
κά τις παραβάσεις της κείμενης περιβαλλο-
ντικής νομοθεσίας, αλλά και τοπικές εκδη-
λώσεις με επίκεντρο τις εναλλακτικές παρα-

γωγικές δυνατότητες των ερημωμένων τό-
πων μας.

Ελπίζουμε ο αγώνας που ξεκίνησε η το-
πική κοινωνία να συντελέσει στη δημιουργία 
ενός ευρύτερου πατριωτικού μετώπου αντί-
στασης σε όλο το εύρος της κοινωνίας και οι-
κονομίας, γι' αυτό και καλούμε σ' έναν μα-
κρόπνοο αγώνα αντίστασης στην εξάρτηση 
και στην παρακμή με όραμα την εθνική μας 
επιβίωση. 

Χημικός μηχανικός ΕΜΠ
Μόνιμος κάτοικος Βουτσαρά Ιωαν-

νίνων

Του Κώστα Τάση*
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

Κ 
ομβικό ρόλο σε αυτή τη 
νέα περίοδο της συγ-
γραφικής δραστηριότη-
τας και της προσωπικής 

εξέλιξης του Παναγιώτη Κονδύλη 
θα παίξει το κείμενό του, «Ελληνο-
τουρκικός πόλεμος», που δημοσι-
εύει ως επίμετρο στη Θεωρία του 
Πολέμου, κείμενο γραμμένο αμέ-
σως μετά την εθνική ταπείνωση των 
Ιμίων, το 1996, που θα τον κάνει 
ευρύτερα γνωστό και θα προκαλέ-
σει σκληρές δημόσιες διαμάχες και 
αντιπαραθέσεις. Καταγράφει χωρίς 
κανένα ψιμύθιο τη σταδιακή –αλλά 
μάλλον αναπόφευκτη για τον ίδιο– 
εκ νέου υπαγωγή του συρρικνωμέ-
νου ελληνικού κόσμου στην τουρ-
κική επικυριαρχία – αυτό που απο-
καλούσαμε ήδη «ισλαμο-κεμαλι-
σμό» και που θα γίνει γνωστός αρ-
γότερα ως νεο-οθωμανισμός. Αφού 
έχει καταγράψει απροκατάληπτα 
τη σταδιακή και ραγδαία επιδεί-
νωση του συσχετισμού δυνάμεων 
μεταξύ της Τουρκίας και της Ελλά-
δας στο δημογραφικό, οικονομικό 
και στρατιωτικό επίπεδο, επιστρέ-
φει χωρίς παρωπίδες στη μοιραία 
σχέση ελληνικού έθνους και ελλα-
δικού κράτους: 

Με αυτήν την έννοια, το γεωπο-
λιτικό δυναμικό της ελληνικής 
πλευράς αποτυπωνόταν κατά 
τον 19ο αι., και ίσαμε το σημα-
διακό έτος 1922, πολύ περισσό-
τερο στο έθνος παρά στο κράτος. 
Το έθνος ήταν κατά πολύ ευρύ-
τερο από το κράτος, απλωνόταν 
από την Ουκρανία ως την Αί-
γυπτο κι από τις παρακαυκάσι-
ες χώρες ως τις ακμαίες παροι-
κίες των Βαλκανίων και της κε-
ντρικής και δυτικής Ευρώπης. 
Το κράτος ζητούσε να επεκταθεί, 

για να κλείσει μέσα του τουλά-
χιστον όσα τμήματα του έθνους 
βρίσκονταν εκάστοτε στις παρυ-
φές του, και αυτό το κατόρθωσε, 
μετά την ένωση των Ιονίων Νή-
σων, προπαντός με τους Βαλκα-
νικούς Πολέμους, φτάνοντας σε 
μιαν ανεπανάληπτη κορύφωση 
το 1920. Έκτοτε αρχίζει η αντί-
στροφη μέτρηση, που διαρκεί 
ως σήμερα. Το έθνος συνέπε-
σε εν τέλει με το κράτος όχι για-
τί το κράτος διευρύνθηκε, αλλά 
γιατί το έθνος ακρωτηριάσθηκε 
και συρρικνώθηκε, γιατί αφανί-
σθηκε ή εκτοπίσθηκε ο ελληνι-
σμός της Ρωσίας (μετά το 1919), 
της Μ. Ασίας (μετά το 1922), των 
Βαλκανίων και της Μέσης Ανα-
τολής (ιδίως μετά το 1945). Ακο-
λούθησε η εκδίωξη του ελληνι-
σμού από την Κωνσταντινούπο-
λη (1955) και την βόρειο Κύπρο 
(1974), ενώ σήμερα παρευρι-
σκόμαστε μάρτυρες της αποσύν-
θεσης και της μαζικής φυγής του 
ελληνισμού της Βορείου Ηπεί-
ρου. Πρόκειται για μιαν εξαιρε-
τικά πυκνή αλυσίδα εθνικών κα-
ταστροφών μέσα σε διάστημα 
ελάχιστο από ιστορική άποψη – 
εβδομήντα μόλις χρόνια1.

...Πράγματι, ο πυρήνας του ελληνι-
κού ζητήματος θα πρέπει να αναζη-
τηθεί στις ίδιες τις παθογένειες του 
ελληνικού κράτους που «δεν στά-
θηκε σε καμία φάση ικανό να προ-
στατεύσει αποτελεσματικά τον ευ-
ρύτερο ελληνισμό και να αναστείλει 
τη συρρίκνωση ή τον αφανισμό του. 
[...] Η αποδεδειγμένη ανικανότητα 
του ελληνικού κράτους να υπερα-
σπίσει το ελληνικό έθνος –δηλαδή 
να επιτελέσει την κατ’ εξοχήν απο-
στολή του– συνιστά τον ανησυχητι-
κότερο οιωνό για το μέλλον»2. Και 
από τη στιγμή που έχει κλείσει ο 
κύκλος της εξωτερικής συρρίκνω-
σης, ακολουθεί αναπότρεπτα, εξαι-
τίας των δημογραφικών και οικο-
νομικών παθογενειών του παρασι-
τικού καταναλωτικού προτύπου, η 
συρρίκνωση στο ίδιο το εσωτερικό 
του ελληνικού κράτους, «γιατί ήδη 
το ελληνικό κράτος βαθμηδόν φα-

1 Π. Κονδύλης, «Γεωπολιτικές και στρα-
τηγικές παράμετροι ενός ελληνοτουρκι-
κού πολέμου», επίμετρο στην ελληνική 
έκδοση του Θεωρία του πολέμου, Θεμέ-
λιο, 1997, σ. 384.
2 Π. Κονδύλης, «Γεωπολιτικές και στρα-
τηγικές παράμετροι…», ό.π., σ. 385.

νερώνεται ανήμπορο να προστα-
τεύσει ακόμα και το έθνος που βρί-
σκεται εντός των συνόρων του»3. 
Απέναντι σε αυτή την πραγματικό-
τητα, δεν διαφαίνεται καμία λύση 
γιατί ο παρασιτικός καταναλωτι-
σμός έχει διαβρώσει όχι μόνο τις 
ελίτ της χώρας αλλά το ίδιο το λαϊ-
κό σώμα σε αυξανόμενο βάθος και 
έκταση: 

Ο κυριότερος αντίπαλος μιας 
εθνικής στρατηγικής δεν είναι 
άλλος από τον παρασιτικό κα-
ταναλωτισμό, ο οποίος σε ένα 
«φθίνον έθνος», όπως το ελλη-
νικό, οδηγεί αναπόφευκτα στην 
υπερχρέωση. Ο όρος «παρασι-
τικός καταναλωτισμός» χρησι-
μοποιείται εδώ στην κυριολεξία 
του για να δηλώσει ότι η σημε-
ρινή Ελλάδα, όντας ανίκανη να 
παραγάγει η ίδια όσα κατανα-
λώνει [...] παρασιτεί, και μάλιστα 
σε διπλή κατεύθυνση: παρασιτεί 
στο εσωτερικό, που υποθηκεύει 
τους πόρους του μέλλοντος με-
τατρέποντάς τους σε τρέχοντα 
τοκοχρεολύσια, και παρασιτεί 
προς τα έξω, που έχει επίσης δα-
νεισθεί υπέρογκα ποσά όχι για 
να κάνει επενδύσεις μελλοντικά 
καρποφόρες αλλά κυρίως για να 
πληρώσει με αυτά τεράστιες πο-

3 Π. Κονδύλης, «Γεωπολιτικές και στρα-
τηγικές παράμετροι…», ό.π., σ. 385.

σότητες καταναλωτικών αγαθών, 
τις οποίες και πάλι εισήγαγε από 
το εξωτερικό4. 

Ο μοναδικός τρόπος για να απο-
φευχθεί, έστω in extremis, η κα-
τάρρευση είναι η αλλαγή του πα-
ραγωγικού, του εκπαιδευτικού και 
του κοινωνικού/δημογραφικού 
μοντέλου, δηλαδή ένας ενδογενής 
εκσυγχρονισμός, διαφορετικά θα 
ακολουθήσει η αδήριτη νέμεση της 
κατάρρευσης: 

Αν ο Ελληνισμός θέλει να επι-
βιώσει ως διακεκριμένη ταυ-
τότητα, το πρώτο που θα έπρε-
πε να κάμει θα ήταν να παρά-
γει όσα τρώει. Δεν εννοώ διόλου 
κάποιαν οικονομική «αυτάρ-
κεια» με την παλαιά έννοια, αλλά 
την απαλλαγή από την πολιτική 
και την πρακτική του παρασιτι-
κού καταναλωτισμού. [...] Ειδάλ-
λως είναι αναπόφευκτη η πτώ-
ση στα κατώτερα σκαλιά του δι-
εθνούς καταμερισμού της εργα-
σίας, η καταχρέωση και η πολιτι-
κοστρατιωτική εξάρτηση. Τις τε-
λευταίες δεκαετίες ο Ελληνισμός 
προ χώρησε γρήγορα προς αυ-
τήν την κατεύθυνση. Η αναστρο-
φή της απαιτεί γενναία παραγω-
γική προσπά θεια, προηγμένη 

4 Π. Κονδύλης, Πλανητική πολιτική μετά 
τον ψυχρό πόλεμο, Θεμέλιο, Α΄ έκδ. 
1992, Β΄ έκδ. 2011, σ. 159.

τεχνογνωσία και ριζική θεσμική 
εξυγίανση, καθώς και ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα εντε λώς δια-
φορετικού επιπέδου5.

... Η θεωρητική απομάκρυνση από 
τις κυρίαρχες κανονιστικές ιδεολο-
γίες λειτούργησε ως όχημα για μια 
«ψυχρή», αποστασιοποιημένη και 
περισσότερο αντικειμενική θεώ-
ρηση των διεθνών σχέσεων και της 
θέσης του ελληνικού έθνους-κρά-
τους στον κόσμο. Όποιος δεν δια-
θέτει επαρκή εσωτερική δυναμική 
δεν πρόκειται να διασωθεί από την 
«ευρωπαϊκή ενοποίηση»: 

Έτσι τίθεται και πάλι, από άλ-
λους δρόμους και με άλλες συ-
ντεταγμένες, το κλασσικό πρό-
βλημα της εθνικής επιβίωσης, 
το οποίο πολλοί πίστεψαν ότι θα 
λύσουν άνετα και πρόσχαρα με 
την «ευρωπαϊκή ενοποίηση». 
Άλλοι πάλι πρεσβεύουν ότι κάθε 
διατύπωση τέτοιων προβλημά-
των και γενικά οποιαδήποτε επι-
κέντρωση της πολιτικής σκέ-
ψης στο έθνος σημαίνει απορρι-
πτέο αταβισμό. Όποιος δεν θέλει 
να συγχέει τις ευχές του με την 
πραγματικότητα οφείλει να δι-
απιστώσει ότι… το έθνος, ως βα-
σική μονάδα πολιτικής συνομά-
δωσης και συνεπώς η επιβίωσή 
του ως εγγύηση της φυσικής και 
πολιτικοκοινωνικής επιβίωσης 
συγκεκριμένων ανθρώπων, διό-
λου δεν έχουν πρακτικά ξεπερα-
σθεί ούτε σε ευρωπαϊκό ούτε σε 
παγκόσμιο επίπεδο6.

Και προφανώς καμιά εσωτερική 
ανασυγκρότηση δεν είναι δυνα-
τό να ευοδωθεί όσο διαιωνίζονται 
οι μηχανισμοί της δημογραφικής 
συρρίκνωσης: 

...Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι από 
δεκαετίες ο Ελληνισμός βρί-
σκεται σε διαδικασία γεωπολι-
τικής συρρίκνωσης και γνωρί-
ζουμε από τώρα με βεβαιότητα 
ότι μία τουλάχιστον συνιστώσα 
της συρρίκνωσης αυτής θα προ-
εκταθεί περίπου ευθύγραμμα: 
η δημογραφική. Αυτό δεν μπο-
ρεί να μην έχει ορισμένες συ-
νέπειες μετά από μία ή δύο γε-
νεές, όταν οι αλβανικοί πληθυ-
σμοί θα υπερτερούν αριθμητικά 
του ελληνικού, ενώ η Τουρκία 
θα αριθμεί δεκαπλάσιους κατοί-

5 Π. Κονδύλης, Πλανητική..., ό.π., σ. 165.
6 Π. Κονδύλης, Πλανητική..., ό.π., σ. 165.

Ο Παναγιώτης Κονδύλης και το «φθίνον έθνος»
προδημοσίευση από το νέο βιβλίο του Γιώργου Καραμπελιά, παναγιώτης Κονδύλης: Μια διαδρομή, 
που κυκλοφορεί από τις εναλλακτικές εκδόσεις από την παρασκευή  23 Μαρτίου 2018

«αν ο ελληνισμός θέλει να επιβιώσει ως διακεκριμένη 
ταυτότητα, το πρώτο που θα έπρεπε να κάμει θα ήταν να 

παράγει όσα τρώει. δεν εννοώ διόλου κάποιαν οικονομική 
«αυτάρκεια» με την παλαιά έννοια, αλλά την απαλλαγή από την 

πολιτική και την πρακτική του παρασιτικού καταναλωτισμού.»
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         ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ 

κους από την Ελλάδα...7 

Βασισμένος στην αντικειμενική, 
κατά το δυνατόν, θεώρηση των μη-
χανισμών την παρακμής του ελλα-
δικού κράτους, καταλήγει στο προ-
φανές συμπέρασμα πως ακόμα 
και εάν, μελλοντικά, τα εθνικά κρά-
τη παύσουν να αποτελούν το προ-
νομιακό όχημα της συνομάδω-
σης των ανθρώπων, η Ελλάδα κιν-
δυνεύει με εθνική έκπτωση, πολύ 
πριν από τα υπόλοιπα έθνη-κρά-
τη, γι’ αυτό και απειλείται με εθνικό 
ακρωτηριασμό: 

Δεν πιστεύω πάντως ότι η τύχη 
του ελληνικού εθνικού κράτους 
θα κριθεί ταυτόχρονα με την τύχη 
όλων των άλλων εθνικών κρα-
τών στον κόσμο, δηλαδή η γενι-
κή διατήρηση του εθνικού κρά-
τους δεν εγγυάται τη διατήρηση 
του ελληνικού εθνικού κράτους, 
όπως και η διάλυση του τελευ-
ταίου δεν θα συνέβαινε αναγκα-
στικά στο πλαίσιο της διάλυσης 
όλων των εθνικών κρατών. Δεν 
είμαι  «εθνικιστής», και δεν θα 
στενοχωριόμουν καθόλου αν με 
τη συναίνεση όλων καταλύονταν 
τα εθνικά σύνορα και οι εθνικοί 
στρατοί. Όμως είναι δύο πολύ δι-
αφορετικά πράγματα η κατάργη-
ση ενός εθνικού κράτους μαζί 
με όλα τα άλλα και η διάλυση ή 
ο ακρωτηριασμός του γιατί ένα 
γειτονικό κράτος είναι ισχυρότε-
ρο και επιθετικότερο8.

Σε ό,τι αφορά στο ζήτημα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η ένταξη σε αυ-
τήν δεν είναι ικανή να αποτρέψει 
την εθνική μας παρακμή και τους 
κινδύνους που αυτή συνεπάγεται· 
αντίθετα, όπως κατεδείχθη από τις 
πρόσφατες περιπέτειές μας, η Ε.Ε. 
είναι ικανή για την πιο ανάλγητη 
κερδοσκοπική συμπεριφορά απέ-
ναντι στην Ελλάδα – την οποία είχε 
εν πολλοίς προβλέψει με εκπληκτι-
κή ευστοχία, έχοντας προ οφθαλ-
μών τη στάση των Ευρωπαίων εταί-
ρων έναντι της Ελλάδας, στη γιου-
γκοσλαβική κρίση, το Μακεδονι-
κό και βέβαια στις ελληνοτουρκικές 
αντιθέσεις.

Επίσης εύλογη θα ήταν η υπό-

7 Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα του 
Σπύρου Κουτρούλη, στο Π. Κονδύλης, 
Το αόρατο χρονολόγιο της σκέψης, εκδό-
σεις Νεφέλη, Αθήνα 1998, σ. 142.
8 Απαντήσεις σε δέκα ερωτήματα του 
Σπύρου Κουτρούλη, όπ.π., σσ. 143-144.

θεση, ότι οι διεθνείς διακυμάν-
σεις ενδεχομένως θα πρόσθεταν 
στους παλαιότερους και γειτονι-
κότερους αντιπάλους του νέους, 
πιο απόμακρους και συνάμα πιο 
ακαταμάχητους [...]. Ιδιαίτερα βα-
ρύνουσες θα ήσαν οι συνέπει-
ες, αν αυτή τη φορά σε τέτοιους 
αντιπάλους μεταβάλλονταν με-
ρικοί από τους σημαντικότερους 
εταίρους, στο πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Κοινότητας, οι οποίοι θα 
έκαναν (όπως είναι πιθανότατο 
ότι θα κάνουν) δύο πράγματα: 
αφ’ ενός θα αγνοούσαν ό,τι οι Έλ-
ληνες θεωρούν ως εθνικά τους 
δίκαια, υιοθετώντας στα αντί-
στοιχα ζητήματα είτε τη θέση των 
αντιπάλων της Ελλάδας είτε εν 
πάση περιπτώσει θέση σύμφω-
νη με τα δικά τους περιφερειακά 
συμφέροντα· και αφ’ ετέρου θα 
αρνούνταν να χρηματοδοτήσουν 
περαιτέρω τον ελληνικό παρα-
σιτικό καταναλωτισμό, επιβάλ-
λοντας στην ελληνική οικονομία 
αυστηρή δίαιτα εξυγιάνσεως και 
επαναφέροντας το ελληνικό βιο-
τικό επίπεδο στο ύψος που επι-
τρέπουν οι δυνατότητές της9. [...] 

Βεβαίως, μία τέτοια νηφάλια δι-
απίστωση κάθε άλλο παρά πρέ-
πει να οδηγήσει σε μία –διόλου 
νηφάλια– διάθεση αποκοπής 
από κάθε συμμαχία και κάθε 
είδους ένταξη σε υπερεθνικούς 
οργανισμούς. Αλλά…, μόνο μία 
ισχυρή (και στην ανάγκη αυ-
τάρκης) Ελλάδα θα προσδώσει 
πολιτικό βάρος στην ευρωπαϊ-
κή ένταξη, όντας σεβαστή στους 
εταίρους της... Ίσως να φαίνε-
ται παράδοξο αλλά, στο πλαί-
σιο μιας τελεσφόρας και μα-
κρόπνοης εθνικής πολιτικής, ο 
εξευρωπαϊσμός, και ο εκσυγ-
χρονισμός γενικότερα, πρέπει 
να προχωρήσουν ακριβώς για 
να μπορεί μία κραταιωμένη 
Ελλάδα να μην είναι εξάρτημα 
ή μπαίγνιο της «Ευρώπης», για 
να είναι σε θέση, αν χρειασθεί, 
να τραβήξει τον δρόμο που θα 
της υπαγορεύσουν τα δικά της 
συμφέροντα, όταν αυτά συ-
γκρουσθούν με εκείνα των Ευ-
ρωπαίων εταίρων της10. 

9 Π. Κονδύλης, Πλανητική…, ό.π., σσ. 
163-164.
10 Π. Κονδύλης, Πλανητική…, ό.π., σσ. 
174-175.

