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Ο Χάιμ Ρουμκόβσκυ και 
το γκέτο του Λοτζ
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Η Γενοκτονία των Ελ-
λήνων του πόντου 

του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Ανακοίνωση Άρδην 

Γάζα: Μια σφαγή 
που προμηνύει νέο 
ολοκαύτωμα στη Μέση 
Ανατολή                  
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Η Ευρώπη
κλυδωνίζεται

Λεωνίδας Κουμάκης

«Ερντογάν, Αρκετά!»                                             Σελίδα 7

Κώστας Καραΐσκος

H Πέμπτη Φάλαγγα στην 
Θράκη                         Σελίδα 6

Μ 
ια από τις βασικές επιπτώ-
σεις της κρίσης και του μνη-
μονίου είναι ότι αποκάλυψε 
την τεράστια απόσταση ανά-

μεσα στην ελληνική κοινωνία ως οργανωμέ-
νη συλλογικότητα και του πολιτικού προσωπι-
κού, το οποίο κατέλαβε το κράτος, μετατρέπο-
ντάς το σε αντικοινωνικό μηχανισμό εξουσίας 
και υπηρέτη αλλότριων υπερεθενικών συμ-
φερόντων. Από την αρχή του 2010, η αίσθη-
ση αυτή ήταν έντονη στη χώρα και οι κυβερ-
νήσεις που ανέβηκαν στην εξουσία, αξιολο-
γήθηκαν με ποικίλους τρόπους και χαρακτη-
ρισμούς ως «υπηρέτες ξένων αφεντάδων». 
Έτσι, η ρευστοποίηση της εθνικής και πολιτι-
κής συνείδησης εκφράστηκε με τα, αποστασι-
οποιημένα από το κοινό καλό, κυβερνητικά 
κόμματα του μνημονίου. 

Αλλά με τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η κατάσταση 
έφτασε στην κορυφή των μηχανισμών της βι-
οπολιτικής εξουσίας και υποδούλωσης. Κα-
θώς περιφέρονται στην γκρίζα ζώνη των «ει-
δικών ομάδων» που χρησιμοποιεί το σύστη-
μα κυριαρχίας. Να μια επίπτωση του διαρκούς 

μνημονίου. Η «γκριζοποίηση» των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ, ανάμεσα στο «κακό» και στο «καλό», 
ανάμεσα στις δυνάμεις κατοχής και τις μάζες 
που κατευθύνονται στα οικονομικά-κοινωνι-
κά κρεματόρια. Είναι, καθ’ υπερβολήν, η Σο-
ντερκομάντο (ειδική ομάδα) του μνημονί-
ου. Το σύγχρονο φάντασμα της φιγούρας των 
ανθρώπων από τις ομάδες των Εβραίων που 
χρησιμοποιούσαν οι ναζήδες στα στρατόπε-
δα συγκέντρωσης (Βλ. Πρίμο Λέβι, Αυτοί που 
βούλιαξαν και αυτοί που σώθηκαν, Άγρα Αθή-
να 2000.) Τραγικές, βασανισμένες υπάρξεις, 
που χρησιμοποίησε η εξουσία για να οδηγούν 
τους εγκλείστους στους θαλάμους αερίων, 
να σέρνουν έξω τα πτώματα, να τα πλένουν, 
να τους βγάζουν τα χρυσά δόντια, να κόβουν 
τα μαλλιά των γυναικών, να κάνουν διαλογή 
ρούχων, να μεταφέρουν τα πτώματα στα κρε-
ματόρια και να αδειάζουν τους φούρνους από 
τις στάχτες.

O μηχανισμός αυτός οδηγούσε ψυχολογι-
κά τους φυλακισμένους σε μεγαλύτερη από-
γνωση, θλίψη και απελπισία, καθώς σχετικο-
ποιούσε τα πάντα και γκρέμιζε την αίσθηση 

της ταυτότητας και του «εμείς» ως κέντρο της 
ύπαρξης. Ενώ, από την άλλη, έσπρωχνε την 
ειδική ομάδα να προσπαθεί συνεχώς να αμύ-
νεται στη δημιουργία ασυνείδητων δεσμών 
συνενοχής. Όπως αναφέρει ο Λέβι στο βιβλίο 
του, στο διάλειμμα ενός ποδοσφαιρικού αγώ-
να των SS με μια Σοντερκομάντο, το σατανικό 
γέλιο του διοικητή είναι διαπεραστικό: «Το 
κατορθώσαμε, δεν είστε πλέον η άλλη φυλή, 
η ενάντια φυλή, ο εχθρός του χιλιετούς Ράιχ. 
Σας αγκαλιάσαμε, σας διαφθείραμε, σας σύ-
ραμε στον πάτο μαζί μας. Είστε όμοιοί μας, κη-
λιδωμένοι από το ίδιο σας το αίμα, όπως εμείς. 
Κι εσείς, όπως ο Κάιν, φονεύσατε τον αδερφό 
σας. Ελάτε, μπορούμε να παίξουμε μαζί!» 

Η κυβέρνηση της αριστεροδεξιάς, δρώ-
ντας κατ’ ανάλογο τρόπο, έβαλε την αριστε-
ρά και με τη βούλα στο κάδρο των συνδιαμορ-
φωτών της νεοελληνικής κρίσης και παρακ-
μής, ως μέρος δηλαδή του προβλήματος. Πα-
ράλληλα, αποκάρδιωσε τους πολίτες που εί-
χαν στον νου ότι επιζεί ένα κοινωνικό ηθικό 
«καλό», το οποίο αντιμάχεται το ατομικιστικό 
και ανήθικο «κακό». Την ίδια στιγμή, όμως, 

μας απελευθέρωσε από τις αυταπάτες των πο-
λιτικών πινακίδων που όριζαν, αυτό το καλό 
και το κακό, με όρους αριστεράς-δεξιάς. Και 
τώρα καλούμαστε να δούμε ότι, μετά το ορι-
στικό τέλος της μεταπολίτευσης, δεν υπάρ-
χει μόνο η μοναξιά και η ερημιά του Έλληνα, 
όσο κι αν αυτό το συναίσθημα επικρατεί. Αλλά 
ότι υπάρχει κι ένα μεγάλο πεδίο ελευθερίας, 
απαλλαγμένης από αυταπάτες, για να οικοδο-
μήσουμε το νέο εθνικό και κοινωνικό κοινό 
καλό. Προϋπόθεση γι’ αυτό, η καθολική ρήξη 
σε όλα τα επίπεδα, με ό,τι οικοδόμησε την κρί-
ση και την υποβάθμιση του βίου μας και η εκ 
νέου διαμόρφωση των ορισμών του ήθους, 
της πολιτικής, της εθνικής μας προοπτικής 
και της συλλογικής μας ταυτότητας. 

Κλείνοντας, να τονίσουμε, βέβαια, ότι μια 
θεμελιώδης διαφορά υπάρχει με το σήμε-
ρα και με τις ομάδες που περιέγραψε ο Λέβι: 
Εκείνοι οι μοιραίοι και δυστυχισμένοι άνθρω-
ποι ποτέ δεν επιζήτησαν και επιθύμησαν εκεί-
νο τον ρόλο, που πρόθυμα έσπευσαν να πά-
ρουν οι σημερινοί εξουσιαστές μας!

Εμείς και το Ισραήλ, του Γ. Καραμπελιά                   Σελ. 3      

Η Iταλία και Ευρώπη σε μετάβαση,  του Γ. Ρακκά                           Σελ. 14
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Δύο απανωτές δημοσκοπήσεις ρίχνουν βαριά σκιά πάνω 
από το Μαξίμου. Η πρώτη της Public Issue φέρνει τη δι-
αφορά μεταξύ ΝΔ και Σύριζα στις 19 μονάδες (39% ένα-
ντι 20%), λίγο ακόμα και θα έχουμε νταμπλ σκορ. Η δεύ-
τερη της Pulse φέρνει τη διαφορά στις 10,5 μονάδες (32% 

έναντι 21.5%). Κοινή εικόνα ότι ο Σύριζα, μετά την σταθεροποίηση των πο-
σοστών την περίοδο γύρω στα Χριστούγεννα, υφίσταται νέα δημοσκοπι-
κή πτώση. Αντιθέτως, η ΝΔ, κουτσά στραβά ανεβάζει, έστω και λίγο, τα πο-
σοστά της. Στα υπόλοιπα κόμματα, η πρώτη δημοσκόπηση δίνει στο ΚΙ-
ΝΑΛ 11%, δύο μονάδες κάτω από την προηγούμενη μέτρηση του Ιανουα-
ρίου, και η δεύτερη 8%, μια μονάδα κάτω από την προηγούμενη μέτρησή 
της, επιβεβαιώνοντας ότι το νέο Πασόκ ξεφουσκώνει. Η Χρυσή Αυγή παρα-
μένει σταθερή και  πια απειλεί το ΚΙΝΑΛ για την τρίτη θέση. Και οι δύο δη-
μοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ΚΚΕ κινείται πτωτικά (μία μονάδα στην έρευ-
να της Public και μισή σ’ αυτή της Pulse). Από κει και πέρα μόνο στην Ένω-
ση Κεντρώων η public δίνει πιθανότητες να εισέλθει στην επόμενη Βουλή 
(3,5%, μια μονάδα πάνω από την προηγούμενη μέτρηση). 

Η δυσαρέσκεια των πολιτών συγκεντρώνεται γύρω από τη νέα περι-
κοπή των συντάξεων, όπου σχεδόν η πλειοψηφία (48%) των πολιτών πι-
στεύει ότι η κυβέρνηση τους κοροϊδεύει πως θα κατορθώσει να μην επι-
φέρει την ψηφισμένη μείωση. Οι χειρισμοί της κυβέρνησης για την κράτη-
ση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών κρίνεται κατά 57% αρνητικά (έρευνα 
της Pulse). H έρευνα της Public Issue αναδεικνύει τη δυσαρέσκεια των πο-
λιτών σχετικά με το προσφυγικό. Το 67% των ερωτώμενων απάντησε ότι οι 
πρόσφυγες δεν μπορούν να ενσωματωθούν στην ελληνική κοινωνία και 
μόλις 23% έχει την αντίθετη άποψη. Το 77% των ερωτώμενων απάντησε 
ότι τα πράγματα στην Ελλάδα πάνε στη λάθος κατεύθυνση, έναντι 15% που 
έχει θετική εικόνα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ψηφοφόροι είναι δυσα-
ρεστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας τόσο της κυβέρνησης (86% αρνη-
τική άποψη), αλλά και της αντιπολίτευσης (79% αρνητική άποψη). Τέλος, 
κοινή πεποίθηση (83%) είναι ότι η σύλληψη των δύο Ελλήνων στρατιωτι-
κών ήταν προσχεδιασμένη από το τουρκικό καθεστώς, υψηλότατο ποσο-
στό (77%) δεν επιθυμεί την έκδοση των οχτώ Τούρκων αξιωματικών στην 
Τουρκία, ενώ οι αρνητικές γνώμες για τον Τ. Ερντογάν φτάνουν στο 94%, 
όταν τον Οκτώβριο του 2005 το 41% είχε θετική άποψη.

Γ.Ξ.
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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 16 Ιουνίου 2018

Στο παρά πέντε

!
Για τις δημοσκοπήσεις

Φοιτητικές εκλογές

Μ 

έσα σε κλίμα πλήρους απαξίωσης, όπως 
σταθερά συμβαίνει τα τελευταία χρόνια, δι-
εξήχθησαν και φέτος οι φοιτητικές εκλογές. 
Τα κυριότερα σημεία είναι ότι στην ΑΣΟΟΕ 

δεν έγιναν εκλογές από τον φόβο των αναρχικών, που 
θεωρούν το πανεπιστήμιο φέουδό τους, και ότι στην Νο-
μική Αθηνών στήθηκαν διπλές κάλπες, όπου αλλού ψή-
φισε η ΔΑΠ και αλλού οι υπόλοιπες παρατάξεις. Η ΔΑΠ 
(φοιτητική παράταξη της ΝΔ) ισχυρίζεται ότι πέτυχε για 
πρώτη φορά αυτοδυναμία σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Τα αποτελέ-
σματα που δίνουν οι άλλες δύο παρατάξεις ΠΚΣ (παρά-
ταξη του ΚΚΕ) και ΕΑΑΚ (παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ και 
της ΛΑΕ) την εμφανίζουν με ανεβασμένα μεν ποσοστά, 
αλλά λίγο πάνω από το 40%, η αλήθεια συνήθως βρί-
σκεται κάπου στην μέση. Εκεί που συμφωνούν όλοι 
όσοι δίνουν αποτελέσματα είναι ότι πάτωσε η παράταξη 
του Σύριζα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με ποσοστά κάτω της μιας μο-
νάδας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο αριθμός αυτών 
που συμμετέχουν στις εκλογές συνεχώς μειώνεται. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία που δίνουν τα ΕΑΑΚ το 2008, πριν 
δέκα χρόνια συμμετείχαν στις εκλογές στα ΑΕΙ 84.597 
φοιτητές, ενώ φέτος ψήφισαν μόνο 43.471 φοιτητές, δη-
λαδή σχεδόν οι μισοί. 

Σκίτσο του Νοτιοαφρικανού Jonathan Shapiro

Απογοητεύσεις 

Ο 

ι απογοητεύσεις από το άλλοτε ελπιδοφό-
ρο αντιπαγκοσμιοποιητικό κίνημα είναι πια 
συνεχείς. Ο Μαδούρο σε συνομιλία που 
είχε με τον Ερντογάν και μεταδόθηκε ζωντα-

νά από την κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας του ευ-
χήθηκε να θριαμβεύσει στις επικείμενες εκλογές. Φυσι-
κά, πίσω από τις αγάπες με τον φασίστα Ερντογάν κρύ-
βονται οι επιχειρηματικές συμφωνίες που θέλει να κλεί-
σει η Βενεζουέλα με την Τουρκία στην ενέργεια, τα ορυ-
χεία, την γεωργία κ.ά. Από την άλλη ο Ιγγλέσιας των Πο-
δέμος και η συμβία του Μοδέρο (άλλοτε εσωκομματι-
κή του αντίπαλος στους Ποδέμος και ήδη δεύτερη στην 
ιεραρχία του κόμματος) αγόρασαν βίλα αξίας 600 χιλ. 
ευρώ. Η δικαιολογία που πρόβαλαν, –το λιγότερο συρι-
ζαίικη– είναι πως το αγόρασαν γιατί είναι κοντά στο αντι-
αυταρχικό σχολείο που θέλουν να πάνε τα δίδυμα τέκνα 
τους και τα οποία κυοφορεί ακόμα η Μοντέρο. Προβλε-
πτικότης. 



Αριθμός φύλλου 144      ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Μαΐου 2018 3
                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Εμείς και το Ισραήλ

Τα τελευταία χρόνια, στο πλαί-
σιο των τεκτονικών αλλαγών 
που συντελούνται στην ευρύ-
τερη περιοχή της Μέσης Ανα-
τολής, έχουν ανατραπεί ριζικά 
οι πατροπαράδοτες συμμαχίες 
και στρατόπεδα με αποτέλεσμα 
για πρώτη φορά να παρατηρεί-
ται μία μερική τουλάχιστον σύ-
μπτωση των συμφερόντων της 
Ελλάδας και του Ισραήλ.

Μ 
ετά την άνοδο του ισλα-
μισμού στην περιο-
χή και την προσπά-
θεια της Τουρκίας να 

μεταβληθεί σε ηγέτη και «διαχειρι-
στή» του ισλάμ απέναντι στη Δύση, 
οι σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας, που 
αποτελούσαν τον παραδοσιακό άξο-
να της δυτικής παρουσίας στην πε-
ριοχή, διερράγησαν. Και αν αυτή η 
ρήξη έμοιαζε συγκυριακή αρχικά, 
και το 2016 υπήρξε εκ νέου προ-
σέγγιση μεταξύ των δύο χωρών, 
εντούτοις οι σχέσεις τους επιδεινώ-
θηκαν και πάλι, ιδιαίτερα μετά την 
τακτική συμμαχία της Τουρκίας 
με το Ιράν απέναντι στον κουρδικό 
κίνδυνο – χώρα την οποία το Ισρα-
ήλ θεωρεί ως τον βασικότερο εχθρό 
της. Έτσι, ακόμα και αν δεν είναι βέ-
βαιο ότι οι σχέσεις τους θα επιδεινω-
θούν σε μόνιμη και σταθερή βάση, 
εντούτοις η παλιά στρατηγική συμ-
μαχία έχει οριστικά διαρραγεί. Σε 
αυτά τα πλαίσια, το Ισραήλ αναζητά 
νέες συμμαχίες, τόσο προς τον ελλη-
νισμό (Κύπρο και Ελλάδα), όσο και 
στη Μέση Ανατολή, προς τη Σαου-
δική Αραβία και την Αίγυπτο. 

Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά 
σε μια δύσκολη γεωπολιτική συ-
γκυρία, δεδομένης της ανάπτυξης 
της τουρκικής επιθετικότητας και 
της συμμαχίας της Ρωσίας και του 
Ιράν με την Τουρκία – χώρες με τις 
οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος δι-
ατηρούσαν (ιδιαίτερα με τη Ρωσία) 
στενές σχέσεις, στα πλαίσια και της 
παραδοσιακής αντιπαλότητας αυ-
τών των χωρών με την Τουρκία. 
Έτσι, η παραδοσιακή ελληνική πο-
λιτική της παραμονής μεν στο δυτι-
κό στρατόπεδο, παράλληλα με μια 
πολυδιάστατη πολιτική και σχετικά 
φιλικές σχέσεις και με τη Ρωσία και 
με τις αραβικές χώρες, καθίσταται 
όλο και πιο δύσκολη.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, 
έχει αναπτυχθεί στην Ελλάδα ένα 
ισχυρό ρεύμα (που διαπερνά μά-
λιστα το σύνολο του πολιτικού φά-
σματος), το οποίο θεωρεί υποχρεω-
τικό μονόδρομο της ελληνικής εξω-
τερικής πολιτικής, στην Ελλάδα και 
την Κύπρο, τη στρατηγική συμμα-
χία με το Ισραήλ (και κατ’ επέκταση 
με τις ΗΠΑ που αποτελούν τον μό-
νιμο προστάτη του Ισραήλ), και την 
εγκατάλειψη της παραδοσιακά πο-
λυδιάστατης ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής. Πιστεύουμε πως μια τέ-
τοια πολιτική είναι λανθασμένη και 
αυτό όχι με κριτήρια ιδεολογικά – 
παρ’ ότι και αυτά έχουν τη σημασία 

τους –, αλλά κατ’ εξοχήν ρεαλιστικά. 
Καταρχάς, αυτή η ιδιαιτερότητα 

της θέσης της Ελλάδας στις μεσανα-
τολικές διαμάχες της Μέσης Ανα-
τολής –το γεγονός δηλαδή ότι δια-
τηρούσε καλές σχέσεις και με τους 
Παλαιστινίους και με το Ιράν, αλλά 
και με άλλες αραβικές χώρες–, 
την είχε προστατέψει πολλές φο-
ρές από την εμπλοκή της στις πο-
λεμικές αντιπαραθέσεις και τις συ-
γκρούσεις στην περιοχή. Έτσι, ακό-
μα και η δικτατορία των συνταγμα-
ταρχών είχε αρνηθεί διευκολύν-
σεις στους Αμερικανούς και το Ισ-
ραήλ, τόσο στον πόλεμο του 1967, 
όσο και σε εκείνον του 1973, ενώ 
η Ελλάδα απέφυγε να εμπλακεί και 
στους πολέμους κατά του Ιράκ που 
πραγματοποίησαν οι Αγγλοαμερι-
κανοί και συμμετείχαν και άλλοι 
Ευρωπαίοι, όσο και στην επίθεση 
της Δύσης ενάντια στη Σερβία, στο 
βαλκανικό μέτωπο. Αυτή η πολιτι-
κή έχει επιτρέψει στην Ελλάδα, μέ-
χρι σήμερα, να αποφύγει την ισλα-
μική τρομοκρατία και την άμεση 
εμπλοκή της με τον έναν ή τον άλ-
λον τρόπο στις τοπικές αντιπαραθέ-
σεις. 

Βεβαίως, στον βαθμό που η γε-
ωπολιτική πραγματικότητα μετα-
βάλλεται, η Ελλάδα είναι υποχρε-
ωμένη να ενισχύσει τους δεσμούς 
και τη συμμαχία της και με άλλες 
δυνάμεις για να μπορέσει να αντι-
σταθεί στην τουρκική επιθετικότη-
τα. Όμως, δεν μπορεί να βάλει όλα 
τα αβγά στο αμερικανο-ϊσραηλινό 
καλάθι. Καταρχάς, διότι η σημερινή 
–τουλάχιστον– ηγεσία του έχει εγ-
γενώς επιθετικό και τυχοδιωκτικό 
χαρακτήρα στην πολιτική της, μια 
και ο προφανής στόχος της είναι η 
σταδιακή και ολοκληρωτική εκδί-
ωξη των Παλαιστινίων από τα εδά-
φη που τους έχουν απομείνει στη 
Δυτική Όχθη και στη Γάζα. Και βέ-
βαια αυτό το γεγονός, επειδή είναι 
ανέφικτο υπό κανονικές συνθήκες 
ή με ειρηνικά μέσα, οδηγεί σε δι-
αρκείς τυχοδιωκτισμούς και πολε-
μικές περιπέτειες. Ας θυμηθούμε 
τους αραβοϊσραηλινούς πολέμους 
του 1948, του 1956, του 1967, του 
1973, τη κατοχή του Γκολάν, τις 
εισβολές στον Λίβανο (1982 και 
2006), τις αεροπορικές επιθέσεις 

στο Ιράκ και την καταστροφή του 
πυρηνικού του εργοστασίου, τον 
διαρκή πόλεμο με τους Παλαιστι-
νίους, κ.λπ. 

Επομένως, όσο στο Ισραήλ δεν 
πρυτανεύει μια πολιτική πραγμα-
τικής διευθέτησης του Παλαιστινι-
ακού, είτε με την αναγνώριση ενός 
παλαιστινιακού κράτους, είτε ακό-
μα και με τη δημιουργία ενός ενιαί-
ου κράτους Εβραίων και Αράβων, 
όπως προτείνουν αρκετοί Ισραηλι-
νοί, δεν είναι δυνατή μια αποκλει-
στική σχέση Ελλάδας και Κύπρου 
με το Ισραήλ. Μπορεί οι γεωπολι-
τικές πραγματικότητες να υποχρε-
ώνουν σε προσέγγιση, όμως αυτή 
δεν μπορεί να ξεπεράσει ορισμέ-
να όρια. Αντίθετα, η γεωπολιτική 
πραγματικότητα της Ελλάδας στην 
περιοχή την υποχρεώνει να δια-
τηρεί γέφυρες και με τη Συρία, της 
οποίας η ηγεσία βρίσκεται σε αντι-
παράθεση με την Τουρκία, όσο και 
με τη Χεζμπολάχ και τον Λίβανο, 
όπου εξ άλλου υπάρχει ακόμη ση-
μαντική ορθόδοξη παρουσία. Προ-
παντός δε, θα πρέπει να ενισχύσει 
τους δεσμούς της με κάθε μέσο με 
την Αίγυπτο, και όχι μόνο πολι-
τικά και οικονομικά, αλλά και με 
την ισχυρή ορθόδοξη και κοπτική 
κοινότητα. Και, προφανώς, πρέπει 
να συνεχίζει να επιζητά μία δίκαιη 
λύση στο Παλαιστινιακό, που απο-
τελεί την προϋπόθεση για την ει-
ρήνευση της Μέσης Ανατολής. Πα-
ράλληλα πρέπει να επενδύσει  συ-
στηματικά στην ενίσχυση των συμ-
μαχικών σχέσεων με τη Γαλλία, η 
οποία βρίσκεται σε αντιπαράθε-
ση με την Τουρκία, όχι μόνο λόγω 
ισλάμ και Ερντογάν, αλλά και εξαι-
τίας της τουρκικής διείσδυσης στη 
βόρεια και υποσαχάρια Αφρική, 
που τα γαλλικά συμφέροντα θεω-
ρούν ζωτικό τους χώρο. Επομένως, 
συμπόρευση με το Ισραήλ, όπου 
αυτό είναι δυνατό, όχι όμως ταύ-
τιση μαζί του, διότι κάτι τέτοιο θα 
ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο για την 
Ελλάδα. 

Επί πλέον, στον βαθμό που η 
Ελλάδα και η Κύπρος αποτελούν 
πλέον για το Ισραήλ μια σημαντι-
κή διέξοδο –και οικονομική, σε ό,τι 
αφορά το φυσικό αέριο και τους 
αγωγούς και γεωπολιτική,  μετά τη 

διάρρηξη του άξονα Τουρκίας-Ισ-
ραήλ, ο ρόλος τους θα πρέπει να 
είναι ενεργός και προς την κατεύ-
θυνση της τιθάσευσης των τυχοδι-
ωκτικών ενεργειών της ισραηλινής 
ηγεσίας και, αν χρειαστεί,  να προ-
σλάβει και  μεσολαβητικό χαρα-
κτήρα. Δηλαδή, η διατήρηση των 
φιλικών σχέσεων με τους Παλαι-
στινίους και η εμμονή για μια δί-
καιη και σταθερή λύση του Πα-
λαιστινιακού πρέπει να υπενθυμί-
ζουν διαρκώς στους Ισραηλινούς 
ότι η συμμαχία δεν πραγματοποιεί-
ται άνευ όρων και μονομερώς. Αν 
εμείς έχουμε ανάγκη από συμμα-
χίες απέναντι στην τουρκική επιθε-
τικότητα, γι’ αυτούς η Ελλάδα και η 
Κύπρος αποτελούν τον υποχρεωτι-
κό δίαυλο προς την Ευρώπη.

Όλα αυτά προϋποθέτουν μια 
ελληνική κυβέρνηση και ελίτ που 
θέτουν σε πρώτη τους προτεραι-
ότητα το εθνικό συμφέρον και δεν 
εξαρτούν την εξωτερική τους πολι-
τική από μικροκομματικά και προ-
σωπικά συμφέροντα. Διότι, όταν 
μία κυβέρνηση, όπως η παρούσα, 
προσδοκά την παραμονή της στην 
εξουσία από την εύνοια των ξένων 
–κυρίως των Αμερικανών και των 
Γερμανών– τότε δεν είναι δυνα-
τό, ούτε να εφαρμόζει, ούτε καν να 
δείχνει πως διαθέτει ανεξάρτητη 
πολιτική. Αντίθετα, θα τρέχει πίσω 
από τους Αμερικανούς και τον ευ-
νοούμενό τους Νετανιάχου, παρα-
θεωρώντας πως μία τέτοια πολιτι-
κή αδυνατίζει ακόμα και την ίδια 
τη διαπραγματευτική δυνατότητα 
της χώρας απέναντι σε οποιουσδή-
ποτε συμμάχους ή εταίρους. Προ-
ϋπόθεση βιώσιμων και σταθερών 
συμμαχιών είναι η ύπαρξη ανε-
ξάρτητης εθνικής πολιτικής. Όλα τα 
άλλα είναι κουβέντες του αέρα. Ας 
θυμηθούμε, εξ άλλου, ότι πριν από 
λίγα χρόνια, οι ίδιοι άνθρωποι, συ-
χνά, εκθείαζαν τον Ερντογάν ως ει-
ρηνοποιό και αντικεμαλιστή και 
κάποιοι άλλοι πίστευαν πως μόνο 
η Ρωσία και ο Ντούγκιν θα μας σώ-
σουν. Τα σοβαρά έθνη και κράτη 
τις τύχες τους τις κρατάν στα δικά 
τους χέρια και δεν τις εναποθέτουν 
σε ξένα δεκανίκια.                     