Σ 

το τέλος της ζωής του, ο Κονδύλης δεν πε-
ριορίζεται στην αντιπαράθεση με την ακα-
δημαϊκή και αντιεξουσιαστική Αριστερά, 
αλλά συγκρούεται και με το «προοδευ-

τικό» δημοσιογραφικό κατεστημένο και τις κυρίαρ-
χες ελίτ, που δεν μπορούσαν να ανεχθούν το γεγονός 
πως με το κύρος του ήλθε να «προσφέρει επιστημο-
νική και μάλιστα (σύμφωνα με τις φήμες) προοδευ-
τική κάλυψη σε όλους τους ελληνόψυχους καλαμα-
ράδες της καθ’ ημάς Ανατολής», όπως γράφει ο Ρι-
χάρδος Σωμερίτης στο Βήμα1. Σε τρία διαδοχικά άρ-
θρα, στο Βήμα, με αφορμή τη προδημοσίευση ενός 
αποσπάσματος από το ελληνικό Επίμετρο στη Θεωρία 
του Πολέμου, ο τελευταίος κρούει τον κώδωνα του 
κινδύνου· όχι βέβαια απέναντι στην τουρκική επιθε-
τικότητα, που είχε μόλις υποχρεώσει 
την Ελλάδα σε μια ταπεινωτική ήττα 
στα Ίμια, αλλά απέναντι στον κίνδυ-
νο να... αφυπνισθεί ο πατριωτισμός 
των Ελλήνων και να αλλάξει προσα-
νατολισμό στο σύνολό της η ελληνι-
κή πολιτική. 

Ο Σωμερίτης συνδέει ευθέως –
ανεπίγνωστα ίσως αλλά καίρια– την 
εγκατάλειψη του μοντέλου του παρα-
σιτικού καταναλωτισμού, την οποία 
ευαγγελίζεται ο Κονδύλης ως προϋ-
πόθεση για την ανάσχεση της ελλη-
νικής παρακμής, με την αποτροπή 
του τουρκικού επιθετισμού. Και προ-
φανώς έχει κάνει τις επιλογές του: 
Στο τρίτο άρθρο του, με τον εύγλωττο 
τίτλο «Τι θα θυσιάσουμε στον βωμό 
της πολεμικής μηχανής;», κατηγο-
ρεί τον Κονδύλη πως προτείνει την «καθυπόταξη 
των πάντων στις πολεμικές δαπάνες διαμέσου μιας 
οικονομίας που θα τις εξυπηρετούσε και συνεπώς η 
κατάργηση του “καταναλωτικού ευδαιμονισμού” θα 
επέτρεπε ίσως τη σωτηρία»2. Καθόλου τυχαία, λοι-
πόν, αφού έχουν μάλλον κονιορτοποιηθεί τα επιχει-
ρήματά του στην ανταλλαγή των άρθρων με τον Κον-
δύλη, καταφεύγει στο έσχατο επιχείρημα: Οι απόψεις 
του Κονδύλη για αντιμετώπιση της τουρκικής επιβου-
λής προϋποθέτουν και συνεπάγονται την εγκατάλει-
ψη του μοντέλου του παρασιτικού καταναλωτισμού. 

1 Ριχάρδος Σωμερίτης, «Παιχνίδια πολέμου», Το Βήμα, 
23/11/1997.
2 Ριχάρδος  Σωμερίτης, «Τι θα θυσιάσουμε στον βωμό της 
πολεμικής μηχανής;», Το Βήμα, 21/12/ 1997. 

Και έτσι, παρότι «έχασε» στο επίπεδο των επιχειρη-
μάτων, ο Σωμερίτης «κέρδισε» από την άποψη της 
ουσίας, κατ’ εξοχήν στο κοινό που απευθυνόταν. Διότι 
ποιος θα υιοθετούσε την εγκατάλειψη της καταναλω-
τικής ευωχίας για να ακολουθήσει τον δύσκολο δρό-
μο της ανάταξης του ελληνισμού, προφανώς και στο 
αμυντικό πεδίο; Ο Κονδύλης ήταν χαμένος εκ προοι-
μίου στο κοινό που απευθυνόταν. 

Θα χρειαζόταν να περάσουν είκοσι χρόνια, να κα-
ταρρεύσει το παρασιτικό εκσυγχρονιστικό μοντέλο, 
και η Τουρκία να έχει μεταβληθεί σε ένα ανεξέλεγκτο 
επιθετικό γκόλεμ, για να αρχίσουν να ακούγονται οι 
φωνές, οι οποίες ήδη πριν από το Νταβός, το 1988, 
επέμεναν στην ανάγκη μετασχηματισμού ολόκληρου 
του μοντέλου της ελληνικής κοινωνίας3 εάν αυτή 

αξιολογούσε την ανεξαρτησία της 
περισσότερο από την παρασιτική της 
κατανάλωση. Και προφανώς η ελλη-
νική κοινωνία, υπό τη σοφή καθοδή-
γηση του συνόλου των ελίτ –προεξό-
χως των προοδευτικών–, έδινε προ-
τεραιότητα στο δεύτερο. 

Και όμως, ήδη από τότε, ο Σωμε-
ρίτης και οι συν αυτώ, παρά τα αντιθέ-
τως λεγόμενα, γνώριζαν πως η Ελ-
λάδα είχε απολέσει ένα σημαντικό 
μέρος της εθνικής της ανεξαρτησίας. 
Στο πρώτο κατά σειράν άρθρο του, 
υπογραμμίζει πως «τέτοια λόγια» 
σαν αυτά του Κονδύλη «δεν πρέπει 
καν να γράφονται», πόσο μάλλον 
να αρχίσουν να υλοποιούνται διότι 
«στην εποχή μας αυτά που γράφου-
με στην Αθήνα διαβάζονται και στην 

Άγκυρα [...] και οι τούρκοι στρατηγοί κάτι πρέπει να 
καταλαβαίνουν από στρατηγική. Ερώτημα: Θα περι-
μένουν να προχωρήσουμε στις τεράστιες στρατιωτι-
κές παραγγελίες μας και στην επικράτηση των ιδε-
ών του κ. Κονδύλη για να αντιδράσουν;» (Το Βήμα, 
23/11/1997.) Δηλαδή, ο «ειρηνιστής» αρθρογράφος 
επιβεβαίωνε αθέλητα και σε όλη τη γραμμή τις από-
ψεις του Κονδύλη πως το ελληνικό σύστημα τελού-
σε ήδη υπό φιλανδοποίηση, υποστηρίζοντας ότι ακό-
μα και μια συζήτηση για την αμυντική θωράκιση της 
χώρας θα μπορούσε να προκαλέσει τη μήνι –και την 
αντίδραση προφανώς– των «Τούρκων στρατηγών»...

3 Βλ. και Γ. Καραμπελιάς, «Μια τάξη που αρνείται να υπε-
ρασπίσει τον τόπο της…», ό.π., σσ. 38-44.

Η ρήξη με τον εθνομηδενισμόΗ ρήξη με τον εθνομηδενισμό
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Ο 
διακηρυγμένος στόχος της Γερ-
μανίδας καγκελαρίου Μέρ-
κελ, να μην απομακρυνθεί ακό-
μη περισσότερο η «πολύτιμη» 

Τουρκία από τη νατοϊκή Δύση, μπορεί να 
μην επιτυγχάνεται ακόμη στον επιθυμητό 
βαθμό, όμως η Γερμανία το προσπαθεί με 
κάθε τρόπο. Ακόμη και με κίνδυνο, ο κυνι-
κός ρεαλισμός του Βερολίνου απέναντι στις 
αλλοπρόσαλλες και μεταλλασσόμενες διαθέ-
σεις του Ερντογάν, να εκληφθεί ως «ερντογα-
νοποίηση» της γερμανικής πολιτικής για την 
Τουρκία. 

Οι περυσινές φραστικές επιθέσεις και 
ύβρεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος 
γνωρίζει όσο κανείς άλλος να μεταμορφώ-
νεται επιτυχώς από μια ημέρα στην άλλη, με 
επίκεντρο στο ναζιστικό παρελθόν της Γερ-
μανίας, σταμάτησαν και έχουν πλέον ξεχα-
στεί. Γεγονός είναι όμως ότι, παρά τους λεο-
νταρισμούς και τις προσβολές της Άγκυρας, 
το επαίσχυντο γερμανοτουρκικό, προσφυγι-
κό ντηλ, συνεχίστηκε σχεδόν απρόσκοπτα, 
όπως και ότι συνολικά οι εξαγωγές της Γερ-
μανίας προς την Τουρκία αυξήθηκαν σημα-
ντικά και κατά την περίοδο ψυχρότητας της 
τελευταίας διετίας.      

Φαίνεται πως για τη Μέρκελ η γεωπο-
λιτική και οικονομική σημασία της Τουρκί-
ας είναι όντως τέτοιας σπουδαιότητας που, 
σύμφωνα με τον Γερμανό Επίτροπο Γκύντερ 
Έτινγκερ, η καγκελάριος θα ήταν διατεθει-
μένη γι’ αυτό «να πάει έρποντας στα γόνατα 
μέχρι την Άγκυρα», ως σύγχρονος Ερρίκος 
ο Δ΄. Στο πλαίσιο αυτού του «ρεαλισμού», η 
τουρκική εισβολή στη Συρία χαρακτηρίστη-
κε από τη Γερμανία απλώς ως μια «ρευστή 
κατάσταση», όπου πρέπει να ληφθούν υπό-
ψη τα «νόμιμα συμφέροντα ασφάλειας» της 
Τουρκίας, ενώ η σύλληψη των δύο Ελλήνων 
στρατιωτικών από τους Τούρκους υποβαθμί-
στηκε ως να μην υφίσταται. Επίσης, δεν είναι 
καθόλου τυχαίο που η διακαής επιθυμία της 
Άγκυρας για μια Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένω-
σης – Τουρκίας θα πραγματοποιηθεί τελικά 
στις 26 Μαρτίου στη Βάρνα της Βουλγαρί-
ας, μετά από πιέσεις της Μέρκελ και της γερ-
μανοκρατούμενης γραφειοκρατίας των Βρυ-
ξελών σε πολλά κράτη-μέλη της Ένωσης, τα 
οποία είχαν δηλώσει ανοιχτά απροθυμία. Ιδι-
αίτερα μάλιστα σε μια περίοδο που η Τουρ-
κία έχει εισβάλει στρατιωτικά στον «βούρκο» 
της Συρίας, παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο, 
δεν αναγνωρίζει εμπράκτως την ΑΟΖ κρά-
τους-μέλος της Ένωσης, απειλεί την Ελλάδα 
σχεδόν καθημερινά, ενώ παράλληλα έχουν 
αναβαθμιστεί και οι σχέσεις της με τη Ρωσία. 
Το γεγονός ότι το βασικό μελλοντικό διακύ-
βευμα της Ελλάδας, αλλά και της Σερβίας, εί-
ναι ο διακηρυγμένος τουρκικός αναθεωρη-
τισμός και ο ύστερος αλβανικός εθνικισμός, 
δεν είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, όπως φαίνε-

ται, για τη γερμανική εξωτερική πολιτική. Η 
αντιπαλότητα των μεγάλων δυνάμεων ΗΠΑ, 
Κίνας, Ρωσίας στα δυτικά Βαλκάνια εξελίσσε-
ται τελευταία εις βάρος της γερμανικής Ευ-
ρώπης, που συνεχώς χάνει σε αξιοπιστία και 
ισχύ, παρότι είναι πρώτη σε επενδύσεις στον 
εύθραυστο αυτό χώρο. Γι αυτό άλλωστε και η 
προσπάθεια του Βερολίνου σύμπραξης Γερ-
μανίας-Τουρκίας στα Δυτικά Βαλκάνια. Προ-
σπάθεια που αποτελεί και μια ιστορική συνέ-
πεια, η οποία έρχεται από την εποχή της γερ-
μανοτουρκικής «αδελφότητας των όπλων» 
των πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. 

Μπορεί οι ηγεμονικές βλέψεις της Γερ-
μανίας να έχουν δεχτεί πλήγμα κατά τους έξι 
μήνες ακυβερνησίας στο Βερολίνο, όμως «η 
απρόσκοπτη» γερμανοτουρκική συνεργα-
σία, μετά τη γερμανοτουρκική κρίση, λόγω 
και των συλλήψεων Γερμανών πολιτών στη 
Τουρκία, επανέρχεται σταθερά στις πρότερες 
ομαλές καταστάσεις. Η απελευθέρωση δύο 
Γερμανών δημοσιογράφων τουρκικής κατα-
γωγής ήρκεσε για να ξεκινήσει η αποκλιμά-
κωση των διαταραγμένων σχέσεων του πρό-
σφατου παρελθόντος. Το πρακτικό αποτέλε-
σμα ήταν, από τις 18 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι 
τον Ιανουάριο του 2018, μία ημέρα δηλαδή 
πριν την επίθεση της Τουρκίας στο Αφρίν, να 
δοθούν συνολικά τριάντα μία άδειες για εξα-
γωγή πολεμικού υλικού στην Τουρκία. Οι 
αδειοδοτήσεις ξεκίνησαν δηλαδή μετά την 
απελευθέρωση του δημοσιογράφου Μεσάλ 
Τολού τον περασμένο Δεκέμβριο και πριν 
αυτήν του Ντενίζ Γιουτζέλ, η οποία έγινε στα 
μέσα του περασμένου Φεβρουαρίου. Πρό-
κειται σαφώς για μια επαίσχυντη συμφωνία, 
παρά τις γερμανικές διαψεύσεις, που προφα-
νώς θα έχει συνέχεια. Επίκεντρο του γερμα-
νοτουρκικού ντηλ, στην παρούσα φάση, εί-
ναι οι στρατιωτικοί εξοπλισμοί. Η τουρκική 

κυβέρνηση σχεδιάζει, για παράδειγμα, την 
κατασκευή χιλίων αρμάτων μάχης τύπου 
Αλτάι, αξίας περίπου επτά δισεκατομμυρί-
ων ευρώ, με συνεργασία της τουρκικής εται-
ρείας BMC και της γερμανικής Rheinmetall. 
Ήδη από το 2016, οι δύο εταιρείες ίδρυσαν 
από κοινού τη RBSS, με έδρα την Άγκυρα, 
στην οποία οι Γερμανοί κατέχουν το 40% και 
αναμένουν την άδεια της νέας, τέταρτης γερ-
μανικής κυβέρνησης υπό τη Μέρκελ, για να 
ξεκινήσουν την παραγωγή. 

Μια τέτοια μαζική πώληση όπλων, σε 
μια επιθετική και σταθερά αυτονομούμενη 
προεδρική δικτατορία, όπως η Τουρκία του 
Ερντογάν, δείχνει ασφαλώς ότι, για τη γερμα-
νική πολεμική βιομηχανία, τα ανθρώπινα δι-
καιώματα και οι επεκτατικοί πόλεμοι δεν πε-
ριλαμβάνονται στην ατζέντα της. Ούτε ασφα-
λώς και σε αυτήν της γερμανικής κυβέρνη-
σης που επιτρέπει τέτοιες συναλλαγές, κα-
θώς είναι σαφές ότι, πρωτίστως, αυτό που 
μετρά γι’ αυτήν, είναι η αύξηση των κερδών 
των γερμανικών επιχειρήσεων και η δυνα-
τότητα που της δίνεται να παρουσιάζει στον 
γερμανικό λαό ένα όντως τεράστιο ΑΕΠ και 
να προπαγανδίζει με επιτηδειότητα το θεμε-
λιώδες ψέμα : «Ευημερία για όλους»! 

Στο πλαίσιο αυτό, οι προτροπές των κομ-
μάτων της γερμανικής αντιπολίτευσης, και 
ιδιαίτερα της Αριστεράς (die Linke) προς την 
καγκελάριο ότι, αντί να υποβαθμίζει κυνικά 
την υπαρξιακή τουρκική απειλή και επιθε-
τικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο και στη 
Μέση Ανατολή και να προσαρμόζει την πο-
λιτική της στις διαθέσεις του «σουλτάνου» 
της Άγκυρας, θα έπρεπε απλώς να επιμεί-
νει σε «πολιτικές αξιών και αρχών», φαντά-
ζει σαν ένα ακόμα παράδειγμα ιδεαλιστικής 
προσέγγισης, που συχνά κάνει τα πράγματα 
ακόμα χειρότερα.

     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ     ΔΙΕΘΝΗ

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Μια τέτοια μαζική πώληση όπλων, σε μια επιθετική και σταθερά αυτονομούμενη 
προεδρική δικτατορία, όπως η Τουρκία του Ερντογάν, δείχνει ασφαλώς ότι, για τη 

γερμανική πολεμική βιομηχανία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι επεκτατικοί πόλεμοι 
δεν περιλαμβάνονται στην ατζέντα της.

Γερμανοτουρκικά ντηλ
«ρεαλισμός», πέρα από αξίες και αρχές!

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

Καρλ Πολάνυι

Η εφεύρεση του εμπορίου

Αγορά, χρήμα και Δημοκρατία 
στην αρχαία Ελλάδα
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Για να ερμηνεύσει κανείς τα απο-
τελέσματα των ιταλικών γενικών 
εκλογών, δεν έχει παρά να δει την 
κατανομή των ψήφων στο Μιλάνο. 
Το Δημοκρατικό Κόμμα (PD) –η κατ’ 
όνομα Αριστερά– πέτυχε καλά απο-
τελέσματα στο κέντρο της πόλης, 
δηλαδή σε μία από τις πιο εύπο-
ρες ιταλικές περιοχές. Ταυτόχρο-
να, τα προάστια ψήφισαν τη Λέγκα, 
ένα ρατσιστικό και σοβινιστικό κόμ-
μα. Στο Τορίνο και τη Ρώμη, το Κίνη-
μα των Πέντε Αστέρων κέρδισε τις 
φτωχότερες περιοχές των πόλεων, 
το δε PD τις πλουσιότερες.

Μ 

ε πολλούς τρόπους αυ-
τές οι εκλογές έφεραν 
τελικά ένα άθλιο τέλος 
στην αργή, μα αμείλι-

κτη, παρακμή της Αριστεράς. Έχει 
καταστεί ασήμαντη. Από το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου, το άλλοτε μεγα-
λύτερο στον δυτικό κόσμο κομμου-
νιστικό κόμμα (PCI), έχει κάνει μια 
νεοφιλελεύθερη στροφή που έχει 
καταστρέψει τις ρίζες του και έχει 
απομακρύνει τους παραδοσιακούς 
του ψηφοφόρους. Οι λιγοστές νίκες 
του  –το 1996 και το 2006– κερδή-
θηκαν δύσκολα, υπήρξαν αποσπα-
σματικές και είχαν το κόστος μιας 
διαρκούς δεξιάς μετατόπισης, κα-
θώς απαιτούσαν τον σχηματισμό ετε-
ρόκλιτων συμμαχιών που στόχευαν 
στο να σταματήσουν τον Μπερλου-
σκόνι. Ήταν στο πνεύμα των καιρών 
στην Ιταλία, όπως και αλλού, και κα-
θώς εκτυλισσόταν η παγκόσμια εξά-
πλωση της νεοφιλελεύθερης ηγε-
μονίας, τα σοσιαλδημοκρατικά κόμ-
ματα να ασπάζονται τον Τρίτο Δρό-
μο, αγωνιζόμενα να κερδίσουν τον 
μέσο ψηφοφόρο μέσα σε αυτό που 
έμοιαζε ένα συμπαγές διπολικό πο-
λιτικό σύστημα.

Όμως αυτό θα αποτελέσει κα-
ταστροφική επιλογή σε μια χώρα η 
οποία δεν απολαμβάνει την οικονο-
μική μεγέθυνση και την πιστωτική 
επέκταση της υπόλοιπης Ευρώπης. 
Δεν υπήρξε διόγκωση της μεσαίας 
τάξης, που θα μπορούσε να ωθήσει 
τα κόμματα προς πιο προοδευτικές 
πολιτικές. Αντιθέτως, εμφανίζεται 
μια χρόνια δυσφορία, μια αυξανόμε-
νη δυσαρέσκεια στις τάξεις όλο και 
περισσότερων χαμηλόμισθων και 
ευέλικτων εργαζομένων, άνεργων 
νέων και νεόπτωχων. Όπως στη Γαλ-
λία, όπου το Εθνικό Μέτωπο αντικα-

τέστησε το PCF (Γαλλικό Κομμουνι-
στικό Κόμμα) στις φτωχοποιούμενες 
βιομηχανικές ζώνες, έτσι και η δε-
ξιά Λέγκα του Βορρά μαζεύει τα κομ-
μάτια από την εργατική τάξη του βορ-
ρά, το άλλοτε προπύργιο του PCI, η 
οποία αποστασιοποιείται πια από την 
παραδοσιακή Αριστερά.

Τα πράγματα χειροτέρεψαν με 
την οικονομική κρίση και τα επακό-
λουθά της. Η συσσωρευμένη δυσα-
ρέσκεια για το κατεστημένο ξέσπα-
σε, ήδη από το 2013, με μια κανονι-
κή εξέγερση, όταν συνασπισμένες 
η κεντροαριστερά και η κεντροδε-
ξιά συγκέντρωσαν λιγότερες από 
τις μισές ψήφους επί του συνόλου 
των ψηφοφόρων. Το απογοητευτικό 
για το PD αποτέλεσμα οδήγησε στο 
τέλος της μετακομμουνιστικής με-
τριοπαθούς ηγεσίας και απέβη υπέρ 
του Ματέο Ρέντσι, ενός αντισυμβατι-
κού τυχοδιώκτη, ο οποίος, δανειζό-
μενος τη ρητορική των Πέντε Αστέ-
ρων, επιτίθεται στην παλιά πολιτι-
κή κάστα που διηύθυνε το κόμμα. 
Ήταν μια αλλαγή προς το χειρότερο. 
Το πολιτικό σχέδιο του Ρέντσι προ-
σβλέπει –με λιγότερη όμως επιτυ-
χία– στην αλά Μακρόν ανάδυση του 
ριζοσπαστικού κέντρου που θα επα-
νενώσει το καθεστώς έναντι της λα-
ϊκιστικής απειλής. Οι υπερφιλελεύ-
θερες μεταρυθμίσεις του, ιδιαίτερα 
όσον αφορά την αγορά εργασίας, 
έσπρωξαν τη σοσιαλδημοκρατική 
πτέρυγα έξω από το κόμμα.

Η πλούσια και 
μορφωμένη τάξη

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων 
εκλογών απλώς επιβεβαιώνουν τα 
νέα χαρακτηριστικά του δήθεν προ-
οδευτικού PD. Οι Δημοκράτες είναι 
το μόνο αυθεντικά ταξικό κόμμα, 
του οποίου οι ψηφοφόροι αποτελού-
νται, ως επί το πλείστον, από εύπο-
ρους ανώτερης μόρφωσης. Μόνο το 

8% των ανέργων και το 12% της ερ-
γατικής τάξης ψήφισε το PD. Ακόμα 
πιο ενδιαφέρον είναι πως, λιγότερο 
από το ένα τρίτο των ψηφοφόρων 
του PCI του 1988, ψήφισαν το PD το 
2018. Θα ήταν λάθος όμως να κα-
τηγορηθεί μόνο ο Ρέντσι γι’ αυτό το 
καταστροφικό αποτέλεσμα. Σε όλη 
την Ευρώπη, τα παραδοσιακά σο-
σιαλιστικά και σοσιαλδημοκρατικά 
κόμματα υποχωρούν, με τη μονα-
δική εξαίρεση των Εργατικών του 
Κόρμπιν, που καταφέρνουν να συ-
γκεντρώσουν τις ψήφους τόσο των 
εύπορων Λονδρέζων, όσο και των 
σπουδαστών, των ανέργων και των 
εργατών του αγγλικού βορρά.

Η νέα τους εκλογική βάση αποτε-
λεί τον καθρέφτη της πολιτικής τους 
κουλτούρας. Μιλούν για αγορές και 
για «υπεύθυνη» οικονομική πολιτι-
κή – ποτέ όμως για εκμετάλλευση, 
μισθούς και ανισότητα. Θεωρούν δε-
δομένη την ψήφο της εργατικής τά-
ξης και προσπαθούν, ασπαζόμενοι 
μια ιδεολογία υπέρ των αγορών, να 
κατακτήσουν την ψήφο των μεσαί-
ων. Αυτή όμως η ιδεολογία έχει με-
ταβάλει δραματικά το κοινωνικό και 
οικονομικό τοπίο. Ακραία ανισότη-
τα και φτώχεια διαβρώνουν τη με-
σαία τάξη και καθιστούν την πορεία 
προς το κέντρο μια επιλογή αυτοκτο-
νίας. Τόσο η εργατική τάξη, όσο και 
αυτή η ίδια η δυτική μεσαία τάξη, εί-
ναι οι πραγματικοί χαμένοι της πα-
γκοσμιοποίησης και έχουν γίνει συ-
χνά πικρόχολοι και λιγότερο ήπι-
οι απ’ όσο ήταν. Πρόσφατες εκλογι-
κές και πολιτικές τάσεις δείχνουν 
πως το εκλογικό αποτέλεσμα εξαρ-

τάται τώρα και από τα πολιτικά άκρα 
και την προσπάθεια να κερδηθούν οι 
ψήφοι των ανθρώπων που έχει αφή-
σει πίσω της η νεοφιλελεύθερη πα-
γκοσμιοποίηση, την οποία η καθε-
στωτική Αριστερά υποστήριξε τυφλά. 
Ο Τραμπ κέρδισε την προεδρία αρπά-
ζοντας τις πολιτείες της «ζώνης της 
σκουριάς», ενώ στην Αγγλία, τόσο οι 
Εργατικοί, όσο και οι Τόρρυς, απο-
μακρύνθηκαν από το κέντρο υιοθε-
τώντας πιο λαϊκιστικές πλατφόρμες 
– από το Brexit μέχρι τις εθνικοποι-
ήσεις. Στην Ιταλία, τα αντισυστημικά 
κόμματα συγκέντρωσαν περισσότε-
ρο από το 50% των ψήφων.

Σε αντίθεση με χώρες όπως οι 
ΗΠΑ, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, 
η Ισπανία και η Πορτογαλία, στην 
ψήφο διαμαρτυρίας στην Ιταλία δεν 
υπάρχει κάποια σημαντική αριστε-
ρή εκπροσώπηση. Το κόμμα Ελευ-
θερία και Ισότητα, της παλιάς ηγεσί-
ας του PD, απέτυχε παταγωδώς, συ-
γκεντρώνοντας μόλις το 3% των ψή-
φων. Πιο ανησυχητικό είναι το γε-
γονός πως αποτελούν απλώς ένα 
καλύτερο αντίγραφο του PD, πηγαί-
νοντας σχετικά καλά στους ιδιοκτή-
τες ανώτερης μόρφωσης, ενώ ταυ-
τόχρονα είναι σχεδόν απόντες στις 
φτωχές αστικές περιοχές. Αυτό δεν 
αποτελεί έκπληξη. Αφού υιοθέτη-
σαν όλων των ειδών τις φιλελεύθε-
ρες πολιτικές, συγκυβέρνησαν με 
τον Μπερλουσκόνι και έδωσαν την 
υποστήριξή τους σε τεχνοκρατικές 
κυβερνήσεις, δεν μπορούν πια να 
θεωρούνται αξιόπιστοι συνομιλη-
τές της εργατικής τάξης. Ακόμα κι 
ο ηγέτης της Ελευθερίας και Ισότη-

τας, ο πρώην πρόεδρος της Γερου-
σίας Πιέτρο Γκράσσο, έχει το προ-
φίλ ενός μετριοπαθούς ηγέτη: πρώ-
ην δικαστικός, διώκτης της μαφίας 
με άριστα διαπιστευτήρια ως δημό-
σιος λειτουργός, αλλά χωρίς άμεση 
πολιτική εμπειρία. Η Ελευθερία και 
Ισότητα διέγνωσε σωστά τη διάψευ-
ση των προσδοκιών του προοδευ-
τικού εκλογικού σώματος από τον 
Ρέντσι, αλλά απέτυχε να καταλάβει 
πως οι Ιταλοί θέλουν μια ξεκάθα-
ρη ρήξη με το παρελθόν και όχι μια 
βελτιωμένη και πιο ευπρόσωπη εκ-
δοχή του κατεστημένου.

Το Κίνημα 
των Πέντε Αστέρων 

Το Κίνημα των Πέντε Αστέρων, 
από τη μεριά του, έχει την κλασική 
εκλογική σύνθεση μιας ριζοσπα-
στικής αριστερής δύναμης, πετυχαί-
νοντας μια σαρωτική νίκη στις φτω-
χότερες περιοχές της χώρας, όπως 
και στους νέους ψηφοφόρους, ενώ 
πήρε το 50% των ψήφων των ανέρ-
γων. Αξιοποίησε το διάχυτο κλί-
μα απογοήτευσης από την πολιτι-
κή τάξη και έδωσε εκπροσώπηση 
στην οικονομική ανασφάλεια του 
εκλογικού σώματος, δεσμευόμενο 
να καθιερώσει ένα γενικό βασικό 
εισόδημα, μια σημαντική υπόσχεση 
σε μια χώρα που πλήττεται από με-
γάλη ανεργία και με ένα διαρκώς 
συρρικνούμενο σύστημα κοινωνι-
κής πρόνοιας. Το PD δεν έχει καμία 
αναφορά στην κοινωνική πρόνοια 
στο πρόγραμμά του.

Παρ’ όλα αυτά, η ατζέντα των 
Πέντε Αστέρων απέχει πολύ από 
την αντίστοιχη μιας ριζοσπαστικής 
δύναμης. Η αφήγησή τους, όπως 
εκείνη των Ποδέμος και του κι-
νήματος Όκιουπαι, είναι χτισμένη 
πάνω στην αντίθεση του λαού με 
την ολιγαρχία. Αυτή όμως η ολιγαρ-
χία εκλαμβάνεται μόνον ως μια δι-
εφθαρμένη πολιτική «κάστα». Οι-
κονομικά ζητήματα όπως η εργασία 
και οι κεφαλαιοκρατικές σχέσεις, η 
ανισότητα ή και ο ίδιος ο καπιταλι-
σμός, απουσιάζουν. Αποτελούν μία, 
μάλλον λαϊκή, μα κεντρώα πολιτι-
κή δύναμη – αρκετά καιροσκοπική 
ώστε να καπελώνει οποιαδήποτε 
δημοφιλή διαμάχη, αλλά χωρίς κα-
μία φιλοδοξία να αλλάξει ή έστω να 
μεταρρυθμίσει το σύστημα...

Μετάφραση: 
Σπύρος Σπυρόπουλος 

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ

Ιταλία: Η Αριστερά του τίποτα...
Του Nικόλα Μελόνι

οι ιταλικές εκλογές και η κατρακύλα του δημοκρατικού Κόμματος

Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών απλώς 
επιβεβαιώνουν τα νέα χαρακτηριστικά του δήθεν 

προοδευτικού PD. Οι Δημοκράτες είναι το μόνο αυθεντικά ταξικό 
κόμμα, του οποίου οι ψηφοφόροι αποτελούνται, ως επί το πλείστον, 

από εύπορους ανώτερης μόρφωσης. 

“ 
Οι εκλογές έφε-

ραν τελικά ένα 

άθλιο τέλος στην 

αργή, μα αμείλι-

κτη, παρακμή της 

ιταλικής Αριστε-

ράς...
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     ΔΙΕΘΝΗ

Γάλλοι, Ιταλοί ή Βρετανοί, έχουν 
ενταχθεί στο κουρδικό κίνημα 
είτε λόγω ιδεολογικής συμπά-
θειας είτε για να πολεμήσουν 
εναντίον των τζιχαντιστών  του 
Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) και δεν 
προτίθενται να εγκαταλείψουν 
την πόλη που απειλείται με πο-
λιορκία.

Λ 
ίγο πάνω από επτά εβδο-
μάδες από την έναρξη της 
επίθεσής τους, ο τουρκι-
κός στρατός και τα συρι-

ακά συμπληρώματά του   –ισλαμιστι-
κές ομάδες που προέκυψαν από την 
ένοπλη εξέγερση– βρίσκονταν, την 
Τετάρτη 14 Μαρτίου, στις πύλες της 
κουρδικής πόλης Αφρίν. Περικυ-
κλώνοντας την πόλη από ανατολικά 
και δυτικά, οι επιτιθέμενοι δήλωσαν 
ότι αφήνουν ανοιχτή μια οδό διαφυ-
γής για τους αμάχους, ενώ οι Κούρ-
δοι μαχητές που υπερασπίζονται το 
Αφρίν διαβεβαιώνουν ότι ετοιμάζο-
νται για μακρόχρονο αγώνα μέσα 
στην πόλη. Στις τάξεις τους βρίσκε-
ται μια μικρή ομάδα μαχητών από 
τη Δύση, ορισμένοι από τους οποί-
ους σκοπεύουν να παραμείνουν επί 
τόπου, τη στιγμή που η πλήρης πε-
ρικύκλωση του Αφρίν και των κα-
τοίκων του θα μπορούσε να ολο-
κληρωθεί.

«Η κατάσταση είναι κρίσιμη. Ό, 
τι κι αν συμβεί, εγώ θα μείνω μέ-
χρι το τέλος με τους άλλους συντρό-
φους που, όπως και εγώ, δεν θέ-
λουν να εγκαταλείψουν τους Κούρ-
δους φίλους τους», δήλωσε την 
Τρίτη το απόγευμα ο Βρετανός εθε-
λοντής Τζέιμι Τζάνσον. Όπως και 
δεκάδες άλλοι Δυτικοί μαχητές, ο 
Τζέιμι Τζάνσον εντάχθηκε στις τά-
ξεις των συριακών κουρδικών δυ-
νάμεων για να πολεμήσει την ορ-
γάνωση του Ισλαμικού Κράτους. 
Συνεχίζει σήμερα τον αγώνα του 
συμμετέχοντας στην υπεράσπιση 
του κουρδικού θύλακα του Αφρίν, 
που βρίσκεται στη βορειοδυτική 
Συρία.

Όταν ο τουρκικός στρατός και 
τα συριακά συμπληρώματά του ξε-
κίνησαν την επιχείρησή τους στο 
Αφρίν, ο Βρετανός εθελοντής ετοι-
μαζόταν να εγκαταλείψει τη Συρία. 
Η Ράκκα, η πρώην πρωτεύουσα 
του Ισλαμικού Κράτους, είχε πέ-
σει και, στην περιοχή των συνόρων 
Ιράκ-Συρίας, οι τελευταίοι τζιχαντι-
στικοί θύλακες είχαν σχεδόν εξου-

δετερωθεί από τις κουρδικές δυνά-
μεις. «Ήμουν έτοιμος να φύγω από 
τη Συρία, αλλά η τουρκική επίθε-
ση στο Αφρίν με έπεισε να μείνω 
και να συνεχίσω τον αγώνα», λέει 
ο Τζέιμι Τζάνσον. «Αυτός ο πόλε-
μος δεν έχει καμία σχέση με εκεί-
νον  που διεξαγάγαμε εναντίον του 
Ισλαμικού Κράτους. Παρά τις ικα-
νότητες αντίστασης των Κούρδων, 
στρατιωτικά έχουμε ξεπεραστεί». 

Μια μονάδα 
ενσωματωμένη στις 
κουρδικές δυνάμεις

Οι Δυτικοί εθελοντές που εντά-
χθηκαν στις γραμμές άμυνας των 
Κούρδων στο Αφρίν ίδρυσαν μια 
ολοκληρωμένη μονάδα που ενσω-
ματώθηκε στις κουρδικές δυνάμεις 
και ονομάστηκε «Αντιφασιστικές 
δυνάμεις του Αφρίν» (ΑΔΑ), των 
οποίων το μέγεθος δεν επιθυμούν 
να αποκαλύψουν. Στη σελίδα του 
φέισμπουκ των ΑΔΑ, που άνοιξε 
λίγο μετά την έναρξη των επιχειρή-
σεων, τα μέλη της παρουσιάζονται 
ως «μια στρατιωτική ομάδα αρι-
στερών επαναστατών που υπερα-
σπίζονται το Αφρίν και τον λαό του 
ενάντια στην εισβολή του τουρκι-
κού κράτους και των σαλαφιστών 
συμμάχων του».

Μεταξύ των Δυτικών που προ-
σχώρησαν στις κουρδικές δυνά-
μεις από την αρχή του αγώνα τους 
εναντίον του Ισλαμικού Κράτους, 
εκείνοι που πήγαν στη Συρία, κι-
νούμενοι αποκλειστικά από την 
επιθυμία να πολεμήσουν κατά των 

τζιχαντιστών, σταδιακά ξεπεράστη-
καν τόσο σε αριθμό όσο και σε βαθ-
μό εμπλοκής από ανθρώπους με 
πιο αγωνιστικό προφίλ, οι οποίοι 
συμμερίζονται, τουλάχιστον εν μέ-
ρει, τις ιδέες του κουρδικού κινή-
ματος.

Στα εδάφη που ελέγχουν αυτές 
οι δυνάμεις στη βόρεια Συρία, το 
κουρδικό κίνημα εμφανίζεται ως 
φορέας ενός πρωτότυπου πολιτι-
κού μοντέλου, βασισμένου σε μια 
μορφή αυτοδιαχείρισης, που προ-
ωθεί την ισότητα μεταξύ ανδρών 
και γυναικών και τη συνύπαρξη 
ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές 
και θρησκευτικές κοινότητες της 
περιοχής. «Μεταξύ των εθελοντών 
που παρέμειναν μετά την πτώση 

της Ράκκας, υπάρχουν εκείνοι που 
ήταν ήδη ευαίσθητοι στις ιδέες του 
κινήματος στην Ευρώπη και άλλοι 
που διαμορφώθηκαν επί τόπου ή 
που επιθυμούν να συνεχίσουν από 
αλληλεγγύη με τους ανθρώπους 
που συνάντησαν εδώ», λέει ο Βρε-
τανός εθελοντής Τζέιμι Τζάνσον.

Τρεις επίσημα 
διαπιστωμένοι νεκροί 
μεταξύ των Δυτικών 

εθελοντών
Πολλοί ξένοι εθελοντές έχουν χά-
σει τη ζωή τους από την αρχή της 
τουρκικής επίθεσης. Ο θάνατος 
στη μάχη τριών Δυτικών εθελο-
ντών έχει ανακοινωθεί επίσημα. 
Μεταξύ αυτών, ένας ελευθεριακός 
ακτιβιστής από τη Βρετάνη, ο Ολι-
βιέ Λε Κλενς, γνωστός με το πολε-
μικό ψευδώνυμο Κένταλ Μπρεζχ, 
σκοτώθηκε στις 10 Φεβρουαρί-
ου, σε μια αεροπορική επίθεση της 
Τουρκίας. Είχε αγωνιστεί σε πολ-
λά μέτωπα εναντίον του ISIS και 
ενστερνίστηκε το πολιτικό σχέδιο 
του κουρδικού κινήματος και των 
συμμάχων του στη Συρία. Οι αλλο-
δαποί που βρίσκονται σε περιοχές 
ελεγχόμενες από τις κουρδικές δυ-
νάμεις στη Συρία δεν περιορίζονται 
σε στρατιωτικά καθήκοντα. Ορι-
σμένοι δρουν και πολιτικά. Αυτή 
είναι η περίπτωση μιας Γαλλίδας 
εθελόντριας, που χρησιμοποιεί το 
ψευδώνυμο Μαρία, η οποία πήγε 
στο Αφρίν με αφορμή την Παγκό-
σμια Ημέρα Δικαιωμάτων των Γυ-
ναικών, στις 8 Μαρτίου, και κατέ-

γραψε σε βίντεο μια μαρτυρία.
Ακτιβιστές της τουρκικής Αρι-

στεράς εκπροσωπούνται επίσης 
στις τάξεις των ξένων που βρίσκο-
νται σήμερα στο Αφρίν. Για έναν 
από αυτούς, ο οποίος ακούει στο 
πολεμικό ψευδώνυμο Ντεβρίμ 
Μποτάν, ο αγώνας που διεξάγεται 
ενάντια στον τουρκικό στρατό στο 
Αφρίν είναι η συνέχιση της ριζι-
κής του αντιπαράθεσης με την κυ-
βέρνηση της Άγκυρας. «Οι κουρδι-
κές δυνάμεις μού πρόσφεραν την 
επιλογή να αγωνιστώ ή όχι ενά-
ντια στις δυνάμεις της χώρας κατα-
γωγής μου. Συμφώνησα να μείνω, 
γιατί, για μένα, ο ISIS και το τουρ-
κικό κράτος έχουν την ίδια ιδεολο-
γία», μας λέει.