Του Γιώργου Καραμπελιά
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Τ 

ο λουτρό αίματος στην 
Γάζα, πέρα από μια ακόμα 
σφαγή που έρχεται να προ-
στεθεί στο δράμα του εξαν-

δραποδισμού του παλαιστινιακού 
λαού, αποτελεί και μια μεθοδευμέ-
νη ενέργεια στα πλαίσια τη στρατη-
γικής της κυβέρνησης του Ισραήλ 
για γενικότερη ανάφλεξη στην πε-
ριοχή, με τελικό στόχο το Ιράν.

Είναι μια απίστευτη και απρό-
κλητη κλιμάκωση της βίας, προο-
ρισμένη να προκαλέσει αντίποινα, 
πιθανώς και με έξαρση των ισλα-
μιστικών επιθέσεων στην Ευρώ-
πη, ώστε να ενταθεί ο πόλεμος των 
πολιτισμών και οι ευρωπαϊκοί λαοί 
να θεωρήσουν αναγκαίο κακό τις 
σφαγές της Γάζας. Οι σιωνιστές του 
Νετανιάχου και του Λίμπερμαν κα-
τάφεραν να ελέγξουν την κυβέρ-
νηση της Ουάσιγκτον σε βαθμό που 
δεν έχει προηγούμενο. Κορυφαίες 
αποφάσεις αποτελούν η απόσυρ-
ση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για 
τα πυρηνικά του Ιράν και η μεταφο-
ρά της πρεσβείας τους στην Ιερου-
σαλήμ, αποφάσεις που υπαγορεύ-
τηκαν από το σιωνιστικό λόμπι και 
προανήγγειλαν ουσιαστικά  τη νέα 
κλιμάκωση  με τις σφαγές της Γά-
ζας.

Τώρα, τα πυρά που δέχονται οι 
Παλαιστίνιοι της Γάζας και οι ισρα-
ηλινές γελοιότητες περί «αυτοάμυ-
νας», επιχειρείται να αποτελέσουν 
τον πυροκροτητή σε μια αλληλου-
χία γεγονότων που θα εμπλέξουν 
τη Χεσμπολάχ, τον Λίβανο, τις ιρα-
νικές δυνάμεις των Φρουρών της 
Επανάστασης και το καθεστώς 
Άσαντ στη Συρία, με τελικό στόχο 
την εμπλοκή και τη συντριβή του 
Ιράν, που στα μάτια των Iσραηλι-
νών αποτελεί τον μέγιστο κίνδυνο. 

Το Ισραήλ απέτυχε τραγικά στις 
επιλογές που έκανε σχετικά με τον 
εμφύλιο στη Συρία. Επέλεξε να ξε-
μπερδέψει μια για πάντα με το κα-
θεστώς της Δαμασκού, που, έστω 
και ξεδοντιασμένο από τις διαδοχι-
κές ήττες, κρίθηκε ότι θα μπορούσε 
να αποτελέσει εν δυνάμει απειλή. 
Με τη λογική αυτή παρείχε υποστή-
ριξη στον ISIS αλλά και τους Κούρ-
δους (του Ιράκ κυρίως). Όμως η 
ανθεκτικότητα των δυνάμεων του 
Άσαντ, η ενίσχυση στο πεδίο που 

πρόσφερε η Χεσμπολάχ, το Ιράν 
και η αεροπορική υποστήριξη των 
Ρώσων, ανέτρεψαν τα σχέδια αυτά. 
Ως συνέπεια, οι σιίτες του Ιράν και 
των συμμάχων του βρίσκονται στα 
σύνορα του Ισραήλ, όχι μόνο με τον 
Λίβανο μετά την ήττα των ισραηλι-
νών δυνάμεων από τη Χεσμπολάχ 
το 2006, αλλά και με τη Συρία, μετά 
την ήττα του ISIS.

Οι βαλλιστικές δυνατότητες 
τόσο της Χεσμπολάχ όσο και του 
Ιράν πολλαπλασιάζονται από τη 
δυνατότητα πυραυλικών επιθέσε-
ων από θέσεις σε επαφή με την ισ-
ραηλινή μεθόριο, και μάλιστα σε 
αριθμούς τέτοιους που η αντιπυ-
ραυλική άμυνα του Ισραήλ να κιν-
δυνεύει με καθίζηση. Είναι η πρώ-
τη ίσως φορά μετά τον πόλεμο του 
Γιομ Κιπούρ (1973) που η υπεροχή 
των ισραηλινών όπλων δεν μπο-
ρεί να διασφαλίσει τη συνέχιση των 
σιωνιστικών πολιτικών, όπως αυ-
τές εκδηλώνονται με την αργή γε-
νοκτονική ασφυξία της Γάζας και 
τους εποικισμούς της παλαιστινια-
κής γης.

Το Ισραήλ επιλέγει να αποσο-
βήσει τον κίνδυνο με το να υποχρε-
ώσει σε εμπλοκή τους ενοχλητι-
κούς σιίτες, χτυπώντας ως τη «μή-
τρα του κακού», το Ιράν.

Και το κάνει έχοντας διασφα-
λίσει τόσο την ενεργό στήριξη των 
ΗΠΑ – που δεν αποκλείεται να πε-
ριλάβει και την άμεση στρατιωτική 
εμπλοκή σε περίπτωση ιρανικών 
αντιποίνων, όσο και την ουδετερο-
ποίηση του διεθνούς παράγοντα, 
πέρα από τις ατελέσφορες φραστι-
κές καταδίκες. 

Ας σημειωθεί εδώ ότι οι αερο-
πορικές επιδρομές στο έδαφος της 
Συρίας δεν προκάλεσαν ενεργο-
ποίηση της ρωσικής αντιαεροπο-
ρικής δύναμης, γεγονός που πα-
ραπέμπει σε εκ των προτέρων ενη-
μέρωση και συμφωνία. Έτσι κι αλ-
λιώς, στις μέρες μας οι συμμαχίες 
αλλάζουν πιο γρήγορα και από τα 
κανάλια της τηλεόρασης κι αυτό 
σημαίνει πως οι λαοί της δύστυ-
χης γειτονιάς μας έχουν να ζήσουν 
πολλά δράματα ακόμη.

Ταυτόχρονα, οι εξελίξεις αυτές 
είναι τραγικές και για τη δική μας 
χώρα. Η ταύτιση με τους ταραξίες 

του Τελ Αβίβ ως αντίβαρο στη νεο-
θωμανική απειλή χάνει κάθε ηθι-
κό, αλλά και κάθε πολιτικό έρει-
σμα, γιατί η Ελλάδα δεν μπορεί να 
ταυτιστεί με τον πόλεμο που στή-
νουν Νετανιάχου και Τραμπ. Οι αρ-
νητικές συνέπειες θα είναι ανυπο-
λόγιστες,  ενώ την ίδια στιγμή ο Ερ-
ντογάν, που προβάλλεται πάλι ως 
προστάτης των Παλαιστινίων και 
όλου του ισλάμ, αποκτά περισσότε-
ρα όπλα στην επιθετική του πολιτι-
κή ενάντια στους Κούρδους και την 
Ελλάδα. 

Οικονομικά και πολιτικά συμ-
φέροντα, που συνηγορούσαν σε 
μια διατήρηση σχέσεων με τον αρα-
βικό και τον ιρανικό κόσμο, θα δι-
ακυβευτούν από μια οποιαδήποτε 
ευθυγράμμιση με τις επιλογές των 
Ισραηλινών και του Τραμπ. 

Και εξάλλου, «η Ελλάδα είναι 
πολύ μικρή χώρα για να διαπρά-
ξει μια τόσο μεγάλη ατιμία». Η ει-
ρήνη στη γειτονιά, τόσο αναγκαία 
για τη χώρα των συνόρων στην 
οποία ζούμε, μοιάζει πιο μακρι-
νή από ποτέ. Και, με την κυβέρνη-
ση που διαθέτουμε, τα πράγματα 
μοιάζουν ακόμη πιο δυσοίωνα. Αυ-
τές οι εξελίξεις κάνουν για μια ακό-
μα φορά προφανές  το γεγονός ότι 
δεν μπορεί να υπάρξει καμιά πολι-
τική της Ελλάδας που να στηρίζεται 
σε ξένα, άλλοτε σάπια και άλλοτε 
εγκληματικά, δεκανίκια. Μόνο στη-
ριγμένοι στις δικές μας δυνάμεις 
μπορούμε να προχωρήσουμε. 

Ο ΠΑΛΑIΣΤΙΝΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ ΕΧΕΙ 
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Μια σφαγή που προμηνύει
ένα νέο ολοκαύτωμα 
στη Μέση Ανατολή
προκήρυξη του Κινήματος Άρδην

ΓΑΖΑ
Ό 

πως έχουμε επανει-
λημμένα τονίσει, οι 
αναταράξεις που τρο-
ποποιούν σε βάθος το 

παγκόσμιο και το ελληνικό γεω-
πολιτικό τοπίο μετά το 1989 αποτε-
λούν την αφετηρία της εμβάθυνσης 
του προβληματισμού του Π. Κον-
δύλη ως προς στην ελληνική κοι-
νωνική και πολιτική πραγματικό-
τητα, ενώ γενικεύεται και κορυφώ-
νεται η σύγκρουσή του με τη δυτι-
κή Αριστερά και τους Έλληνες εκ-
προσώπους της. 

Στο βιβλίο του «Πλανητική πο-
λιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο»  η 
οριστική του ρήξη με τον ελληνι-
κό «αποδομητικό μαρξισμό» εδρά-
ζεται στην αντίθεση με την ιδεολο-
γία των νέων πλανητικών κυρίαρ-
χων, των "ανθρωπίνων δικαιωμά-
των" και της φουκουγιάμειας πα-
γκοσμιοποίησης, στην οποία προ-
σχωρούν αθρόως οι διανοούμενοι 
της Αριστεράς μετά το τέλος του ψυ-
χρού πολέμου: 

«Μετά την κατάρρευση του 
κομμουνιστικού κινήματος, [ ] πολ-
λοί, των οποίων οι ελπίδες, οι δια-
γνώσεις και οι προγνώσεις διαψεύ-
σθηκαν παταγωδώς, [ ] συνεχίζουν 
απτόητοι τη φιλόδοξη πολιτική ή 
συγγραφική τους σταδιοδρομία 
επικαλούμενοι την ακατάλυτη πί-
στη τους στο «μέλλον του ανθρώ-
που» και στην «πρόοδο» –και ζη-
τούν σήμερα υποκατάστατα των 
παλαιών ορθόδοξων σοσιαλιστι-
κών ουτοπιών σε θολούς ειρηνι-
σμούς και σε οικουμενιστικές ηθι-
κολογίες. [ ] Είναι πολιτικά νήπιος, 
όποιος αναφέρεται στις δήθεν γε-
νικές σύγχρονες τάσεις για τη βαθ-
μιαία πτώση των συνόρων, απο-
σιωπώντας ότι είναι δύο πολύ δι-
αφορετικά πράγματα να περνούν 
τα σύνορα σου στρατιές τουριστών 
και να τα περνούν τα στρατεύματα 
ενός γειτονικού κράτους1. »

Καθώς η ρήξη βαθαίνει, ο Κον-
δύλης τους  χαρακτηρίζει «σφουγ-
γοκωλάριους» του αμερικανισμού 
και συμμάχους των πολυεθνικών. 
Τα κίνητρά τους παύουν να είναι 
αποκλειστικά «ιδεολογικού» χα-
ρακτήρα, και αφορούν κατ’ εξοχήν 
τις απολαβές με τις οποίες εξαργυ-
ρώνουν την προσχώρησή τους στη 
νέα ιδεολογία του συστήματος με-
συγκολλητική ουσία έναν γενικευ-
μένο εθνομηδενισμό:

1 Π. Κονδύλης, Πλανητική πολιτική 
μετά τον ψυχρό πόλεμο, σσ. 176-177.

«Μετά την κατάρρευση της Ου-
τοπίας της Ανατολής, η εξημερω-
μένη πλέον δυτική «Αριστερά»…  
[] αποτελεί σήμερα τον «χρήσιμο  
ηλίθιο» των πολυεθνικών εταιρει-
ών και του οικουμενιστικού αμερι-
κανισμού. Κίνητρά της είναι η πο-
λιτική αφέλεια και τα χειροπιαστά 
κοινωνικά οφέλη… Η ιδεολογία του 
συστήματος, δηλαδή η συνείδησή 
του, αποτελεί εξ ίσου μέρος του όσο 
αποτελεί και η πρακτική του, δη-
λαδή η κοιλιά του. Και υπάρχουν 
σοβαρές ενδείξεις ότι εδώ η κοιλιά 
κοιμάται λιγότερο από τη συνείδη-
ση και την κατευθύνει2. »

Όλοι εκείνοι που στο παρελ-
θόν «άναβαν καντήλια στο εικόνι-
σμα του Τσε Γκουεβάρα και δεν 
ήθελαν να ακούνε κουβέντα για 
“τυφλό αντικομουνισμό”» σήμερα 
έχουν έναν και μόνο βασικό εχθρό, 
«“κάθε εθνικισμό” και ενστερνίζο-
νται ως ερμηνεία της πραγματικό-
τητας τα συνθήματα του νικητή: τον 
οικουμενισμό μέσω της ενιαίας πα-
γκόσμιας αγοράς και των “ανθρω-
πίνων δικαιωμάτων”». Κατακεραυ-
νώνουν δε συστηματικά «τον “εθνι-
κισμό(ς)” όποτε ένας μικρός θέλει 
να αντισταθεί στις αδηφάγες δια-
θέσεις ενός μεγάλου…». «Οι εχθροί 
του εθνικού κράτους… τον παρα-
μερισμό του παράγοντα “έθνος” 
τον θεωρούν (και στο σημείο αυτό 
η κοσμοπολίτικη “αριστερά” συμ-
μαχεί, κατά τρόπον μόνον κατ’ επί-
φαση παράδοξο, με τις πολυεθνι-
κές εταιρείες) ως χαρμόσυνο βήμα 
προς την εξασθένιση ή κατάργηση 
του παραδοσιακού κράτους εν γέ-
νει, προς την ανάπτυξη μιας μεταε-
θνικής συνείδησης αυτονόμων πο-
λιτών ως νέας βάσης της πολιτικής 
δραστηριότητας κ.τ.λ. κ.τ.λ.»3.

Προφανώς, μέσα από αυτή του 
την κριτική –η οποία στην τελευ-
ταία περίοδο της ζωής του έγινε ευ-
ρύτερα γνωστή και από την πυκνή 
αρθρογραφία του–, εισήλθε σε ευ-
θεία αντιπαράθεση με την ευρύ-
τερη ελληνική Αριστερά, και όχι 
μόνο ακαδημαϊκή και μηντιακή 
αλλά και «αντιεξουσιαστική», που 
τον επικρίνει πλέον όχι μόνο για τις 
«εθνικιστικές» θέσεις του αλλά επε-
κτείνει την αντιπαράθεση μαζί του 
και στις φιλοσοφικο-θεωρητικές 
θέσεις, που δήθεν υποβαστάζουν 
αυτή την «εθνικιστική» στροφή. 

2 Π. Κονδύλης, Από τον 20ό στον 21ο 
αιώνα, Τομές στην πλανητική πολιτική, 
σσ. 66-67.
3 Π. Κονδύλης, ό.π., σ. 108.

Η αποστασία
των ελίτ

Aπό το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά: παναγιώτης Κονδύλης: μία 
διδρομή, που κυκλοφορεί από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις.
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“ 
Η ενόχληση Μαρα-

ντζίδη προέρχεται 

από το εξής γεγο-

νός:  Επειδή η Νδ 

έχει ακόμα σχέση 

με τη βάση της και 

την αφουγκράζεται 

σε κρίσιμα εθνικά 

θέματα, δεν μπο-

ρεί να υπηρετήσει 

τα συμφέροντα της 

Ευρώπης στον ίδιο 

βαθμό που το κάνει 

ο Σύριζα, που δεν 

έχει σύνδεση με 

την κοινωνία. 

Στο εξωτερικό μέτωπο τα πράγ-
ματα δυσκολεύουν και πάλι. Το 
διάστημα που η Γερμανία ανα-
ζητούσε νέο κυβερνητικό σχη-
ματισμό και ο Μακρόν εμφανι-
ζόταν ως η πολιτική φωνή της 
Ευρώπης, φούντωνε και η αισι-
οδοξία στην ελληνική κυβέρνη-
ση ότι έρχεται η στιγμή της εξό-
δου από τα μνημόνια. Το κυβερ-
νητικό αφήγημα έλεγε ότι τέλη 
Αυγούστου θα βγούμε με καθα-
ρή έξοδο στις αγορές, και, αφού 
πρώτα κάτι πάρουμε σχετικά 
με την ελάφρυνση του χρέους, 
μετά θα ανασάνουμε· που στην 
κυβερνητική αργκό σημαί-
νει ότι θα έχουν περιθώρια για 
προσλήψεις, να μοιράσουν εκ 
νέου πλεόνασμα τα Χριστούγεν-
να, να μοιράσουν χρήμα σε «φί-
λους» επιχειρηματίες, γενικώς 
να επέλθει αυτό που ονομάζουν 
«κανονικότητα». Έτσι ήλπιζαν 
ότι θα πήγαιναν μέχρι τις εκλο-
γές του 2019, καμουφλάρο-
ντας τις νέες περικοπές στις συ-
ντάξεις και τη μείωση του αφο-
ρολόγητου και στις εκλογές να 
προσπαθήσουν να περιορίσουν 
την ήττα σε διατηρήσιμο επίπε-
δο, δηλαδή ένα ποσοστό γύρω 
στο 20%.

Ο 
ι συριζαίοι είναι εξαι-
ρετικοί στην εκπόνη-
ση σεναρίων, άλλω-
στε έτσι κυβερνούν 3,5 

χρόνια, αλλά σπανίως αυτά επα-
ληθεύονται. Η Γερμανία ξαναβρί-
σκει τα πατήματά της και ο νέος 
Γερμανός υπουργός Οικονομι-
κών προσαρμόζεται στον ρόλο του 
Σόιμπλε. Στο πρόσφατο Ουάσι-
γκτον Γκρουπ, η Γερμανία τράβη-
ξε πολύ σκληρή γραμμή σχετικά 
με το ελληνικό χρέος και απαίτησε 
κάθε αίτημα για ελάφρυνσή του να 
περνάει για έγκριση από το γερμα-
νικό κοινοβούλιο. Το ΔΝΤ ζήτησε 
τη θέσπιση μόνιμου μηχανισμού 
μείωσης του χρέους, που θα ενερ-
γοποιείται μετά τη λήψη συγκεκρι-
μένων μέτρων από την Ελλάδα. Το 
χάσμα μεταξύ ΔΝΤ και Γερμανών 
είναι τεράστιο και το Ταμείο απει-
λεί εκ νέου να αποχωρήσει, κάτι 
που το επιθυμούν οι Γερμανοί, για-
τί πια διαθέτουν τους μηχανισμούς 
επίβλεψης της ελληνικής οικονομί-
ας. Αν όμως φύγει το Ταμείο, που 
θεωρεί ότι το ελληνικό χρέος δεν 

είναι βιώσιμο, χωρίς γενναία ελά-
φρυνσή του, η κυβέρνηση χάνει 
έναν σύμμαχο στο θέμα αυτό. 

Τα πράγματα περιπλέκονται 
περισσότερο από τη θέση του Μα-
ξίμου και είναι ενδεικτικό ότι ούτε 
ο Τσακαλώτος συμμερίζεται την 
άποψη για έξοδο χωρίς προλη-
πτική πιστωτική γραμμή, δηλαδή 
ένα μαξιλάρι ασφαλείας, αν οι αγο-
ρές δεν μας συμπεριφερθούν από 
το καλοκαίρι με φιλικό τρόπο. Το 
σκηνικό που στήνεται θυμίζει κα-
λοκαίρι 2015 και η κυβέρνηση το 
δυναμιτίζει διαρρέοντας ότι, αν δεν 
υπάρξει ελάφρυνση του χρέους 
δεν πρόκειται να μειώσει τις συντά-
ξεις, όπως έχει ψηφίσει. 

τα σενάρια εκλογών το 
φθινόπωρο

Με επισφαλή τη θέση της Ελλάδας 
μετά τη λήξη του τρέχοντος προ-
γράμματος, φουντώνουν και πάλι 
τα σενάρια περί εκλογών το φθινό-
πωρο. Ο Τσίπρας, πιστός στην τυ-
χοδιωκτική του φύση, σαγηνεύε-
ται από ένα σενάριο να φέρει και 
πάλι τη χώρα στο χείλος του γκρε-
μού και να αφήσει την καυτή πα-
τάτα στη ΝΔ. Γιατί, αν από το φθι-
νόπωρο η ΝΔ κληθεί να κυβερνή-
σει χωρίς δίχτυ προστασίας και με 
μόνο τρόπο να καλύπτει τις δανει-
ακές ανάγκες της χώρας την έξοδο 
στις αγορές, σύντομα ίσως θα ανα-
γκαστεί να ζητήσει εκ νέου βοήθεια 
από ΕΕ και ΔΝΤ, δηλαδή νέο μνη-
μόνιο! Αυτή η εξέλιξη, σε συνδυα-

σμό με τη διαδικασία για εκλογές 
προέδρου Δημοκρατίας στις αρχές 
του 2020, κάνουν πιο ελκυστικό το 
σενάριο για δεξιά παρένθεση. Δη-
λαδή να μην μπορεί η ΝΔ να δια-
χειριστεί την κατάσταση που θα της 
αφήσουν και, με αφορμή τις προε-
δρικές εκλογές, η ΝΔ να μη βρει τις 
απαιτούμενες ψήφους από το Κί-
νημα Αλλαγής και έτσι η χώρα να 
οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές. Φυ-
σικά, ένα τέτοιο σενάριο είναι πολύ 
υψηλού ρίσκου, γιατί αν η χώρα 
βρίσκεται για ένα  δύο χρόνια σε 
πολιτική αβεβαιότητα και σε συν-
δυασμό με τις ξεκάθαρες βλέψεις 
του Ερντογάν σε Αιγαίο και Θράκη, 
η καταστροφή θεωρείται βέβαιη. 
Αλλά ο Σύριζα μας έχει αποδείξει 
ότι είναι ικανός για το χειρότερο

Σε αυτά τα σενάρια κομβικό 
ρόλο έχει ο χώρος του Πασόκ. Το 
εγχείρημα του Κινήματος Αλλα-
γής, παρότι είχε σημαντική στήριξη 
από την πασοκική βάση, δεν απο-
δίδει. Η Φ. Γεννηματά είναι λίγη για 
τη θέση και δεν μπορεί να αναγεν-
νήσει τον χώρο. Παρά την αρχική 
αισιοδοξία, οι δημοσκοπήσεις αρ-
χίζουν πια να δείχνουν ότι δεν κα-
τορθώνει πλέον να συγκεντρώσει 
ούτε το άθροισμα των ποσοστών 
των κινήσεων που το αποτελούν. 
Στην καχεκτική εικόνα του ΚΙΝ.
ΑΛ. συμβάλλει το ότι ο χώρος του 
είναι ναρκοθετημένος από τον Σύ-
ριζα. Στο εσωτερικό του και πέριξ 
υπάρχουν πλήθος «προσωπικο-
τήτων», εφημερίδων, σάιτ κ.ά. που 
θέλουν να το μεταβάλουν σε παρα-
κολούθημα του Σύριζα. Τις τελευ-
ταίες εβδομάδες, και ενώ τα σενά-
ρια για εκλογές φουντώνουν, όλοι 
αυτοί βγήκαν ανοιχτά να στηρίξουν 
τον Σύριζα. 

Ο Μαραντζίδης και οι ουρές 
του Σύριζα

Την αρχή έκανε ο Ν. Μαραντζί-
δης που εδώ και δύο μήνες επα-
ναλαμβάνει από την Καθημερινή, 
το σάιτ protagon του Στ. Θεοδωρά-
κη και αλλού, ότι ο Σύριζα είναι σε 
φάση μετάλλαξης, ώστε να μεταβλη-
θεί σε ένα ήπιο σοσιαλδημοκρα-
τικό κόμμα. Ο Μαραντζίδης ξέχα-
σε όσα έγραφε στις αρχές του χρό-
νου («Γιατί έχει βρεθεί στο στόχα-
στρο το Πανεπιστήμιο Μακεδονί-
ας»), που λίγο πολύ παραλλήλιζε 
τον εαυτό του με τον Γρηγόρη Λα-
μπράκη και τους συριζανέλ με το 
κράτος της δεξιάς του ’50-’60. Για 
τη μεταστροφή του, και όχι μόνο τη 
δική του, κάποιο ρόλο έπαιξε και η 
στάση της ΝΔ απέναντι στα συλλα-
λητήρια για το ονοματολογικό της 
ΠΓΔΜ. Σε άρθρο του στην Καθημε-
ρινή («Ανήκουμε στη Δύση ή στις 
δημοσκοπήσεις;») είναι σαφής: Ο 
Τσίπρας με τους χειρισμούς του πα-
ρουσιάζεται ως φιλοδυτικός πολιτι-
κός σε Ευρωπαίους και Αμερικά-
νους, ενώ ο Μητσοτάκης ολίσθησε 
στη γραμμή της λαϊκής δεξιάς για-
τί δεν καταδίκασε τα συλλαλητήρια. 
Στο τέλος, γίνεται πιο ξεκάθαρος: 
«Τα συμφέροντα της Ευρώπης εί-
ναι και συμφέροντα της Ελλάδας και 
έχουμε επιτακτική ανάγκη από πο-
λιτικές συνεννόησης μεταξύ των κα-
θιερωμένων κομμάτων». Η ενόχλη-
ση λοιπόν του Μαραντζίδη προέρ-
χεται από το εξής γεγονός:  Επειδή 
η ΝΔ έχει ακόμα σχέση με τη βάση 
της και την αφουγκράζεται σε κρί-
σιμα εθνικά θέματα, δεν μπορεί να 
υπηρετήσει τα συμφέροντα της Ευ-
ρώπης στον ίδιο βαθμό που το κά-
νει ο Σύριζα, που δεν έχει σύνδεση 
με την κοινωνία.  

Ο Μαραντζίδης, εξαιτίας της 

σχέσης του με την Καθημερινή και 
τον συντηρητικό χώρο θεωρείται 
«σοβαρός» και λειτούργησε σαν λα-
γός για να αποκαλυφθούν εν συνε-
χεία και οι υπόλοιποι: Θεοδωρά-
κης, Ραγκούσης, ΓΑΠ, αλλά και Ν. 
Μουζέλης, Γ. Σωτηρέλης, Γ. Μοσχο-
νάς, Κ. Τσουκαλάς, Αντ. Λιάκος και 
άλλοι που συμμετείχαν στην πρό-
σφατη εκδήλωση του Ραγκούση και 
που κινούνταν στο πνεύμα συνερ-
γασίας με τον Σύριζα. Μη λησμο-
νούμε και την προτροπή του επι-
κεφαλής της ευρωομάδας των Σο-
σιαλιστών και Σοσιαλδημοκρατών 
στο Ευρωκοινοβούλιο, του Γερμα-
νού Ούντο Μπούλμαν, στην ελ-
ληνική κεντροαριστερά, να συνερ-
γαστεί με τον Σύριζα. Από την άλλη 
πλευρά οι περί το Μαξίμου συριζαί-
οι σε συνεργασία με τους πασοκο-
γενείς πραγματοποίησαν την Τρίτη 
15/5 εκδήλωση για να αποστείλουν 
το μήνυμα στο ΚΙΝ. ΑΛ, ότι επιδιώ-
κουν τη συνεργασία και ότι έχουν 
αλλάξει, γι’ αυτό στο στόχαστρο των 
περισσότερων ομιλητών ήταν οι 
ακραίοι «53». 