« «Όσοι ήθελαν να φύγουν, 
μπόρεσαν να το κάνουν. Εμείς εί-
μαστε εδώ για να μείνουμε και να 
αγωνιστούμε όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο», λέει από το κέντρο της 
πόλης του Αφρίν ένας Ιταλός μα-
χητής, που δανείζεται το κουρδικό 
ψευδώνυμο Τεκοσέρ. Γοητευμένος 
από τις ιδέες του κουρδικού κινή-
ματος, ζει την πρώτη στρατιωτική 
εμπειρία του. «Θα αντισταθούμε!», 
διαβεβαιώνει ένας πιο έμπειρος 
μαχητής, επίσης Ιταλός, που ακού-
ει στο πολεμικό ψευδώνυμο Ντιλ-
σόζ, σε ένα χωριό κοντά στην πρώ-
τη γραμμή του μετώπου.

 «Δεν ξέρουμε ακόμη εάν ο 
τουρκικός στρατός και οι πολιτο-
φυλακές των τζιχαντιστών θα προ-
σπαθήσουν να εισέλθουν στις αστι-
κές περιοχές. Οι δυνάμεις που 
υπερασπίζονται το Αφρίν προ-
ετοιμάζονται για μάχες δρόμου, 
αλλά είναι πιθανό να αποφασί-
σουν να βομβαρδίσουν μαζικά 
την πόλη», εξηγεί ο δεύτερος Ιτα-
λός εθελοντής. «Οι δυνάμεις που 
μας επιτίθενται υποστηρίζονται 
από έναν στρατό του ΝΑΤΟ, αλλά 
η ιδεολογία τους είναι μια τζιχα-
ντιστική ιδεολογία», λέει: «Πολε-
μούσα το ΙΚ στην ανατολική Συ-
ρία πριν εγκατασταθώ στο Αφρίν. 
Αυτή η τουρκική επίθεση ενισχύ-
ει τους εχθρούς μας και, αν πέσει 
το Αφρίν, δεν θα πρέπει να εκπλα-
γούμε αν μελλοντικά υπάρξει ένα 
νέο Μπατακλάν στην Ευρώπη». 

* Le Monde | 14.03.2018 
Μετάφραση: Χριστίνα Σταμα-

τοπούλου

Του Αλάν Καβάλ*

στα εδάφη που ελέγχουν αυτές οι δυνάμεις στη βόρεια συρία, το κουρδικό κίνημα εμφανίζεται ως 
φορέας ενός πρωτότυπου πολιτικού μοντέλου, βασισμένου σε μια μορφή αυτοδιαχείρισης, που προωθεί την 
ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και τη συνύπαρξη ανάμεσα στις διάφορες εθνοτικές και θρησκευτικές 

κοινότητες της περιοχής.

Δυτικοί εθελοντές στο Αφρίν
σκοπεύουν να παραμείνουν «μέχρι το τέλος» μαζί με τις κουρδικές δυνάμεις

“ 
οι δυτικοί εθελο-

ντές που εντάχθη-

καν στις γραμμές 

άμυνας των Κούρ-

δων στο αφρίν 

ίδρυσαν μια ολο-

κληρωμένη μονά-

δα που ονομάστη-

κε «αντιφασιστι-

κές δυνάμεις του 

αφρίν» 
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Της Κούρτιας το γεφύρι!
Το γεφύρι του Νούτσου!

Της Πέτρανης το γεφύρι, της Πλά-
κας, της Τατάρνας!

Η καμάρα της Κριεστόβας!
Λα πούντια Νουάουα, λα πούντια 

Βιάκλι!
Της Άρτας το γεφύρι!

Το γεφύρι της Κυράς!
Του Εβραίου, της Νονούλως, του 

Πασά ... 

Μ 

ονότοξα, δίτοξα, πολύ-
τοξα γεφύρια! Γεφύρια 
ηπειρώτικα· που πάει 
να πει λίθινες βέργες, 

τροχιές δέους, να προσπαθούν να 
ζεύξουνε το …άπειρο! Πέτρινα όλα 
τους και θολωτά, κουρασανόχτι-
στα, για να καλύψουν μιαν ανάγκη 
προέκτειναν τη φύση! Κι όλα αυτά 
στην Πίνδο, όπου ανέκαθεν η επι-
κοινωνία σήμαινε περιπέτεια, ταξί-
δι επικίνδυνο…

Αλλά μιλάνε τα πετρογέφυρα 
πια; Νομίζω πως μάλλον αλλιώς 
θα έπρεπε να τεθεί το ερώτημα: αν 
ακούμε εμείς τι λένε τα γεφύρια. 
Γέροι πια αυτά, εξακολουθούν να 
φλυαρούν και μάλιστα σοφά….

Σήμερα μας προσκαλούν κυ-
ρίως να μη βαλτώσουμε, να περά-
σουμε στις απέναντι όχθες, όπου ο 
καθένας μας μπορεί να βρει αυτό 
που επιθυμεί, να επιδιώξει αυτό 
που επιθυμεί. Το θέμα είναι να τα 
διαβούμε τελικά τα γεφύρια. Πι-
στεύω δηλαδή πως, σαν ποιήματα 
που είναι τα ίδια, έχουν πει, αιώνες 
πριν, αυτό που υπονόησε ο Καβά-
φης με την «Ιθάκη» του. Παραδε-
κτό από όλους πως έχουμε να κά-
νουμε με σύμβολα… 

Από την άλλη μεριά, όντας μνη-
μεία, φέρουν μνήμες απ’ το παρελ-
θόν που μπορούν να προτείνουν 
ανθρώπινους τρόπους για το μέλ-
λον. Να γίνω πιο σαφής, αναφέρο-
ντας μία παράμετρό τους. Πρόκει-
ται για έργα ανθρώπων, οι οποίοι, 
μη έχοντας τα απαραίτητα μέσα, 
τις πολλές γνώσεις, δεν ξέπεσαν 
ενεργώντας αλαζονικά. Απεναντί-
ας, οι λαϊκοί μαστόροι –γι’ αυτούς 
μιλάμε– συμβιβάστηκαν σοφά με 
τις επιταγές του περιβάλλοντος 
και έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν: ζεύξεις 
που εξακολουθούμε να θαυμάζου-
με και σήμερα που γεφυρώνονται 
θάλασσες!

Τα γεφύρια, όντας ακριβώς 
έργα έντιμου συμβιβασμού με τη 
φύση, έχοντας προεκτείνει ουσια-
στικά τη φύση, κάλυψαν τη συγκε-
κριμένη ανάγκη διέλευσης των 
ποταμιών με θετικό πρόσημο ψυ-
χικά. Μην το υποτιμούμε αυτό -χρή-
σιμα σε πρακτικό επίπεδο, αλλά 
ταυτόχρονα χωρίς να ενοχλούν αι-
σθητικά! Νομίζω πως ένας τέτοιος 
συνδυαστικός στόχος είναι ζητού-
μενο στην εποχή μας και τα πετρο-
γέφυρα συνιστούν, αποτελούν, ένα 

καλό μοντέλο…
Αλλά, κακά τα ψέμματα, πώς 

τα έχουμε μεταχειρειστεί έως σή-
μερα τούτα τα αριστουργήματα, τις 
πέτρες τις πετούμενες επάνω απ’ 
τα νερά;

Αρκετά νωρίς, ήδη από τις αρ-
χές της δεκαετίας του 1960, οι γει-
τονικές βαλκανικές χώρες, ειδι-
κά οι δυτικές, συνειδητοποιώντας 
τον μνημειακό χαρακτήρα των πέ-
τρινων γεφυριών τους, προχώρη-
σαν στην πλήρη καταγραφή, μελέ-
τη και έκδοσή τους με επιστημονι-
κούς όρους. Πλήρως η κάθε δη-
μοκρατία της ενιαίας τότε Γιουγκο-
σλαβίας, σε ικανοποιητικό βαθμό 
η γειτονική Αλβανία, έχουν τελειώ-
σει το έργο τους και ωφελιμιστικά 
πλέον –τουριστικά κ.λπ.– εκμε-
ταλλεύονται τα γεφύρια τους. Εδώ, 
την ίδια περίοδο, δυστυχώς τίποτα. 
Τα γεφύρια δεν αντιμετωπίζονταν 
ως μνημεία και οι ανακηρύξεις 
τους σε διατηρητέα –αν εξαιρέσου-
με την περίπτωση της Άρτας–  ήταν 
μηδαμινές.

Είχα την τύχη –έτσι μόνο μπορώ 
να χαρακτηρίσω την προσωπική 
μου περιπέτεια, περιπέτεια ζωής– 
να ξεκινήσω την καταγραφή και 
μελέτη των γεφυριών της Ηπείρου, 
της Πίνδου γενικότερα, στις αρ-

χές της δεκαετίας του 1980. Αναμ-
φισβήτητα –μου έχει αποδειχτεί 
αυτό– είναι η περιοχή με τις περισ-
σότερες και καλύτερες κατασκευ-
ές του είδους. Δεν είναι υπερβολή 
λοιπόν να θεωρηθεί, η Ήπειρος, η 
κατ’ εξοχήν χώρα των γεφυριών – 
οι ιδιαιτερότητές τους μπορούν να 
συγκροτούν ρυθμό! Αυτό, ως από-
λυτα τεκμηριωμένη διαπίστωση…

Μέσα στον ευρύτερο χώρο της 
Ηπείρου, έχω καταγράψει –με όλα 
όσα τούτος ο όρος πρέπει να περι-
λαμβάνει– 1.353 πέτρινα τοξωτά 
γεφύρια. Και η έρευνα, φυσικά, συ-
νεχίζεται. Από αυτά, δυστυχώς, τα 
695 σήμερα έχουν καταρρεύσει. 
Στέκονται δηλαδή ακόμη όρθια 
λιγότερα από το 50 %. Το γεγονός 
πως τέτοια γεφύρια, πέτρινα, έχουν 
πάψει να κτίζονται από τη δεκαετία 
του 1950 –τα καθαρά λαϊκής τε-
χνοτροπίας από τις αρχές του 20ού 
αιώνα–, σε συνδυασμό με τη σημε-
ρινή σχεδόν πλήρη εγκατάλειψή 
τους, προϊδεάζουν για την τελική 
τους τύχη.  

Αναπόφευκτο έτσι, ύστερα από 
όσα θίξαμε, να ξαναεπανέρχεται 
το ερώτημα, απλώς με άλλη μορ-
φή: έστω την τελευταία στιγμή, αξί-
ζουν τούτα τα μνημεία χρηματοδό-
τησης για σοβαρές σωστικές επεμ-

βάσεις; Μιλάμε για σήμερα, την 
εποχή της κρίσης, είτε η τελευταία 
συνιστά σκληρή πραγματικότητα, 
είτε πονηρό άλλοθι για καθολική 
απραξία.

Αυτονόητη, θα πείτε, και καθο-
λικά καταφατική η απάντηση: ναι, 
αξίζουν. «Γι’ αυτές τις πέτρες πο-
λεμήσαμε…», ομολογούσε κάπο-
τε, διδακτικά προτρέποντας, ο Μα-
κρυγιάννης.

Ε, λοιπόν, από αυτό το σημείο, 
της απόλυτής μας δηλαδή συναί-
νεσης, αρχίζει και το πρόβλημα – 
κάπως έτσι καθίστανται επικίνδυ-
νες οι απόλυτες πλειοψηφίες. Γιατί 
στην ουσία, τότε, δεν κάνουμε τίπο-
τα περισσότερο, από το να εξουσι-
οδοτούμε τρίτους για τη λύση· τρί-
τους, ειδικούς επαγγελματίες μεν, 
με ή χωρίς εισαγωγικά, ανέρα-
στους δε –οι περισσότεροι– προς 
τα υπό σωτηρία μνημεία. 

Όχι, δεν είναι ρομαντική η προ-
σέγγισή μου· η διαπίστωση προ-
κύπτει εκ του αποτελέσματος. Αι-
τία; «Όλα είναι ίδια αν δεν τ’ αγα-
πάς», κατά το γνωστό τραγούδι. 
Και, πιστέψτε με, χωρίς σχετική 
παιδεία δεν αγαπάς ούτε τον εαυ-
τό σου. Ο καθείς με το όπλο του λοι-
πόν· γιατί, είτε μόνος είτε μαζί, ένας 
πρέπει να παραμένει ο στόχος: να 
σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ή, που 
είναι το ίδιο, να μη βαλτώσουμε. 
Και το πετρογέφυρο, σε τούτη την 
προτροπή, προβάλλει ως ο πιο πει-
στικός οδηγός, αρκεί να υπάρχει 
για να μας το υπενθυμίζει…

Τα γεφύρια της Ηπείρου, έτσι 
κι αλλιώς, καδραρισμένα πια στην 
αιωνιότητα του πλάτανου, έπαψαν 
να γεφυρώνουν τον χώρο. Μέχρι 
όμως να διαλυθούν εις τα εξ ων 
συνετέθησαν, θα συνεχίζουν, με τα 
παράξενα μισοσβησμένα ονόματά 
τους, να γεφυρώνουν, σε μια άλλη, 
ιδεατή διάσταση, τον χρόνο… 

Του Κωτσαρέλου το γεφύρι! 
Το γεφύρι της Πολυτσάς! Της Μαλ-

νίτσας το γεφύρι, της Βίγλας, του 
Γκρέτσι! 

Η καμάρα η Πατινή! 
Ούρα ε βιέτρα, ούρα ε Χοστέβα! 

Της Γκρίκας το γεφύρι! 
Το γεφύρι του Μίσιου! Γκέλιν μοστ! 
Της Βωβούσας, του Συγκούνη, του 

Αγά…

«Όλα είναι ίδια αν δεν τ’ αγαπάς», κατά το γνωστό τραγούδι. Και, πιστέψτε με, χωρίς σχετική 
παιδεία δεν αγαπάς ούτε τον εαυτό σου. ο καθείς με το όπλο του λοιπόν∙ γιατί, είτε μόνος είτε 

μαζί, ένας πρέπει να παραμένει ο στόχος: να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα ή, που είναι το ίδιο, να μη 
βαλτώσουμε.

“ 
Οι λαϊκοί μα-

στόροι συμβι-

βάστηκαν σοφά 

με τις επιταγές 

του περιβάλλο-

ντος και έφτια-

ξαν ό,τι έφτια-

ξαν: ζεύξεις που 

εξακολουθούμε 

να θαυμάζουμε 

και σήμερα!

                                                                             ΙΔΕΕΣ

Τα ηπειρώτικα γεφύρια
ως σύμβολα και κατασκευές, στην εποχή της πτώσης...

Του Σπύρου Ι. Μαντά
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Στα πενήντα χρόνια από τον Μάη 
του ’68 αφιερώνεται το ετήσιο 
Open Day της Στέγης Γραμμάτων 
και Τεχνών, μετατρέποντας  την 
«επαναστατική»  ζώνη της λεω-
φόρου Συγγρού σε πολιτισμικό 
υπερνεωτερικό Γούντστοκ!

Η 

Στέγη ανοίγει για 6η χρο-
νιά τις πόρτες της, «σε ένα 
event με ανατρεπτική διά-
θεση», διαβάζουμε στην 

ιστοσελίδα και ο νους  μας σχηματίζει 
την εικόνα μιας θεαματικής ανατρε-
πτικής Ντίσνεϋλαντ. Με μεγάλη ποι-
κιλία, από γαλλικό Μάη και Γκυ Ντε-
μπόρ, μέχρι άριες από πρότυπη κινε-
ζική επαναστατική όπερα και τραγού-
δια αμερικανικής διαμαρτυρίας.

Είναι εντέλει η ιδεολογική ενσω-
μάτωση του συλλογικού πλανητικού 
Μάη που συγκλόνισε τον κόσμο; Μέσα 
από μια διεργασία που οδηγεί στην πο-
λυπολιτιστική παραγωγή super foods 
συμβάντων, με δήθεν αντικομφορμι-
στική και «ευαίσθητη» παγκοσμιοποί-
ηση μέσω της τέχνης και της καινοτο-
μίας της «ανατροπής»; Ή είναι η φυσι-
ολογική απελευθέρωση και κατάλη-
ξη του εγγενούς ναρκισσισμού και της 
αποθέωσης του ατομισμού που ενυ-
πήρχαν στην πολιτισμική χλωρίδα του 
κινήματος; Εντέλει, οι γιάπηδες δεν 
ήταν οι χίπις που ξεστράτισαν, αλλά 
τα προϊόντα μιας προδιαγεγραμμένης 
πορείας; 

Νομίζω συμβαίνουν και τα δύο 
ταυτόχρονα. Για το πρώτο έχουν γρα-
φτεί πολλά. Το εμπόρευμα και το θέ-
αμα χωνεύει στο τεράστιο στομάχι του 
οτιδήποτε θα μπορούσε να του κάτσει 
στο στομάχι!

Το πνεύμα του ατομικισμού και 
το Γούντστοκ: ο αντικατοπτρισμός 

της μαζικής κοινωνίας!

Ήδη από τη δεκαετία του ΄70, ο αιρετι-

κός Αμερικανός στοχαστής Λουίς Μάμ-
φορντ, αμφισβητώντας τον μύθο της 
τεχνολογίας και τη μαζική κουλτού-
ρα, έθετε ουσιαστικούς προβληματι-
σμούς για τον «ελευθεριακό» χαρα-
κτήρα των εκδηλώσεων αντικουλτού-
ρας του ΄60. 

Το πολύπλευρο αυτό κίνημα απο-
τέλεσε πραγματικά τομή στην ιστορία, 
αλλά είναι εκείνη η πλευρά της νεα-
νικής μαζικής αντικουλτούρας που 
γεννά τις περισσότερες στρεβλώσεις. 
Γιατί, ενώ στην εποχή της οδήγησε 
στη χειραφέτηση από τον αυταρχισμό 
κάθε μορφής, κουβαλούσε ήδη στον 
πυρήνα του γενετικού υλικού του το 
ναρκισσιστικό υποκείμενο, τον ατομι-
κισμό που επιτάχυνε τη θεαματική και 
εμπορευματική κυριαρχία του καπιτα-
λισμού. Ιδιαίτερα, η ενσωμάτωση ενός 
νόου λίμιτς πνεύματος στην κυρίαρχη 
κουλτούρα, πολλαπλασιάζει τις επιρ-
ροές εκείνου του Μάη και ντύνει το μη-
δενιστικό σημερινό σύστημα με «αντι-
συμβατικά» ρούχα. Η διαβρωτική εν-
σωμάτωση βρήκε πρόσφορο έδαφος.

Ο Μάμφορντ ανήκει στη γενιά των 
αμφισβητιών που συνειδητοποίησαν 
τις αντιφάσεις της σύγχρονης κουλ-
τούρας του καπιταλισμού και προσπά-
θησαν να βρουν μια απελευθερωτική 
διέξοδο, μακριά από κολλήματα και 
εύκολες παραδοχές μοναδικής αλή-
θειας. Αποδομεί έννοιες, συμπεριφο-
ρές  και πολιτικές οι οποίες, ενώ αρ-
χικά αποδομούσαν τη μαζική κουλ-
τούρα και τον εμπορευματικό κατανα-
γκασμό, στην πορεία οικοδομούν την 
κυριαρχία της καπιταλιστικής θεαματι-
κής κοινωνίας.

Στο βιβλίο του «Ο μύθος της μη-
χανής / Β΄ μέρος – το πεντάγωνο της 
Ισχύος», μας λέει:

«Μαζική κινητοποίηση της νεο-
λαίας. Παρά την καλώς θεμελιωμένη 
ανικανοποίηση της νεώτερης γενιάς 
με τη ζωή που προσφέρει η τεράστια 
αφθονία της μεγατεχνικής κοινωνί-
ας, ο τρόπος εξέγερσής τους δείχνει 

πάρα πολύ συχνά ότι το Σύστημα Ισχύ-
ος τους έχει ακόμα υπό τον έλεγχό 
του : και αυτοί εκλαμβάνουν εσφαλ-
μένα τη νωθρότητα για απραξία και 
την ανευθυνότητα για απελευθέρω-
ση. Το λεγόμενο φεστιβάλ Γούντστοκ 
δεν ήταν αυθόρμητη έκφραση της χα-
ρούμενης νεολαίας, αλλά ένα αυστη-
ρά χρηματικώς κερδοφόρο εγχείρη-
μα, πονηρά υπολογισμένο για να εκ-
μεταλλευτεί την εξέγερση, την τυφλή 
λατρεία και τις ψευδαισθήσεις τους. Η 
επιτυχία του Φεστιβάλ βασίστηκε στην 
οιονεί τροπισμική έλξη που ασκούν 
οι τραγουδιστές και τα γκρουπ με τα 
«μεγάλα ονόματα», είδωλα που λαμ-
βάνουν κολοσσιαία ποσά στις προ-
σωπικές τους εμφανίσεις και από την 
πώληση δίσκων και κινηματογραφι-
κών ταινιών.

Με τη μαζική κινητοποίηση ιδιω-
τικών αυτοκινήτων και λεωφορείων, 
την κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
τη ρύπανση του περιβάλλοντος σε με-
γάλη κλίμακα, το Φεστιβάλ του Γού-
ντστοκ αντικατόπτριζε και μάλιστα με-
γέθυνε τα χειρότερα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα του συστήματος το οποίο 
πολλοί νέοι εξεγερμένοι δηλώνουν 
ότι απορρίπτουν και θέλουν να κατα-
στρέψουν. 

Το μόνο θετικό επίτευγμα αυτής 
της μαζικής κινητοποίησης ήταν, φαι-
νομενικά, η θερμή αίσθηση ακαριαίας 
φιλίας που παρήγαγε η στενή σωμα-
τική επαφή εκατό χιλιάδων σωμάτων 
που επέπλεαν στην αχλύ και τη ζάλη 
του χόρτου. Η σημερινή μας μαζόφρο-
νη, υπερπειθαρχημένη, αποπροσω-
ποποιημένη κουλτούρα δεν έχει τίπο-
τα να φοβηθεί από μια τέτοια αντίδρα-
ση – εξίσου μ’ αυτήν πειθαρχημένη, 
εξίσου αποπροσωποποιημένη, εξίσου 
υπό εξωτερικό έλεγχο. Τι είναι αυτό, 
αν όχι το Αρνητικό Σύμπλεγμα Ισχύ-
ος, που είναι συνδεδεμένο με αόρατα 
ηλεκτρόδια με το ίδιο κέντρο χρήμα-
τος-απόλαυσης;»

     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πάμε Μάη ’68; 

Στο Ωνάσειο, αδερφές μου, στο Ωνάσειο! 

Του Δημήτρη Ναπ.Γιαννάτου

Μ 
ια μεγάλη προσω-
πικότητα των κοι-
νωνικών επιστη-
μών και ιδιαίτερα 

της κοινωνιολογίας, ένας αδα-
μάντινος αγωνιστής  του προο-
δευτικού χώρου της πατρίδας 
μας, ένας ακέραιος μαχητής για 
ιδανικά έφυγε από κοντά μας. Η 
θλίψη μας για τη μεγάλη απώ-
λεια είναι σχεδόν αδύνατο να 
εκφραστεί με λόγια, όπως είναι 
δύσκολο  να συμπυκνώσεις σε 
λίγα λόγια το μέγεθος της επι-
στημονικής, πνευματικής και 
αγωνιστικής του προσφοράς. 
Χαρακτηριστικά ασυμβίβαστος 
σε ζητήματα αρχών, αποτελεί 
υπόδειγμα ατσάλινης αγωνιστι-
κής συνέπειας σε ιδεώδη πατρι-
ωτικά και κοινωνικά. Γι’ αυτό και 
δεν έτυχε να γίνει ποτέ βουλευ-
τής ή υπουργός, αν και το άξιζε 
και με το παραπάνω!
Υπήρξε ένας από τους κύρι-
ους εκφραστές του αντιστασια-
κού αγώνα κατά  της επτάχρο-
νης στρατιωτικής δικτατορί-
ας. Διώχθηκε και φυλακίστη-
κε από το δικτατορικό καθε-
στώς επί πολλά χρόνια. Μαζί 
με τον αείμνηστο Σάκη Καρά-
γιωργα, ήταν ένας από τους ου-
σιαστικούς αρχηγούς της Δημο-
κρατικής Άμυνας, της πιο ισχυ-
ρής αντιστασιακής οργάνωσης 
κατά της χούντας στο εσωτερι-
κό της χώρας. Αργότερα συνέ-
χισε να αγωνίζεται για τις δη-
μοκρατικές και  σοσιαλιστικές 
ιδέες από άλλα μετερίζια.  Μαζί 
επίσης με τον αείμνηστο Σάκη 
Καράγιωργα, δούλεψαν για την 
αναβάθμιση της Παντείου Σχο-
λής,  που αργότερα μετασχη-
ματίστηκε στο γνωστό μας Πά-
ντειο Παν/μιο Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών. Συνέ-
βαλε αποφασιστικά στην ίδρυ-
ση του πρώτου τμήματος κοι-
νωνιολογίας της χώρας μας στο 
προαναφερθέν παν/μιο. Ευρύ-
τερα υπήρξε ένας από τους βα-
σικούς θεμελιωτές της κοινω-
νιολογικής επιστήμης στη χώ-
ρα μας μεταπολιτευτικά, ιδιαίτε-
ρα σε σχέση με την ανάλυση του 
ελληνικού κοινωνικού σχηματι-
σμού και τα ζητήματα ανάπτυ-
ξης και υπανάπτυξης. Υπήρξε 
μαρξιστής, αλλά σε επίπεδο θε-
ωρίας  ποτέ δογματικός και μο-
νοδιάστατος. Πίστευε στην ανα-
νέωση της μαρξιστικής σκέψης, 
γι’ αυτό και ως μελετητής πα-

ράλληλα του Μαξ Βέμπερ πρό-
τεινε στα συγγράμματά του συ-
γκερασμό των κοινωνιολογικών 
προσεγγίσεων των  δύο αυτών 
μεγάλων κοινωνιολόγων. Έγρα-
ψε πάνω από τριάντα βιβλία και 
πλήθος επιστημονικών μελετών  
και άρθρων.
   Για μένα υπήρξε ο Δάσκαλος, 
ο συναγωνιστής, ο συνεργάτης 
ο συμπαραστάτης, ο Φίλος! Δεν 
ξέρω τι να πρωτοθυμηθώ από 
τις εγκάρδιες συζητήσεις μας 
και επαφές μας. Δεν ήταν λίγες 
φορές το χειμώνα που, κάνο-
ντας ορειβασία, τον έπαιρνα από 
το κινητό μου τηλέφωνο για να 
του πω, «Βασίλη, χαιρετισμούς, 
ή χρόνια πολλά, από χιονισμέ-
νες κορφές ή πλαγιές». Και απα-
ντούσε πάντα ενθουσιασμένος: 
«Πάντα τέτοια, πάντα τέτοια!» 
επιδοκιμάζοντας αυτή μου τη 
δραστηριότητα. Γιατί, κοντά στα 
άλλα, ο Βασίλης είχε και λεβε-
ντιά. Είναι δύσκολο να εκφράσω 
με λόγια την πυκνότητα και τη 
ζωντάνια αυτής της σχέσης μας, 
μέχρι τις τελευταίες μέρες που 
ιδωθήκαμε για τελευταία φορά 
και συζητήσαμε για τις εκλογές 
στην Κύπρο.
Το έργο και η δράση του Βασί-
λη Φίλια δεν μπορεί να περι-
ληφθεί σε ένα απλό βιογραφι-
κό. Η σημαντικότητα της προ-
σωπικότητάς του στεκόταν πά-
ντα παραπάνω από το αν συμ-
φωνούσες μαζί του ή όχι σε 
ορισμένες θέσεις του. Σ’ αυτό 
όμως που όλοι θα συμφωνού-
σαμε ήταν η απεριόριστη αγά-
πη του για την πατρίδα του, η 
διαρκής πνευματική του ενερ-
γητικότητα και δημιουργικότη-
τα  και το ότι ήταν «μαχητής που 
ήξερε να κρατάει Θερμοπύλες». 
    Δεν ξέρω αν η θλίψη μόνο ται-
ριάζει στην εκδημία  ενός αν-
θρώπου με το ανάστημα και το 
εκτόπισμα του Βασίλη Φίλια. Θα 
έλεγα ότι παράλληλα, ή και πε-
ρισσότερο, ταιριάζει, ως ύστατος 
χαιρετισμός, μια ατσάλινη υψω-
μένη γροθιά ενάντια σε κάθε εί-
δους σαπίλα που βρίσκεται γύ-
ρω μας! Μια ατσάλινη υπόσχε-
ση συνεχούς μάχης! Με τέτοια 
γροθιά επίτρεψέ μου να σε χαι-
ρετίσω, Βασίλη, πάλι από κά-
ποια κορφή!

Αθάνατος στη σκέψη και 
στις καρδιές μας!

Φίλιππος Νικολόπουλος

Αποχαιρετισμός στον
κορυφαίο καθηγητή και 
αγωνιστή Βασίλη Φίλια
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Η 

προσφορά των Ελλή-
νων της Κύπρου στους 
εθνικούς αγώνες της 
Μητέρας Πατρίδας εί-

ναι αναμφισβήτητη και διαχρονι-
κή. Παρά το πέρασμα πολλών κα-
τακτητών από τη Μεγαλόνησο σε 
διάφορες ιστορικές περιόδους, το 
ελληνορθόδοξο στοιχείο δεν λύγι-
σε· αντίθετα, με ζήλο πάντα συμμε-
τείχε, αγωνίστηκε, θυσιάστηκε στο 
πλευρό της υπόλοιπης Ελλάδας. 
Από την Παλιγγενεσία του ’21 μέχρι 
τον «ατυχή» πόλεμο του 1897 και 
το Μακεδονικό Αγώνα… Από τους 
Βαλκανικούς Πολέμους του 1912-
13 έως τη Μικρασιατική Εκστρατεία 
και το έπος της Πίνδου. Στο «Μεσο-
λόγγι το μικρό», μέσα στα πυρπο-
λικά του Κανάρη, στην Ταξιαρχία 
Σμολένσκη, στο Μπιζάνι, στον Σαγ-
γάριο, στην ελληνοαλβανική μεθό-
ριο οι υπόδουλοι Κύπριοι με αυτα-
πάρνηση συνέδραμαν στις απελευ-
θερωτικές προσπάθειες των αλύ-
τρωτων Ελλαδιτών αδελφών, είτε 
με αποστολή εθελοντών στρατιω-
τών είτε και με εράνους. 

Κατά την όλη σχετική έρευνα, 
εκτός από τις αδιαμφισβήτητες και 
εναργείς «ψηφίδες Ιστορίας» που 
ήλθαν στο φως, προέκυψε και ένα 
–άγνωστο στο ευρύ κοινό– λογοτε-
χνικό έργο… 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το 
μυθιστόρημα με πλήρη τίτλο, «Ο 
Μορφίτης Αβραάμ ή Η φιλική Εται-
ρεία. Φονική τις σκηνή παρά τη 
μονή του Αγίου Γεωργίου του Μα-
κρύ, εν Κύπρω», που δημοσιεύ-
θηκε σε έξι συνέχειες, την άνοιξη 
του 1874, στην εβδομαδιαία εφημε-
ρίδα «Κάιρον», εν Αιγύπτω. Κατά 

πάσα ένδειξη, ο συγγραφέας –του 
οποίου το όνομα δεν αναφερόταν 
στο κείμενο– ήταν ο Θεόδουλος Φ. 
Κωνσταντινίδης, ο κατοπινός θε-
μελιωτής της κυπριακής δημοσιο-
γραφίας. Δυστυχώς, η δημοσίευση 
διακόπηκε απότομα και ανεξήγητα.

Η υπόθεση διαδραματίζεται 
κατά τις παραμονές της ελληνικής 
Επανάστασης του 1821 αρχικά στο 
μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του 
Μακρύ, στη Λάρνακα, και κατόπιν 
στις κορυφές του κυπριακού Ολύ-
μπου. 

Αναλυτικότερα, η δράση ξεκι-
νάει στις αφροκέντητες ακτές της 
Λάρνακας, όπου αποβιβάζεται ο 
Χαράλαμπος Μάλης (μεταμφιε-
σμένος σε γέροντα μοναχό Γεράσι-
μο…) κομίζοντας απόρρητες οδηγί-
ες από τη Φιλική Εταιρεία. Εν συνε-
χεία, ο καλόγερος Γεράσιμος συνα-
ντάει τρεις φορές τον Αρχιεπίσκο-
πο (Κυπριανό) χωρίς, όμως, να τον 
πείσει να συμπράξει στα επαναστα-
τικά σχέδια (τουλάχιστον στο δημο-
σιευμένο τμήμα του μυθιστορήμα-
τος). Γιος του Μάλη είναι ο Αβραάμ 
Μορφίτης, ρωμαλέος και γιγαντό-
σωμος άνδρας, αρχηγός των «Κυ-
πρίων αρματολών». Λίγο μετά τη 
συνάντηση του Αβραάμ με τον Γε-
ράσιμο, ο τελευταίος δέχεται επί-
θεση τεσσάρων Τούρκων στρατιω-
τών. Επεμβαίνει όμως ο Μορφίτης 
και σκοτώνει τους τρεις. Το επόμε-
νο πρωί ο Αβραάμ συνοδεύει τον 
πατέρα του στο Τρόοδος. Το μυθι-
στόρημα διακόπτεται την ώρα που 
ο μοναχός Γεράσιμος (Χαρ. Μάλης) 
οραματίζεται το «φάσμα της Ελευ-
θερίας»…

Ο εντοπισμός και η έκδοση του 
ημιτελούς «Μορφίτου Αβραάμ» 
(βλ. παράρτημα περιοδικού Μι-

κροφιλολογικά, τ. 17,  2015, έρευ-
να-επιμέλεια Πέτρος Παπαπολυ-
βίου) έρχεται να συμπληρώσει τις 
γνώσεις μας και τη σχετική βιβλιο-
γραφία για τη λογοτεχνική πρόσλη-
ψη των γεγονότων του 1821 στην 
Κύπρο. Χαρακτηριστικότατη για το 
ύφος και το πνεύμα του κειμένου 
είναι η παράγραφος που ακολου-
θεί, η οποία παρουσιάζει την οπτα-
σία του Γεράσιμου –και τα μεγάλα 
κυπριακά διλήμματα της εποχής– 
λίγες βδομάδες πριν την έναρξη 
της ελληνικής επανάστασης…

«Η φαντασία του γέροντος κατά 
την στιγμήν εκείνην ήτο πλήρης εν-
θουσιασμού, τω εφαίνετο ότι έβλε-
πεν ένθεν μεν επί της Σαλαμίνος 
τον Ευαγόραν στήνοντα πέριξ του 
Πέρσου, όστις ως χείμαρρος πολυ-
τάραχος επέπιπτε κατ’ αυτής τους 
κρατερούς αιχμητάς του, ένθεν δε 
επί του Κιτίου τον Στωικόν γέροντά 
του· έβλεπεν εις το φως της σελή-
νης, πελώριον ανιστάμενον από 
του τάφου του φάσμα τι, γύρω του 
οποίου επλανώντο μυρίαι αστρά-
πτουσαι σκιαί και εκάλουν αυτό διά 
του ονόματος, Ελευθερία. Ελύσσα 
το φάσμα τούτο βλέπον μουσουλ-
μανικάς κιδάρεις· ανοίγον δε τας 
χείρας του ως πτέρυγας προς τους 
ουρανούς επέτα ανακράζον, “αν 
δεν δράξης τα όπλα, ποτέ πλέον, 
ποτέ επί σου δεν πατώ ω Κύπρος”, 
και έπειτα, μαύρα σκότη, έβλεπεν ο 
γέρων εξαπλούμενα επ’ αυτής και 
εν μέσω αυτών, περικεφαλαίας, 
ασπίδας και θώρακας, και λόγχας, 
και ήκουε συγκεκριμένας φωνάς 
και οιμωγάς και θρήνους πολλών 
θνησκόντων.»

ΠΗΓΗ: papapolyviou.com

ΙΣΤΟΡΙΑ

Bob Katsionis
«Prognosis & Synopsis»

Του Ιωάννη Μιχαλακόπουλου

«Ο Μορφίτης Αβραάμ»
Ένα κυπριακό μυθιστόρημα για το 1821

Κ 
αινούργιο solo 
instrumental album 
για τον πολυτάλαντο 
και αστείρευτο Bob 

Katsionis, πέμπτο κατά σειρά που 
κινείται βασικά σε melodic pro-
gressive-metal ορχηστρικούς 
ρυθμούς με τις ονομασίες των 
συνθέσεων να έχουν ως επί το 
πλείστον ελληνικές αναφορές.

Ο Bob Katsionis έχει σπου-
δαία προϋπηρεσία στον χώρο 
του μεταλλικού ροκ κυρίως φυ-
σικά με τους Firewind, ενώ με 
τους Outloud έχει κάνει αισθη-
τή την παρουσία του στον λεγό-
μενο χώρο του melodic hard 
rock και παράλληλα συμμετέ-
χει στους Serious Black, ενώ 
στο παρελθόν υπήρξε μέλος 
των Revolution Renaissance, 
Septic Flesh, Nightfall κ.ά. 
Επιπλέον έχει συνεργαστεί με τους 
epic power metallers, Kamelot 
στη σύνθεση των τελευταίων τρι-
ών album, συνυπέγραψε το εισα-
γωγικό θέμα του «The Quantum 
Enigma» των Epica και έχει συμ-
μετάσχει στη σύνθεση και παρα-
γωγή άλμπουμ πολυάριθμων συ-
γκροτημάτων και solo καλλιτε-
χνών της χώρας μας και όχι μόνο. 
Με το «Prognosis & Synopsis» ο 
σπουδαίος Έλληνας μουσικός κα-
ταφέρνει να αναδείξει έντονα και 
εμπνευσμένα τον μελωδικό τομέα 
των instrumental συνθέσεών του, 
βάζοντας σε δεύτερη μοίρα το βιρ-
τουόζικο κομμάτι, με συνέπεια να 
απολαμβάνουμε ολόκληρο το άλ-
μπουμ ακούραστα και χωρίς να 
βαρυγγωμούμε από τις περιττές 
επιδειξιoμανίες που κάνουν καλ-
λιτέχνες του ανάλογου μουσικού 
είδους.

Oι ενορχηστρωτικές εναλλα-
γές είναι σαρωτικές στις περισ-
σότερες συνθέσεις ειδικά μεταξύ 

πλήκτρων και κιθάρας και οι ρυθ-
μοί άλλοτε είναι ταχύτεροι και από 
τον άνεμο και άλλοτε γίνονται μία 
ιδανική μελωδική συμφωνία με 
χαρακτηριστικά τα «Prognosis» 
και «Secret Of The Nomads» 
όπου η καθηλωτική αρμονία συ-
ναντά την πομπώδη δημιουργία.

Στο «Prognosis & Synopsis» 
μπορείτε να ακούσετε θέματα 
που ξεκινούν από τον Vangelis, 
τον Jean Michel Jarre, τον Yanni, 
να συνεχίζεται με Emerson Lake 
and Palmer και Alan Parson 
Project και να ολοκληρώνεται με 
Dream Theater και Stratovarius! 
Αγαπημένες μου συνθέσεις είναι 
το δυναμικό «Tomorrow Starts 
Today», το απίθανο «Asymmetric 
Parallels», το εκπληκτικό «Aegean 
Sunset» και το καταιγιστικό 
«Synopsis» που τελειώνει σε jazz-
cool ύφος, ενώ υπάρχουν και συν-
θέσεις που άνετα θα μπορούσαν 
να είναι σε κάποιο soundtrack, 
μιας και στα «Dark Matter», «The 
Messenger» και «Amnesia» δια-
κρίνουμε ένα πιο κινηματογραφι-
κό στυλ γραφής.

Aξίζει να σημειώσουμε ότι 
ο ανεξάντλητος μουσικός παίζει 
σχεδόν όλα τα όργανα (κιθάρα, 
πλήκτρα, μπάσο) εκτός από τα τύ-
μπανα που συμμετέχει ο εξαίρετος 
Βαγγέλης Μωραΐτης.

Τέλος το album ηχογραφή-
θηκε τον περασμένο Αύγουστο 
μέσα σε δεκαπέντε ημέρες και εί-
ναι η δεύτερη κυκλοφορία της 
Symmetric Records, της δισκο-
γραφικής εταιρείας που ίδρυσε ο 
ίδιος ο Bob Κatsionis.