Πέρα από τις προσωπικές φιλο-
δοξίες πολιτικών όπως ο Θεοδωρά-
κης, ο Ραγκούσης, ο ΓΑΠ κ.ά., που 
άλλος θέλει να εξασφαλίσει την επα-
νεκλογή του, άλλος κάπου να διορι-
στεί και άλλος να οριστεί Ευρωπαί-
ος επίτροπος,  στην πραγματικότη-
τα πίσω από το φλερτ «κεντροαρι-
στεράς» – Σύριζα κρύβονται εξωχώ-
ρια κέντρα. Ευρωπαίοι (Γερμανία) 
και Αμερικανοί  ανησυχούν μήπως 
η ήττα του Σύριζα στις εκλογές είναι 
τέτοιας έκτασης που να μην αποτε-
λεί πια τον δεύτερο πόλο του πολι-
τικού συστήματος. Αλλά ο Σύριζα 
είναι απαραίτητος για σειρά θεμά-
των: το Σκοπιανό, τον κατευνασμό 
της Τουρκίας, το μεταναστευτικό, τις 
στενές σχέσεις με το Ισραήλ κ.ά., άρα 
θα μηχανευτούν κάθε τέχνασμα για 
να τον διατηρήσουν στη ζωή.   

 

Φλερτ σοσιαλδημοκρατίας - Σύριζα
Σενάρια διαχείρισης της επικείμενης ήττας

Του Γιάννη Ξένου
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Μία τεράστια προσβολή δέ-
χθηκε η τοπική ελληνική 
κοινωνία στις 9/5/2018 στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο 
Αν. Μακεδονίας - Θράκης: 
Οι δέκα μουσουλμάνοι σύμ-
βουλοι των δύο μεγάλων πα-
ρατάξεων απουσίασαν (για 
δεύτερη φορά!) επιδεικτικά 
από τη συνεδρίαση και απέ-
φυγαν πάλι να τοποθετηθούν 
επί του ψηφίσματος υπέρ 
των δύο στρατιωτικών μας 
που κρατούνται στην Τουρ-
κία!

Α 
διανόητο κι όμως 
αληθινό: για ένα θέμα 
τόσο απλό και αυτο-
νόητο (για το οποίο 

ήδη δύο τουλάχιστον από τους 
μουσουλμάνους βουλευτές 
μας έχουν, προς τιμήν τους, το-
ποθετηθεί σωστά) δεν τόλμη-
σαν να πουν έστω μια κουβέ-
ντα από ανθρωπιστική σκοπιά! 
Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι κύ-
ριοι που φοβήθηκαν ότι, αν δι-
ατυπώσουν μιαν ευχή για την 
απελευθέρωση των ομήρων, 
θα θιγόταν κάποιος; Είναι οι 
Κατραντζή Μουσταφά, Ιμπράμ 
Αχμέτ, Χουσέ Μουσταφά Ισμα-
ήλ, Χατζηγκενέ Ιρφάν, Μουστα-
φά Μετίν, Μουλταζά Ταρκάν 
Μουλταζά, Ιντζέ Μεμέτ Μπι-
ρόλ (παράταξη Μέτιου - ΝΔ), 
Κοτζά Μουμίν Ριτβάν, Μεχ-
μέτ Ουστά Χουσεΐν (παράταξη 
Καραλίδη-ΠαΣοΚ) και Μου-
μίν Οντέρ (ανεξαρτητοποιημέ-
νος). Όλοι λοιπόν αυτοί οι «Έλ-
ληνες μουσουλμάνοι» –εκτός 
ίσως κάποιου δικαιολογημένα 
απόντος– τι δηλώνουν με την 
άθλια στάση τους; Ότι είναι έτοι-
μοι να πουλήσουν τον τόπο μ’ 
ένα νεύμα του Τούρκου προξέ-

νου; Κι επειδή δεν είμαστε από 
άλλον πλανήτη, ας δούμε λίγα 
από όσα έχει καταγράψει η μο-
ναδική στο είδος της ιστοσελίδα 
tourkikanea.gr σχετικά με την 
πολιτική πρακτική των πιο προ-
βεβλημένων εξ αυτών.

Ο αντιπεριφερειάρχης 
Μουσταφά Κατραντζή είναι 
γραμματέας στην ΠΕΚΕΜ, στον 
φορέα που έστησε το τουρκικό 
προξενείο Κομοτηνής για τον 
συστηματικό εκτουρκισμό στον 
χώρο του πολιτισμού και της 
εκπαίδευσης και η οποία είναι 
πάντα παρούσα για συκοφαντί-
ες κατά της Ελλάδος στα διεθνή 
φόρουμ ανθρωπίνων δικαιω-
μάτων. Και, βεβαίως, στα χρόνια 
που ο Μ.Κ. ήταν πρόεδρος στον 
Σύλλογο Επιστημόνων Μειονό-
τητας, η λειτουργία των παρά-
νομων νηπιαγωγείων από τον 
σύλλογο πήγαινε σύννεφο. 

Ο Χουσεΐν Μεχμέτ Ου-
στά είχε φωτογραφηθεί πριν 
έναν χρόνο να κάνει το σήμα 
των Γκρίζων Λύκων. Όταν κλή-
θηκε να το δικαιολογήσει, μίλη-
σε για «ειρωνία» και «αστείο». 
Εφόσον όμως στο διαδικτυακό 
προφίλ του ανεβάζει φωτογρα-
φίες του με τον Μπαχτσελί (!) 
και φράσεις του ιστορικού ηγέ-
τη των Γκρίζων Λύκων Αρπα-
σλάν Τουρκές, αυτό μάλλον δεί-
χνει πως αστείοι είναι όσοι τον 
πιστεύουν.

Ο πρώην αντιπεριφερειάρ-
χης Οντέρ Μουμίν, ως νέος 
σχετικά πολιτικός, ακολου-
θεί προσεκτικά κάθε προξενι-
κή γραμμή και εκδήλωση, μιλά 
πάντα για την τουρκική μειονό-
τητα, παρεμβαίνει συχνά όπου 
χρειάζεται τον λόγο του η Άγκυ-
ρα και ταυτοχρόνως φιγουρά-
ρει ως πολύφερνος υποψήφιος 
βουλευτής της …ΝΔ!

Ο Χατζηγκενέ Ιρφάν, αντι-

πρόεδρος του Επιμελητηρίου 
Ξάνθης, μετέχει από χρόνια στα 
κοινά, πάνω στη γνωστή γραμ-
μή. Μία τουλάχιστον φορά, τον 
Δεκέμβριο του 2012, συνό-
δευσε τον τότε βουλευτή (Πα-
ΣοΚ) Αχμέτ Χατζηοσμάν στην 
Προύσσα, όπου όλοι ευτυχείς 
φωτογραφήθηκαν κάτω από 
τη σημαία της «Ανεξάρτητης Δ. 
Θράκης» και τα πορτραίτα του 
θανόντος φασίστα Σαδίκ.   

Δεν χρειάζονται μάλλον πε-
ρισσότερα παραδείγματα. Η ευ-
θύνη ανήκει στο λεγόμενο πο-
λιτικό σύστημα της πατρίδας 
μας, το οποίο οφείλει επιτέλους 
να επανακαθορίσει τους όρους 
του παιχνιδιού στη Θράκη. Από 
χρόνια επισημαίνουμε ότι κάθε 
πολιτευτής πρέπει να ξεκαθα-
ρίζει προεκλογικά και με τρό-
πο δεσμευτικό ότι θα υπηρε-
τεί την κοινή μας πατρίδα, τη 
χώρα όπου ζούμε και τις κοι-
νές ανθρώπινες αξίες, διαφορε-
τικά δεν θα έχει θέση σε κανένα 
ψηφοδέλτιο. Ιδίως ΠαΣοΚ και 
Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν 
να συνεχίζουν να παριστάνουν 
τους απατημένους συζύγους 
που πέφτουν από τα σύννεφα, 
όταν όλη η κοινωνία γνωρίζει τα 
ελαφρά ήθη της εκάστοτε συμ-
βίας τους. Η Τουρκία δεν θέλει 
να ακουστεί ειδικά από τη Θρά-
κη μια ενιαία φωνή υπέρ των 
ελληνικών δικαίων σε οποιοδή-
ποτε θέμα, είναι σαφές. Στην πο-
λιτική εκπροσώπηση της μειο-
νοτικής κοινωνίας βρίσκει ευή-
κοα ώτα κι αυτό –για άλλη μια 
φορά– ξεκαθάρισε. Όσον δε 
αφορά εμάς, που βρισκόμαστε 
ίσως στο παρά πέντε μιας σύ-
γκρουσης με την εχθρική, πει-
ρατική γείτονα, τα χάδια στην 
Πέμπτη Φάλαγγα δεν μπορού-
με παρά να τα αντιμετωπίσουμε 
ως εγκληματική ενέργεια.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ    

Ποιος συντηρεί την Πέμπτη 
Φάλαγγα στη Θράκη;

του Κώστα Καραΐσκου

Τ 

ην ώρα που εδώ και μερικούς 
μήνες ο πρωθυπουργός της Ελ-
λάδας αναφέρεται μονότονα σε 
«καθαρή έξοδο» από τα μνημό-

νια και προσβλέπει, εντελώς αβάσιμα, 
σε μια συμφέρουσα οριστική συμφωνία 
για το χρέος, προκειμένου να καταστρώ-
σει τους επόμενους εκλογικούς του σχε-
διασμούς, η παρατεταμένη ελληνική κρί-
ση δεν φαίνεται πλέον να προβληματίζει 
ιδιαίτερα τις χώρες της ευρωζώνης. Ακό-
μη λιγότερο απασχολεί τη Γερμανία, που, 
εν πολλοίς, εμμένει στην οικονομική πο-
λιτική της σκληρής δημοσιονομικής πει-
θαρχίας του Σόιμπλε, όπως και στην απα-
ρέγκλιτη απαίτηση να συνεχιστούν μέχρι 
κεραίας οι επιβεβλημένες και νομοθετη-
μένες μεταρρυθμίσεις, ενώ το ενδεχόμε-
νο της όποιας ελάφρυνσης του ελληνικού 
χρέους εξακολουθεί να αποτελεί κόκκινο 
πανί για όλο σχεδόν το γερμανικό κοινο-
βούλιο. 

Κι ενώ τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα 
εξακολουθούν να έχουν τη «γερμανική» 
άποψη, ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώ-
σιμο αν συνεχιστούν οι αναγκαίες μεταρ-
ρυθμίσεις, και εφόσον η χώρα συνεχίσει 
να παράγει υψηλό πρωτογενές πλεόνα-
σμα, μια ακόμα διεθνής ομάδα, από έγκυ-
ρους οικονομολόγους, με πρόσφατη έκ-
θεσή της απορρίπτει τέτοιες απόψεις, προ-
ειδοποιώντας μάλιστα ότι μακροπρόθε-
σμα η ελληνική κυβέρνηση δεν θα μπο-
ρέσει να διαχειριστεί το χρέος της1. 

Η κριτική της ομάδας των οικονομο-
λόγων2 προς την πολιτική της ευρωζώ-
νης αναφορικά με το χρέος εστιάζεται 
κυρίως στο δεδομένο ότι, στο παρελθόν, 
ακόμη και πολύ ισχυρότερες οικονομικά 
χώρες από την Ελλάδα δεν κατάφεραν να 
πετυχαίνουν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα, πα-
ρότι είχαν δικό τους νόμισμα και είχαν τη 
δυνατότητα να «γεφυρώσουν περιόδους 
εσωτερικής αδυναμίας» με την υποτίμη-
ση του νομίσματός τους, προκειμένου να 
προωθήσουν τις εξαγωγές τους. Ένα ακό-
μη, επίσης σημαντικό, σημείο κριτικής, 
αφορά στον ισχυρισμό της ευρωζώνης 
ότι τα νέα χρέη της μεταμνημονιακής Ελ-
λάδας θα χρηματοδοτηθούν άνετα μέσω 
της διεθνούς κεφαλαιαγοράς, με τους ει-
δικούς της να εκτιμούν ότι πάντοτε η κε-

1 Independent report on the Greek official 
debt. CEPR Policy Insight No 92. (https://
cepr.org/active/publications/policy_insights/
viewpi.php?pino=92 
2 Στην ομάδα περιλαμβάνονται οι: Barry 
Eichengreen, Emilios Avgouleas, Miguel 
Poiares Maduro, Ugo Panizza, Richard Portes, 
Beatrice Weder di Mauro, Charles Wyplosz, 
Jeromin Zettelmeyer .

φαλαιαγορά τιμωρεί αυστηρά μια ανορθο-
λογική δημοσιονομική πολιτική που προ-
καλεί απαιτήσεις υψηλής απόδοσης για 
τα νέα ομόλογα.

Εκτός όμως από την αυστηρή κριτική 
στην αδιέξοδη πολιτική της ευρωζώνης, 
η πρόταση της ομάδας περιλαμβάνει και 
τρία εναλλακτικά σενάρια αντιμετώπισης 
του ελληνικού δημόσιου χρέους, από τα 
οποία, σύμφωνα με τους συντάκτες της 
έκθεσης, μόνο το ένα είναι εφικτό. Συ-
γκεκριμένα, πρόκειται για το σχέδιο που 
επιτρέπει την περιορισμένη και υπό συ-
γκεκριμένους όρους  αναδιάρθρωση του 
χρέους, την περαιτέρω χρηματοδότηση 
της Ελλάδας με δάνεια ESM, την παράτα-
ση της διάρκειας αποπληρωμής του, κα-
θώς και άλλα μέτρα διευκόλυνσης της 
Ελλάδας και όχι μόνο, όπως προηγουμέ-
νως για υποχρεώσεις προς το ESFS, αλλά 
και για άλλες τρέχουσες δεσμεύσεις της 
Ελλάδας. 

Ο συνδυασμός, εντός ορισμένων ορί-
ων, της  επίτευξης των υψηλών (άνω του 
μέσου όρου) πρωτογενών πλεονασμά-
των με την απομείωση του χρέους αποτε-
λεί τον πυρήνα του σχεδίου για το ελλη-
νικό χρέος. Μια τέτοια προοπτική θα δώ-
σει στην Αθήνα απαραίτητα  κίνητρα για 
μια πιο ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική, 
που μπορεί να επιφέρει ακόμα και ορισμέ-
νες ελαφρύνσεις στα μεγάλα βάρη της κα-
θημερινότητας του ελληνικού λαού. Για 
παράδειγμα: Από την Ελλάδα αναμένε-
ται ως γνωστόν για μεγάλο χρονικό διά-
στημα πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του 
ΑΕΠ. Εάν η Ελλάδα πετύχει ένα πρωτογε-
νές πλεόνασμα π.χ. 2%, τότε το ελληνικό 
δημόσιο χρέος θα μειωθεί ανάλογα κατά 
0,5% του ΑΕΠ. Ωστόσο, γι΄ αυτήν την ελά-
φρυνση του χρέους θα καθορίζεται εκ των 
προτέρων ένα ανώτατο όριο.

Βέβαια, αυτή η «ευνοϊκή» για την 
Ελλάδα πρόταση της ομάδας των οικο-
νομολόγων μπορεί να επιτρέπει, αν και 
υπό αυστηρούς όρους, την αναδιάρθρω-
ση του χρέους, βάζει όμως και «ασφα-
λιστικές δικλίδες» που επιβεβαιώνουν 
όσους ισχυρίζονται ότι η Ελλάδα θα συνε-
χίσει σε βάθος χρόνου να βρίσκεται υπό 
διεθνή επιτροπεία. Απαραίτητος όρος εί-
ναι να μη δοθούν στην Ελλάδα ευκαιρίες 
για αποκλίσεις από τα συμφωνηθέντα των 
μνημονίων και, ιδιαίτερα, όσον αφορά τις 
μεταρρυθμίσεις. Ακόμα και σ’ ένα τέτοιο 
ευνοϊκό υποτίθεται σενάριο ελάφρυνσης 
του χρέους είναι σαφές ότι η «καθαρή 
έξοδος» που επικαλείται ο πρωθυπουρ-
γός της χώρας δεν αποτελεί τίποτα περισ-
σότερο από ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, 
στο πλαίσιο του επερχόμενου προεκλογι-
κού αγώνα, σε μια χώρα δέσμια για δεκα-
ετίες στους ξένους δανειστές της. 

Άλλη μια πρόταση 
για το ελληνικό χρέος

Του Βασίλη Στοϊλόπουλου

https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=92
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=92
https://cepr.org/active/publications/policy_insights/viewpi.php?pino=92
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Στην Τουρκία έχουν προκηρυχτεί 
διπλές «εκλογές», προεδρικές 
και βουλευτικές για τις 24 Ιουνί-
ου 2018, με σημαδεμένη τράπου-
λα, ώστε να εξασφαλιστεί με σχε-
τική σιγουριά η «νίκη» του Ρ.Τ. Ερ-
ντογάν.

Π 

αρ΄όλο που η κατάστα-
ση σήμερα στην Τουρ-
κία είναι πλήρως ελεγ-
χόμενη από το καθε-

στώς Ερντογάν, η κατ΄ όνομα προ-
εκλογική περίοδος προσφέρει κά-
ποιες ειδήσεις που παρουσιάζουν 
ένα ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Μία από αυτές, είναι η απίστευ-
τη επιτυχία που σημειώνει στο του-
ίτερ το χάσταγκ #TAMAM, το οποίο 
γεννήθηκε λίγη ώρα μετά την 
«εμπνευσμένη» ομιλία του μεγά-
λου ψευτο σουλτάνου της Τουρκίας 
στην κοινοβουλευτική ομάδα του 
κυβερνώντος κόμματος, στην οποία 
μεγαλόψυχα ανέφερε πως, «Μόλις 
ο λαός μας πει ''αρκετά’' (ΤΑΜΑΜ), 
θα φύγουμε!» 

Βέβαια, ο άνθρωπος το είπε 
χωρίς φυσικά να το εννοεί, αλλά 
το κακό έγινε. Μέσα σε χρόνο ρε-
κόρ, με τα σύγχρονα μέσα που πα-
ρέχει η τεχνολογία, δημιουργήθη-
κε ένα κίνημα στο διαδίκτυο με τη 
λέξη ΤΑΜΑΜ, το οποίο άρχισε να συ-
γκεντρώνει εκατοντάδες χιλιάδες 
«φωνές λαού» που απευθύνονται 
στον γκαιμπελίσκο της Άγκυρας και 
του λένε, με μοναδική φαντασία και 
ποικιλία σχολίων Αρκετά! (ΤΑ-
ΜΑΜ)

Τόσο μεγάλη είναι η επιτυχία 
της απρόβλεπτης αυτής ιστορίας, 
ώστε παρενέβη ο Ιμπραήμ Καλίν, το 
πιστό εξαπτέρυγο του προέδρου Ερ-
ντογάν και επίδοξος διάδοχος του 
Μεβλούτ Τσαβούσογλου,  δηλώνο-
ντας πως,  «Οι απόπειρες χειραγώ-
γησης στους ιστότοπους κοινωνι-
κής δικτύωσης δεν οδηγούν πουθε-
νά, πρόκειται για μάταιες προσπά-
θειες», ενώ και ο κυβερνητικός εκ-
πρόσωπος Μπεκίρ Μποσντάγ κα-
ταδέχτηκε να πάρει θέση αποδίδο-
ντας, όπως είναι φυσικό, την αιτία 
του κακού (που αλλού;) στον ιμάμη 
Γκιουλέν και στο ΡΚΚ, δηλώνοντας 
ταυτόχρονα πως «στις εκλογές της 
24ης Ιουνίου τον νικητή θα κρίνουν 
οι κάλπες, όχι το τουίτερ!» 

Είναι ολοφάνερο πως ο Μπεκίρ 

Μποσντάγ μετράει από τώρα τόσο 
τους «ασφράγιστους φακέλους» 
που θα βρεθούν στις κανονικές 
κάλπες, όσο και στις «μετακινούμε-
νες» κάλπες που θα «ψηφίζουν» 
100% Ερντογάν και ΑΚΡ, παρ΄ όλο 
που θα προέρχονται από τις νοτιο-
ανατολικές περιοχές της Τουρκίας, 
όπου Ερντογάν δεν ψηφίζει ούτε το 
10% του πληθυσμού!

H «επιτυχία» των κυβερνητι-
κών παρεμβάσεων οδήγησε στη 
δημιουργία και νέου χάσταγκ με την 
λέξη Sikildik (Βαρεθήκαμε, Σκάσα-
με!) – και τα δύο ξεπέρασαν τα 2,5 
εκατομμύρια σχόλια!

Μια άλλη είδηση που παρουσι-
άζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι 
η μαγνητοσκοπημένη δήλωση του 
Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρ-
θολομαίου ότι, στη συνάντηση που 
είχε πρόσφατα στο προεδρικό μέ-
γαρο της Άγκυρας, έλαβε προσωπι-
κή διαβεβαίωση του Ρ. Τ. Ερντογάν 
πως «Η Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης θα επαναλειτουργήσει από τον 
Σεπτέμβριο». Υπενθυμίζεται πως η 
λειτουργία της Θεολογικής Σχολής 
της Χάλκης τερματίστηκε αιφνιδια-
στικά από τους κεμαλικούς το έτος 
1971, κατά παράβαση ακόμα και 
των νόμων της ίδιας της Τουρκίας - 
έκτοτε έχουν δοθεί αμέτρητες υπο-
σχέσεις Τούρκων επισήμων για την  
επαναλειτουργία της, χωρίς όμως 
να τηρηθεί καμιά από αυτές.

 Άραγε η καινούργια υπόσχεση 
Ερντογάν αποτελεί έναν απλό προε-
κλογικό ελιγμό που θα ξεχαστεί στο 
τέλος Ιουνίου, ή μήπως θα εφαρμο-
στεί επιτέλους το αυτονόητο μετά 
από 47 ολόκληρα χρόνια ταλαιπω-
ρίας; Όση δυσπιστία και αν υπάρχει, 
αποτελεί ευχή όλων να συμβαίνει 
το δεύτερο!

Στην «προεκλογική Τουρκία» 
αξίζει να σημειωθεί μια πρωτοβου-
λία ασυνήθιστου πολιτικού πολι-
τισμού του υποψηφίου των κεμα-
λικών για την τουρκική προεδρία 
Μουχαρέμ Ιντσέ: Επισκέφθηκε εθι-
μοτυπικά όχι μόνο τον Ρετζέπ Τα-
γίπ Ερντογάν στο προεδρικό μέγα-
ρο της Άγκυρας, αλλά και τον φυ-
λακισμένο υποψήφιο πρόεδρο του 
Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 
(HDP) Σελαχετίν Ντεμιρτάς, κάτω 
από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, 
μέσα στην φυλακή που κρατείται!

Μια ακόμα ενδιαφέρουσα είδη-
ση της τουρκικής «προεκλογικής 
περιόδου», σύμφωνα με το κρατι-
κό πρακτορείο Ανατολή (11 Μαΐ-
ου 2018), αφορά την έκδοση 300 
ενταλμάτων σύλληψης στρατιω-
τικών για «σχέσεις με το δίκτυο 
Γκιουλέν». Από τους 300 στρατιω-
τικούς οι 211 είναι εν ενεργεία ενώ 
οι 150 έχουν ήδη συλληφθεί με συ-
ντονισμένες και συνοπτικές επιχει-
ρήσεις της αστυνομίας!

Είναι προφανές πως η ανασφά-

λεια που αισθάνεται το καθεστώς 
της φαμίλιας Ερντογάν στην Τουρ-
κία οδηγεί σε τσουνάμι συνεχών δι-
ώξεων με μια απλή υποψία ή αβε-
βαιότητα για την 100% «πιστότητα» 
του διωκόμενου, εντείνοντας τον δι-
χασμό, αλλά και την αντίδραση της 
τουρκικής κοινωνίας.

Οι τουρκικές φυλακές ξεχειλί-
ζουν πλέον από κάθε κατηγορίας 
«εχθρούς» του καθεστώτος, που 
βαφτίζονται αδιακρίτως «τρομο-
κράτες»: Όλοι οι μη φιλικοί προς 
το καθεστώς στρατιωτικοί θεωρεί-
ται ότι συμμετείχαν στο πραξικόπη-
μα (άσχετα αν είναι αλήθεια ή όχι), 
οι δημοσιογράφοι, οι δικαστές, οι 
αστυνομικοί, οι πανεπιστημιακοί, οι 
φοιτητές, οι πολιτικοί, οι απλοί πο-
λίτες – οι πάντες τέλος πάντων που 
ορθώνουν φωνή διαμαρτυρίας και 
δεν υποκλίνονται δουλικά στις επι-
θυμίες του ψευτοσουλτάνου.

Ιδιαίτερη «αδυναμία» του κα-
θεστώτος είναι το κυνήγι των αρ-
χηγών, των βουλευτών και των πιο 
σημαντικών στελεχών του τρίτου σε 
δύναμη κόμματος του τουρκικού 
κοινοβουλίου (Δημοκρατικό Κόμ-
μα των Λαών - Halklarin Demokratik 
Partisi - HDP), το οποίο καταδιώκε-
ται αρειμανίως και απροκάλυπτα, 
με μοναδικό στόχο να μην εισέλ-
θει αυτόνομο στο επόμενο τουρκικό 
κοινοβούλιο συγκεντρώνοντας το 
ελάχιστο ποσοστό 10% που απαιτεί ο 
τουρκικός εκλογικός νόμος.

Ο χαρισματικός συναρχηγός του 
κόμματος HDP Σελαχετίν Ντεμιρ-
τάς βρίσκεται στις τουρκικές φυλα-
κές και ως υποψήφιος στις προε-
δρικές εκλογές του Ιουνίου, διεξά-
γει «προεκλογικό αγώνα» πίσω 
από τα σίδερα της φυλακής και με 
ένα φίμωτρο στο στόμα!

Οι θέσεις όμως του HDP φαί-
νονται πολύ ρεαλιστικές και λογι-
κές σε πάρα πολλά εκατομμύρια 
Τούρκων ψηφοφόρων: Απορρίπτει 
και καταγγέλλει όλες ανεξαιρέτως 
τις στρατιωτικές επιχειρήσεις που 
πραγματοποιεί ο τουρκικός στρατός 
στη Συρία και στο Ιράκ, επιδιώκει 
την ειρηνική επίλυση του κουρδι-
κού προβλήματος μέσα στην τουρ-
κία με δημοκρατικό διάλογο, αμοι-
βαία κατανόηση και συνεννόηση, 
καταδικάζει απερίφραστα την τουρ-
κική εισβολή στην Κυπριακή Δημο-
κρατία και την κατοχή του 40% του 
εδάφους της, υποστηρίζει την ειρη-
νική συνύπαρξη, τη συνεργασία και 

την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με 
την Ελλάδα και όλους τους γείτονες 
της Τουρκίας με βάση το Διεθνές Δί-
καιο και αναγνωρίζει τη γενοκτονία 
των Αρμενίων.

Όλες βέβαια οι θέσεις αυτές 
αποτελούν κόκκινο πανί για το βαθύ 
κράτος της Τουρκίας και τους ποικί-
λους πολιτικούς εκφραστές του, 
εξηγώντας πλήρως τη μανία κα-
ταδίωξης του Δημοκρατικού Κόμ-
ματος των Λαών (ΗDΡ) από όλους 
σχεδόν τους μηχανισμούς εξουσί-
ας που λειτουργούν μέσα στο τουρ-
κικό κράτος. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Θα ήταν ευχής 
έργο αν οι ψηφοφόροι, που θα λά-
βουν μέρος στο εκλογικό παιχνίδι 
με τη σημαδεμένη τράπουλα στην 
Τουρκία, δεν διστάσουν να δια-
μαρτυρηθούν έμπρακτα, ψηφίζο-
ντας υποψήφιους που βρίσκονται 
στις φυλακές με αστείες κατηγορί-
ες – πολιτικούς, δημοσιογράφους, 
πανεπισ, στρατιωτικούς, ή απλούς 
Τούρκους πολίτες. 