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες 
στο: https://bobkatsionis.band-
camp.com/album/prognosis-
synopsis

Φώτης Μελέτης

https://bobkatsionis.bandcamp.com/album/prognosis-synopsis
https://bobkatsionis.bandcamp.com/album/prognosis-synopsis
https://bobkatsionis.bandcamp.com/album/prognosis-synopsis
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Π 
ρόκειται για τη διδα-
κτορική διατριβή του 
Γ. Ρακκά για ένα σύγ-
χρονο και τόσο φλέ-

γον θέμα, τη μετανάστευση, που 
είναι εξαιρετικά κρίσιμο να το 
αντικρίσει κάποιος με την ψυ-
χραιμία και την απόσταση που 
απαιτεί η επιστημονική προσέγ-
γιση. Παρότι ο συγγραφέας τε-
λικά θα διατυπώσει τη δική του, 
την προσωπική του άποψη, αυτό 
δεν τον εμποδίζει να την τεκμηρι-
ώσει με το αναγκαίο εννοιολογι-
κό πλαίσιο, αλλά και το απαραί-
τητο εμπειρικό υλικό. Η απου-
σία του δευτέρου θα είχε ως συ-
νέπεια να κτίσει πάνω στο κενό, 
ενώ η απουσία του πρώτου θα 
καθιστούσε αδύνατη την κατανό-
ηση της πραγματικότητας. 

Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο συγ-
γραφέας θα ερευνήσει τις σύγ-
χρονες, αλλά και τις παλαιότε-
ρες διαστάσεις της μετανάστευ-
σης, θα αναζητήσει τους λόγους 
που μεγάλα ανθρώπινα σύνο-
λα εγκαταλείπουν τη γενέθλια 
γη τους για να επιχειρήσουν να 
βρουν την τύχη τους σε άλλα 
μέρη. Τα αποτελέσματα και οι 
συνέπειες είναι πολλαπλά. Για 
παράδειγμα, η χρήση της χαμη-
λά αμειβόμενης εργασίας απο-
τρέπει την τεχνολογική καινο-
τομία και τις επενδύσεις εντάσε-
ως κεφαλαίου. Η μετανάστευ-
ση υποκαθιστά θέσεις εργασίας 
που δεν είναι ελκυστικές για τον 
εγχώριο πληθυσμό, καλύπτο-
ντας πραγματικά κενά, ή, σε άλ-
λες περιπτώσεις, χρησιμοποιεί-
ται για τη συμπίεση των μισθών; 
Ο συγγραφέας αναφέρεται στην 
έρευνα του καθηγητή του Χάρ-

βαντ Ρ. Πάτμαν όπου, «όσο μεγα-
λύτερος είναι ο βαθμός πολυπο-
λιτισμικής οργάνωσης μιας κοι-
νωνίας, τόσο μικρότερη κοινω-
νική εμπιστοσύνη υπάρχει όχι 
μόνον μεταξύ των διαφορετικών 
κοινοτήτων, αλλά και εντός τους» 
(σελ. 77). 

Το μεγαλύτερο πρόβλημα 
είναι η μετακίνηση προς την Ευ-
ρώπη μεγάλων μουσουλμανι-
κών πληθυσμών, που δεν έχουν 
διάθεση να ενσωματωθούν στις 
δυτικές κοινωνίες και, αντίθετα, 
ασπάζονται τις πιο ριζοσπαστι-
κές εκδοχές του ισλάμ. Έτσι, δη-
μιουργούν αποκλειστικούς κοι-
νωνικούς χώρους μεγάλης ανο-
μίας, που πιέζουν τα εγχώρια 
λαϊκά στρώματα. Τα τελευταία 
ενισχύουν άλλοτε τις ηπιότερες 
και άλλοτε τις πιο σκληρές μορ-
φές ακροδεξιάς. Από τη χώρα 
μας το διάστημα 1955-1974 
έφυγαν περίπου 1.083.706 άτο-
μα, ορισμένες μάλιστα χρονιές 
ο πληθυσμός μειωνόταν, αφού 
οι μεταναστεύσεις υπερέβαι-
ναν τις γεννήσεις. Όμως η με-
τανάστευση των Ελλήνων μετά 
το 2009 αφορά κυρίως ανθρώ-
πους υψηλού συνήθως μορφω-
τικού επιπέδου, δημιουργώντας 
μια συσσωρευμένη ζημιά 15,5 
δισ. ευρώ. 

Το μεγαλύτερο μέρος της ελ-
ληνικής αριστεράς επέδειξε μια 
εξαιρετική τυφλότητα όσο και 
εμμονή σε ιδεολογικές προκα-
ταλήψεις, που την εμπόδισαν να 
δει την πραγματικότητα, με απο-
τέλεσμα να ωφεληθεί η Χρυσή 
Αυγή, ένα κόμμα που πριν την 
κρίση δεν ξεπερνούσε το 0,25%, 
ενώ πλέον σε ορισμένες συνοι-

κίες κινείται σε διψήφια νούμε-
ρα. Ο λόγος είναι ότι η νομιμό-
τητα καταργήθηκε και το κράτος 
υποκαταστάθηκε από διάφορες 
συμμορίες. 

Συγκλονιστικές είναι εν προ-
κειμένω οι μαρτυρίες που χρη-
σιμοποιεί ο συγγραφέας, που 
δείχνουν ότι ένας ντόπιος πλη-
θυσμός, χαμηλού εισοδήματος 
(που σε κάποιες περιπτώσεις 
περιλάμβανε και μετανάστες 
πρώτης γενιάς) δέχτηκε τα ανε-
ξέλεγκτα κύματα μεταναστών 
που εκμηδένισαν κάθε ίχνος 
ασφάλειας και αυτοσεβασμού 
τους. Στις περιοχές όπως ο Άγι-
ος Παντελεήμονας, δεν υπήρ-
χε καθαριότητα, δεν υπήρχε 
ασφάλεια, ενώ συχνότατες ήταν 
οι επιθέσεις σε γυναίκες (βλέ-
πε τις συγκλονιστικές μαρτυρί-
ες σελ.180-190). Όλα αυτά τα 
γεγονότα συσκοτίστηκαν από 
ένα ρεύμα εθνοαποδόμησης-
εθνομηδενισμού που στεγά-
ζει ακραίους νεοφιλελεύθερους 
έως κομμάτια της λεγόμενης ρι-
ζοσπαστικής αριστεράς και του 
αντιεξουσιαστικού χώρου, που 
ομνύουν σε μια λογική αποκλει-
στικά ατομικών δικαιωμάτων. Ο 
συγγραφέας καταλήγει ότι η Ευ-
ρώπη –και η χώρα μας ειδικό-
τερα– θα πρέπει να απορρίψει 
τα δύο αντιθετικά παραδείγμα-
τα την ήπειρο-φρούριο και την 
ήπειρο-Βαβέλ και να οδηγηθεί 
σε περισσότερο ισορροπημένες 
λύσεις όντας ανοιχτή κυρίως σε 
πληθυσμούς πολιτιστικά συμ-
βατούς με αυτήν και μπορούν 
να οδηγήσουν στην «ουσιαστι-
κή βελτίωση της βιωσιμότητάς 
της» (σελ. 18).

Γιώργος Ρακκάς

Σύγχρονες Βαβέλ
Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα, συγκρούσεις:
Από τον Άγιο Παντελεήμονα στην προσφυγική κρίση

Εναλλακτικές Εκδόσεις , Αθήνα 2017

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

Ο 

Γ.Β. Δερτιλής είναι ένας με-
τριοπαθής ιστορικός, κυρίως 
της οικονομίας και κατά δεύ-
τερον των πολιτικών γεγονό-

των, συνεργάστηκε μάλιστα με ιστορικούς 
όπως ο Σ. Ασδραχάς στη συγγραφή πρω-
τότυπων μελετών. Καταλήγει πως δεν εί-
ναι το κράτος που δημιουργεί το ελληνι-
κό έθνος, αλλά το έθνος το κράτος. Βε-
βαίως λοιπόν ο ελληνισμός δεν δημιουρ-
γείται με την Επανάσταση του 1821, αλλά 
έχει μακρά ιστορική διαδρομή. Γράφει συ-
γκεκριμένα: «Ο εθνικισμός ήταν αναγκαί-
ος για το κράτος ήταν, όμως, και υπαρκτός 
και ιστορικά αναπόφευκτος, διότι προϋ-
πήρχε του κράτους, πολύ πριν το 1821. 
Προϋπήρχε ως αρχέγονο πατριωτικό αί-
σθημα στις συνειδήσεις των ελληνορθό-
δοξων και ελληνοφώνων της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας, της Επτανήσου και της 
διασποράς. Η διαμόρφωση αυτού του αι-
σθήματος, βαθμιαία και αργόσυρτη, ήταν 
το αποτέλεσμα μακραίωνης διαδικασίας. 
Οι απαρχές της ανάγονται στους βυζαντι-
νούς χρόνους (σελ. 339).

Ο Δερτιλής θεωρεί ως βασικό ση-
μείο την καθιέρωση στο Βυζάντιο, από 
την εποχή ήδη του Ηράκλειου, της ελλη-
νικής γλώσσας ως επίσημης γλώσσας 
(άλλωστε ο μεγαλύτερος πληθυσμός του 
ήταν ελληνόγλωσσος) του κράτους και η 
αναβίωση της αρχαιοελληνικής παιδεί-
ας (σ. 340). Ο χαρακτηρισμός, Έλληνες, 
απαλλαγμένος από τις θρησκευτικές συ-
μπαραδηλώσεις (παγανιστής) αφορούσε 
όλον τον ελληνόγλωσσο πληθυσμό (σελ. 
340). Ο Δερτιλής επισημαίνει ότι: «στην 
πολιτισμική στροφή είχε εμμέσως συντε-
λέσει και η ελληνική «κοινή» όπως είχε 
διαμορφωθεί, ως γλώσσα της Εκκλησί-
ας, στους προηγούμενους αιώνες» (σελ. 
340), ενώ «επί 1400 χρόνια, άλλωστε, 
όλοι οι ορθόδοξοι κληρικοί των βυζαντι-
νών και αργότερα των οθωμανικών επαρ-
χιών διορίζονταν από το Πατριαρχείο και 
ήταν ελληνόγλωσσοι» (σελ. 341). Ο 
Δερτιλής τονίζει ότι τα μέλη της βυζαντι-
νής ηγεσίας «είχαν επιπλέον αναπτύξει, 
μέσω των κλασικών κειμένων, μια ισχυ-
ρή πολιτισμική ταύτιση με την ελληνική 
Αρχαιότητα. Όπως ήταν φυσιολογικό, οι 
πιο συνειδητοί οπαδοί αυτής της ιδεολο-
γικής στροφής ήταν λόγιοι. Από αυτά τα 
στρώματα προέρχονται οι μαρτυρίες όσων 
θεωρούσαν εαυτούς όχι μόνον Ρωμαί-
ους ή Βυζαντινούς, αλλά και Έλληνες. Τέ-
τοιες μαρτυρίες απαντώνται από τον 9ο αι-
ώνα και πυκνώνουν τον 11ο αιώνα, όταν 
πλέον ο Μιχαήλ Ψελλός έδωσε συνεκτι-
κή μορφή στις πολλαπλές ταυτίσεις με 

την ελληνική Αρχαιότητα και τις αιτιολό-
γησε με σαφείς πολιτισμικούς όρους, με 
συγκεκριμένες αναφορές στην πλατω-
νική και νεοπλατωνική φιλοσοφία. Χρη-
σιμοποιούσε, εξάλλου, την αρχαϊζουσα 
γλώσσα που διαδιδόταν σε λόγιους κύ-
κλους ήδη από την εποχή των Πατέρων 
της Εκκλησίας και απείχε πολύ τόσο από 
την Κοινή των Ευαγγελίων όσο και από 
την δημώδη των υστεροβυζαντινών χρό-
νων»  (σελ. 341). Μάλιστα, μετά την πτώ-
ση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, «η ταύ-
τιση με το Γένος άρχισε να διαδίδεται ακό-
μη ευρύτερα ως συλλογική ταυτότητα. Η 
διαδικασία αυτή συνδέθηκε στενότατα με 
την θρησκευτική διαφοροποίηση των ελ-
ληνορθόδοξων από τον λίγο-πολύ «αλ-
λόθρησκο» και εχθρικό περίγυρό τους» 
(σελ. 345).

Ο Γ. Δερτιλής γράφει, «συμπερασματι-
κά και με άλλα λόγια, ο ελληνικός εθνικι-
σμός προϋπήρχε του ελληνικού κράτους 
ως συλλογική συνείδηση του Γένους και 
ως αρχέγονος πατριωτισμός. Στα τέλη του 
18ου αιώνα , η συνείδηση του ανήκειν στο 
«Γένος» μεταλλάσθηκε στην νεωτερική 
συνείδηση του ανήκειν σε ένα Έθνος και 
αυτή με την σειρά της καθοδήγησε το επα-
ναστατικό αίτημα για ανεξάρτητο Εθνικό 
κράτος» (σελ. 347).

Ο Δερτιλής εντοπίζει βιωματικές ταυτί-
σεις και ψυχικά θεμέλια του πατριωτισμού 
στην κοινή γλώσσα, στη θρησκεία, στον 
τόπο καταγωγής, στο κοινό μυθικό-ιστο-
ρικό παρελθόν (σελ. 348-349). Απαντώ-
ντας μάλιστα σε ιδεοληψίες που αναδύθη-
καν τις τελευταίες δεκαετίες γράφει: «Το 
ελληνικό κράτος του 1830 ή του 1840 
δεν θα μπορούσε ποτέ να «κατασκευά-
σει» χωρίς αυτά τα θεμέλια, εκ του μηδε-
νός, έναν εθνικισμό μαζικό και έναν αλυ-
τρωτισμό με μεγάλες απαιτήσεις θυσιών. 
Είναι άραγε δυνατόν ένας τέτοιος «εθνι-
κισμός της αυταπάρνησης» να δημιουρ-
γήθηκε αιφνιδίως και εκ του μη όντος;» 
(σελ. 350). Άλλωστε, η αρχέγονη αναζή-
τηση του ελληνικού έθνους δεν αποτελεί 
ελληνική ιδιαιτερότητα, ιδιοτυπία, αλλά 
κοινό στοιχείο όλων των ευρωπαϊκών 
εθνών (σελ. 351). Ο Γ. Δερτιλής θα εγκω-
μιάσει, ακολουθώντας σε αυτό το σημείο 
τον Κ.Θ. Δημαρά, τον Κ. Παπαρρηγόπουλο, 
το «μνημειώδες έργο του» (σελ.353), τον 
«έλλογο εθνικισμό του», που με «μεγα-
λειώδη τρόπο» κήρυξε την συνέχεια διά 
μέσου του Βυζαντίου, «εντάσσοντας, ανα-
ποφεύκτως, την ιστορία της Μακεδονίας 
στην ιστορική συνέχεια και κηρύσσοντας 
εναγωνίως την ενότητα στους σύγχρο-
νους Έλληνες» (σελ.353).

Γ. Β. Δερτιλής
Ιστορία του ελληνικού κράτους 1830-1920
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης,  2014
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Κάπου μέσα στο γιγάντιο ομο-
σπονδιακό αρχείο του Κό-
μπλεντς στη Γερμανία υπάρχει 
ένας φάκελος με εμπιστευτι-
κές αναφορές που αφορούν την 
υγεία του Αδόλφου Χίτλερ. 

Ο 

συντάκτης των επι-
στολών ήταν ο γραμ-
ματέας του ναζιστι-
κού κόμματος, Μάρ-

τιν Μπόρμαν, και το περιεχόμενό 
τους συνεχίζει να εκπλήσσει τους 
ερευνητές. Μία εξ αυτών γράφει τα 
εξής: «Το “φάρμακο” (τα εισαγω-
γικά στη λέξη φάρμακο ανήκουν 
στον Μπόρμαν) που ο «χοντρός» 
δίνει στον Φύρερ πρέπει να μετρι-
αστεί για το καλό της υγείας του. 
Κάθε μέρα που περνάει η κατάστα-
σή του χειροτερεύει». Οι αναφορές 
ξεκινούν από τις αρχές του 1944 
και δείχνουν ξεκάθαρα πως κάτι 
δεν πάει καλά με την πορεία της 
υγείας του Χίτλερ και, ταυτόχρονα, 
φαίνεται πως ο, υποτίθεται, πανί-
σχυρος γραμματέας του κόμματος, 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε γι’ αυτό.

Ποιος ήταν λοιπόν ο «χοντρός» 
και τι ήταν αυτό το «φάρμακο» που 
έδινε στον Χίτλερ και είχε τρομά-
ξει τόσο τον Μπόρμαν; Λαμβάνο-
ντας κανείς υπόψη του τον αριθμό 
των βιβλίων που έχουν γραφεί για 
το Γ’ Ράιχ και τον ηγέτη του, φαίνε-
ται πως οι επίσημοι ιστορικοί αγνό-
ησαν ή παρέβλεψαν το ζήτημα επί 
δεκαετίες και οι εν λόγω αναφορές 
παρέμειναν κλειδωμένες στο Κό-
μπλεντς. Όλα αυτά μέχρι που βρέ-
θηκε ένας μη ιστορικός συγγραφέ-
ας, που έψαχνε ακριβώς αυτό, δη-
λαδή να ρίξει φως στην εκπληκτι-
κά ταχεία επιδείνωση της υγείας 
του Χίτλερ προς το τέλος του πο-
λέμου, και τις αιτίες της. Το όνο-
μα του συγγραφέα ήταν Νόρμαν 
Όλερ και αναζητούσε υλικό για κά-
ποιο μυθιστόρημα, όταν βρήκε τις 
επιστολές του Μπόρμαν. Το υλικό 
ήταν απείρως καλύτερο από μυθι-
στόρημα και στην κυριολεξία απο-
γειώθηκε από άποψη πηγών, όταν 
βρέθηκαν τα ημερολόγια του «χο-
ντρού», που δεν ήταν άλλος από τον 
προσωπικό γιατρό του Χίτλερ, Θίο-
ντορ Μορέλ. Ο Όλερ είχε ένα επι-
πλέον προσόν που τον έκανε ειδι-
κό στη συγκεκριμένη έρευνα, διότι 
είχε υπάρξει χρήστης LSD και έκ-

στασης στις αρχές της δεκαετίας του 
΄90 και αναγνώρισε αμέσως τα χα-
ρακτηριστικά γνωρίσματα του βα-
ριά εξαρτημένου, στην «ασθένεια» 
του Χίτλερ.

Ο Μορέλ είχε αποκτήσει κά-
ποια φήμη τη δεκαετία του ’20 στο 
Βερολίνο λόγω των βιταμινούχων 
ενέσεων που παρείχε στους ασθε-
νείς του και γνώρισε τον Χίτλερ 
μέσω του προσωπικού του φωτο-
γράφου, Χάινριχ Χόφμαν. Εκεί-
νη την εποχή, ο Χίτλερ υπέφερε 
από οξείς πόνους στο στομάχι και 
ο οπορτουνιστής Μορέλ του προ-
σέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσί-
ες του δίνοντάς του Μουταφλόρ, 
ένα σκεύασμα με βάση τα βακτή-
ρια. Όταν η κατάσταση του Φύρερ 
βελτιώθηκε, ξεκίνησε μια αλληλε-
ξαρτώμενη σχέση μεταξύ των δύο 
που θα κρατούσε μέχρι το τέλος της 
ζωής του Χίτλερ. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι αυτό που τους έφερε κο-
ντά ήταν η αποξένωση. Ο Χίτλερ 
σταδιακά θα υποπτευόταν τους πά-
ντες εκτός από τον γιατρό του και ο 
Μορέλ βασιζόταν αποκλειστικά και 
μόνο στον Χίτλερ για τη διατήρηση 
της θέσης και των προνομίων του.

Τα πράγματα φαίνεται ότι άλλα-
ξαν ριζικά το 1941, όταν ο Χίτλερ 
αρρώστησε βαριά. Οι ενέσεις βιτα-
μινών δεν έκαναν πια τίποτε και ο 
Μορέλ χόντρυνε το παιχνίδι. Αρ-
χικά, ξεκίνησε τη χορήγηση μιας 
σειράς ενέσεων από ζωικές ορμό-
νες στον πιο διαβόητο χορτοφάγο 
της ιστορίας, για να καταλήξει στο 
«θαυματουργό» φάρμακο της επο-

χής, ονόματι Γιουκοντάλ. Αυτό 
που παρέλειψε να πει στον λατρευ-
τό του Φύρερ ήταν ότι το Γιουκο-
ντάλ (σήμερα ονομάζεται Οξυκο-
δόνη) ήταν εξαρτησιογόνο οπιούχο 
παρασκεύασμα και πρώτο ξαδερ-
φάκι της ηρωίνης, το κύριο χαρα-
κτηριστικό του οποίου ήταν η κα-
τάσταση ευφορίας που προκαλού-
σε στον λήπτη. Με τον καιρό ο Χίτ-
λερ θα λάμβανε δόσεις Γιουκοντάλ 
αρκετές φορές τη μέρα έχοντας με-
τατραπεί σε εξαρτημένο χρήστη, ο 
οποίος αναζητούσε τη δόση του για 
να «ανέβει» και να μπορεί να διευ-
θύνει τον πόλεμο. 

Η επίδραση των ενέσεων του 
Μορέλ ήταν εκπληκτική. Υπάρ-
χουν περιγραφές από το περιβάλ-
λον του Χίτλερ που κάνουν λόγο 
για «θαυματουργή αλλαγή». Τη μια 
στιγμή ο Φύρερ ήταν κάτωχρος και 
δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια 
του και την αμέσως επόμενη ήταν 
ευδιάθετος και έβγαζε ενθουσιώ-
δεις λόγους για την κατατρόπωση 
των εχθρών. Ο Μορέλ είχε μετα-
τραπεί σε σκιά του και ήταν πάντα 
κοντά με το βαλιτσάκι με τις σύριγ-
γες και τα φιαλίδια. Μετά δε τη βομ-
βιστική επίθεση εναντίον του, στις 
20 Ιουλίου 1944, ο Μορέλ ξέφυγε 
τελείως. Ο Χίτλερ είχε υποστεί ρήξη 
τυμπάνου και στα δύο αφτιά από 
την έκρηξη της βόμβας του Στάου-

φενμπεργκ. Για να καταπραΰνει 
τον πόνο, ο ανεκδιήγητος Μορέλ 
άρχισε να του χορηγεί, εκτός του 
Γιουκοντάλ, καθαρή κοκαΐνη, δύο 
φορές την ημέρα, φτιάχνοντας ένα 
απίστευτο κοκτέιλ σπίντμπολ ολυ-
μπιακών διαστάσεων, που κανονι-
κά θα μπορούσε να σκοτώσει άλο-
γο (σημειωτέον πως το ίδιο μίγμα 
έχει σκοτώσει τους Τζον Μπελού-
σι, Φίλιπ Σίμουρ Χόφμαν, Ρίβερ 
Φοίνιξ και πολλούς άλλους).

Το πράγμα είχε παραγίνει πά-
ντως και το φθινόπωρο του 1944 
έγινε μια προσπάθεια απομάκρυν-
σης του Μορέλ από το στενό περι-
βάλλον του Χίτλερ. Η όποια προ-
σπάθεια απέτυχε (προφανώς εκεί 
εστιάζεται και η αγανάκτηση των 
αναφορών του Μπόρμαν), διό-
τι ο Φύρερ δεν ήθελε να ακούσει 
κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν μπορούσε 
πια χωρίς τον Μορέλ και το «μαγι-
κό βαλιτσάκι» του και η κατάσταση 
έμεινε ως είχε. Το εκπληκτικό εί-
ναι ότι, όταν ο Χίτλερ διέσωσε τον 
Μουσολίνι από το Γκραν Σάσο το 
’43 και τον φυγάδευσε στη Γερμα-
νία, του δάνεισε για λίγο τον Μορέλ 
για να τον «αναζωογονήσει». Στο 
ημερολόγιο του δεύτερου αναγρά-
φονται οι παρατηρήσεις του για την 
εκπληκτική βελτίωση της υγείας 
του Ντούτσε, με σχόλια του τύπου: 
«Βελτίωση βαδίσματος, τρέχει ξανά, 

το πρήξιμο του ήπατός του υποχώ-
ρησε». Είναι λες και μιλάει για άλο-
γο αγώνων.

Προφανώς, όπως σε όλα τα 
ωραία πράγματα στη ζωή, μετά το 
ιλιγγιώδες ανέβασμα, έρχεται η κα-
τακόρυφη πτώση. Η κρίση για τον 
Χίτλερ, αλλά και για τον Μορέλ, 
ήρθε τον Φεβρουάριο του 1945. 
Η αμερικανική αεροπορία είχε μό-
λις κονιορτοποιήσει το εργοστάσιο 
παραγωγής του Γιουκοντάλ και η 
πόρτα για το αγαπημένο φάρμακο 
του Φύρερ έκλεισε για πάντα. Εί-
ναι προφανές ότι, μέσα στο παρα-
νοϊκό χάος των τελευταίων ημερών 
του Γ’ Ράιχ, ο Χίτλερ είχε ξεκάθα-
ρες ενδείξεις συνδρόμου στέρησης. 
Ο υπασπιστής του, Όττο Γκούνσε, 
ο οποίος θα έβαζε φωτιά στο πτώ-
μα του μετά την αυτοκτονία του, τον 
περιγράφει καμπουριασμένο, με τα 
σάλια του να τρέχουν ανεξέλεγκτα, 
να τσιμπά το δέρμα του χεριού του 
με ένα χρυσό τσιμπιδάκι. Δεν είναι 
ο μόνος. 

Υπάρχουν πολλές περιγραφές 
της χείριστης υγείας του Χίτλερ στο 
υπόγειο καταφύγιο της καγκελα-
ρίας, αλλά καμία ξεκάθαρη εξήγη-
ση για τα αίτιά της. Έχει υπάρξει η 
υπόθεση ότι έπασχε από την νόσο 
του Πάρκινσον, αλλά τα λεπτομερή 
ιατρικά του αρχεία δεν επιβεβαιώ-
νουν κάτι τέτοιο. Μάλλον ένα τζάν-
κι θα το καταλάβαινε καλύτερα: ο 
πόλεμος χάνεται, όλα γύρω καταρ-
ρέουν και δεν έχω να σουτάρω τη 
δόση μου. Αυτοκτονία να τελειώ-
νουμε!

Όσο για τον Μορέλ, το τέλος 
του ηγέτη του ήταν και το προσω-
πικό του τέλος. Χωρίς τον Χίτλερ 
ήταν ένα τίποτε και έχασε τα λογι-
κά του. Συνελήφθη από τους Αμε-
ρικανούς και ανακρίθηκε, αλλά δεν 
μπόρεσαν να βγάλουν κάτι από τις 
ασυναρτησίες που ξεστόμιζε και 
τον απελευθέρωσαν στο Μόναχο. 
Τον βρήκε μια Εβραία νοσοκόμα 
να περιφέρεται ξυπόλυτος και σε 
κακή κατάσταση και τον μετέφερε 
στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυ-
ρού του Τέγκερνζεε, όπου μια πα-
ραληρούσε αναφέροντας το όνομα 
του Χίτλερ και μια έπεφτε σε βαθιά 
σιωπή, για να πεθάνει ξεχασμένος 
απ’ όλους ένα χρόνο αργότερα.

Χάι Χίτλερ
οι εξαρτήσεις του Χίτλερ και ο Θίοντορ Μορέλ

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

“ 
Με τον καιρό ο 

Χίτλερ θα λάμβανε 

δόσεις Γιουκοντάλ 

αρκετές φορές 

τη μέρα έχοντας 

μετατραπεί σε 

εξαρτημένο χρήστη, 

ο οποίος αναζητούσε 

τη δόση του για να 

«ανέβει» και να 

μπορεί να διευθύνει 

τον πόλεμο. 

Τη μια στιγμή ο Φύρερ ήταν κάτωχρος και δεν μπορούσε να πάρει 

τα πόδια του και την αμέσως επόμενη ήταν ευδιάθετος και έβγαζε 

ενθουσιώδεις λόγους για την κατατρόπωση των εχθρών.
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ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

«Προτιμώ να κάνω εγώ τα 
θαύματα, παρά να περιμένω να 

γίνουν» 
Μαρία Μπράουν.

Η 

8η Μαΐου 1945 σήμα-
νε τη λήξη του Β΄ Πα-
γκόσμιου Πολέμου για 
τη Γερμανία, ενός πολέ-

μου που τη βρήκε μια καθημαγμέ-
νη χώρα. 7,8 εκατομμύρια, στρατι-
ώτες και πολίτες, νεκρούς Γερμα-
νούς (11% του πληθυσμού), ισο-
πεδωμένες πόλεις, αγροτική παρα-
γωγή διαλυμένη κατά 65%, το επί-
πεδο ζωής των Γερμανών να βρί-
σκεται κάτω και από αυτό της Με-
γάλης Κρίσης, χιλιάδες άστεγους 
και, τέλος, αλλά όχι ελάχιστο, για 
πρώτη φορά στη σύγχρονη ιστο-
ρία της με ξένες δυνάμεις να κυ-
ριαρχούν στα εδάφη της. Μάλι-
στα, οι πρώτες δεσμεύσεις της αφο-
ρούσαν στην καταβολή πολεμικών 
αποζημιώσεων σε μια σειρά χω-
ρών (αλλά όχι στην Ελλάδα), καθώς 
και στην καταστροφή 1500 μονά-
δων βαριάς βιομηχανίας. Το μέλ-
λον προβλεπόταν ζοφερό για τη 
χώρα. Όμως η λήξη του Β΄ Παγκό-
σμιου Πολέμου σήμανε ταυτόχρο-
να και την έναρξη της αντιπαράθε-
σης με τη Σοβιετική Ένωση, την κα-
λούμενη και ψυχροπολεμική περί-
οδο. Η στρατηγική των συμμάχων 
άλλαξε και μαζί με αυτήν και το 
μέλλον της Δυτικής πλέον Γερμα-
νίας. Η περίοδος που θα ακολου-
θήσει θα ονομαστεί το μεταπολε-
μικό οικονομικό θαύμα της χώρας. 

Ο Ράινερ Βέρνερ Φασμπίντερ 
πέθανε σε μικρή ηλικία, μόλις τρι-
άντα επτά ετών. Στον σύντομο βίο 
του αναδείχθηκε ως ένας από τους 
μεγαλύτερους Γερμανούς σκηνο-
θέτες, ενώ ταυτόχρονα υπήρξε σε-
ναριογράφος και θεατρικός συγ-
γραφέας. Το 1979, τριάντα περί-
που χρόνια μετά τη λήξη του Β΄ 
Παγκόσμιου Πολέμου, σκηνοθε-
τεί την ταινία, Ο Γάμος της Μαρί-
ας Μπράουν. Η ταινία αυτή έμελ-
λε να είναι η πρώτη μιας τριλογίας 
την οποία συμπλήρωναν οι ταινί-
ες Λόλα (1981) και Βερόνικα Φος 
(1982). Η τριλογία πραγματεύεται 
τη θέση της γυναίκας στη μεταπο-
λεμική Γερμανία. Αποτελεί βέβαια 
μια αλληγορία πάνω στις οικονο-
μικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 

σχέσεις που ξεδιπλώθηκαν αυτή 
την περίοδο, μια αλληγορία για την 
ιστορική πορεία της χώρας και για 
το πώς και γιατί αναδύθηκε μέσα 
από τους σωρούς των πτωμάτων 
και των ερειπίων. Αρκεί κάποιος 
να παρακολουθήσει την τριλογία 
για να συνειδητοποιήσει ότι η επί-
τευξη αυτού του οικονομικού θαύ-
ματος έγινε με σημαντικό κοινωνι-
κό κόστος και μέσα σε συνθήκες 
εξάρτησης και υποταγής, τουλάχι-
στον κατά τα πρώτα χρόνια. Το ση-
μαντικότερο όμως είναι ότι έγινε σε 
ένα πλαίσιο όπου η κοινωνία πο-
ρεύθηκε σε μια πλήρως ατομικι-
στική κατεύθυνση και με την κυρι-
αρχία του συνθήματος «Ο Θάνατός 
σου είναι η Ζωή μου».

Έτσι όπως πολύ χαρακτηριστι-
κά η Μαρία Μπράουν θα αναφέ-
ρει σε μια αποστροφή του ρόλου 
της, είναι αυτή που θα δημιουργή-
σει το δικό της θαύμα. Παντρεύεται  
ένα γερμανό στρατιωτικό το 1943 
σε ένα γάμο που διαρκεί μιάμιση 
μόλις μέρα. Την επόμενη κιόλας 
μέρα αυτός θα φύγει για το ρωσικό 
μέτωπο. Το τέλος του πολέμου την 
βρίσκει χωρίς νέα για την τύχη του 
συζύγου της αλλά αποφασισμένη 
να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί, ακό-
μη και χωρίς ηθικούς φραγμούς, 
προκειμένου να επιτύχει. Θα ξε-
κινήσει ως ερωμένη ενός αμερι-
κανού λοχία και θα φτάσει να ανα-
δειχθεί επαγγελματικά ως ερω-
μένη ενός βιομηχάνου. Είναι τότε 
που αναλαμβάνοντας τη Διεύθυν-
ση ουσιαστικά του εργοστασίου, 
δεν θα διστάσει να στραφεί ενάντια 
σε παλιούς φίλους, εργάτες πλέ-
ον, αποκλειστικά και μόνο με γνώ-
μονα την προσωπική της οικονο-
μική και κοινωνική επιτυχία. Για 
όλα αυτά βέβαια χρησιμοποιεί μη-
χανορραφίες και υιοθετεί στυγνές 

προσωπικές στάσεις. Η ατομική 
επιτυχία εξάλλου, ως αξία, εμπερι-
έχεται στον προτεσταντισμό. 

Καίτοι το συγκεκριμένο έργο 
είναι καθαρά κινηματογραφικό, ο 
Φασμπίντερ θα το διασκευάσει σε 
θεατρικό έργο, κάνοντας βέβαια τις 
αναγκαίες προσαρμογές. Θα είχε 
ενδιαφέρον να βλέπαμε τη μετα-
μόρφωση του σε θεατρική πρότα-
ση μιας και το ασφυκτικό πλαίσιο 
που περιγράφεται άκρως ικανο-
ποιητικά στην ταινία, δεν είναι σί-
γουρο ότι μπορεί να μεταφερθεί με 
την ίδια επιτυχία στο θέατρο. 

Ο Γιώργος Σκεύας επιλέγει 
να παρουσιάσει τη θεατρική εκδο-
χή της γνωστής ταινίας. Είναι ένα 

εγχείρημα δύσκολο το οποίο κου-
βαλά εύκολες παγίδες για τους λό-
γους που αναφέραμε πιο πάνω. 
Μεταφέρει στη σκηνή την κύρια 
δράση του έργου παραθέτοντας 
μας τις σχέσεις που διαδραματίζο-
νται στη Γερμανία, μέσω της Μα-
ρίας Μπράουν, τη συγκεκριμέ-
νη περίοδο. Όμως ο θεατής μέ-
νει με τη γεύση του ανολοκλήρω-
του. Αυτό το οποίο κυριαρχεί στην 
παράσταση είναι σαν μια αποτρε-
πτική απόσταση  να εμποδίζει την 
προσέγγιση του θεατή με την πα-
ράσταση. Αυτή η αποστασιοποίη-
ση δεν φαίνεται να προκύπτει από 
μία μπρεχτική σκηνοθετική επιλο-
γή όσο από μία εγγενή αδυναμία 

να μεταφερθεί η δυναμική της κι-
νηματογραφικής ταινίας σε θεα-
τρικό επίπεδο.  Το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα ανεβαίνουν αρκε-
τές διασκευές διηγημάτων, ταινιών 
και κειμένων τα οποία δεν εμπε-
ριέχουν ένα θεατρικό χαρακτήρα. 
Οι μεταφορές αυτές είναι δύσκο-
λες και επικίνδυνες. Όταν επιτυγ-
χάνουν απογειώνουν την πρωταρ-
χική αφετηρία, όταν αποτυγχάνουν 
την καταβυθίζουν. Δυστυχώς ή ευ-
τυχώς δεν είναι όλα θέατρο ούτε 
και μπορούν να γίνουν. 

Η Λένα Παπαληγούρα επω-
μίζεται τον ρόλο της ηρωίδας, Μα-
ρίας Μπράουν. Η εκφορά του λό-
γου της, αλλά και μέρος της κίνη-
σής της, αιφνιδιάζει. Είναι μια επι-
λογή, σκηνοθετική προφανώς, η 
οποία δεν γίνεται εύκολα αποδε-
κτή και λειτουργεί ξενίζοντας ή και 
κάποιες φορές ενοχλώντας τον θε-
ατή. Η πορεία της από την αφετη-
ρία, της αφελούς, μέχρι τον τερμα-
τισμό, της στυγνής Γερμανίδας, σί-
γουρα θα μπορούσε να αποδοθεί 
και με έναν διαφορετικό και σίγου-
ρα πιο θεατρικό τρόπο. Η ερμηνεία 
της εμπεριέχει τη στόφα της πολύ 
καλής ερμηνεύτριας, όμως σε κά-
νει να αναρωτιέσαι αν είναι περισ-
σότερο μία επίδειξη του θεατρι-
κού της ταλέντου, παρά μια πλή-
ρης απόδοση του χαρακτήρα της 
Μαρίας Μπράουν. Οι υπόλοιποι 
ηθοποιοί εξυπηρετούν τους ήρωες 
που αντιπροσωπεύουν μέσα από 
δίκαιες ερμηνείες, όμως το όλο εγ-
χείρημα φαίνεται να εμποδίζει αυ-
τές τις ερμηνείες να πάνε κάποια 
βήματα περαιτέρω και  να αναδει-
χθούν πιο ουσιαστικά. 

Στα συν της παράστασης οι φω-
τισμοί που βοηθούν το όλο εγχεί-
ρημα, τα εμβόλιμα ντοκουμέντα, 
που βοηθούν επίσης στην κατανό-
ηση της ιστορικής περιόδου, αλλά 
και η μουσική επένδυση, η οποία 
αναδεικνύει το τεταμένο  κλίμα των 
ημερών. Η παράσταση βοηθά τον 
θεατή να κατανοήσει πλήρως τις 
σχέσεις που εμπεριέχει το λεγόμε-
νο οικονομικό θαύμα της Γερμανί-
ας. Ίσως μια διαφορετική θεατρική 
πρόταση να τη βοηθούσε να απο-
δώσει καλύτερα τις εσωτερικές και 
ψυχολογικές διεργασίες που το συ-
νόδευαν. Σε αυτό άλλωστε συνει-
σφέρει το θέατρο. 

Το κόστος ενός «οικονομικού θαύματος»
ο «Γάμος της Μαρίας Μπράουν», του Γιώργου σκεύα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Θέατρο Οδού Κυκλάδων «Λευτέρης 
Βογιατζής» (Κυκλάδων 11 & Κεφαλληνίας, 
Κυψέλη)

Μετάφραση/Διασκευή: Γιώργος Σκεύας 
Σκηνοθεσία: Γιώργος Σκεύας 
Σκηνικά/Κοστούμια: Άγγελος Μέντης 
Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη 
Φωτογραφίες: Σταύρος Χαμπάκης 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Γιάννης Σαβουιδάκης

Παίζουν: Λένα Παπαληγούρα, Μάξιμος 
Μουμούρης, Γιάννης Νταλιάνης, Βαγγελιώ 
Ανδρεαδάκη, Γιώργος Συμεωνίδης, Νίκος 
Γεωργάκης 

Τιμές Εισιτηρίων: Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 
16€ κανονικό, 12€ φοιτητικό/ανέργων/
ΑμεΑ// Σάββατο και Κυριακή : 18€ κανονικό, 
12€ φοιτητικό/ανέργων / ΑμεΑ 

Παραστάσεις: Κάθε Τετάρτη στις 20:00// Κάθε 
Πέμπτη και Παρασκευή στις 20:30// Κάθε 
Σάββατο στις 21:00// Κάθε Κυριακή στις 19:00 



Αριθμός φύλλου 142      ΣΑΒΒΑΤΟ 17 Μαρτίου 2018 23

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Πρόσωπα και ιστορίες

Εντός ορίων (Insyriated)

Γ 
ιατί όχι ένα ντοκιμαντέρ, 
που όμορφα ξετυλίγει 
όψεις της ζωής, ως την 
απουσία που φέρνει ο θά-

νατος; Η Ανιές Βαρντά είναι, μαζί 
με τον Ζ. Λ. Γκοντάρ, οι παλαίμα-
χοι επιζώντες του κινηματογραφι-
κού νέου κύματος, που κατέγραψε 
την εισβολή του Μάη του ’68 στον 
κινηματογράφο. Ανθρωποκεντρική 
και περισσότερο ανοιχτή στο απρό-
βλεπτο της καθημερινότητας, απ’ 
ό,τι ο Γκοντάρ, η ενενηντάχρονη (!) 
Βαρντά ξαναγυρίζει σε μέρη και αν-
θρώπους που έχει συναντήσει στην 
υπερπενηντάχρονη πορεία της στο 
σινεμά. Μαζί με τον Ζε-Αρ (JR), έναν 
φωτογράφο και σκηνοθέτη, γεννη-
μένον το 1983 (!), τριγυρνούν στην 
επαρχιακή Γαλλία, για να κάνουν 
μια ταινία ακούγοντας τις ιστορίες 
απλών καθημερινών ανθρώπων. 
Γιατί, έξω από τα δραματικά πρό-
σωπα και τις γεμάτες ένταση και 
αγωνία ιστορίες, υπάρχει ευτυχώς 
η ρουτίνα της ζωής και της ειρήνης. 
Εδώ πιο κάτω θα ανατριχιάσουμε 
με τη ρουτίνα του πολέμου.