Είναι το ελάχιστο που μπορούν 
να κάνουν για να πουν ένα ηχηρό 
Αρκετά! (ΤΑΜΑΜ), Sikildik (Σκάσα-
με!) και να δυσκολέψουν, έστω και 
λίγο, την προσχεδιασμένη «νίκη» 
του ψευτοσουλτάνου της Άγκυρας!  

ΥΓ: Την ημέρα που εγράφη το άρ-
θρο αυτό (14 Μαΐου 2018) συμπλη-
ρώνονταν δυόμιση μήνες από τη 
σύλληψη δύο Ελλήνων στρατιωτι-
κών στον Έβρο (1 Μαρτίου 2018). 
Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στον 
Άγγελο Μητραιτώδη και στον Δημή-
τρη Κουκλατζή – και θα παραμένει 
μαζί τους μέχρι και την τελευταία 
μέρα της βάρβαρης, αδικαιολόγη-
της και απάνθρωπης ομηρίας τους 
στις τουρκικές φυλακές από το κα-
θεστώς της οικογένειας Ερντογάν.

«ο λαός της τουρκίας βρίσκεται πίσω μου!»
Σκίτσο της Susan Dewar από τον Καναδά

ΤΑΜΑΜ!  SIKILDIK! 
Του Λεωνίδα Κουμάκη

Με φόντο τις προσεχείς εκλογές στην τουρκία, η παντοδυναμία Ερντογάν κλονίζεται

https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkikes-ekloyes-e-trapoela-einai-semademene_gr_5aed6ac6e4b041fd2d26ef78
https://www.huffingtonpost.gr/entry/toerkikes-ekloyes-e-trapoela-einai-semademene_gr_5aed6ac6e4b041fd2d26ef78
https://www.huffingtonpost.gr/entry/chartopolemos-me-ton-ykaimpelisko_gr_5ad75307e4b029ebe0200541
https://www.huffingtonpost.gr/leonidas-koumakis/blog-leonidas-koumakis_b_18598660.html


            Αριθμός φύλλου 144      ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Μαΐου 20188

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Έ 
νας κιτρινισμός, ένας 
δημόσιος κατήγορος, 
ένας εκδοτικός θρίαμ-
βος, ένας ολόκληρος 

μηχανισμός τεχνικής, και άσκη-
σης πίεσης, ο τέλειος μηχανισμός 
προπαγάνδας, ένας στρατός που 
πιστά ακολουθεί, μια ολόκληρη 
εποχή..

Ένας διασυρμός με υπονοού-
μενα στην αρχή, που στοχοποι-
εί, απειλεί, και μετά καταγγέλλει. 
Λάσπη στους εχθρούς και… σανό 
στους… φίλους ιθαγενείς, που 
έχουν πια πλήρως.. εκπασοκιστεί 
και έτσι γίνεται σημαία, σύμβολο 
αντίστασης.

Όλοι και όλα κινούνται στον 
ρυθμό της. Υποκλίνονται στο νέο 
θεσμικό σύμβολο. Γιατί ο αυρια-
νισμός είναι θεσμός. Με όπλα τον 
φανατισμό, το μίσος, τη διαίρε-
ση, τον τραμπουκισμό, τη διαπό-
μπευση.

Ένας απαίδευτος λαός, πάντα 
έρμαιο των συναισθημάτων και 
των ενστίκτων του. Που  ακολου-
θεί πιστά, γίνεται στρατός .

Γιατί έχει ακινητοποιηθεί ο 
ορθός λόγος, η λογική, ο διάλο-
γος, η αυτογνωσία.

O αυριανισμός δεν έχει χρώ-
μα ή ιδεολογία. Και, ανάλογα την 
εποχή, τα θέλω, την εξουσία, προ-
σαρμόζεται. Δεν φοβάται. Είναι 
θρασύδειλος, αλλά και παντοδύ-
ναμος. Γιατί, όπως λέει,  η δύναμή 
του πηγάζει από τον ….λαό.

Κρέμασμα λοιπόν στα μαντα-
λάκια προς τέρψιν ενός λαού με 
ψυχώσεις και σύνδρομα. Και όλες 
οι μέθοδοι θεμιτές. Σ’ ένα παιγνίδι 
που δεν έχει κανόνες. Χωρίς ήθος 
και δεοντολογία.

Με το εμετικό του ύφος και τη 
χυδαία του γλώσσα, φοβίζει, απει-
λεί, συκοφαντεί. Και  υιοθετείται 
πάνδημα. Γιατί είναι -εσμός.

Δεν είναι μάχιμη δημοσιο-
γραφία. Βγάζει μια φασίζουσα 
επιθετικότητα που σοκάρει.

Έχθρα κατά των αντιπάλων. 
Που είναι όλοι, εκτός από τον 
περιούσιο λαό. Περιφρονώντας 
κάθε τι αστικό  προς δόξαν του λα-
ϊκίστικου. Πολιτικοί, καλλιτέχνες, 
διανοούμενοι, αξίες και σταθερές 
στον μύλο. Όλοι στο στόχαστρο 
ενός στείρου φανατισμού.

 Λαϊκίστικα παραληρήματα 
για δήθεν μάχες, δήθεν αγώνες, 
δήθεν συνωμοσίες. Διεθνοποί-
ηση του αντιπάλου, που πρέπει 
να τελειώσει με κάθε τρόπο. Με 

κάθε μέσον. Μια γκεμπελική χα-
βούζα που ανεβοκατεβάζει πρό-
σωπα και πρότυπα.

Είναι ο νέος τρόπος του σκέ-
πτεσθαι, του ενεργείν. Με πόλω-
ση και τοξικότητα. Έχοντας πάντα 
ασυλία γιατί μόνον ελέγχει, δεν 
ελέγχεται.

Ψευδολογίες από λούμπεν 
δημοσιογραφικά σφουγγαρόπα-
να, παπαγαλάκια εν δυνάμει κυ-
βερνητικοί εκπρόσωποι, αγοραία 
γλώσσα και πολλά ψευδορεπορ-
τάζ.

Μια πλήρης περιφρόνηση σε 
πρόσωπα, στους θεσμούς, στον 
αντίπαλο, στην ίδια τη Δημοκρα-
τία. Ο αυριανισμός καθόρισε το 
πολιτικό και πολιτισμικό γίγνε-
σθαι. Ισοπέδωσε τα πάντα, επέβα-
λε τη μονολιθικότητα, τη μετριό-
τητα και τη φασίζουσα χυδαιότη-
τα.

Μανιχαϊστικά σχήματα, δίπο-
λα, ένας κόσμος χωρισμένος στον 
καλό λαό και τις κακές ελίτ.  

Τα ψευδοσκάνδαλα στα χέρια 
των παντοδύναμων αυριανιστών, 
τα ψευδομοντάζ, όλη  αυτή η ιδεο-
λογική  τρομοκρατία, με  τους  πη-
χυαίους τίτλους και τον  δραματο-
ποιημένο λόγο, εγείρουν συναι-
σθήματα, αναμοχλεύουν μίση και 
πάθη.

Μια παρακμιακή δημοσιο-
γραφία, σε μια χώρα που ποτέ δεν  
ενηλικιώθηκε. Στη χώρα  που ο 
κιτρινισμός και  τα χαλκεία  θεο-
ποιούνται, γιγαντώνονται  και γί-
νονται  ένας στρατός, εμείς ή αυ-
τοί, μια ολόκληρη εποχή. Κι όμως, 
αυτό το  φαινόμενο, όταν ξεκίνησε, 
σαν να έπιασε τον παλμό της κοι-
νωνίας, μιας κοινωνίας που  φώ-
ναζε για πραγματική δημοκρατία 
και κοινωνική αλλαγή. Και αυτή 
τη λούμπεν γλώσσα την προσκύ-
νησαν ελίτ και εξουσίες, για ανα-
γνωρισιμότητα και όφελος.

Λαϊκισμός, δημαγωγία, δίπο-
λα, εμφυλιοπολεμικές ψυχώσεις, 
ψευτοδιλήμματα, αριστερή ιδεολο-
γική ηγεμονία, ολοκληρωτισμός, 
κακία, εσωστρέφεια, απομόνωση, 
ανέξοδος αντιευρωπαϊσμός και 
αμορφωσιά, όλα μια.. φούσκα, ένα 
κουβάρι στο μυαλό τους.

Ήταν και είναι τα γνωρίσματα 
άλλης εποχής;

Τα γνωρίσματα μιας ολόκλη-
ρης γενιάς.

Της γενιάς μου.
Διδύμιος

Περί
Αυριανισμού

*
ΟΡΕΚΤΙΚΟ

Θρακιώτικο Ιμάμη μπαϊλντί

ΠΡΩΤΟ ΠΙΑΤΟ
Αιγαιοπελαγήτικες φωλιές 
αυγοτάραχου και κροκέτες 

παστών ψαριών Σαγγαρίου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΙΑΤΟ
Δύο χωριστές σεφταλιές, σε 
ένα ενοποιημένο πιάτο, με 

κοινό λάδι και εκ περιτροπής 
κρεμμύδι

ΕΠΙΔΟΡΠΙΟ
Κοτζάμ Κοτζιά χαλβά

ΚΡΑΣΊ
Μα φυσικά.... Μπουτάρη!

*

Α Κ Ρ Ω Τ Η Ρ Ι Ο Ν   Α Ν Ι Κ Α Ν Α Β Ε ΡΑ Λ
Στον πρώτη φορά αριστερό διαστημικό οργανισμό, ο κυβερνήτης Αλέξης και 

ο μαστρο-Παππάς ετοιμάζονται για την εκτόξευση του ηθικού πλεονεκτήματος...

Μάστερ Σεφ (νεοθωμανική κουζίνα)
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Γ 

ια άλλη μια φορά στην πο-
λύπαθη αυτή χώρα, πολι-
τικοί εξ αριστερών και δε-
ξιών αναφέρθηκαν στον 

ελληνικό λαό με τα πιο απαξιω-
τικά λόγια. Λίγες εβδομάδες πριν 
ο «αγαπών» τις λαϊκές «μάζες» 
Αλέξης Τσίπρας αποκάλεσε ετερό-
κλιτο όχλο(!) τους Έλληνες που δι-
αδήλωναν για το Σκοπιανό, ενώ αυ-
τές τις ημέρες ο Πάνος Καμμένος 
επιβεβαιώνοντας την κυβερνητι-
κή αλληλεγγύη και κοινή ιδεολο-
γία κούνησε το δάχτυλο στους νε-
αρούς που έβαλαν τη σημαία στη 
βραχονησίδα μικρός Ανθρωποφάς, 
λέγοντας πως δεν μπορούν αυτοί 
να κάνουν εξωτερική πολιτική για 
τη χώρα.

Εκτός απ’ το ότι η κίνηση αυτή 
δεν ήταν τόσο τραγική, αφού έκα-
ναν κάτι καθόλα νόμιμο σε ελλη-
νικό έδαφος, φέρνει για άλλη μια 
φορά ένα μεγάλο ζήτημα στο προ-
σκήνιο: Τελικά, ποιος είναι αυ-
τός που δικαιούται να ασκεί πολιτι-
κή σε μια χώρα; Σαφώς στο υπάρ-
χον πολιτικό σύστημα την πολιτική 
ασκεί η κυβέρνηση, όμως ο ελλη-
νικός λαός απαγορεύεται να κάνει 

το οτιδήποτε θεωρεί η κυβέρνηση 
ότι παράγει πολιτική; Άρα παραδέ-
χονται ότι η πολιτική αρμοδιότητα 
μιας κοινωνίας ξεκινάει και τελειώ-
νει στην ψήφο μιας Κυριακής κάθε 
δύο με τέσσερα χρόνια; Γιατί τόσο 
μίσος πια για τον «άξεστο», «αναρ-
μόδιο» και «άσχετο» λαό; Και, τέ-
λος πάντων, για ποιον πολιτεύονται 
όλοι αυτοί οι αριστεροδεξιοί και δεν 
μας επιτρέπουν να εκφράζουμε την 
αντίθεσή μας;

Εάν ο Αλέξης Τσίπρας σεβόταν 
αυτό που λένε όλες οι δημοσκοπή-
σεις, ότι ο Έλληνας δεν αποδέχεται 
το ξεπούλημα του ονόματος της Μα-
κεδονίας εν ονόματι της διπλωμα-
τίας, όλος αυτός ο «όχλος» δεν θα 
έβγαινε στους δρόμους. Και εάν ο 
Πάνος Καμμένος δεν ακολουθού-
σε τόσο ηττοπαθή πολιτική απένα-
ντι στην Τουρκία (και να μη σχολιά-
σουμε τη γελοία ρητορική του, που 
έρχεται σε αντίθεση με τα όσα πράτ-
τει), δεν θα ένιωθαν κάποιοι την 
ανάγκη να βάλουν τη σημαία στη 
βραχονησίδα.

Όλα αυτά δεν τα αναφέρουμε τυ-
χαία. Το μείζον σε όλα αυτά είναι να 
αντιληφθούμε επιτέλους την εξευ-
τελιστική άποψη που έχουν οι πο-
λιτικοί για τον ελληνικό λαό. Εάν 

έχετε προσέξει, όταν κάποιος πο-
λιτικός στριμώχνεται από κάποιον 
πολίτη, ή τον αγνοεί, ή απαντάει 
με επιδεικτικό ύφος, «ποιος είσαι 
εσύ», και, «σε ψήφισε κανένας;» 
Με λίγα λόγια, μόνο αυτοί έχουν δι-
καίωμα στην άποψη και στην κριτι-
κή.

Είναι καιρός η κοινωνία να τους 
απορρίψει συνολικά, ολόκληρο το 
πολιτικό σύστημα, και με τον τρόπο 
που αρμόζει στην εποχή μας, δηλα-

δή μέσω της τεχνολογίας και του δι-
αδικτύου, να απαιτήσει τη συμμε-
τοχή του στη λήψη των αποφάσε-
ων. Κάποτε θεωρούνταν ακραία η 
άποψη να ψηφίζουν όλοι οι πολίτες 
ανεξαρτήτως κοινωνικής τάξεως, 
πολιτικών φρονημάτων και φύλου, 
έτσι και σήμερα θεωρείται η παρα-
πάνω άποψη ουτοπική και ακραία. 
Όμως ήρθε η στιγμή να «αποποινι-
κοποιηθεί». Γιατί οι πολιτικοί στη 
χώρα μας κοιτούσαν και θα κοιτά-

ζουν μόνο το μικροκομματικό και 
βραχυπρόθεσμο συμφέρον τους, 
δεν θα αλλάξει αυτό. Όμως η λύση 
δεν είναι ούτε η βίαια επανάστα-
ση, ούτε η ισχυροποίηση των δύο 
άκρων. Δεν είναι θέμα ιδεολογίας, 
είναι θέμα πατριωτικό-κοινωνικό, 
χωρίς χρώματα και αριστεροδεξιές 
κατευθύνσεις.

Μας απορρίπτουν, ας τους 
απορρίψουμε κι εμείς, επιτέλους. 
Αυτό δεν ήταν ένα πολιτικό μανιφέ-
στο, αλλά μια κραυγή αγωνίας για 
την ταπείνωση που έχουν προκα-
λέσει σε όλους μας όσοι μας έχουν 
κυβερνήσει και έχουν συμμετάσχει 
στο πολιτικό σύστημα τα τελευταία 
185 χρόνια (από τη βαυαροκρατία). 
Το πώς μπορεί η κοινωνία να συμ-
μετάσχει στα κοινά είναι μια άλλη 
μεγάλη συζήτηση και έχει αναλυ-
θεί από πολλούς. Μια έρευνα στο 
διαδίκτυο για μοντέλα ηλεκτρονι-
κής δημοκρατίας σε Ελλάδα και 
εξωτερικό θα σας εκπλήξει. Μπο-
ρεί να γίνει, απλώς πρέπει να γί-
νει ανάγκη και αίτημα της κοινω-
νίας. Και τότε θα βρεθούν οι δυνά-
μεις να το υλοποιήσουν. Αλλά πρώ-
τα απ’ όλα χρειάζεται πίστη και σε 
αυτό υστερούμε στην Ελλάδα εδώ 
και μερικές δεκαετίες…

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τελικά, ποιος δικαιούται να ασκεί πολιτική;
ο… «ετερόκλητος οχΛοΣ» και ο ΦΑΣΙΣΜοΣ του πολιτικού συστήματος…

Του Νίκου Παππά

Σημαίες παντού

Ε 
ίναι πολύ πρόσφατο το συμβάν με 
τη σημαία στη βραχονησίδα Αν-
θρωποφάγοι, που τοποθέτησαν 
τρεις συμπολίτες μας. Η αντίδρα-

ση της επίσημης πολιτείας ήταν αυτή που 
έχουμε συνηθίσει χρόνια τώρα: Φόβος, κα-
τευνασμός, άγχος μην ερεθίσουμε το θη-
ρίο. Κι αντί να αντιστεκόμαστε στον τούρκι-
κο ιμπεριαλισμό, χτυπάμε όποιον του σηκώ-
νει κεφάλι.

Ναι, θα πει κάποιος καλοπροαίρετος, 
αλλά αυτήν τη στιγμή οι συσχετισμοί δεν 
μας ευνοούν. Οπότε, μήπως πρέπει να κά-
νουμε υπομονή, ανεχόμενοι τις προκλήσεις, 
μέχρι να φέρουμε την κατάσταση σε ισορρο-
πία; Μέχρι να υιοθετήσουμε μια στρατηγική 
που θα ανατρέψει τον δυσμενή συσχετισμό 
δυνάμεων;

Σ’ αυτή την φωνή μπορούμε ν’ απαντή-
σουμε, μ’ αυτή την άποψη μπορούμε να 
συνδιαλαγούμε. Δεν μπορούμε να μπούμε 
σε διάλογο στην άποψη του φοβικού συν-
δρόμου και του κατευνασμού. Μ’ αυτή βρι-
σκόμαστε σε πλήρη ρήξη. Σε απόψεις όπως 
εκείνου του εισαγγελέα που, το 1996 στα 

Ίμια, διερεύνησε αν ο δήμαρχος Καλύμνου 
είχε εκθέσει τη χώρα σε κίνδυνο επειδή ση-
μαιοστόλισε τη διοικητική του περιφέρεια, 
μόνο περιφρόνηση αξίζει.

Στους προβληματισμένους, όπως κι 
εμείς, συμπολίτες μας, απαντάμε ως εξής: 
Υποχρέωση του λαού, εφόσον το κράτος και 
το πολιτικό σύστημα βρίσκονται σε αντίθε-
ση με την κοινωνία, είναι να πάρει την κα-
τάσταση στα χέρια του, σε όλο το φάσμα των 
δεινών που υφίσταται η χώρα: Από την ανα-
τροπή της αποικιοκρατίας των Δυτικών μέ-
χρι την αντίσταση του νεοθωμανισμό. Αυτό 
θα πρέπει να γίνεται συνεχώς, όπου μπο-
ρούμε, σταδιακά, δίχως να περιμένουμε τη 
μεγάλη νύχτα της επανάστασης, αλλά χτίζο-
ντας την ανατροπή καθημερινά. Με την αλ-
λαγή του προσωπικού μας τρόπου ζωής, με 
την αντίσταση σε ατομικό, τοπικό, συλλογικό 
επίπεδο. Με τη δημιουργία δικτύων και δο-
μών από τον λαό, που θα αντιστρατεύονται 
την πολλαπλή υποδούλωση της πατρίδας 
μας, και τελικά θα την ανατρέψουν. Σε όλους 
τους τομείς στους οποίους πάσχει η χώρα, 
στην πνευματική παρακμή, στην παραγω-
γή, στην οικονομία, στο μεταναστευτικό, στο 
δημογραφικό, στην εξωτερική πολιτική. Δί-

κτυα και δομές που θα αναλαμβάνουν δρά-
ση και θα υποκαθιστούν το κράτος μέχρι το 
σημείο που μπορούν.

Κι αυτό στην αρχή θα είναι υποτυπώ-
δες, όσο μεγαλώνουν όμως οι προσπάθει-
ες θα γίνεται και πιο ουσιαστικό. Μέχρι να 
πάρει ο λαός την εξουσία, μέχρι να αρθεί η 
αντίφαση που θέλει το κράτος να καταδυνα-
στεύει την κοινωνία, αντί να την υπηρετεί. 
Η ύψωση της σημαίας σε οποιοδήποτε ση-
μείο της ελληνικής επικράτειας είναι δικαί-
ωμα του κάθε πολίτη. Η ύψωση της σημαί-
ας σ’ ένα νησί που αμφισβητούν οι Τούρκοι 
είναι μια πράξη που θα έπρεπε να έχει κά-
μει πρώτο το κράτος, ο λαλίστατος υπουργός 
Εθνικής Άμυνας, η εκάστοτε κυβέρνηση. 
Όπως επίσης κι η οργάνωση της αντίστασης 
με κάθε πρόσφορο τρόπο, μεταξύ αυτών και 
της παλλαϊκής άμυνας. Αντί γι’ αυτό, ακούμε 
άκαπνους να αντροκαλιούνται από το παχύ 
χαλί του γραφείου τους, περισπούδαστους 
οσφυοκάμπτες να εξηγούν γιατί είναι ντρο-
πή να υψώνουμε τη σημαία μας στα εδάφη 
μας και μια κυβέρνηση να σφυρίζει αδιά-
φορα την ώρα που τα Ίμια εγγράφονται στο 
τουρκικό κτηματολόγιο.

Απέναντι σ’ αυτήν τη στάση, ελάχιστο κα-

θήκον μας είναι, μέχρι να τους διώξουμε, 
να τους υποχρεώσουμε να κάνουν τη δου-
λειά τους, να τους φέρουμε ενώπιον των ευ-
θυνών που αποφεύγουν. Και η ύψωση της 
σημαίας σημαίνει ότι δημιουργείς τις προϋ-
ποθέσεις να είσαι εκεί να τις προστατεύσεις, 
μαζί και τα νησιά, όχι να τα αφήσεις έκθε-
τα. Κι εφόσον αυτοί δεν το θέλουν αυτό, δεν 
τους επιτρέπουμε να το αποφύγουν. Η κυ-
βέρνηση πρέπει να γνωρίζει ότι ο λαός θα 
τη φέρνει συνεχώς μπροστά στις ευθύνες 
της, κι έτσι κάποιες θα αναγκαστεί να τις ανα-
λάβει. Όχι στον βαθμό που πρέπει, αλλά πε-
ρισσότερο από ό,τι τώρα. Κι εμείς, στην πρώ-
τη γραμμή, παντού, και στα ελληνοτουρκικά. 
Πιστοί στην παράδοση του πολίτη-οπλίτη 
της αρχαιότητας, του Ακρίτα της βυζαντινής 
Ανατολής, του Κρητικού Χαΐνη όλων των 
περιόδων της σκλαβιάς, ενετικής και τουρκι-
κής. Μόνο εμείς θα ανατρέψουμε την αποι-
κιοκρατία, τον νεοθωμανισμό και τους ντό-
πιους υπαλλήλους τους, στα χνάρια των πα-
λιών μας και εμπνεόμενοι από το "Ελευθε-
ρία ή Θάνατος", εκείνων και το "Πατρίδα ή 
Θάνατος" του Τσε Γκεβάρα.

Του Μανόλη Εγγλέζου-Δεληγιαννάκη

Εάν ο Αλέξης Τσίπρας σεβόταν αυτό που λένε όλες οι 
δημοσκοπήσεις, όλος αυτός ο «όχλος» δεν θα έβγαινε στους 
δρόμους. Και εάν ο Πάνος Καμμένος δεν ακολουθούσε τόσο 

ηττοπαθή πολιτική απέναντι στην Τουρκία, δεν θα ένιωθαν 
κάποιοι την ανάγκη να βάλουν τη σημαία στη βραχονησίδα.
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Τόσο ο πρόσφατος «Κλεισθέ-
νης», όσο και ο προηγούμενος 
«Καλλικράτης» αντιμετωπίζουν 
τις περιφέρειες ως διοικητικές 
μονάδες του κομματικού παρα-
κράτους, χωρίς να πολυλογαριά-
ζουν τις ιστορικές και πολιτισμι-
κές τους διαστάσεις, αυτές δη-
λαδή που διαμορφώνουν ή που 
θα έπρεπε να διαμορφώνουν τις 
χωροταξικές, παραγωγικές κι αι-
σθητικές αναφορές ενός τόπου ή 
μιας ουτοπίας. Η Αττική, που δυ-
στυχώς λειτουργεί  ως υπόδειγ-
μα για όλες τις ελληνικές περιφέ-
ρειες, παρότι είναι μια περιοχή 
με ασύγκριτη ιστορική πυκνό-
τητα, έμπλεη μνημάτων και μη-
νυμάτων, είναι μια περιφέρεια 
σε σύγχυση, δηλαδή μια περιφέ-
ρεια χωρίς ταυτότητα. Διότι δεν 
συνιστά ταυτότητα η αρχαιοκα-
πηλία, η έπαρση κι ο κομπογιαν-
νιτισμός με τα οποία πορεύεται 
κι εμπορεύεται το κράτος των 
Αθηνών και της Μυκόνου.

Γ 
ια δυο σχεδόν αιώνες η 
Αττική λειτούργησε ως 
τόπος υποδοχής και δι-
αμονής των προσφύγων 

τού εντός κι εκτός Ελλάδος ελληνι-
σμού (εσχάτως έγινε και τόπος δια-
μονής των αλλογενών μεταναστών, 
αλλά αυτό είναι μια άλλη μεγάλη 
κουβέντα). Θα περίμενε κανείς ότι 
η συνύπαρξη τόσο ετερόκλητου 
ανθρώπινου δυναμικού θα πλού-
τιζε την ταυτότητά της, καθιστώ-
ντας την Αττική ελκυστική μεσ’ 
την πολυμορφία του τόπου και 
των ανθρώπων του. Αλλά αυτό δεν 
έγινε, διότι οι τοπικές ταυτότητες εξ 
αρχής βρέθηκαν υπό διωγμόν. Οι 
επήλυδες έπρεπε να τις αποβά-
λουν για να γίνουν αποδεκτοί από 
τον συμπλεγματικό επαρχιωτισμό 
του ομοιογενοποιητικού και συ-
γκεντρωτικού μοντέλου που προ-

κρίθηκε ως καταλληλότερο για τη 
χώρα από μια πολιτική τάξη που 
την προχειρότητά της συνεπικου-
ρούσε παλαιόθεν η μορφωτική και 
ιστορική της ανεπάρκεια. Το απο-
τέλεσμα αυτού του μοντέλου είναι 
μια κοινωνία μεταπρατική και μια 
περιφέρεια παρενδυματική, δηλα-
δή μια περιφέρεια τραβεστί.