Η Ανιές, λοιπόν, και ο Ζε-Αρ 
συναντιώνται κάποτε στο εργαστή-
ρι του φωτογράφου και αποφασί-
ζουν να κάνουν μια ταινία μαζί. Χω-
ρίς συγκεκριμένη πλοκή και με 
θέμα τους ανθρώπους των μικρών 
χωριών – Visages villages, «πρό-
σωπα χωριά», είναι ο πρωτότυπος 
τίτλος. Ένα εγκαταλειμμένο χωριό 

ανθρακωρύχων στον βορρά, ένα 
χημικό εργοστάσιο υδροχλωρίου, 
φάρμες στον νότο, το λιμάνι της Χά-
βρης, ιδιαίτερο «χωριό» λιμενεργα-
τών από μόνο του, μια μικρή κω-
μόπολη χαμένη κάπου στον χάρτη 
της γαλλικής επαρχίας, όλα τα δια-
σχίζουν οι δυο τους, ώσπου να κα-
ταλήξουν στις όχθες της λίμνης της 
Γενεύης, όπου ο Γκοντάρ το σκάει 
από το ραντεβού. Θα μου πείτε, μα 
η λίμνη δεν είναι στη Γαλλία. Τι ση-
μασία έχει; Τα σύνορα εκεί δεν εί-
ναι Έβρος. Αφήστε που ο Ζαν Λυκ, 
ο πιο διάσημους από τους Γάλλους 
σκηνοθέτες, είναι Ελβετός. Η ταινία, 
αν τη διαβάσει κανείς πλάγια, είναι 
μια νοσταλγία για την Ευρώπη του 
εικοστού αιώνα, ιδιαίτερα μετά τον 
πόλεμο: ένας εξωπλανήτης ειρήνης 
και ανεμελιάς, σαν αυτόν του Μάη 
του ’68 –ανεμελιάς, ναι– όπου σή-
μερα έχει εισβάλει μια νέα εποχή. Η 
επαρχία και τα χωριά της, ως γνω-
στόν, αργούν να (συν)έλθουν στον 
σύγχρονο κόσμο. Οι λιμενεργάτες 
της Χάβρης, που διατηρούν τα ερ-
γατικά τους δικαιώματα, φερ’ ειπείν, 
ο εργάτης που παίρνει τη σύνταξή 
του, η αγρότισσα της μικρής οικο-
γενειακής κτηνοτροφικής μονάδας, 
είναι εικόνες που σε λίγο θα ανή-
κουν στη δικαιοδοσία της αρχαιο-
λογίας.

Η ταινία, παρά το μπρίο της 
από την αρχή, μέσα σε ένα κλίμα 
που θυμίζει λίγο την περιπλάνη-

ση του Νάνι Μορέτι με τη βέσπα 
του, στο Αγαπημένο μου ημερολό-
γιο (1993), έχει μια μελαγχολική 
χροιά. Είναι μια σπουδή σε όσα χά-
νονται, στα ερείπια, στα παλιά σπί-
τια, στους παλιούς ξεχασμένους 
ενοίκους, στην ανθρωπογεωγρα-
φία της γειτονιάς. Η Ανιές και ο Ζε-
Αρ, ένα ασυνήθιστο ζευγάρι, ταξι-
δεύουν στη Γαλλία με το φωτογρα-
φικό φορτηγάκι του Ζε-Αρ και στή-
νουν τα πρόσωπα που γνωρίζουν 
στον μικρό θάλαμο του κινητού 
φωτογραφείου, τυπώνοντας στη 
συνέχεια τα πορτραίτα τους σε με-
γάλο μέγεθος και κολλώντας τα σε 
ακάλυπτους τοίχους. Αυτό το καλλι-
τεχνικό πρότζεκτ τους φέρνει κοντά 
τόσο με τους ανθρώπους, όσο και 

μεταξύ τους. Η φωτογραφία και η 
έκφρασή της, από τις γιγαντοφωτο-
γραφίες έως τις σέλφι, ο κινηματο-
γράφος συνακόλουθα, είναι η αφή-
γηση που ξετυλίγεται από σκηνή σε 
σκηνή. Επειδή όμως, πώς να το κά-
νουμε, η φωτογράφηση και η κινη-
ματογράφηση δεν είναι παρά χρό-
νος που συλλαμβάνεται και ακινη-
τοποιείται σε στιγμές, η περιπλάνη-
ση αυτή θα φτάσει ως τους νεκρούς, 
όσοι κοιτούν αποτυπωμένοι σε μια 
στιγμή τους πάνω στο χαρτί ή μέσα 
σε ένα πλάνο. Κάπως πιο συμβατι-
κή στην αρχή της η ταινία, απογειώ-
νεται όσο προχωρά η διάρκειά της 
και τα μάτια αποκαλύπτονται πίσω 
από τα μαύρα γυαλιά, όμορφα μά-
τια γεμάτα δάκρυα.

Μικρό σχόλιο για τέλος πάνω 
στο είδος τέχνης που κάνουν οι 
δυο πρωταγωνιστές: Σε αντίθεση 
με την αγοραφοβία και το περίκλει-
στο «ιδιωτικό» είδος της κυρίαρχης 
τάσης των εικαστικών κ.ά. καλλιτε-
χνών, όπου έργο τέχνης είναι κάτι 
που αφορά έναν στενό κύκλο «ειδι-
κών» και τους κουρέιτορ των γκα-
λερί –όμοια ιστορία με τις ταινίες 
των φεστιβάλ–, η Βαρντά και ο Ζε-
Αρ στήνουν έργα όπου, με πολλούς 
τρόπους, συμμετέχουν οι άνθρω-
ποι που συναντούν καθ’ οδόν, αθώ-
οι στη ματιά και καθόλου «ειδικοί» 
και γι’ αυτό γίνονται συνάμα υπο-
κείμενα και το καλύτερο κοινό αυ-
τών των έργων. Γιατί, αν η τέχνη δεν 
λέει κάτι στη (για τη) ζωή των αν-
θρώπων, τότε γίνεται ασυγχώρητος 
αυτισμός και ναρκισσισμός.

Στη σκηνοθεσία και το σενάριο 
συνυπογράφουν οι Βαρντά και Ζε-
Αρ, στη φωτογραφία μια πλειάδα 
συνεργατών: Ρομπέρ Ντε Ανγκε-
λίς, Κλερ Ντουγκέτ, Τζουλιά Φα-
μπρί, Νικολά Γκισετό, Ρομέν Λε 
Μπονιέκ, Ραφαέλ Μινεσότα, Βα-
λεντίν Βινιέτ και στο μοντάζ ο Μα-
ξίμ Ποτσί-Γκαρσιά μαζί με τη Βαρ-
ντά. Να σημειώσω την ωραία στιγ-
μή, όπου η Βαρντά τραγουδάει ένα 
λαϊκό τραγουδάκι για τη Χάγη. Χω-
ρίς δραματουργία, αλλά με δρα-
ματικότητα, το ντοκιμαντέρ –όπως 
κάθε έργο– καταγράφει τον κύκλο 
της ζωής. Και των γηρατειών.

Ε 

κτός από την «καλιφορνικοποί-
ηση» (Californication: λογοπαί-
γνιο με τις λέξεις Καλιφόρνια και 
Bornication), που την επαγγέλθη-

κε με περισσή προπέτεια ο εικοστός αιώνας, 
που τελείωσε αισίως πενήντα χρόνια πρωτύ-
τερα, στα 1968, υπάρχει και η «συροποίηση 
(Insyriated), περισσότερο μόνιμη και συνηθι-
σμένη στην ιστορία, ως φαίνεται. Η ταινία του 
Φίλιπ φαν Λέου μπορεί να διαβαστεί και ως το 
ολόγραμμα μιας νέα εποχής στην οποία ιλ-
λιγγιωδώς έχουμε εισέλθει: Η πολεμική κα-
τάρρευση είναι ξανά προ των πυλών της αν-
θρωπότητας, με τη Συρία –τη Μεγάλη Ελλάδα 
της Ανατολής, μην το ξεχνάμε!– και τη Δαμα-
σκό να είναι ό,τι το Παρίσι για τον Μάη ή η Νέα 
Υόρκη και το Γούντστοκ για το ροκ-εντ-ρόλ, σ’ 
ένα απώτερο τώρα πια παρελθόν.
Ένας ηλικιωμένος άνδρας, ένα νέο ζευγάρι 
με ένα βρέφος, μια μεσόκοπη γυναίκα με τρία 
παιδιά, μια υπηρέτρια, ένας νεαρός φίλος 
των κοριτσιών, όλοι τους σε ένα σφραγισμέ-
νο διαμέρισμα στη Δαμασκό. Είναι οι τελευταί-

οι στην πολυκατοικία, με την πόρτα του διαμε-
ρίσματος αμπαρωμένη. Έξω χτυπούν ελεύ-
θεροι σκοπευτές και συμμορίες κακοποιών, 
που έχουν λεηλατήσει τα πάντα. Η μεσόκο-
πη γυναίκα, η νοικοκυρά του σπιτιού, κρατά-
ει στα χέρια της τη λίγη δύναμη που απομέ-
νει στους εγκλωβισμένους, ενώ ο άντρας της 
είναι αποκλεισμένος σε άλλο σημείο της πό-
λης κι αυτός, ψάχνοντας τρόπο να τους βοη-
θήσει και να συνδεθεί με την οικογένειά του.  
Το νεαρό ζευγάρι, ένοικοι του επάνω διαμε-
ρίσματος, που έχει συμπτυχθεί για ασφάλεια 
με τους από κάτω, έχει έτοιμα τα διαβατήρια 
να φύγει. Ο άντρας έρχεται στα κλεφτά να 
δει τη νεαρή του σύζυγο και το βρέφος τους 
και, φεύγοντας, πέφτει θύμα ενός ελεύθε-
ρου σκοπευτή, στον ακάλυπτο της πολυκα-
τοικίας. Η υπηρέτρια τον βλέπει, αλλά η κυ-
ρία τη συμβουλεύει να μην πει τίποτα σε κα-
νέναν. Ανάμεσα στον νεκρό (;) και στην απει-
λούμενη από την επίθεση βομβών και κακο-
ποιών ομάδα ξετυλίγεται η ταινία, μέσα σε μια 
ένταση συναισθημάτων. Η σκληρή δοκιμασία 

τούς περιμένει όλους, μεγάλους και μικρούς. 
Και το διαμέρισμά τους, όσο η ταινία προχω-
ράει, γίνεται εμπόλεμη ζώνη, με θύματα και 
επιζώντες.
Η ταινία του Βέλγου Φίλιπ φαν Λέου –στο Βέλ-
γιο είναι γεννημένη και η Βαρντά– σε αφήνει 
λίγο-λίγο στον βρόχο του πολέμου, όπου σχέ-
σεις και άνθρωποι καταρρέουν μέσα σε μια 
κόλαση βίας. Ποιος έχει τη δύναμη να κρα-
τηθεί, ώστε να βοηθήσει και τους άλλους; Η 
νεαρή μάνα, που τη λένε Χαλιμά, και η γυ-
ναίκα με τα τρία παιδιά, η κυρία Γιαζάν, θα 
σηκώσουν το βαρύτερο φορτίο. Μαζί με την 
Ινδή υπηρέτρια, που δεν έχει τρόπο να ξεφύ-
γει από την εμπόλεμη Συρία, για να γυρίσει 
στα δικά της παιδιά, είναι οι τρεις μητέρες, οι 
οποίες σιωπηλά αντιμετωπίζουν καταστάσεις 
που τις ξεπερνούν. Ομολογώ ότι είναι μια από 
τις πιο συγκλονιστικές ταινίες που είδα τον τε-
λευταίο καιρό και αυτό όχι με κινηματογραφι-
κά κριτήρια. Αν και το έργο του Λέου δεν στε-
ρείται από κινηματογραφικές αρετές. Οι τρεις 
γυναίκες είναι το κυριότερό του ατού. Η εξαι-

ρετική Χίαμ Αμπάς, Παλαιστίνια από τη Ναζα-
ρέτ, που την είχαμε δει και στο Blade Runner 
2049, είναι στο κέντρο της δραματουργίας, η 
Ντιαμάντ μπου Αμούντ, ηθοποιός και συγγρα-
φέας, παίζει τη νεαρή Χαλιμά και η Ζυλιέτ Να-
βίς, την Ντελχανί, την υπηρέτρια. Οι τρεις τους 
συγκρατούν τα όρια αυτού του μικρόκοσμου, 
αγωνιζόμενες να κρατηθούν μέσα στη σκλη-
ρότητα των περιστάσεων. Κοντά τους, σχεδόν 
σιωπηλός μάρτυς, ο παππούς (Αμπού) Μον-
ζέρ, που τον υποδύεται χαμηλόφωνα ο Μοχ-
σέν Αμπάς.
Η ταινία απέσπασε το βραβείο κοινού στο 
«Πανοράμα» του Φεστιβάλ Βερολίνου και 
προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Θα 
κυκλοφορήσει στις αίθουσες σχεδόν μεγαλο-
βδομαδιάτικα (29 Μαρτίου). Ας ευχηθούμε τα 
πάθη της τόσο κοντινής μας Συρίας να έχουν 
μια κάπως ελπιδοφόρα έκβαση, όμοια με την 
ιστορία της ταινίας. Χρωστιέται μια Ανάστα-
ση και «αιώνια δόξα στους σταυρωμένους», 
όπως θα ’λεγε και ο ψημένος στον πόλεμο 
Κολοκοτρώνης. Άμποτε.
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Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Καρλ Πολάνυι
Η εφεύρεση του 

εμπορίου
Αγορά, χρήμα και δημοκρα-

τία στην Αρχαία Ελλάδα

Ε.Μ.Ε.Π.
Συλλογικός τόμος

Έθνος και 
ταυτότητα

Γιώργος Ρακκάς
Σύγχρονες Βαβέλ

Μετανάστευση, πολυπολιτι-
σμικότητα, συγκρούσεις. Από 
τον Άγιο Παντελεήμονα στην 

προσφυγική κρίση

Προσεχείς εκδηλώσεις Πειραιάς

29/03/2018 |  Εκδήλωση

Το Άρδην Πειραιά οργανώνει την Πέ-
μπτη 29 Μαρτίου στις 19.30 συζή-
τηση με θέμα: «Ελλάδα και Νεοθω-
μανισμός: Αντίσταση ή Υποταγή» 
Ομιλητές: Γιώργος Καραμπελιάς, 
επικεφαλής Άρδην, Σάββας Καλε-
ντερίδης, γεωπολιτικός αναλυτής, 
Μανώλης Εγγλέζος - Δεληγιαννά-
κης, Άρδην Πειραιά. Συντονιστής: Λά-
μπρος Καλαρρύτης, δημοσιογράφος 
Στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πει-
ραιά, Καραΐσκου 111, Πειραιάς.

Αθήνα

19/03/2018 |   Εκδήλωση  
Το Άρδην οργανώνει την Δευτέρα 
19 Μαρτίου στις 19.00 συζήτηση με 
θέμα: «Ελλάδα και Νεοθωμανισμός: 
Αντίσταση ή Υποταγή». Ομιλητές: 
Γιώργος Καραμπελιάς, επικεφαλής 
Άρδην, Σάββας Καλεντερίδης, γεω-
πολιτικός αναλυτής Άγγελος Συρίγος, 
αναπληρωτής καθ. Δημοσίων Σχέσε-
ων στο Πάντειο Παν. Συντονιστής: Δη-
μήτρης Δημόπουλος, Κίνημα Άρδην.
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
«Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώντος 4, 
Σύνταγμα, Αθήνα

Αθήνα

22/03/2018  |  Διάλεξη

Το Κίνημα Άρδην διοργανώνει σει-
ρά εκδηλώσεων για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση της χώρας. Η τέταρ-
τη συζήτηση θα πραγματοποιηθεί την 
Πέμπτη 22 Μαρτίου, ώρα 19:00, με 
θέμα: «Ελληνική γεωργία: Μια ολο-
κληρωμένη θεώρηση στην συνεχι-
ζόμενη κρίση». Ομιλητής: Παύλος 
Καρανικόλας, Επίκουρος καθηγητής 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού 
Ρήγας Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Αθήνα

28/03/2018 |  Συναντήσεις Κο-
ρυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Τετάρτη 28 Μαρτίου 
στις 20.30 με τον ευρωβουλευτή Κώ-
στα Χρυσόγονο με θέμα: «Το δημο-
γραφικό πρόβλημα και οι παράμετροι 
του (πληθυσμιακό, μεταναστευτικό και 
ασφαλιστικό)». Στο καφέ του Ιανού, 
Σταδίου 24, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη.

Αθήνα

29/03/2018 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις παρουσιά-
ζουν την Πέμπτη 29 Μαρτίου 2018 
στις 19:30, το βιβλίο του Νίκου Κα-
καδιάρη: Νεοτερικότητα και Μετα-
μοντέρνο στη βυζαντινή τέχνη. Συ-
ζητούν για το βιβλίο: Ελένη Κεχρο-
πούλου, συγγραφέας – μεταφράστρια, 
Μαρία Μαγγιώρου, συγγραφέας, Ιω-
άννης Μάζης, καθηγητής Γεωπολιτι-
κής ΕΚΠΑ και ο συγγραφέας. Ρήγας 
Βελεστινλής, Ξενοφώντος 4.

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

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

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Είμαστε στον αέρα!

To νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο
εκπέμπει καθημερινά. Συντονιστείτε!
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Παναγιώτης
Κονδύλης:
Μια διαδρομή
το νέο βιβλίο του 
γιώργου καραμπελιά 
για τον μεγάλο Έλληνα 
στοχαστή

κυκλοφορεί την προσεχή 
εβδομάδα από τις Εναλλακτι-
κές Εκδόσεις

Αθήνα

20/03/2018 |  Διάλεξη

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του 
Κινήματος Άρδην με τίτλο «Η επαγγε-
λία της αδύνατης επανάστασης και 
ο ελληνικός δρόμος», θα γίνει την 
Τρίτη 20 Μαρτίου, στις 19:00, η ομιλία 
του συγγραφέα Γιώργου Καραμπε-
λιά  με θέμα: «Η μικρασιατική περιπέ-
τεια και το Μακεδονικό ζήτημα». Στην 
Ξενοφώντος 4, στο Σύνταγμα.

Αθήνα

27/03/2018|  Διάλεξη

Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων της 
ΕΜΕΠ με τίτλο «Παράδοση και εκ-
συγχρονισμός: Δίλημμα ή σύνθε-
ση;», θα γίνει την Τρίτη 27 Μαρτίου, 
στις 19:00, η ομιλία του καθηγητή της 
Σχολής Δημ. Διοίκησης Παν. Καρκα-
τσούλη  με θέμα: «Δημόσια διοίκηση 
στηριγμένη στην ελληνική παράδο-
ση». Στην Ξενοφώντος 4, στο Σύνταγμα.