Χωρίς υποδομές, χωρίς σχε-
διασμό, χωρίς πρόβλεψη και, κυ-
ρίως, χωρίς προοπτική, η μισή 
Ελλάδα σπρώχτηκε και στριμώ-
χτηκε στο λεκανοπέδιο Αττικής 
που λειτούργησε σαν χωματερή, 
στην οποία όμως δεν στοιβάχθη-
καν μόνο απορρίμματα, αλλά και 
άνθρωποι, άνθρωποι στερημένοι 
της περηφάνιας και της αξιοπρέ-
πειάς τους. Οι άνθρωποι αυτοί, 
κατά κύριο λόγο, έπρεπε να παρα-
σιτούν ως πελάτες μιας ανάγωγης, 
αλλά πανίσχυρης διακομματικής 
γραφειοκρατίας, η οποία με τη σει-
ρά της ενθάρρυνε, μονιμοποιούσε 
και νομιμοποιούσε τις παντοειδείς 
αυθαιρεσίες, αυτές που εντέλει 
παραμόρφωσαν το φυσικό, αρχι-
τεκτονικό και ιστορικό περιβάλ-
λον της αττικής γης. Κι όλα αυτά τα 
εγκλήματα έγιναν στο όνομα ενός 
ψευδεπίγραφου εκσυγχρονισμού, 
που γέμισε με τζιπ το Κολωνάκι, 
αλλά δεν έχει πού να κρύψει τα 
σκουπίδια που παράγει.

Η μονοκαλλιέργεια του τσιμε-

ντώματος και ο Μινώταυρος της 
δημοσιοϋπαλληλίας ήταν κι είναι 
το κυρίαρχο μοντέλο υπανάπτυξης 
και χάρη σε αυτό η κατακαμένη Ατ-
τική έγινε μια υποβαθμισμένη βαλ-
κανική περιφέρεια, που η χυδαιό-
τητά της θα έπρεπε να προσβάλει, 
εκτός από την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της, και τη μνήμη τους. 
Κατά πλειοψηφία αμνήμονες όμως 
και κατά συνέπεια παροπλισμένοι, 
επί μακρόν ιδιώτευσαν, υπό την 
ομηρεία μιας δανεικής ευζωίας, 
με ανεξόφλητα γραμμάτια. Όσο για 
τους επισκέπτες της, αυτοί την αντι-
μετωπίζουν ως τράνζιτ, ως ελάχιστα 
ελκυστικό, γι’ αυτό και προσωρινό, 
σταθμό διέλευσης. 

Το θέμα δεν είναι αποκλειστικά 
αισθητικής τάξεως. Δεν αποτρέπει 
απλώς τον λεγόμενο τουρισμό πό-
λης. Καθορίζει την ανάπτυξη, την 
οικονομία, τον πολιτισμό – την κα-
θημερινότητά μας δηλαδή. Όλα τα 
γεωπολιτιστικά και συνακόλουθα 
γεωοικονομικά πλεονεκτήματα 
της Αττικής περιφρονήθηκαν με 
τον πλέον κραυγαλέο κι απαίδευ-
το τρόπο. Γι’ αυτό ακριβώς και δεν 
υπάρχει κανένας λόγος να πιστέ-
ψουμε ότι, αυτοί που ομνύουν στην 
κατά τα λοιπά κεχρισμένη «ανε-
ξαρτησία» τους, αυτοί που παταγω-
δώς απέτυχαν στα απλά, θα προκό-
ψουν τώρα στα σύνθετα. Δεν υπάρ-
χει κανένας λόγος να πιστέψουμε 
ότι αυτοί που συγκεφαλαιώνουν 
το πρόβλημα θα γίνουν αίφνης η 
λύση του. Κι επιπλέον χρειάζεται 
να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτοί που 
ανέχθηκαν ή ενορχήστρωσαν την 
ύβρη στην Αττική δεν δικαιούνται 
να γίνονται οι όψιμοι τιμητές της, 

διότι, απλούστατα, «δεν πάει άλλο». 
Οι ανοχές κι οι αντοχές της Αττικής 
βρίσκονται σε οριακό σημείο. Οι 
ελεύθεροι χώροι λιγοστεύουν και 
η «ανάπτυξη» συνεχίζει να είναι 
υπόθεση των εργολάβων κι όχι 
των πολιτών. Οι θαλάσσιοι και δα-
σικοί πνεύμονες υπολειτουργούν. 
Η ανεξέλεγκτη μετανάστευση γκε-
τοποιεί περιοχές και οι συνέπειες 
της οικονομικής και πολιτικής 
υποτέλειας του «Μνημονίου» θα 
δημιουργήσουν κοινωνικές εκρή-
ξεις απρόβλεπτης έντασης. Η Αττι-
κή –όπως κι η χώρα ολόκληρη– ή 
θα συνεχίσει να φυτοζωεί ως τριτο-
κοσμικό «οικόπεδο και αποικία» ή 
θα αποφορτισθεί πρωτίστως υλικά, 
δηλαδή πολιτικά, ώστε να επανα-
κτήσει και να δημιουργήσει μια 
ταυτότητα που θα σέβεται το περι-
βάλλον της, το παρελθόν της και τις 
ιδιαιτερότητες των κατοίκων της.

Και σε αυτή την κατεύθυνση 
μπορούν οι απροσκύνητοι Ηπει-
ρώτες, οι Κρήτες, οι Πελοποννή-
σιοι, οι Μακεδόνες, οι Κυκλαδίτες, 
οι Θράκες, όλοι οι Πανέλληνες 
πρόσφυγες της Αττικής γης, όλοι 
εκείνοι που δεν τους κατάπιε η νε-
οπλουτική κακογουστιά, να πλου-
τίσουν τη φυσιογνωμία της και να 
στολίσουν με την ατίμητη ετερότητά 
τους το πρόσωπο μιας παλιγγενε-
σίας. Διότι αυτοί είναι οι άνθρωποι 
που θα απελευθερώσουν τις πνευ-
ματικές, κοινωνικές και οικονομι-
κές δυνάμεις που λαθροβιούν στο 
περιθώριο κομίζοντας, κοντά στα 
άλλα, τις δεξιότητες των τόπων κα-
ταγωγής τους, εκείνες ακριβώς που 
με τη βιοτεχνία τους θα υποσκελί-
σουν την εξάρτηση της περιφέρει-

ας από τη λερναία ύδρα του χρημα-
τοπιστωτικού συστήματος και της 
τζογαδόρικης παραοικονομίας.

Αλλά, για να επανεύρουμε των 
Ελλήνων τις κοινότητες, των Ρω-
μιών τις κοινωνίες, δεν χρειάζεται 
απλώς μια χρηστή διαχείριση και 
μερικά αποσπασματικού χαρα-
κτήρα μερεμέτια, αλλά μια νέα και 
τολμηρή προοπτική, μια επαναθε-
μελίωση στον θεσμικό, οικονομικό 
και κοινωνικό  χάρτη της περιφέ-
ρειας. Μια πραγματικά συμμετο-
χική και αυτοδιοικητική επαναθε-
μελίωση, που θα αναδεικνύει την 
τοπικότητα και τα λησμονημένα 
παραγωγικά της συστήματα σε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα τέτοιο 
εγχείρημα θα δημιουργήσει αναμ-
φίβολα σφοδρές συγκρούσεις με 
τις χρόνιες παθογένειες του κρα-
ταιού συστήματος της κρατικοδίαι-
της αγοράς.

Γι’ αυτό κι ένα τέτοιο εγχείρη-
μα δεν μπορούν να το γεννήσουν 
οι χρεοκοπημένες κομματικές 
εφεδρείες που ανακυκλώνουν τα 
φθαρμένα έως διεφθαρμένα τους 
υλικά στην τοπική αυτοδιοίκηση. 
Ένα τέτοιο εγχείρημα θα το κοιλο-
πονέσει η ίδια η ιστορία με τα πο-
λιτικά και κοινωνικά κινήματα που 
δεν αποχαύνωσαν ακόμη οι τηλε-
οράσεις των πλούσιων εργολάβων.

Και αυτό δεν το χρωστάμε μόνο 
στις ζωές μας, αλλά και στους γο-
νείς και τα παιδιά μας.

Όσοι δεν βουλιάξαμε στους κα-
ναπέδες μας, ας το τολμήσουμε.

* Μέλος της Περιφερειακής 
Κίνησης Πολιτών Αττικής 
«κοινός τ[ρ]όπος».

Είναι η αντιπαροχή ταυτότητα;
Ένα νέο όραμα για την Αττική

Του Θεόδωρου Ε. Παντούλα*

“ 
Η μονοκαλλιέργεια 

του τσιμεντώματος 

και ο Μινώταυρος 

της δημοσιοϋπαλ-

ληλίας ήταν κι εί-

ναι το κυρίαρχο μο-

ντέλο υπανάπτυξης 

και χάρη σε αυτό η 

κατακαμένη Αττική 

έγινε μια υποβαθ-

μισμένη βαλκανι-

κή περιφέρεια, που 

η χυδαιότητά της θα 

έπρεπε να προσβάλ-

λει, εκτός από την 

ποιότητα ζωής των 

κατοίκων της, και τη 

μνήμη τους. 

Για να επανεύρουμε των Ελλήνων τις κοινότητες, των Ρωμιών τις κοινωνίες, δεν χρειάζεται απλώς 
μια χρηστή διαχείριση και μερικά αποσπασματικού χαρακτήρα μερεμέτια, αλλά μια νέα και τολμηρή 
προοπτική, μια επαναθεμελίωση στον θεσμικό, οικονομικό και κοινωνικό  χάρτη της περιφέρειας. 



Αριθμός φύλλου 144      ΣΑΒΒΑΤΟ 19 Μαΐου 2018 11
          ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Τ 

ον τελευταίο καιρό, μια σει-
ρά έντονων (και όχι, βέ-
βαια, ακραίων) καιρικών 
φαινομένων, όπως στην 

περίπτωση με τον κεντρικό αγωγό 
της ΕΥΑΘ, ήρθαν να θέσουν με τον 
δραματικότερο τρόπο, για μια πόλη 
ενός και πλέον εκατομμυρίων, το 
ζήτημα της κατάρρευσης των υπο-
δομών της και της απίστευτης έκθε-
σής της ακόμη και στην πιο αναμε-
νόμενη, απότομη μεταβολή του και-
ρού.

«Ανοχύρωτη πόλη», έτσι την 
ονόμασαν χιλιάδες πολίτες στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δεν 
έχουν άδικο. Γιατί είναι ακριβώς αυ-
τές οι περιπτώσεις που αποκαλύπτε-
ται σε όλη της την έκταση πόσο ψεύ-
τικη και επιδερμική υπήρξε η ευη-
μερία, η πρόοδος και ο εκσυγχρο-
νισμός που υποτίθεται ότι πέτυχε η 
χώρα τις τελευταίες δεκαετίες.

Για άλλη μια φορά, λοιπόν, απο-
δείχθηκε ο βαθμός της ανεπάρκει-
άς μας, που δεν είναι μόνο πολιτι-
κή και θεσμική, αλλά και κοινω-
νική: Όπως αποκάλυψε με παρέμ-
βασή του στο διαδίκτυο ο δημοτι-
κός σύμβουλος και πρώην πρόε-
δρος του δημοτικού συμβουλίου Π. 
Αβραμόπουλος, ήδη από την 1η Νο-
εμβρίου του 2017 η Γενική Γραμμα-
τεία Πολιτικής Προστασίας έχει πε-
ριγράψει λεπτομερώς, σε έκτακτη 
εγκύκλιό της, το πρωτόκολλο που 
πρέπει να ακολουθήσουν οι τοπικοί 
φορείς, επί του προκειμένου δήμος, 
ΕΥΑΘ και περιφέρεια, σε περίπτωση 
έκτακτων καιρικών φαινομένων, το 
οποίο ωστόσο δεν ενεργοποιήθηκε 
τη 10η Μαΐου.

Αντί αυτών, είχαμε ανταλλαγή 
ανακοινώσεων μεταξύ ΕΥΑΘ και πε-
ριφέρειας την επομένη, για το ποιος 
ευθύνεται για την κακή κατάστα-
ση των φρεατίων απορροής, καθώς 
και ένα ακόμα υβριστικό παραλήρη-
μα του δημάρχου (ο οποίος προφα-
νώς αισθάνεται μειονεκτικά όταν η 
συγκυρία αποκαλύπτει τις απίστευ-
τες οργανωτικές και συντονιστικές 
αδυναμίες που τον χαρακτηρίζουν). 
Σαν να μην έφτανε δε αυτό, προέκυ-
ψε και «πρόβλημα θολότητας» στο 
σύστημα ύδρευσης, με συνέπεια η 
πόλη να ξαναμείνει χωρίς νερό για 
μία μέρα, αμέσως μόλις κόπασε η 
πλημμύρα. Όσο για τις καταστροφές, 
ήταν πολύ σοβαρές – και μόνο από 

τύχη, επειδή το εργοτάξιο του μετρό 
λειτούργησε πρακτικά ως δίοδος 
απορροής πολλών πλημμυρισμέ-
νων δρόμων, αποφύγαμε εξελίξεις 
σαν και εκείνες που συνέβησαν στη 
Μάνδρα Αττικής πριν από μερικούς 
μήνες.

Φυσικά, οι αδυναμίες δεν αφο-
ρούν μόνο στους θεσμούς, τις ηγε-
σίες και τους φορείς της πόλης. Διό-
τι, και η ίδια η κοινωνία έχει χάσει τα 
συλλογικά της αντανακλαστικά που 
θα τις επέτρεπαν να αντιμετωπίσει 
ψύχραιμα φαινόμενα όπως το μόλις 
πρόσφατο γεγονός που οδηγεί σε 
ατομικιστικές αντιδράσεις που δυ-
σκολεύουν ακόμα περισσότερο την 
κατάσταση. Έτσι, όπως συνέβη και 
με την περυσινή χιονοθύελλα, δυ-
στυχώς ήταν πάρα πολλοί οι συμπο-
λίτες μας που επέλεξαν να αντιδρά-
σουν… κατεβάζοντας τα αυτοκίνητά 
τους στους δρόμους, με συνέπεια να 
δημιουργηθεί ένα απίστευτο μποτι-
λιάρισμα και η πόλη να οδηγηθεί σε 
κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Η επομένη της καιρικής επιδεί-
νωσης βρήκε τη Θεσσαλονίκη για 
άλλη μια φορά τραυματισμένη – όχι 
μόνο υλικά αλλά, και σε ό,τι αφορά 
στην αξιοπρέπειά της, η οποία μάλ-
λον βάλλεται περισσότερο όταν των 
καταστροφών ακολουθεί το τελε-
τουργικό σήριαλ αλληλοκατηγορι-
ών και εξωφρενικών δηλώσεων, 
κάτι που ακολουθεί κάθε φορά που 
αποκαλύπτεται το γιγαντιαίο κενό 
της θεσμικής ανυπαρξίας. 

Ωστόσο κι αυτό το τελετουργικό, 
από μόνο του, λέει πολλά για τα αί-
τια του προβλήματος: Εδώ και πολύ 
καιρό μας κυβερνούν «άνθρωποι 
της κάμερας», περισσότερο τηλεο-
πτικές παρά πραγματικές ηγεσίες, 
οι οποίες είναι ανίκανες να πράξουν 
ακόμα και τα αυτονόητα, γιατί έχουν 

εθιστεί στη βιτρίνα και το φαίνεσθαι. 
Εκεί ακριβώς χωλαίνουμε ως πολι-
τεία, όπως χωλαίνουμε και ως κοι-
νωνία γενικότερα σε λελογισμένες 
συλλογικές αντιδράσεις και κοινή 
λογική, για να μπορέσουμε να κα-
λύψουμε έστω και κάτι από το κενό 
που δημιουργεί η ανικανότητα «των 
από πάνω».

Ας ελπίσουμε, αυτήν τη φορά 
«το πάθος» να γίνει «μάθος». Ει-
δάλλως, απλώς ζούμε το μεσοδιά-
στημα μεταξύ της χτεσινής και της 
επόμενης καταστροφής, που ίσως 
και να μη βρίσκεται πολύ μακριά…

«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Υ.Γ. Φαινόμενα όπως αυτό της 10ης 
Μαΐου δεν είναι ούτε «αιφνίδια», 
ούτε «απροσδόκητα», όπως ισχυρί-
ζεται ο δήμαρχος. Η συχνότητά τους 
πυκνώνει διεθνώς, καθώς οφεί-
λονται σ’ ένα συνδυασμό παραγό-
ντων κλιματικής αλλαγής και ασύ-
στολης τσιμεντοποίησης των πόλε-
ων. Με βάση αυτή την εμπειρία, που 
συχνά είναι και τραγική, έχει ανάψει 
διεθνώς η συζήτηση για την αναζή-
τηση βέλτιστων αντιπλημμυρικών 
πρακτικών και, στο πλαίσιο αυτής, 
κυριαρχούν οι «πράσινες λύσεις»: 
δρόμοι και πεζοδρόμια που επι-
τρέπουν στο νερό να απορροφηθεί 
από το έδαφος, κήποι και ταμιευτή-
ρες στους δημόσιους χώρους, πρά-
σινες ταράτσες, αποκατάσταση των 
μπαζωμένων ρεμάτων. Άραγε ο δή-
μος θα κινηθεί ώστε να ξεκινήσει 
μια σοβαρή έρευνα προς αυτή την 
κατεύθυνση, σε συνεργασία με τους 
άλλους φορείς της πόλης, ώστε να 
δούμε αν αυτές οι πολιτικές μπο-
ρούν να ανταποκριθούν στις ιδιαιτε-
ρότητες της Θεσσαλονίκης;   

 

Χωλαίνουμε στα αυτονόητα
Ανακοίνωση για την πλημμύρα της 10ης Μαΐου στη Θεσσαλονίκη

της δημοτικής Κίνησης
«Μένουμε Θεσσαλονίκη»

Σ 

την αρχή, όποιος αντι-
δρούσε με τις επιλογές ή 
την πολιτική της κυβέρ-
νησης ήταν αυτομάτως 

χρυσαυγίτης, φασίστας ή κάτι τέτοιο. 
Κατ’ αντιστοιχία με την επταετή δι-
κτατορία δηλαδή, όπου, όποιος δι-
αφωνούσε μαζί τους ήταν σίγουρα 
κομμουνιστής. Όταν η όλη καραμέ-
λα κατέληξε σε φαρσοκωμωδία  – 
με το περιστατικό στην Κρήτη όπου 
ο υφυπουργός Πολάκης ατύχησε να 
χαρακτηρίσει ακροδεξιούς αυτούς 
που μαζεύτηκαν να τον αποδοκιμά-
σουν και, στη συνέχεια, αποδείχτη-
κε πως ήταν μέχρι πρότινος σύντρο-
φοί του, της Λαϊκής Ενότητας πλέον 
–, φάνηκε ότι εξασθένισε το επιχεί-
ρημα αυτού του στιγματισμού. Εξάλ-
λου, ήταν αδύνατο να ήταν ακρο-
δεξιοί το 90% του ελληνικού λαού. 
Έτσι, το σενάριο πήρε τον ρόλο ρε-
ζέρβας για να χρησιμοποιείται απο-
σπασματικά σε κάποιες ειδικές πε-
ριπτώσεις π.χ. στο μεταναστευτικό. 
Πλέον, το νέο παραμύθι έχει για 
μπαμπούλα τον Κούλη! Όποιος αντι-
δράει είναι οπαδός του. Κι αν δεν εί-
ναι, δεν θα πρέπει να αντιδρά, διότι 
θα αναλάβει αυτός την εξουσία και 
μετά τη βάψαμε. Αποτέλεσμα για την 
κυβέρνηση είναι η πλήρης πασοκο-
ποίηση του εκλογικού της ακροατη-
ρίου και της κομματικής της πελα-
τείας.

Το πρόβλημα της εγγενούς σχι-
ζοφρένειάς της η σύγχρονη αριστε-
ρά κατάφερε να το ξεπεράσει εδώ 
και τρεις δεκαετίες με την επικράτη-
ση του εθνομηδενισμού της έναντι 
του (όποιου παλαιού) πατριωτισμού 
της. Ωστόσο, η υπαρκτή κυβερνώσα 
αριστερά και οι –όχι και τόσο περή-
φανοι πλέον– υποστηρικτές της συ-
νεχίζουν να νοσούν, διότι διακατέ-
χονται από δύο εμμονές: Τον έρω-
τα για τη διατήρηση της καρέκλας 
(των χιλιάδων καρεκλών για την 
ακρίβεια, των πρώην εξεγερμένων 
που μετατράπηκαν σε καριερίστες) 
και τη συνέχιση της αποδοχής της 

θυματοποίησής τους. Καταδιώκο-
νται από το φάντασμα που υπονοεί η 
ιστορική φράση του Ζαν Πολ Σαρτρ, 
«Το να είσαι αριστερός σημαίνει να 
βλέπεις τον κόσμο με το βλέμμα του 
πιο αδικημένου». Όταν, λοιπόν, ο 
πιο αδικημένος παίρνει την εξουσία 
στα χέρια του, φαίνεται πως δεν δέ-
χεται λόγο από κανέναν. Ως αιώνια 
θύματα –παράλληλα με μια υπέρ-
μετρη αλαζονεία–, οδηγούνται να 
εκλαμβάνουν την αντίθετη άποψη 
ως δεξιά, ύποπτη, γελοία ή επικίν-
δυνη. Ως μη αποδεκτή, από όπου κι 
αν προέρχεται.

Έτσι, πρόσφατα, στις καθολικές 
αντιδράσεις στη Λέσβο –λόγω της 
επίσκεψης του πρωθυπουργού– με 
απεργίες, διαδηλώσεις, κλείσιμο 
των καταστημάτων και αποχή των 
τοπικών φορέων από το περιφε-
ρειακό συνέδριο, στελέχη του Σύρι-
ζα χαρακτήρισαν, σύμφωνα με τον 
ημερήσιο Τύπο, απαράδεκτη τη συ-
μπεριφορά από πλευράς φορέων! 
Προφανώς, δεν έχει δικαίωμα κα-
νείς να διαμαρτύρεται όταν στην κυ-
βέρνηση είναι αυτοί..

Με την παραπάνω συν-
νοσηρότητα είναι ξεκάθαρο ότι 
υπάρχει μια ροπή προς έναν ηθι-
κό ολοκληρωτισμό. Ενδεχομένως 
και επιπροσθέτως, λοιπόν, η αρι-
στερά να έχει στο DNA της κληρο-
νομήσει την ασθένεια του ολοκλη-
ρωτισμού από τον σταλινισμό και, 
όποτε το ανοσοποιητικό της πέφτει, 
όπως σήμερα που ξεπουλάει τα πά-
ντα, κάποια συμπτώματα να επανέρ-
χονται. Η ετικετοποίηση των πολι-
τικών αντιπάλων και όσων διαφω-
νούν και κρίνουν καταδεικνύει τον 
ευτελή χαρακτήρα αυτής της διακυ-
βέρνησης. Μετατρεπόμενη σε ηρε-
μιστικό χάπι για τον λαό μπροστά 
στην επέλαση των αγορών και των 
ξένων φαντς, η αριστερά έχει πάρει 
τον ρόλο του θύτη. Και αυτή η δια-
στρέβλωση της δημιουργεί πρόβλη-
μα υπαρξιακό. Θα αυτοκαταστραφεί 
ή θα καταστρέψει το μέλλον μας;

προβληματικοί 
& επικίνδυνοι

Του Τάσου Αναστασίου
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Ο 

«Κλεισθένης 1», 
και ως σύλληψη 
και ως εφαρμογή, 
έχει πολλά προ-
βλήματα, που αύ-

ριο θα γίνουν προβλήματα των 
δήμων. Στο επίκεντρό του, για 
λόγους πολιτικής σκοπιμότητας, 
η απλή αναλογική, όχι για να αξι-
ολογηθεί και να κριθεί υπό την 
οπτική της αυτοδιοίκησης, αλλά 
ως προάγγελος τακτικών σχεδια-
σμών της κυβέρνησης που πρό-
κειται άμεσα να εξαργυρωθούν 
στο γενικό πολιτικό σκηνικό: 
Κλεισθένης 2, εκλογικός νόμος, 
συνταγματική μεταρρύθμιση. Γι’ 
αυτό και, πριν απ’ όλα, συζητά-
με για ένα νομοσχέδιο «εκ κατα-
σκευής» αποσπασματικό.

 ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ένα νομοσχέδιο που προετοιμά-
ζεται, επί δύο χρόνια, για να ενδυ-
ναμώσει –μέσω της απλής αναλο-
γικής– την τοπική δημοκρατία, θα 
περίμενε κανείς να προϋποθέτει 
τον αντίστοιχο διάλογο σε δημοτι-
κά συμβούλια, φορείς, κινήσεις και 
ομάδες πολιτών, την κοινή γνώμη, 
και να έχει επαρκή χρόνο συζήτη-
σης πριν την ψήφισή του. Τίποτα 
από αυτά δεν συνέβη, οι εκ των προ-
τέρων δεδομένες κομματικές αποτι-
μήσεις σκεπάζουν τα πάντα. Αφενός 
γιατί για την κυβέρνηση και το πολι-
τικό σύστημα όλα λειτουργούν προ-
σχηματικά και εντάσσονται στους γε-
νικότερους σχεδιασμούς τους, αφε-
τέρου, διότι οι τοπικές κοινωνίες 
έχουν συστηματικά κατακερματιστεί 
και υπονομευθεί και κανένα εκλογι-
κό σύστημα δεν είναι ικανό να προ-
καλέσει ενδιαφέρον και να αντιστρέ-
ψει αυτήν την πορεία. Άλλωστε, με τη 
μνημονιακή επιτροπεία, την έλλειψη 
πόρων, ανθρώπινου δυναμικού, και 
τη μαζική απογοήτευση, η εκδημο-
κρατικοποίηση ενός θεσμού χωρίς 
συμμετοχή των άμεσα ενδιαφερο-
μένων θα αποτελούσε ένα πολιτικό 
παράδοξο. 

ΤΟ ΑΔΙΟΙΚΗΤΟ
Η κυβέρνηση επιλέγει ένα υβριδι-
κό και μη λειτουργικό εκλογικό σύ-
στημα που «πατάει σε δυο βάρκες» 
και αφορά σε δύο ασύμβατες μεταξύ 
τους διαδικασίες. Κατά την πρώτη, η 
τοπική κοινωνία εκλέγει δήμαρχο. 
Κατά τη δεύτερη, ο αποφασιστικός 

ρόλος δίνεται στο δημοτικό συμβού-
λιο, στο οποίο ο εκλεγμένος δήμαρ-
χος δεν διαθέτει την πλειοψηφία. [...]

Στην περίπτωση του «Κλεισθέ-
νη», ο δήμαρχος εκλέγεται από τους 
πολίτες, αλλά, χωρίς πλειοψηφία στο 
δημοτικό συμβούλιο, αδυνατεί να 
επιβεβαιώσει την πολιτική σχέση 
και δέσμευση με τους εκλογείς του 
και τον διοικητικό μηχανισμό. Έτσι, 
οποιοδήποτε θέμα εισάγεται στα δη-
μοτικά συμβούλια, παραμένει ανοι-
χτό και εκκρεμές, αφού η πλειοψη-
φία διαμορφώνεται επί του συγκε-
κριμένου και οι συσχετισμοί μπο-
ρεί να αναδιαταχθούν ανά περίπτω-
ση. [...] Τα πάντα είναι θεμιτά. Οι ανά 
περίπτωση συναινέσεις ανοίγουν 
τον δρόμο στο γενικευμένο εμπόριο 
πολιτικής και η διαρκής και επί των 
πάντων πολιτική συναλλαγή ανάγε-
ται σε μέθοδο διακυβέρνησης.

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ ΑΠΛΗ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ

Το νομοσχέδιο παραπέμπει σ’ ένα 
αμερικάνικο μοντέλο διακυβέρνη-
σης, όπου ο εκλεγείς πρόεδρος είναι 
παντοδύναμος, αλλά δεν νομοθετεί, 
νομοθετεί η Γερουσία, τα λόμπι και 
οι ομάδες πίεσης που διαμορφώνο-
νται γύρω από συμφέροντα και επι-
διώξεις, τα οποία ο πρόεδρος οφεί-
λει να προσεταιριστεί. Τι χαρακτη-
ρίζει την αμερικανική πολιτική νο-
οτροπία; Ο εγκλωβισμός της πολι-
τικής εντός των θεσμών και ο κατα-
κερματισμός κάθε αμφισβήτησης, 
που καταλήγει να εκφράζεται μόνο 
εξωθεσμικά ως… παράπονο.

 Στην αμερικανοποίηση... αλά ελ-
ληνικά, κάθε δημοτικός σύμβουλος 
αποκτά δικαίωμα βέτου, το οποίο 
πρέπει να καμφθεί για να προκύ-
ψει πλειοψηφία, μετατρεπόμενος 
έτσι σταδιακά σε εκπρόσωπο ομά-

δων και διαμεσολαβητή στη σχέ-
ση τους με τον δήμαρχο. Ακόμη και 
η αντιπολίτευση επί της ουσίας εν-
σωματώνεται στη δημοτική πολι-
τική, αφού οι πάντες οδηγούνται –
υπό το άλλοθι της απαραίτητης συ-
ναίνεσης– σ’ ένα «αλισβερίσι» υπε-
ράνω δεσμεύσεων και κάθε δια-
φωνία υποστέλλεται εντασσόμενη 
στο υπό διαμόρφωση πλειοψηφικό 
ρεύμα. Με άλλα λόγια, οι σημερι-
νές εξουσιαστικές δομές περιορίζο-
νται προς όφελος νέων μικροεξου-
σιών, που εκτός των άλλων εξασφα-
λίζουν την παρουσία των κυβερνη-
τικών στελεχών στην Αυτοδιοίκηση. 
Γι’ αυτό και ο «Κλεισθένης», επιτεί-
νει την πολιτική ρευστοποίηση και, 
σε αντίθεση με τον «Καλλικράτη» 
(που το απαγόρευε ρητά), επιτρέπει 
ακόμη και μεταγραφές δημοτικών 
συμβούλων και την ίδρυση παρα-
τάξεων μέσα στην ίδια δημαρχιακή 
περίοδο. (Πεδίον δόξης λαμπρό για 
εξαγορές από δημάρχους και από 
τα επιχειρηματικά / πολιτικά συμφέ-
ροντα που θα συνασπίζονται γύρω 
τους).  [...]

ΚΑΤΑΚΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ

Για όλα τα προηγούμενα, το θέμα 
δεν είναι η απλή αναλογική, η 
οποία πράγματι αποτελεί το δικαιό-
τερο εκλογικό σύστημα, υπηρετώ-
ντας αυθεντικά τη διαδικασία πολι-
τικής εκπροσώπησης, γι’ αυτό και 
δεν συμφωνούμε με όσους υποστη-
ρίζουν ενισχυμένα εκλογικά συστή-
ματα ή αποδέχονται φραγμούς στην 
έκφραση του εκλογικού σώματος. 

Όμως εξίσου δεν παραβλέπουμε 
ότι, η απλή αναλογική δεν είναι μια 
επιλογή ορφανή. Προϋποθέτει τη 
δημοκρατική συγκρότηση της Πολι-
τείας. Προϋποθέτει πως, ό,τι καλύτε-
ρο γεννιέται σε μια τοπική κοινωνία, 
μπορεί να βρίσκει έκφραση και δί-
οδο προς το τοπικό σύστημα διακυ-
βέρνησης, να του μεταφέρει πρωτο-
βουλίες, ιδέες, πρακτικές, να ωσμώ-
νεται μαζί του και να το επηρεάζει, 
ώστε ο επόμενος κύκλος να ξεκινά 
από μια υψηλότερης ποιότητας κοι-
νωνική συγκρότηση. Απλή αναλογι-
κή δεν είναι η επιβράβευση της δια-
φοροποίησης, όπως το θέτει μια κυ-
βέρνηση που προσβλέπει δομικά 
στον κατακερματισμό, τον οποίο στη 
συνέχεια σκοπεύει και να εκπροσω-
πήσει. Η εκπροσώπηση οφείλει να 
είναι ανοιχτή, αλλά οι αξιολογήσεις 
δεν καταργούνται.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ
Παράλληλα με την αποδυνάμωση 
των δημοτικών διοικήσεων, ο έλεγ-
χος της Τ.Α. εντείνεται. (Επόπτης 
ΟΤΑ, Δημοτικός Διαμεσολαβητής, 
Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτο-
τέλειας). Αποφάσεις από το Δ.Σ. με-
ταφέρονται σε θεματικές επιτροπές. 
Το κόστος της Υπηρεσίας Πρασίνου 
εντάσσεται στις ανταποδοτικές υπη-
ρεσίες (πιθανή η αύξηση των δημο-
τικών τελών). Και ενώ το Δ.Σ. εκλέγε-
ται με απλή αναλογική, τα δύο κρί-
σιμα «όργανα», η Οικονομική Επι-
τροπή και η Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής συγκροτούνται με απλή πλει-
οψηφία! Έτσι, σύμφωνα με το σχε-
τικό άρθρο, η πλειοψηφία δύναται 

να προτείνει το 50% των υποψηφί-
ων κατά την πρώτη ψηφοφορία, η 
μειοψηφία να μην εκλέξει κανέναν, 
και όταν η εκλογή επαναληφθεί, να 
ελέγξει και το υπόλοιπο των θέσε-
ων. Βέβαια, εάν η πλειοψηφία σε ψή-
φους είναι μειοψηφία στο Δ.Σ., τότε 
οι χαμένοι στις εκλογές μπορούν να 
κατέχουν το σύνολο των θέσεων στις 
επιτροπές!

ΜΕ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η Αγορά και όχι η Δημοκρατία τα 
θέλει όλα ανοιχτά, ρευστά και υπό 
διαπραγμάτευση. Σε μια συγκυρία 
που η αυτοδιοίκηση βρίσκεται χω-
ρίς πόρους, χωρίς σαφείς αρμοδιό-
τητες, χωρίς τοπικότητα, χωρίς επι-
στροφή των παρακρατηθέντων, χω-
ρίς ανθρώπινο δυναμικό, μείνει να 
ακολουθηθεί το παράδειγμα του 
Ελληνικού Δημοσίου που εκποι-
εί τα πάντα. Με τον «Κλεισθένη» δί-
νεται βαρύτητα στην ίδρυση επιχει-
ρήσεων με τη συμμετοχή των δή-
μων, ξεμπλοκάροντας τους περιορι-
σμούς του «Καλλικράτη». Οι δήμοι 
μπορούν να συμμετέχουν σε νομι-
κά πρόσωπα αναπτυξιακού χαρα-
κτήρα, σε Α.Ε. για την απόκτηση με-
τοχικού κεφαλαίου εταιρειών κοι-
νής ωφέλειας, αξιοποίησης και δια-
χείρισης υποδομών, εκτέλεσης με-
ταφορικού έργου, αξιοποίησης το-
πικών φυσικών πόρων ή εγκατα-
στάσεων τουριστικής ή αναπτυξια-
κής αξίας. Μπορούν επίσης να μι-
σθώνουν τα δημοτικά ακίνητα μέχρι 
ενενήντα εννέα (99) έτη, τις ακάλυ-
πτες δημοτικές εκτάσεις μέχρι πενή-

ΑυτοδΙοΙΚΗΣΗ 

“ 
οι σημερινές 

εξουσιαστικές 

δομές περιορίζονται 

προς όφελος νέων 

μικροεξουσιών, που 

εκτός των άλλων 

εξασφαλίζουν 

την παρουσία των 

κυβερνητικών 

στελεχών στην 

Αυτοδιοίκηση. 

Αναμενόμενα... απαράδεκτο το νέο νομοσχέδιο
Κριτική αποτίμηση της δημοτικής κίνησης «δράση» του δήμου Βριλησσίων για τον «Κλεισθένη 1»

της Κίνησης δημοτών Βριλησσίων
«Δράση για μια άλλη πόλη»*

Ο «Κλεισθένης» επιτείνει την απορρύθμιση, την ασάφεια και την απόσπαση του 

θεσμού από τους λειτουργούς του, επιτρέποντας στις οικονομικές και πολιτικές 

ελίτ να διεκδικούν ρυθμιστικό ρόλο. 
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ντα (50) έτη, για την εγκατάσταση και 
εκμετάλλευση αθλητικών δραστηρι-
οτήτων, για την ανάπτυξη δραστηρι-
οτήτων της πρωτογενούς παραγωγής, 
για την ίδρυση ή επέκταση βιοτεχνι-
κών και βιομηχανικών εγκαταστάσε-
ων, για επενδύσεις σε ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. Οι ανωτέρω συμ-
βάσεις μάλιστα απαλλάσσονται ρητά 
από κάθε φόρο, τέλος ή δικαίωμα Δη-
μοσίου ή τρίτων...

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η αυτοδιοίκηση, πράγματι σήμε-
ρα έχει ανάγκη από ένα νέο θεσμικό 
πλαίσιο που θα εξασφαλίζει και δί-
καιη εκπροσώπηση και μια λειτουρ-
γική διοίκηση, αντιρροπώντας το πο-
λιτικό βάρος του δημάρχου, με διαδι-
κασίες που θα περιλαμβάνουν τους 
τοπικούς φορείς και τον λαό. Με ανα-
βάθμιση του δημοτικού συμβουλίου. 
Δίνοντας οξυγόνο στον θεσμό, χωρίς 
η πλειοψηφία να καταλήγει δέσμια 
συμφερόντων.

 Αλλά οι ρυθμίσεις και τα εκλο-
γικά συστήματα έπονται των πολιτι-
κών στόχων, που, σε ό,τι μας αφορά, 
παραμένουν η διάσωση του πολίτη 
ως ενεργά μετέχοντος σ’ ένα ζωντανό 
δημόσιο χώρο, μαζί και της τοπικότη-
τας. Ο «Κλεισθένης» κινείται σε αντί-
θετη κατεύθυνση. Επιτείνει την απορ-
ρύθμιση, την ασάφεια και την από-
σπαση του θεσμού από τους λειτουρ-
γούς του, επιτρέποντας στις οικονομι-
κές και πολιτικές ελίτ να διεκδικούν 
ρυθμιστικό ρόλο. Επομένως, μάλλον 
δεν είναι η ώρα σε μια αυτοδιοίκη-
ση γραφειοκρατική, απαξιωμένη και 
ολοένα πιο απόμακρη από τον δημό-
τη, να προσθέσουμε και νέα λειτουρ-
γικά προβλήματα. 

* To παρόν κείμενο, μέρος του οποίου 
δημοσιεύουμε, κατατέθηκε ως θέση της 
«Δράσης» στο δημοτικό συμβούλιο του 
Δήμου Βριλησσίων στις 9/5/2018. και 
έχει δημοσιευτεί ολόκληρο στην ιστοσε-
λίδα http://www.drasivrilissia.gr/

Για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης Ι»

Η 

ανάγνωση των 325 σελίδων του 
νέου σχεδίου νόμου για την τοπική 
αυτοδιοίκηση που εισηγείται η κυ-
βέρνηση, με τον τίτλο «ΚΛΕΙΣΘΕ-

ΝΗΣ Ι», οδηγεί σε ένα αβίαστο συμπέρασμα: Το 
σχέδιο «Κλεισθένης» πληροί όλες τις προϋπο-
θέσεις για να αποβεί χειρότερο και από το νυν 
εφαρμοζόμενο σχέδιο «Καλλικράτης». 

Από τη μία, αναπαράγονται όλα τα αρνητι-
κά σημεία του «Καλλικράτη», τα οποία  έπλη-
ξαν την τοπική αυτοδιοίκηση και είχαν ολέθρι-
ες συνέπειες για την τοπική ζωή των κοινοτή-
των της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, δεν θέτει 
κανένα φραγμό ούτε αναιρεί επί της ουσίας τον 
χωροταξικό συγκεντρωτισμό του «Καλλικρά-
τη», που δημιούργησε εκτρωματικές διοικητι-
κές επικράτειες σε πολλούς δήμους. Ενισχύ-
ει τη φοροεπιδρομή εναντίον των πολιτών, κα-
θώς αυξάνει την ανταποδοτικότητα και ταυτο-
χρόνως μειώνει τις χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε 
οι δήμοι να εξαρτώνται ολοένα και περισσότε-
ρο από τις εισπράξεις σε τέλη, φόρους και πρό-
στιμα (γεγονός, για παράδειγμα, που διευκο-
λύνει πρακτικές όπως η εκποίηση και συνα-
κόλουθη κατάληψη του δημόσιου χώρου για 
να υπάρχουν έσοδα, κ.λπ.). Αυξάνει τους μη-
χανισμούς και τα όργανα ελέγχου της δημοτι-
κής δραστηριότητας και των αποφάσεων των 
δήμων, εντείνοντας το ήδη ασφυκτικό πλαί-
σιο εποπτείας. Τέλος, δεν αντιμετωπίζει τα τε-
ράστια κενά που φανερώθηκαν στους δήμους 
όλης της χώρας σε κρίσιμα ζητήματα πολιτικής 
προστασίας και αντιμετώπισης καταστάσεων 
έκτακτης ανάγκης.

Από την άλλη, επαναφέρει ως κεντρικά ερ-
γαλεία της δημοτικής πολιτικής της περιώνυ-
μες «αναπτυξιακές εταιρείες», το μοντέλο, δη-
λαδή, το οποίο χρεοκόπησε παταγωδώς πριν 
μερικά χρόνια, αφήνοντας πίσω του, ανά την 
Ελλάδα, σωρεία σκανδάλων, κακοδιαχείρι-
σης και υπεξαιρέσεων. Ταυτόχρονα, διευρύνει, 
όπως αναφέραμε, την κρατική γραφειοκρα-

τία που παρασιτεί στο σώμα της τοπικής αυτο-
διοίκησης, καθώς θεσπίζει καινούριες βαθμί-
δες ελέγχου και όργανα οριζόμενα απευθείας 
από την κρατική διοίκηση: Επιτροπές, γραφεία 
διαμεσολάβησης, γραμματείες, κ.λπ. θεσμούς, 
δηλαδή, που μοναδικό στόχο έχουν τον ασφυ-
κτικό έλεγχο της τοπικής αυτοδιοίκησης και 
την καλοπληρωμένη αναπαραγωγή του εκά-
στοτε κομματικού/κυβερνητικού στρατού.

Κι ενώ η κυβέρνηση με την κατάθεση του 
«Κλεισθένη» κανένα από τα μεγάλα προβλή-
ματα του «Καλλικράτη» δεν επιλύει –αντίθε-
τα προσθέτει και άλλα–, με τις εκλογικές δι-
ατάξεις περί απλής αναλογικής επιχειρεί να 
μεταθέσει τη δημόσια συζήτηση σε ζητήματα 
δημοκρατικής εκπροσώπησης, εκβιάζοντας 
τη συναίνεση απέναντι στο σύνολο του σχεδί-
ου νόμου. Ακόμα και καλοπροαίρετοι άνθρω-
ποι φαίνεται να πέφτουν σε αυτήν την παγίδα,  
βλέποντας «και κάτι θετικό» στο νομοσχέδιο. 
Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι δημοκρα-
τικά όπλα, όπως η απλή αναλογική, ποτέ δεν 
υφίστανται από μόνα τους, αλλά πάντα σε ένα 
δεδομένο περιβάλλον, όπου εκδιπλώνουν τη 
δημοκρατική τους δυναμική ή όχι. Όπως πε-
ριγράψαμε, ο «Κλεισθένης» διατηρεί και ενι-
σχύει ένα περιβάλλον χωροταξικού υπερσυ-
γκεντρωτισμού, γραφειοκρατικού ελέγχου, οι-
κονομικής ασφυξίας και κρατικής επιτροπεί-
ας. Ένα περιβάλλον στο οποίο κανένας θεσμός 
που να βάζει αποφασιστικά στο κέντρο τη λαϊκή 
και κοινοτική βούληση δεν αναδύεται ή εγκα-
θιδρύεται (ακόμα και τα τοπικά δημοψηφίσμα-
τα που προβλέπει, εξουδετερώνονται από τον 
κρατικό έλεγχο στα ερωτήματά τους πριν και 
στην αποδοχή των αποτελεσμάτων μετά τη δι-
εξαγωγή τους). Σε μια τόσο δυσμενή για την 
πραγματική δημοκρατία συνθήκη, τα εργαλεία 
της δημοκρατικής πολιτικής κινδυνεύουν να 
μετασχηματιστούν στο αντίθετό τους. Από ανα-
βάθμιση της δημοκρατικής εκπροσώπησης του 
λαού, σε ένα διαρκές παρασκηνιακό αλισβερί-
σι παρατάξεων, παραγοντίσκων και βοναπαρτί-
σκων για καρέκλες και εξουσία. Από αποτίναξη 
της σημερινής δημαρχοκεντρικής τυραννίας 

στην εγκαθίδρυση της παραταξιοκεντρικής και 
παραγοντίστικης τυραννίας. Από τη δυνατότητα 
ανάδυσης νέων και υγιών τοπικών πολιτικών 
δυνάμεων απέναντι στους εκπροσώπους του 
φθαρμένου και παρηκμασμένου πολιτικού συ-
στήματος, στον γρήγορο εκμαυλισμό τους από 
τα παζάρια και τη συναλλαγή για τη διαχείριση 
της τοπικής «κυβερνησιμότητας». Σε αυτό το 
πλαίσιο, η απλή αναλογική που «προσφέρει» 
ο «Κλεισθένης» είναι είτε ένα επικοινωνιακό 
τρυκ που θα εξασφαλίσει συναίνεση στο λοιπό 
απαράδεκτο περιεχόμενο του νόμου είτε/και η 
προσπάθεια καθεστωτικού εκφυλισμού του δη-
μοκρατικού δυναμικού που φέρει. Και, πάντως, 
τίποτε περισσότερο από μια προσπάθεια των 
κυβερνητικών δυνάμεων των ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, σε 
συνθήκες διαφαινόμενης πτώσης της εκλογι-
κής  τους επιρροής, να δημιουργήσουν προγε-
φυρώματα συνεργασίας με «πρόθυμες» πολι-
τικές δυνάμεις και παράγοντες σε τοπικό επί-
πεδο, γεγονός που θα εξασφαλίζει τη μόνιμη 
συμμετοχή τους στη νομή της εξουσίας, τόσο σε 
τοπικό όσο και εθνικό επίπεδο.

Καταλήγοντας, οι πολιτικές δυνάμεις της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ, ενώ πριν το 2015 
δεν κουράζονταν να καταγγέλλουν τον «Καλ-
λικράτη», σήμερα με τον «Κλεισθένη» αναπα-
ράγουν τις χειρότερες πρακτικές του πρώτου 
και δεν δίνουν καμία λύση άξια λόγου για τα 
προβλήματα και τις καταστροφές που εκείνος 
δημιούργησε. Με το ανά χείρας σχέδιο νόμου 
επιδιώκουν ταυτόχρονα: να ικανοποιήσουν τις 
μνημονιακές πολιτικές που επέβαλαν το 2011 
τον «Καλλικράτη», να συντηρήσουν τον ασφυ-
κτικό κρατικό έλεγχο πάνω στην τοπική αυτοδι-
οίκηση και τον σφιχτό εναγκαλισμό της με την 
κομματοκρατία και, τέλος, να επιδιώξουν την 
πολιτική τους αυτοσυντήρηση, ξαναμοιράζο-
ντας την τράπουλα ενός σημαδεμένου πολιτι-
κού παιχνιδιού.

Οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν κανένα 
λόγο να περιμένουν έστω και την παραμικρή 
βελτίωση της ζωής τους από νομοθετικές με-
θοδεύσεις σαν αυτή του «Κλεισθένη».

της δημοτικής Κίνησης πάτρας
«Κοινοτικόν»
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Μετά από δυο μήνες μετε-
κλογικής περιπέτειας, στην 
Ιταλία φαίνεται να συγκρο-
τείται νέα κυβέρνηση, υπό 
την συμμαχία της Λέγκας 
του Βορρά και των Πέντε 
Αστέρων.

Σ 
το άκουσμα της είδη-
σης, οι αγορές αντέ-
δρασαν με νευρικό-
τητα, εκτινάσσοντας 

τα ιταλικά σπρεντ κατά δεκάδες 
μονάδες, ιδίως όταν δημοσιο-
ποιήθηκε από τη Χάφινγκτον 
Ποστ της Ιταλίας, ένα νον πέι-
περ που φέρεται να αποτελεί 
τη σούμα της συμφωνίας μετα-
ξύ των δύο κομμάτων, το οποίο 
προέβλεπε αποχώρηση από 
την ευρωζώνη, αίτηση κουρέ-
ματος 250 δισ. € στην ΕΚΤ, θέ-
σπιση ελάχιστου εγγυημένου 
εισοδήματος για τους φτωχούς, 
περικοπές στον φόρο εισοδή-
ματος, πάγωμα της σκληρής με-
ταρρύθμισης που επιβλήθη-
κε στο συνταξιοδοτικό της χώ-
ρας το 2011, και… προσέγγιση 
με το Κρεμλίνο.  Αμέσως, ο Μα-
τέο Σαλβίνι, ηγέτης της Λίγκας, 
έσπευσε να διαψεύσει το περιε-
χόμενο της συμφωνίας, ενώ φή-
μες ότι δεν καταλήγουν εν τέλει 
σε κοινή συμφωνία για πρωθυ-
πουργό μετέθεσαν την αβεβαι-
ότητα μέχρι τη στιγμή που γρά-
φονται αυτές οι γραμμές.

Οι αγορές είναι τυφλές
Τίτλοι πανικού έσπευσαν να 
καταλάβουν όλες τις κατεστη-
μένες εφημερίδες και τα ηλε-
κτρονικά μέσα της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ, διακινώντας σε-
νάρια για έναν νέο κύκλο οικο-
νομικής αστάθειας εντός της ευ-
ρωζώνης. Μέσα στην οικονομι-
κή τους μονομανία, ωστόσο, κα-
θοδηγούμενοι από την πολιτική 
τύφλωση των αγορών, χάνουν 
τη μεγάλη εικόνα: Η πολιτική 
φυσιογνωμία της Ευρώπης έχει 
αλλάξει οριστικά, καθώς ένα ευ-
ρωσκεπτικιστικό, αντιφεντερα-
λιστικό κύμα έρχεται να σαρώ-
σει την άλλοτε κραταιά «συναί-
νεση των Βρυξελλών». Στη δυτι-
κή και την κεντρική Ευρώπη, ο 
ευρωσκεπτικισμός λαμβάνει το 
πρόσημο της ακραίας/συντη-
ρητικής δεξιάς· στην Ιβηρική 
(Ποδέμος στην Ισπανία και Αρι-
στερό Κόμμα στην Πορτογαλία) 

και την Ελλάδα, και εν μέρει στη 
Γαλλία (Ανυπότακτη Γαλλία του 
Μελανσόν) είχαμε και άνοδο 
αριστερόστροφων λαϊκιστικών 
δυνάμεων. Η Ιταλία διχάστηκε: 
Ο Βορράς στήριξε την ακροδε-
ξιά Λέγκα, ο Νότος τα αριστερό-
στροφα Πέντε Αστέρια.  

Η μεγαλύτερη μερίδα της 
πολιτικής πίτας, ωστόσο, ανήκει 
στην ακραία/συντηρητική δεξιά:  
(συγ)Κυβερνάει σε… εφτά χώρες 
– Aυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία, 
Νορβηγία, Τσεχία, Ιταλία, Δανία 
(που γίνονται οκτώ αν συμπερι-
λάβουμε σε αυτές τις… ΗΠΑ[!]), 
έρχεται δεύτερη σε πρόσφα-
τες εκλογές και δημοσκοπήσεις 
στην Ολλανδία, τη Σουηδία, εί-
ναι αξιωματική αντιπολίτευση 
ως τρίτη δύναμη στη Γερμανία 
(AfD), ενώ στη Γαλλία, όπως εί-
ναι γνωστόν, μπήκε στον δεύτε-
ρο γύρο των γαλλικών εκλογών 
με την Μαρίν Λεπέν, η οποία 
συγκέντρωσε και τις περισσό-
τερες ψήφους στην ιστορία του 
κόμματός της (περίπου το 1/3 
της Γαλλίας) συγκεντρώνοντας 
πλειοψηφία στα φτωχά κοινωνι-
κά στρώματα.     

Δείκτης της επιδραστικότη-
τας που έχει προσλάβει αυτή η 
τεράστια πολιτική μετακίνηση, 
ωστόσο, δεν είναι μόνο οι εκλο-
γικές επιτυχίες, αλλά και η με-
τατόπιση της πολιτικής ατζέντας 
σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες: 
Σε μια εκτενή συγκριτική ανά-
λυση της μετεξέλιξης 68 διαφο-
ρετικών κομματικών προγραμ-
μάτων, που αφορούν σε 17 ευ-
ρωπαϊκές χώρες για την περί-
οδο 1980-2014, η οποία δη-
μοσιεύθηκε πέρυσι στο περιο-
δικό Political Studies οι Μάρ-
κους Βάγκνερ και Τόμας Μέ-
γιερ αποδεικνύουν ότι μια ου-
σιώδης  συνέπεια από την άνο-
δο αυτού του κύματος είναι ότι 
συμπαρασύρει και τα άλλα κόμ-
ματα, ιδίως τα κατεστημένα, σε 
στροφή προς τα δεξιά: «Τα πα-
ραδοσιακά κόμματα τόσο της 
αριστεράς όσο και της δεξιάς 
έχουν γίνει πολύ πιο αυταρχι-
κά από τη δεκαετία του 1980, 
λένε. Στην πραγματικότητα, στον 
άξονα ελευθεριακότητα-αυταρ-
χισμός, το μέσο κεντροαριστε-
ρό κόμμα είναι σήμερα τόσο 
αυταρχικό, όσο ήταν ένα μέσο 
ακραίο δεξιό κόμμα τις αρχές 
του 1980», λένε σε πρόσφατο 
άρθρο που έγραψαν στο περιο-
δικό Φόρεϊν Αφέαρς. Χαρακτη-
ριστικότερο παράδειγμα αυτής 

της μεταστροφής, ο Εμμανου-
έλ Μακρόν: Κέρδισε τις εκλο-
γές υποτίθεται ενσαρκώνοντας 
την απάντηση του φιλελεύθε-
ρου ευρωπαϊσμού στον «λαϊκι-
σμό» (sic!), για να… υφαρπάξει 
την ατζέντα του και να υιοθετή-
σει πολλές από τις θεματικές του 
κατά τη διακυβέρνησή του. 

Άρα, τι φοβούνται οι αγορές; 
Στο αφήγημα των κατεστημέ-
νων ΜΜΕ, τον τόνο του πολιτι-
κού κλίματος τον δίνουν οι αγο-
ρές, ενώ η σταθερότητα απειλεί-
ται από την άνοδο «σκοτεινών 
και αναχρονιστικών δυνάμεων». 
Στην πράξη, ωστόσο, αποδει-
κνύεται το αντίθετο: Είναι οι αγο-
ρές που διατρανώνουν ακόμα 
την προσήλωσή τους στον… ανα-
χρονισμό της συναίνεσης της 
Ουάσιγκτον, τη φεντεραλιστική 
Ευρώπη και την παγκοσμιοποί-
ηση, ενώ ο κόσμος γύρω τους 
έχει αλλάξει δραματικά. 

Η «περιφερειακή» 
Ευρώπη εξεγείρεται, 

η φεντεραλιστική 
κλυδωνίζεται 

Αυτό που συνέβη τα τελευταία 
χρόνια, μπορεί να αποδοθεί συ-
μπυκνωμένα με την κίνηση του 
εκκρεμούς: Από το 1991-1992 
κι ύστερα, υπό την επίδραση 
της παγκοσμιοποίησης, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση μετέβαλε θε-
μελιωδώς τους προσανατολι-
σμούς της:  Εγκατέλειψε το συ-
νομοσπονδιακό μοντέλο, που 
στην πράξη ακολουθούσε μέ-
χρι το 1989, όπου και η ΕΟΚ 
λειτουργούσε ως μια κοινή αγο-
ρά, πολιτικά ρυθμιζόμενη με-
ταξύ των κυβερνήσεων που 
τη συγκροτούσαν, και κινήθη-
κε αποφασιστικά με τις συνθή-
κες του Μάαστριχτ, της Λισαβό-
νας, την προσπάθεια θέσπισης 
ευρωσυντάγματος σε ένα μο-

ντέλο φεντεραλιστικής Ευρώ-
πης των περιφερειών, όπου το 
εθνικό κράτος χάνει την κυρι-
αρχία του και μεταβάλλεται σε 
ιμάντα μεταβίβασης αποφάσε-
ων των Βρυξελλών. Η αντίστρο-
φη ροπή του εκκρεμούς ξεκινά-
ει το 2000-2001, με τις επιτυ-
χίες της άκρας δεξιάς στην Αυ-
στρία και τη Γαλλία, ενισχύεται 
με την απόρριψη των ευρωσυ-
νταγμάτων το 2005/2006 και 
επιταχύνεται δραματικά με το 
ξέσπασμα της οικονομικής κρί-
σης, την προσφυγική κρίση του 
2015-2016 και την παρούσα 
γεωπολιτική κρίση. 

Στο παρασκήνιο αυτών των 
εξελίξεων λειτουργούν οι αμεί-
λικτες συνέπειες της παγκο-
σμιοποίησης: Αρχικώς, τα με-
σοστρώματα θα τη στηρίξουν, 
καθώς το σύστημα, με την ελεύ-
θερη κυκλοφορία κεφαλαίων, 
και προϊόντων, καθώς και τη 
μετανάστευση, έδειχνε να ενι-
σχύει τα εισοδήματά τους και 
την πρόσβαση στην κατανά-
λωση. Ωστόσο, τα οφέλη αυτά 
υπήρξαν βραχυπρόθεσμα, για-
τί οι ίδιες οι εξελίξεις οδήγησαν 
στην ανάδυση της νοτιοανατο-
λικής Ασίας –που συμπιέζει τα 
εισοδήματα των δυτικών μεσο-
στρωμάτων με τον ανταγωνι-
σμό της–, κατέδειξαν την αδυνα-
μία του φεντεραλισμού να απα-
ντήσει στο μεγάλο χάσμα μετα-
ξύ των ευρωπαϊκών οικονομι-
ών, έφεραν μέσω της μετανά-
στευσης των «πόλεμο των πολι-
τισμών» στο εσωτερικό των ευ-
ρωπαϊκών πόλεων. Η παγκο-
σμιοποίηση, από εκεί που προ-
καλούσε τη… σύμπνοια μεσαί-
ων και ανώτερων στρωμάτων, 
σήμερα προκαλεί τη ρήξη των 
αρχουσών τάξεων με την υπό-
λοιπη κοινωνία. 

Η Ευρώπη σε μετάβαση
Η πολιτική ατζέντα μετατοπίζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη

του Γιώργου Ρακκά Το παράδειγμα της Γαλλίας
Το πιο παραστατικό θεωρητικό σχήμα, ικανό να ερμη-
νεύσει σε βάθος αυτές τις αλλαγές, έρχεται από τη Γαλ-
λία και έναν γεωγράφο που πέρασε ένα μέρος της κα-
ριέρας του, όχι στο ιδεολογικό matrix των πανεπιστημί-
ων, αλλά στην πιάτσα, την κτηματομεσιτική αγορά. Είναι 
ο Κριστόφ Γκιλουΐ και οι αναλύσεις του για την «περιφε-
ρειακή Γαλλία». Στο ένα της άκρο βρίσκεται η παγκό-
σμια πόλη (κυρίως, το Παρίσι, στη γαλλική πραγματικό-
τητα), οι περιοχές των ανερχόμενων μέσα στην παγκο-
σμιοποίηση στρωμάτων (οι bobos, μποέμ-μπουρζουά), 
μάνατζερ και διευθυντές, στελέχη της «δημιουργικής 
βιομηχανίας», επιχειρηματίες του ψηφιακού κόσμου, 
παράγοντες της βιομηχανίας του θεάματος. Μαζί τους, 
κι ο «αστερισμός των μειονοτήτων» ένας εθνοτικά και 
πολιτισμικά κατακερματισμένος κόσμος ανειδίκευτων 
ή/και χαμηλά αμοιβόμενων μεταναστών, τους οποίους 
λίγο ως πολύ προσαρτούν οι πρώτοι στον κόσμο τους, ως 
ένα είδος υπηρετικού προσωπικού για υπηρεσίες υπο-
στήριξης, διασκέδασης και αναψυχής: Καθαριότητα, με-
ταφορές ντελίβερι, εστίαση, φροντίδα στο σπίτι. Οι πρώ-
τοι μονοπωλούν την ιδιωτική κατοικία και εκτοξεύουν 
με τα τεράστια εισοδήματά τους τις τιμές τους, εξορίζο-
ντας ουσιαστικά τα κατώτερα μεσαία και λαϊκά στρώμα-
τα έξω από τα κέντρα των πόλεων. Στις κρατικές κατοι-
κίες – σ’ αυτές διαμένει το 1/6 των νοικοκυριών–, οι γει-
τονιές βυθίζονται στον πολιτιστικό φατριασμό, διαψεύδο-
ντας πανηγυρικά τους ευσεβείς πόθους για μεταμόρφω-
ση των φτωχών και μεσαίων γειτονιών των ευρωπαϊκών 
πόλεων σε τόπους συνάντησης και συνύπαρξης των δι-
αφορετικοτήτων.

Στον αντίποδα βρίσκεται η «περιφέρεια», ο κόσμος 
των κατεστραμμένων από την παγκοσμιοποίηση: Κατε-
στραμμένοι γηγενείς εργάτες, καθώς και μικρομεσαίοι, 
συνταξιούχοι, μετανάστες δεύτερης και τρίτης γενιάς, οι 
πρόγονοι των οποίων είχαν φτάσει στη Γαλλία κατά τον 
προηγούμενο αιώνα από διάφορες γωνιές της Ευρώ-
πης, χειμαζόμενοι αγρότες, άνεργοι και επισφαλώς ερ-
γαζόμενοι νέοι.

Σε αυτόν τον ακραίο διαχωρισμό μπορεί κανείς να 
αναζητήσει τα αίτια για την τρομερή ισχυροποίηση του 
ακροδεξιού Εθνικού Μετώπου. Στη βάση του ίδιου διαχω-
ρισμού, προκλήθηκε το Brexit, στη Μεγάλη Βρετανία, και, 
παρομοίως, οι επιτυχίες του δεξιού, ακραίου ή/και συντη-
ρητικού, ταυτοτικού ευρωσκεπτικισμού, στις υπόλοιπες 
χώρες της Ευρώπης. Η «περιφερειακή», λοιπόν, Ευρώ-
πη, εξεγείρεται, η φεντεραλιστική Ε.Ε. κλυδωνίζεται.

Υ.Γ. Τον ενάμιση χρόνο μάλιστα, η μεσανατολική κρίση, 
καθώς και η παγκόσμια ανισορροπία ισχύος που φέρει 
η νέα πολυπολικότητα, φέρει στο προσκήνιο την προτε-
ραιότητα της γεωπολιτικής έναντι της οικονομίας. Και αν 
στο πεδίο της οικονομίας η Γερμανική Ευρώπη είχε κατα-
φέρει να διασφαλίσει την πειθαρχία με απειλές, κατάρες 
και παραδειγματική τιμωρία της Ελλάδας, στο γεωπολι-
τικό πεδίο η απόκλιση των συμφερόντων είναι πολύ πιο 
αγεφύρωτη από τα οικονομικά: Σε αυτά, το εθνικό κρά-
τος επιστρέφει θεαματικά και τίποτε δεν είναι πιο χαρα-
κτηριστικό ώστε να αποδείξει του λόγου το αληθές από 
τη διάσταση των συμφερόντων στον περίφημο γαλλο-
γερμανικό άξονα: Με την Τουρκία η Μέρκελ, σφόδρα 
αντίθετος, και συγκρουόμενος με τον ερντογανισμό, ο 
Μακρόν. Βλέπετε, η γεωπολιτική δεν συγχωρεί τις αυτα-
πάτες του «ευσεβοποθισμού» περί της πλανητικής ενο-
ποίησης σ’ ένα παγκόσμιο χωριό… 
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Η απόσυρση των ΗΠΑ από την συμ-
φωνία σχετικά με το πυρηνικό πρό-
γραμμα του Ιράν, που επισημοποι-
ήθηκε το περασμένο Σάββατο 12 
Μαΐου, πυροδοτεί μία αλυσίδα απο-
φάσεων σε κορυφαίο διπλωματικό 
επίπεδο με πολύ αβέβαιη έκβαση. 
Μία ποιο στενή ματιά στο αντικείμε-
νο αυτής της συμφωνίας και στη ση-
μερινή συγκυρία των σχέσεων ΗΠΑ 
και Ισραήλ, θα διαφωτίσει καλύτε-
ρα τα διακυβεύματα της σημερινής 
αντιπαράθεσης με το Ιράν, που είναι 
και το σημείο ευθυγράμμισης των 
συμφερόντων αμφότερων.

Ο 

ι ΗΠΑ έχουν διακόψει 
τις επίσημες διπλωμα-
τικές σχέσεις με την 
Ισλαμική Δημοκρατία 

του Ιράν από το 1979, με αφορμή την 
επίθεση στην πρεσβεία τους στην Τε-
χεράνη κατά τη διάρκεια της επανά-
στασης που ανέτρεψε τον Σάχη και 
συγκρότησε το σημερινό πολίτευ-
μα. Τη διακοπή των σχέσεων αυτών 
συνόδεψε και μία σειρά κυρώσεων 
που ψηφίστηκαν στο αμερικανικό 
Κογκρέσο εις βάρος της ιρανικής οι-
κονομίας. Από τη δεκαετία του 1990 
και έπειτα, οι πράξεις αυτές είχαν 
ειδικότερα στόχο την αποτροπή του 
ιρανικού πυρηνικού προγράμματος.

Η ισχυρότερη κοινοβουλευτι-
κή πράξη κυρώσεων υιοθετήθη-
κε το 1996 και έμεινε γνωστή με το 
ακρωνύμιο ISA (Iran Sanctions Act), 
ενώ στη συνέχεια ανανεώθηκε και 
διευρύνθηκε. Όπως είναι λογικό, η 
πράξη αυτή δεν αρκούνταν στο να 
επιβάλει κυρώσεις απ’ ευθείας σε 
ιρανικά συμφέροντα (τα οποία δια-
τηρούσαν μηδαμινές σχέσεις με τις 
ΗΠΑ). Προέβλεπε κυρώσεις εις βά-
ρος φυσικών και νομικών προσώ-
πων που είχαν παρουσία στο αμερι-
κανικό έδαφος και ταυτόχρονα δι-
ατηρούσαν σχέσεις με το Ιράν. Με 
άλλα λόγια, διέθεταν εξωεδαφικό 
χαρακτήρα, πράγμα που αποτελεί 
ακόμη σημαντικό στοιχείο διαφωνί-
ας μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής. 

Η Ευρώπη από τη πλευρά της 
ακολούθησε μία αυστηρή πολιτική 
κυρώσεων μονάχα από τη δεκαε-
τία του 2000, με αφορμή την επίση-
μη ανακοίνωση του πυρηνικού προ-
γράμματος του Ιράν το 2002. Έπρε-
πε να φτάσει το 2012 για να επιβά-

λει εμπάργκο στην εισαγωγή πετρε-
λαίου από την Ισλαμική Δημοκρατία. 
Τότε, οι εξαγωγές πετρελαίου της 
τελευταίας, όπως ήταν λογικό, στρά-
φηκαν προς την Ανατολή (και ιδιαί-
τερα προς την Κίνα), αλλά δεν κα-
τάφεραν ποτέ να αποκαταστήσουν 
τα προ των κυρώσεων μεγέθη τους. 
Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με 
τη χαμηλή τιμή του πετρελαίου, προ-
κάλεσε μία κρίση στην ιρανική οικο-
νομία που είχε καθοριστικό χαρα-
κτήρα στις εκλογές του 2013. Η ήττα 
του Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ και η 
άνοδος στο πρωθυπουργικό αξίωμα 
του Χασάν Ρουχανί, άνοιξε νέο κύ-
κλο διαπραγματεύσεων με τις χώ-
ρες της Δύσης όσον αφορά το πυρη-
νικό πρόγραμμα και κατέληξε στη 
συμφωνία του Ιουλίου του 2015.   

Ωστόσο, τη θριαμβολογία της κυ-
βέρνησης Ρουχανί δεν ακολούθη-
σαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 
Αυτό συνέβη όχι λόγω της έλλειψης 
βούλησης από την πλευρά ξένων –
κυρίως ευρωπαϊκών– εταιρειών να 
επενδύσουν στην πολλά υποσχόμε-
νη ιρανική οικονομία, αλλά λόγω 
της αδυναμίας τους να παρακάμ-
ψουν τις αμερικανικές κυρώσεις 
που βρίσκονταν ακόμη σε ισχύ. Διότι 
η συμφωνία που επετεύχθη το 2015 
αφορούσε αποκλειστικά τις κυρώ-
σεις που είχαν σαν στόχο να απο-
τρέψουν το στρατιωτικό πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν. Πολλά εδάφια 
του ISA διατήρησαν την ισχύ τους-

και αυτό ήταν τροχοπέδη για όποιον 
επενδυτή είχε συμφέροντα επί αμε-
ρικανικού εδάφους και ήθελε ταυ-
τόχρονα να επενδύσει στο Ιράν, δη-
λαδή για όλες τις μεγάλες πετρελαϊ-
κές εταιρείες της Ευρώπης. 

Οι ενστάσεις των Ευρωπαίων 
ηγετών δεν είχαν όμως κανένα πρα-
κτικό αποτέλεσμα. Στην πραγματι-
κότητα, η απόσυρση των ΗΠΑ από τη 
συμφωνία του 2015 δεν παίζει ιδι-
αίτερα αρνητικό ρόλο για την ιρα-
νική οικονομία, καθώς οι ευρωπα-
ϊκές επενδύσεις σε αυτήν ήταν ήδη 
όμηροι του ISA, ενώ, όσον αφορά τις 
εξαγωγές του, το Ιράν δεν εξαρτάται 
από την αμερικανική αγορά. Η ση-
μασία της αμερικανικής απόσυρσης 
έχει να κάνει περισσότερο με το τι 
σηματοδοτεί όσον αφορά τις σχέσεις 
των ΗΠΑ με το Ισραήλ και το Ιράν, 
και κατ’ επέκταση με τις ευρωπαϊκές 
χώρες. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφα-
ση ανακοινώθηκε από τον Τραμπ 
μονάχα μερικές ημέρες μετά το 
σόου Νετανιάχου στις 30 Απριλίου, 
όπου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ 
εμφάνισε «αποδείξεις» (που υποτί-
θεται ότι είχε καταφέρει να υποκλέ-
ψει η Μοσάντ), ότι το στρατιωτικό πυ-
ρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκε-
ται σε εφαρμογή παρά τη συμφωνία, 
ερχόμενος σε πλήρη αντίθεση με 

τις έντεκα αναφορές που εξέδωσε 
η Διεθνής Αρχή Πυρηνικής Ενέργει-
ας σχετικά με τη συμμόρφωση του 
Ιράν με το ψήφισμα 2231 του ΟΗΕ 
(το οποίο ενσωματώνει τη συμφω-
νία του 2015). 

Η αμερικανική κυβέρνηση, λί-
γους μήνες μετά την αναγνώριση 
της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας 
του Ισραήλ, δικαιώνει και πάλι τις 
ισραηλινές θέσεις, χωρίς να φαίνε-
ται να ενδιαφέρεται για τις επιπτώ-
σεις μίας τέτοιας στάσης στην κλιμά-
κωση της βίας στην περιοχή. Μην ξε-
χνάμε ότι Ισραηλινοί αξιωματούχοι 
έχουν δηλώσει επανειλημμένα ότι 
η ανάπτυξη πυρηνικών όπλων στο 
Ιράν θα αντιμετωπιστεί με στρατιωτι-
κή επέμβαση του Ισραήλ. Η ισραηλι-
νή κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να 
υποστηρίξει μία τέτοια επέμβαση δί-
χως τη συνέργεια ή έστω την ανοχή 
των συμμάχων της από την Εσπερία. 
Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν 
ότι οι αμερικανικές αποφάσεις του 
τελευταίου διαστήματος καθιστούν 
ένα τέτοιο γεγονός πιο πιθανό. 

Επιπλέον, δικαιώνουν τη θρη-
σκευτική ηγεσία και τους συντηρητι-
κούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι 
οποίοι, διά στόματος του ηγέτη του 
κράτους, Αγιατολάχ Αλή Χαμενεΐ, 
έχουν εκφράσει εξ αρχής και ανοι-

κτά τις ενστάσεις τους για τη συμφω-
νία του 2015. Ουσιαστικά, η αποτυ-
χία της συμφωνίας αυτής, σε συνδυ-
ασμό με τη φιλοπόλεμη στάση ΗΠΑ 
και Ισραήλ και την κλιμάκωση των 
συγκρούσεων μεταξύ ιρανικών και 
ισραηλινών δυνάμεων στον συρια-
κό χώρο, δίνει σοβαρό κίνητρο στην 
ιρανική πλευρά για την επανεκκί-
νηση του στρατιωτικού πυρηνικού 
προγράμματος, μοναδικό ανάχωμα 
στην αμερικανική παρεμβατικότη-
τα, όπως επιβεβαιώθηκε και με την 
πρόσφατη εμπειρία της Βόρειας Κο-
ρέας. 

Ανασταλτικό παράγοντα στην 
κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν 
αποτελούν τα έτερα μέρη της συμ-
φωνίας, που δήλωσαν επανειλημ-
μένα την αντίθεσή τους στην αμερι-
κανική στάση – ενίοτε και με πρωτο-
φανή τρόπο για τις ευρωπαϊκές ηγε-
σίες, όπως έγινε με τη δήλωση του 
Γάλλου υπουργού Άμυνας Ζαν-Υβ 
Λε Ντριάν, που χαρακτήρισε «απα-
ράδεκτα» τα εξωεδαφικά μέτρα που 
λαμβάνουν οι ΗΠΑ εναντίον ευρω-
παϊκών εταιρειών. Υπερασπιζόμε-
νες τα «χαμηλά» συμφέροντα της 
ευρωπαϊκής βιομηχανίας, οι ηγεσί-
ες των ισχυρών κρατών της ΕΕ δεν 
δείχνουν διατεθειμένες να υποστη-
ρίξουν μία εχθρική πολιτική έναντι 
του Ιράν, ακόμα και προς όφελος 
του εβραϊκού κράτους, με το οποίο 
διατηρούν προνομιακές σχέσεις. Η 
έκφραση αυτή της δυσαρέσκειας 
από τη πλευρά των Ευρωπαίων λει-
τουργεί αποθαρρυντικά στο διπλω-
ματικό πεδίο για τα όποια αμερικα-
νοϊσραηλινά σχέδια πολέμου. 

Η αποτρόπαιη αντιμετώπιση των 
διαδηλώσεων Παλαιστινίων την πε-
ρασμένη εβδομάδα απομονώνει 
ακόμη περισσότερο τη θέση Ισραήλ 
και ΗΠΑ στην Ευρώπη. Προφανώς 
όμως δεν είναι βέβαιο εάν οι ευρω-
παϊκές κυβερνήσεις θα συνεχίσουν 
για πολύ να υποστηρίζουν συμφι-
λιωτικές θέσεις προς το Ιράν, ειδι-
κά εάν η ιρανική κυβέρνηση σκλη-
ρύνει και αυτή τη στάση της. Πάντως 
αυτή τη στιγμή φαίνεται πολύ δύσκο-
λο οι Ευρωπαίοι να υιοθετήσουν μία 
επιθετική πολιτική έναντι της Τεχε-
ράνης. Ας ευχηθούμε Ελλάδα και 
Κύπρος να μην αποτελέσουν το μο-
ναδικό αποκούμπι των ηγεσιών 
Τραμπ και Νετανυάχου στην Ευρώ-
πη, τη στιγμή που οι ενέργειες των 
τελευταίων έχουν απολέσει κάθε 
ηθικό και πολιτικό έρεισμα.

Το Ιράν στο στόχαστρο ΗΠΑ-Ισραήλ
Στη στάση της Ευρώπης η ελπίδα για διατήρηση της ειρήνης  

του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

“ 
Η αποτρόπαιη αντι-

μετώπιση των δια-

δηλώσεων παλαι-

στινίων απομονώνει 

ακόμη περισσότερο 

τη θέση Ισραήλ και 

ΗπΑ στην Ευρώπη. 

Ας ευχηθούμε Ελ-

λάδα και Κύπρος να 

μην αποτελέσουν το 

μοναδικό αποκού-

μπι των ηγεσιών 

τραμπ και Νετανιά-

χου στην Ευρώπη...

Η αμερικανική κυβέρνηση, λίγους μήνες μετά την 

αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ, 

δικαιώνει και πάλι τις ισραηλινές θέσεις, χωρίς να φαίνεται 

να ενδιαφέρεται για τις επιπτώσεις μίας τέτοιας στάσης στην 

κλιμάκωση της βίας στην περιοχή. 
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Ένα μικρό κομμάτι της Σαγκά-
ης γίνεται όλο και πιο πράσινο, 
σε κάθε του δρόμο. Στην συνοι-
κία του Λινγκάνγκ, τα πεζοδρό-
μια αποκτούν συστοιχίες δέν-
δρων, παρτέρια, και οι πλατείες 
μεταβάλλονται σε κήπους. Ενώ, 
μεταξύ των γερανών και των ερ-
γοταξίων, τα νέα κατασκευαστικά 
σχέδια παρουσιάζουν νέα κτήρια 
που επενδύονται με πράσινο και 
υγρό στοιχείο. 

Τ 
ο Λινγκάνγκ, που είναι 
γνωστό επίσης και ως Ναν-
χούι, μετά τη μετονομασία 
του το 2012 έχει αναλάβει 

μια αποστολή: Να γίνει η «σπογγώ-
δης πόλη» της Σαγκάης και να λει-
τουργήσει ως πιλότος για την ανά-
πτυξη μιας φιλικής προς το περι-
βάλλον εναλλακτικής πολιτικής, αντί 
των παραδοσιακών συστημάτων 
απορροής και προστασίας απ’ τις 
πλημμύρες, σε μια παράκτια πόλη 
που αντιμετωπίζει μεγάλο κίνδυνο 
μακροπρόθεσμα από την άνοδο της 
στάθμης των υδάτων. 

Η επέκταση του τσιμέντου στην 
Κίνα πολύ συχνά μπλόκαρε τη φυ-
σική ροή του νερού, σκεπάζοντάς τη 
με σκληρές, αδιαπέραστες επιφά-
νειες. Για να αντιμετωπίσει τις συνέ-
πειες αυτής της εξέλιξης, το σχέδιο 
για τη σπογγώδη πόλη εστιάζει στις 
πράσινες υποδομές, όπως οι υγρό-
τοποι, οι πράσινες ταράτσες και οι 
κήποι του νερού. 

«Στο φυσικό περιβάλλον, οι βρο-
χοπτώσεις είτε απορροφώνται από 
το έδαφος, είτε καταλήγουν στα πο-
τάμια και τις θάλασσες, αλλά αυτή η 
διαδικασία ανακόπτεται όταν έχου-
με την ανάπτυξη αδιαπέραστων, 
σκληρών επιφανειών σε μεγάλη 
κλίμακα», λέει ο Γουέν Μέι Ντου-
μπελάαρ, διευθυντής του τομέα δι-
αχείρισης υδάτων στην Κίνα, της 
εταιρείας Arcadis. «Πλέον μόνο ένα 
20%-30% του νερού απορροφάται 
από το έδαφος στις αστικές περιοχές, 
γεγονός που διαρρηγνύει τον κύκλο 
του νερού, προκαλώντας πλημμύ-
ρες και μόλυνση των υδάτινων επι-
φανειών». 

Στο Λινγκάνγκ, οι μεγάλοι του 
δρόμοι χτίζονται πλέον με διαπερα-
τές πλάκες, που επιτρέπουν στο νερό 
να στραγγίξει στο έδαφος. Οι νησίδες 
τους γεμίζονται με χώμα και φυτά 
για να χρησιμοποιηθούν ως υδάτι-
νοι κήποι, ενώ τα κτήρια έχουν πρά-

σινες ταράτσες και ταμιευτήρες νε-
ρού. 

Από τις εκτεταμένες καταστρο-
φικές πλημμύρες του Πεκίνου το 
2012, η προστασία απ’ τις πλημμύ-
ρες βρίσκεται στην κορυφή της κρα-
τικής ατζέντας. Η πρωτοβουλία για 
τις σπογγώδεις πόλεις ξεκίνησε το 
2015 αναπτύσσοντας δεκαέξι πιλο-
τικά παραδείγματα, που έπειτα έγι-
ναν τριάντα για να συμπεριλάβουν 
και τη Σαγκάη. 

 «Η πρώτη προτεραιότητα είναι 
να προσπαθήσουμε να διατηρήσου-
με ή να αποκαταστήσουμε τα φυσι-
κά ρέματα, επειδή αυτός είναι ο φυ-
σικός τρόπος για να μειώσουμε τον 
κίνδυνο πλημμυρών», λέει ο καθη-
γητής Χούι Λι του πανεπιστημίου 
Τονγκί. «Στο Γιουχάν, για παράδειγ-
μα, το κύριο πρόβλημα είναι ότι πολ-
λά μικρά ρέματα καλύφθηκαν από 
την εκτεταμένη δόμηση. Αντίθετα, το 
πλεονέκτημα της περιοχής του Λιν-
γκάνγκ είναι ότι έχει διατηρήσει αρ-
κετό χώρο ακάλυπτο από το τσιμέ-
ντο, ενώ έχει και μια τεχνητή λίμνη 
που μπορεί να συγκρατήσει πολύ 
νερό κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής 
βροχόπτωσης».

«Στο παρελθόν, οι άνθρωποι 
έπαιρναν τη γη μακριά από το νερό· 
τώρα πρέπει να τη δώσουμε πίσω»

Το Λινγκάνγκ μπορεί να εισά-
γει καινοτομίες στον αστικό του ιστό, 

αλλά οι αλλαγές σε παλαιότερες πε-
ριοχές της Σαγκάης είναι δύσκολες. 
Πρόσφατες αναπλάσεις, μεταξύ άλ-
λων, έγιναν και στην παρόχθια πρώ-
ην βιομηχανική περιοχή του Γουέστ 
Μπαντ, με τη χρήση κήπων νερού, 
διαπερατών υλικών και ανυψωμέ-
νων πεζοδρόμων ώστε να ξαναγίνει 
φυσικά σπογγώδης η περιοχή.   

Αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί 
χώρος ώστε να επανέλθει το πράσι-
νο. Ακόμα και τα πάρκα που υπάρ-
χουν ήδη συνιστούν χαμένες ευκαι-
ρίες, λέει ο Λι, καθώς συνήθως εί-
ναι κατασκευασμένα σε υψομετρι-
κή διαφορά από τους δρόμους και 
έτσι αποτυγχάνουν να λειτουργή-
σουν ως τόποι απορροής των πλημ-
μυρών. Η μεγαλύτερη επικέντρωση 
γίνεται στις πράσινες ταράτσες –η το-
πική κυβέρνηση της Σαγκάης θέλει 
να φτιαχτούν 400.000 τ.μ. από αυ-
τές– καθώς και στη σταδιακή ανά-
πλαση των πεζοδρομίων.  

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, μέ-
χρι το 2020, το 20% της δομημένης 
έκτασης των πιλοτικών περιοχών να 
έχουν αποκτήσει αυτές τις «σπογγώ-
δεις» ιδιότητες, έτσι ώστε να δεσμεύ-
εται να επαναχρησιμοποιείται ή να 
απορροφάται από το έδαφος περίπου 
το 70% των νερών από τις καταιγίδες. 
Μέχρι το 2030, προβλέπεται ότι το 
80% αυτών των περιοχών θα έχουν 
προσαρμοστεί στο νέο μοντέλο.   

Ο στόχος αυτός μεταθέτει την πί-
εση στις νέες περιοχές, ώστε να κα-
λύψουν τις αδυναμίες των παλαιό-
τερων, όπου η ανάπλασή τους φαί-
νεται αμφίβολη ακόμα και μέχρι το 
2030. 

Το σχέδιο αντιμετωπίζει και άλ-
λες προκλήσεις. Η κεντρική κυβέρ-
νηση θα παρέχει μόνο το 1/5 των 
απαιτούμενων κεφαλαίων – το υπό-
λοιπο θα πρέπει να βρεθεί από τις 
τοπικές κυβερνήσεις ή από συχνά 
απρόθυμους ιδιώτες επενδυτές. 

Οι πανεπιστημιακοί έχουν προ-
ειδοποιήσει ότι τα σχεδιαστικά μο-
ντέλα που αναπτύσσονται δεν είναι 
αρκετά διαφοροποιημένα ώστε να 
ανταποκριθούν στις τεράστιες γεω-
γραφικές μεταβολές της Κίνας, ενώ 
την ίδια στιγμή οι νέες καινοτομίες 
θα πρέπει και να συμβαδίζουν και 
με τις πρακτικές ανάγκες του αστι-
κού ιστού. 

Ωστόσο, οι πολεοδόμοι και οι ει-
δήμονες του αστικού σχεδιασμού 
υποστηρίζουν ότι η διαδικασία έφε-
ρε στο φως νέες καινοτομίες που 
συμβάλλουν στον βιώσιμο σχεδια-
σμό ώστε να αντιμετωπίσει η Κίνα τα 
προβλήματα πλημμυρών ή/και λει-
ψυδρίας… 

*εφημερίδα The Guardian, 
28 Δεκεμβρίου 2018

 

Η κυβέρνηση σχεδιάζει, μέχρι το 2020, το 20% της δομημένης έκτασης αυτών των πιλοτικών 
περιοχών να έχουν αποκτήσει αυτές τις «σπογγώδεις» ιδιότητες, έτσι ώστε να δεσμεύεται, να 

επαναχρησιμοποιείται ή να απορροφάται από το έδαφος περίπου το 70% των νερών από τις 
καταιγίδες. Μέχρι το 2030, προβλέπεται ότι το 80% αυτών των περιοχών θα έχουν προσαρμοστεί 

στο νέο μοντέλο.   

Οι «σπογγώδεις πόλεις» της Κίνας
του Helen Roxburgh *

πρασινίζουν τους δρόμους τους για να αντιμετωπίσουν τις πλημμύρες

Αποφασίσαμε να 
μεταφράσουμε και να 

διανείμουμε στο δημοτικό 
συμβούλιο το παρόν 

κείμενο, δημοσιευμένο 
στην έγκυρη, βρετανική 

Γκάρντιαν (28/12/2017), 
γιατί καταγράφει μερικές 

απ’ τις πράσινες καινοτομίες 
που προωθούνται ανά 

τον κόσμο στο πεδίο του 
αστικού σχεδιασμού για την 

αντιμετώπιση παρόμοιων 
(και συχνά πιο οξυμένων) 
φαινομένων σαν αυτό που 
βίωσε η πόλη μας στις 10 

Μαΐου. 

Είναι γνωστό, ότι η 
μεταφορά προτύπων από 

τη διεθνή πείρα πρέπει 
να γίνεται μεθοδικά και 

λελογισμένα, ώστε αυτά 
να ανταποκρίνονται στις 

οικείες ιδιαιτερότητες. 
Ωστόσο πιστεύουμε ότι 

η γνωστοποίηση και 
η συζήτηση τέτοιων 
παραδειγμάτων θα 
συμβάλει ώστε να 

αποφασίσει επιτέλους ο 
δήμος να ξεκινήσει μια 
έρευνα σε συνεργασία 
με τα πανεπιστημιακά 

ιδρύματα, ή ακόμα και 
με ιδιωτικά γραφεία που 

δραστηριοποιούνται στον 
αστικό σχεδιασμό, ώστε 

να προκύψουν βέλτιστες 
πρακτικές προς αυτή την 

κατεύθυνση. 

Κυρίως γιατί, 
φαινόμενα όπως αυτό 

της 10ης Μαΐου, δεν είναι 
τυχαία, αλλά οφείλονται 

σε ανθρωπογενή αίτια, 
έχουν να κάνουν με έναν 
συνδυασμό παραγόντων 
κλιματικής αλλαγής και 

αστοχίας του παλαιού, 
τσιμεντοκρατούμενου 

αστικού σχεδιασμού, πράγμα 
που σημαίνει ότι, δυστυχώς, 

θα τα βρίσκουμε συχνά 
μπροστά μας από εδώ και 

πέρα.

Δημοτική Παράταξη
«Μένουμε 

Θεσσαλονίκη»

https://www.theguardian.com/world/2017/dec/28/chinas-sponge-cities-are-turning-streets-green-to-combat-flooding#img-2
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ίναι καιρός τώρα που 
αισθανόμαστε ένα 
μπαΐλντισμα αδιεξό-
δου ψυχολογικού, οι-

κονομικού, εσχάτως και εθνικού.  
Για ένα μεγάλο μέρος της κοινω-
νίας το διαδίκτυο, πέρα από εργα-
λείο δουλειάς, ήταν ένα ελεύθε-
ρο και (ασφαλές;) εκτονωτήρι. Τα 
περισσότερα νέα πλέον έρχονται 
μέσα από το ίντερνετ,  όσο ακό-
μα υπάρχουν  άνθρωποι που είναι 
πραγματικά παρακολουθηματικοί 
του τι συμβαίνει γύρω τους.

Μία από τις ειδήσεις, όμως, 
αγγίζει σχεδόν όλους όσοι γρά-
φουν και ποστάρουν: Η Ομοσπον-
διακή Επιτροπή Τηλεπικοινω-
νιών των ΗΠΑ (FCC) έβαλε τέ-
λος στην «ουδετερότητα του Δι-
αδικτύου», με τη δικαιολογία ότι 
εμποδίζει τις επενδύσεις και την 
καινοτομία (σσς), διαμορφώνο-
ντας ένα ίντερνετ δύο ταχυτήτων 
στη χώρα, αλλά και μοιραία σε 
όλο τον κόσμο.

Έως τώρα, οι πάροχοι ήταν 
αναγκασμένοι να αντιμετωπί-
ζουν όλα τα δεδομένα στο δια-
δίκτυο με τον ίδιο τρόπο και να 
μην προβαίνουν σε διακρίσεις ή 
να χρεώνουν διαφορετικά ανά-
λογα με τον χρήστη, το περιεχό-
μενο, τον ιστότοπο ή την εφαρμο-
γή. Σύμφωνα με τη διάταξη που 
ίσχυε, δεν μπορούσαν εσκεμμέ-
να να εμποδιστούν ιστοσελίδες, 
να επιβληθούν χαμηλότερες τα-
χύτητες ή να χρεώνεται το διαδι-
κτυακό περιεχόμενο.

Βάσει της νέας απόφασης, οι 
πάροχοι ίντερνετ θα έχουν το δι-
καίωμα να ενισχύουν την ταχύ-
τητα των ιστότοπων (που μπο-
ρούν να πληρώσουν) και να αφή-
σουν σε όλες τις άλλες μια πιο 
αργή σύνδεση.  Με άλλα λόγια: 
καταργείται η ισότιμη πρόσβαση 

σε όλους και δωρεάν.  Όσοι πλη-
ρώνουν λίγα, θα έχουν πρόσβα-
ση στη φθηνή πληροφορία και με 
αργό ίντερνετ. Όσοι πληρώνουν 
πολλά, θα μπορούν να μπαίνουν 
σε όσες σελίδες θέλουν και γρή-
γορα. Όσοι δε, θέλουν να στή-
σουν ηλεκτρονικό κατάστημα, θα 
χρειαστεί να προνοήσουν για έξ-
τρα φράγκα, αν θέλει η σελίδα 
τους να σταθεί, να συνυπάρχει δί-
πλα σε κοτζάμ Amazon. 

Με τη νέα απόφαση «αποκα-
θιστούμε την ελευθερία του δια-
δικτύου» και «βοηθάμε τους κα-
ταναλωτές και την ανταγωνιστι-
κότητα», τόνισε ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδιακής Επιτροπής Τη-
λεπικοινωνιών των ΗΠΑ Αζίτ Πάι, 
που είχε διοριστεί από τον πρόε-
δρο Ντόναλντ Τραμπ. 

 «Η FCC δίνει τα κλειδιά του 
διαδικτύου σε μια χούφτα εταιρει-
ών», επισήμανε η Μίνιον Κλάι-
μπερν, μέλος της επιτροπής που 
καταψήφισε την απόφαση, ενώ ο 
σκηνοθέτης Ντέιμον Ντέιβις είπε 
πως η απόφαση «θα επηρεάσει 
του φτωχούς, τους περιθωριο-
ποιημένους, που δεν θα μπορούν 
πλέον να έχουν πρόσβαση στην 
επικοινωνία, τις πληροφορίες». 

Οι μεγάλες επιχειρήσεις τη-
λεπικοινωνιών των ΗΠΑ επιθυ-
μούν πάντως να δουν το τέλος 
«της ουδετερότητας του διαδι-
κτύου», καθώς είναι και οι ίδιες 
δημιουργοί περιεχομένου και 
άρα βρίσκονται σε ανταγωνισμό 
με τεχνολογικές εταιρείες όπως 
η Netflix και η Apple, ώσπου το 
μεγάλο ψάρι να φάει το μεγαλύ-
τερο.

Διαδικτυακή ελευθερία, είπα-
τε; Διόδια παντού και το χέρι στην 
τσέπη. Αν νομίζουμε ότι χωρίς να 
πληρώνούμε μπορεί να υπάρξει 
κάτι καλύτερο, είμαστε μπροστά 
στην αντίληψη πως θέλουμε και 
τα τραβάμε! 

Η σκλαβιά φέρνει 
«ευελιξία»

προς «ίντερνετ δύο ταχυτήτων» οι ΗπΑ;

του Αλέξη Καζαντζίδη

Α 
φορμή του σημειώματος 
αποτέλεσε πρόσφατη επί-
σκεψη για υπηρεσιακούς 
λόγους στους καταυλι-

σμούς Ρομά σε Διαβατά, Δενδροπό-
ταμο και Περαία, στη Θεσ/νίκη.

Η γκετοποίηση κοινωνικών ομά-
δων σε συνθήκες διαρκούς και επι-
δεινούμενου  κοινωνικού αποκλει-
σμού, στις παρυφές των μεγάλων αστι-
κών κέντρων, αποτελεί τη βάση για 
την ανάδυση και επέκταση μορφών 
«εγκληματικής οικονομίας», παράλ-
ληλα με το ξεπούλημα και την υποτί-
μηση των βασικών τομέων της εθνι-
κής οικονομίας. Στο όνομα της προά-
σπισης της τάξης από τις εκτεταμένες 
παρανομίες  (διαρρήξεις, εγκληματι-
κές ενέργειες κοκ) των «γκετοποιη-
μένων» προκύπτουν τα πολιτικά οφέ-
λη της ακροδεξιάς:  «Γύφτοι, γουρού-
νια, δολοφόνοι», φώναζαν τα μέλη των 
ακροδεξιών οργανώσεων Ανένταχτοι 
Μαιάνδριοι Εθνικιστές και Combat 
18 Hellas,  σε πρόσφατη πορεία στους 
δρόμους του Μενιδίου μετά τη δολο-
φονία του μικρού Μάριου από Ρομά.

Η επέκταση του εμπορίου των 
ναρκωτικών, της πορνείας και του 
λαθρεμπορίου γίνεται εμφανής καθ’ 
ομολογία των διαμεσολαβητών από  
τα πολυτελή αυτοκίνητα στους χωμά-
τινους καρόδρομους των υψωμάτων, 
αντανακλώντας τις δικτυώσεις   μιας 
νέας ελίτ μαφιόζων στους καταυλι-
σμούς, στις θύρες των θερμοκέφαλων 
οπαδών των συνδέσμων, στα γκέτο 
των μεταναστών και στις πιάτσες των 
μεγαλουπόλεων. Οι καταυλισμοί δεν 
αποτελούν μια ενιαία μορφολογία με-
ταξύ τους και εντός τους, αφού διαφο-
ροποιούνται ανάλογα με τα χαρακτη-
ριστικά της φτώχειας, το είδος των κα-
τασκευών των οικισμών, τον βαθμό 
αυθαιρεσίας κ.ο.κ. 

Η  πιο σοβαρή παρέμβαση του 
κράτους για την κοινωνική ένταξη 
των Ρομά, βοηθούντων και των πό-
ρων του ΕΣΠΑ, είναι αυτή της εκπαί-
δευσης των παιδιών τους, πρόγραμ-
μα που επιχειρεί να μειώσει τα επί-
πεδα αναλφαβητισμού που φτάνουν 
το 90%! Οι δράσεις εξαντλούνται σε 
εκπαιδευτικά προγράμματα σε νηπι-
αγωγεία και σε μαθήματα ενηλίκων 
εντός επιλεγμένων οικισμών σε κο-
ντέϊνερ και σε παράλληλη στήριξη στα 
δημοτικά σχολεία, με απώτερο στόχο 
την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης.  Στόχος που δύσκολα 
επιτυγχάνεται, δεδομένων των πολλα-
πλών ανασταλτικών παραγόντων και 
των αντικειμενικών εμποδίων στην 
καθημερινότητά τους. Οι αιμομικτικοί 

γάμοι (πρώτα ξαδέρφια) και οι τοκε-
τοί των κοριτσιών, που ξεκινούν από 
ηλικίες 12-13 ετών, ανακόπτουν βί-
αια την εκπαίδευση τους. Οι αδιάβα-
τοι δρόμοι, που μετατρέπονται σε χεί-
μαρρους ακόμα και μετά από μια χα-
μηλής έντασης βροχόπτωση, εμπο-
δίζουν  το λεωφορείο που μεταφέρει 
τους μαθητές να φτάσει  στον καταυ-
λισμό, ενώ συχνές είναι οι διαμαρτυ-
ρίες για φθορές των ΙΧ των νηπιαγω-
γών του καταυλισμού. 

Σπάνια υπάρχει πρόσβαση σε  
ηλεκτρικό, με τις ανάγκες να καλύπτο-
νται από παράνομες διασυνδέσεις με 
το δίκτυο, προκαλώντας πολλαπλές 
διακοπές, ενώ συχνές είναι οι παρεμ-
βάσεις των ΜΑΤ για αποσυνδέσεις με 
εντολή της ΔΕΗ. Το νερό μεταφέρεται 
με δοχεία από βρύσες παρακείμενων 
χωριών, η έλλειψή του, σε συνδυασμό 
με την ανυπαρξία αποχετευτικού δι-
κτύου, αποτελούν τη σημαντικότερη 
απειλή για τη δημόσια υγεία. Το πρό-
βλημα επιτείνεται από τη μη αποκομι-
δή των σκουπιδιών, τα οποία σωρεύ-
ονται σε βουνά σε αυτοσχέδιες χωμα-
τερές, επιλέγοντας ενίοτε την καύση 
που σωρεύει τοξικά αέρια στην ατμό-
σφαιρα. 

Οι συνθήκες υγιεινής επιδεινώ-
θηκαν  με το κλείσιμο των ιατροκοι-
νωνικών κέντρων στους καταυλι-
σμούς, με  αποτέλεσμα τους ελλειπέ-
στατους εμβολισμούς, την έξαρση των 
λοιμωδών νοσημάτων και της παιδι-
κής θνησιμότητας που αντισταθμίζε-
ται από τον υψηλό ρυθμό των γεννή-
σεων (οικογένειες με πέντε και πάνω 
παιδιά). Στοιχειώδης είναι η συμβο-
λή των εμβολιασμών στο πλαίσιο του 
προγράμματος προκειμένου να εγ-
γραφούν τα παιδιά στα δημόσια σχο-
λεία, με την αξιόλογη προσπάθεια των 
κοινωνικών λειτουργών. 

Η αδιαφορία της τοπικής αυτο-
διοίκησης κι οι ψεύτικες υποσχέσεις 
των ιθυνόντων αυξάνουν  τη δυσπι-
στία τους προς το κράτος, δυσπιστία 
που τα τελευταία χρόνια μετατρέπε-
ται σε θυμό λόγω της καλύτερης με-
ταχείρισης των νεοαφιχθέντων προ-
σφύγων και μεταναστών. Παράπονα 
που επεκτείνονται και προς την επί-
σημη Εκκλησία, που σπάνια εμφανί-
ζεται για την κάλυψη των λατρευτικών  
τους αναγκών ακόμα και στις μεγά-
λες γιορτές των Ταξιαρχών και παρά 
τα πολυάριθμα ιδιωτικά εκκλησάκια 
που έχουν χτίσει με φόντο την ελληνι-
κή σημαία. Κενό που επιχειρεί να κα-
λύψει η  ευαγγελική Εκκλησία, μέσω 
προγραμμάτων ανθρωπιστικής βοή-
θειας και άλλων παροχών.

Παρά τις αντιρρήσεις του Τομέα 
Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ στη μετε-

γκατάσταση των καταυλισμών, η Κυ-
βέρνηση, διά της ειδικής γραμματέ-
ως για την ένταξη των Ρομά εξήγγει-
λε πρόσφατα σχέδιο ένταξης ιεραρ-
χώντας τους σε άκρως υποβαθμισμέ-
νους, μικτούς και γειτονιές. Το σχέδιο, 
που περιλαμβάνει μετεγκατάσταση, 
επιδοτήσεις ενοικίου και χρηματο-
δότηση υποδομών προσλαμβάνεται 
από τους ίδιους ως μια ακόμα προε-
κλογική εξαγγελία για υφαρπαγή ψή-
φων. Άλλωστε, τα Κέντρα Κοινότητας 
της κυρίας Φωτίου για τη στήριξη των 
ευπαθών κοινωνικών ομάδων δεν 
έχουν πρακτικό αποτέλεσμα, αφού 
πολλά απ’ αυτά βρίσκονται χιλιόμε-
τρα μακριά από τους καταυλισμούς 
και κατά ομολογία τους το προσωπι-
κό δεν έχει πατήσει καν το πόδι του σ’ 
αυτούς. 

Ίσως να είναι πιο αποτελεσμα-
τική μια πιο στοχευμένη και εξατο-
μικευμένη προσέγγιση στην ένταξη 
σε πρώτη φάση, εστιάζοντας σε θετι-
κά πρότυπα, όπως για παράδειγμα η 
ολοκλήρωση των σπουδών και η νό-
μιμη επαγγελματική δραστηριότητα. 
Η εφαρμογή του Κοινωνικού Επιδό-
ματος Αλληλεγγύης θα μπορούσε να 
συνδέσει την οικονομική παροχή με  
τη συμμετοχή σε δράσεις εκπαίδευ-
σης και υγιεινής, να θέσει ως προα-
παιτούμενο στη χορήγησή του την 
απαγόρευση των γάμων ανηλίκων 
και να δώσει πιο ενεργό ρόλο στη δι-
ασταύρωση των στοιχείων στους  κοι-
νωνικούς  λειτουργούς και στους δια-
μεσολαβητές στο πεδίο. Η τέχνη, ο πο-
λιτισμός  και η πίστη αποτελούν καθο-
ριστικά μέσα για την ένταξη των παι-
διών Ρομά στο επίσημο εκπαιδευτι-
κό σύστημα, όντας πεδίο με πολλές 
δυνατότητες έρευνας και εφαρμο-
γών, όπως προκύπτει από τις θετικές 
εμπειρίες πολλών από τους εμψυχω-
τές του προγράμματος. 

Ο επανασχεδιασμός του παραγω-
γικού συστήματος σε μικροκλίμακα, 
δίνοντας έμφαση στις υπαρκτές δεξιό-
τητές τους όπως η πώληση, η επιδιόρ-
θωση, η ανακύκλωση μέσω οργανω-
μένων χώρων διαλογής, σιδηρουρ-
γείων, μηχανουργείων θα δημιουρ-
γούσε πραγματικές θέσεις εργασίας, 
αποτρέποντας την εξαγωγή πολύτι-
μου «σκραπ» από τη χώρα, καθώς και 
προνομιακό πεδίο ανάπτυξης κοινω-
νικών και συνεταιριστικών επιχειρή-
σεων. 

Η γενική πάντως αίσθηση είναι 
αυτή της πλήρους εγκατάλειψής τους, 
όπως αποτυπώνεται στον αποχαιρε-
τισμό ενός Τσιγγάνου που μας ζήτη-
σε  «…να δώσουμε χαιρετίσματα στον 
Τσίπρα», συμπληρώνοντας, «…κρίμα 
στα νιάτα του»!

Υπάρχει μέλλον 
για τους Έλληνες Ρομά;

του Νίκου Ντάσιου
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Φέτος συμπληρώνονται ενενή-
ντα εννιά χρόνια από τότε που 
ο Κεμάλ μπήκε με τους Tσέτες 
του στη Σαμψούντα και έβαλε 
σε εφαρμογή το σχέδιο για τον 
ξεριζωμό των Ελλήνων του Πό-
ντου (19 Μαΐου 1919). Το τέλος 
της αποτρόπαιης αυτής πράξης, 
το 1923, είχε ως τραγικό απολο-
γισμό 353.000 αθώα θύματα και 
τον ξεριζωμό από τις πατρογονι-
κές εστίες εκατοντάδων χιλιάδων 
Ελλήνων του Πόντου.

Ή 
δη από το 1908 οι λεγό-
μενοι Νεότουρκοι, οι αι-
μοσταγείς Εμβέρ πα-
σάς, Ταλαάτ,  δρ. Σακίρ, 

δρ. Ναζί, Νουρεντίν (ο σφαγέας της 
Σμύρνης) πήραν την απόφαση να 
εξοντώσουν τον Ελληνισμό της Μ. 
Ασίας. Η διαταγή του Τούρκου δι-
οικητή της Σμύρνης το 1922 είναι 
επίσης πολύ ενδεικτική για το μένος 
εναντίον των Ελλήνων: «Σφάξτε τους 
Έλληνες, εξολοθρεύστε τους». Όσον 
αφορά τις γυναίκες, επισήμανε: «Μη 
διστάσετε, μην υπολογίσετε ούτε την 
τιμή, ούτε τη φιλία»...

Οι Γερμανοί, που ήταν οι ηθι-
κοί αυτουργοί των εγκλημάτων, 
έβλεπαν τους Έλληνες και τους Αρ-
μενίους, καθώς και τους Ασσυ-
ροχαλδαίους, που στην πλειοψη-
φία τους ήταν χριστιανοί, ως εμπό-
διο στα σχέδιά τους για οικονο-
μική διείσδυση στην Ανατολή. 
Το σχέδιο που πρότειναν στους 
Τούρκους ήταν σατανικό. Ο καθο-
δηγητής των Τούρκων, Γερμανός 
στρατηγός Λίμαν Φον Σάντερς, ο 
μετέπειτα αρχιστράτηγος των τουρ-
κικών στρατιωτικών δυνάμεων, μαζί 
με το γερμανικό επιτελείο του, υπο-
στήριζε κυνικά τα εξής: «Η Τουρ-
κία δεν έχει ουδεμίαν ασφάλειαν 
ούτε δύναται να οργανωθεί ελευθέ-
ρως εις το μέλλον, λόγω της παρου-
σίας των Ελλήνων. Για να μην προ-
κληθεί αντίδραση στον “πολιτισμέ-
νο” κόσμο προτείνεται, ως “τελική 
λύση”, ο λευκός θάνατος, οι ατέλειω-
τες οδοιπορίες. Σας διαβεβαιώνω ότι 
οι παγωνιές και το κρύο του χειμώ-
να, οι βροχές και η μεγάλη υγρασία, 
ο ήλιος και η τρομερή ζέστη του κα-
λοκαιριού, οι αρρώστιες του εξανθη-
ματικού τύφου και της χολέρας, οι 
κακουχίες και η ασιτία, θα φέρουν το 
ίδιο αποτέλεσμα με τις σφαγές που 
λογαριάζετε να κάνετε εσείς». Δεν 
πρέπει να ξεχνάμε επίσης ότι στρα-
τηγός των τουρκικών στρατευμά-
των κατά τον πόλεμο του 1897 ήταν 

ο Γερμανός Colmar Freiherr von 
der Goltz Pascha.

 Οι Νεότουρκοι, από το 1914 
έως το 1918, και ο Μουσταφά Κε-
μάλ από το 1919 έως το 1922, ακο-
λούθησαν κατά γράμμα το συστημα-
τικό, οργανωμένο, σατανικό σχέδιο 
των Γερμανών συμβούλων.

Έτσι οι Νεότουρκοι, μετά τους 
Βαλκανικούς Πολέμους και πριν 
την έναρξη του Α΄ Παγκόσμιου Πο-
λέμου θέτουν σε εφαρμογή το σχέ-
διο της «λύσης» των εθνοτικών προ-
βλημάτων με την εξόντωση των 
άλλων εθνοτήτων, που αποτέλεσε 
και υπόδειγμα για τον Χίτλερ.

Το σχέδιο συζητείται στα μυ-
στικά συνέδρια των Νεότουρκων 
που διεξάγονται στη Θεσσαλονίκη 
το 1908, 1909, 1910 και 1911 και 
προβλέπει την απομάκρυνση του 
χριστιανικού πληθυσμού από τα 
εδάφη της Μικράς Ασίας ακόμα και 
με τη χρήση βίας, για να δημιουρ-
γηθεί εκεί το νέο τουρκικό κράτος. 
Στο τελευταίο συνέδριό τους, αυτό 
του 1911, διαβάζουμε:

«Η Τουρκία πρέπει να γίνει μω-
αμεθανική χώρα, όπου η μωαμε-
θανική θρησκεία και οι μωαμεθα-
νικές αντιλήψεις θα κυριαρχούν 
και κάθε άλλη θρησκευτική προ-
παγάνδα θα καταπνίγεται… Αργά ή 
γρήγορα θα πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί η πλήρης οθωμανοποίη-
ση όλων των υπηκόων της Τουρ-
κίας. Και είναι ολοκάθαρο ότι αυτό 
δεν μπορεί να γίνει με την πειθώ. 
Άρα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένο-
πλη βία… Το δικαίωμα των άλλων 
εθνοτήτων να έχουν δικές τους ορ-
γανώσεις θα πρέπει να αποκλειστεί. 
Κάθε μορφή αποκέντρωσης και αυ-
τοδιοίκησης θα θεωρείται προδοσία 
προς την τουρκική αυτοκρατορία». 
Το σχέδιο της συστηματι-
κής εξόντωσης ολοκληρώνεται. 
Σε μυστική σύσκεψη των Νεότουρ-

κων υπό την προεδρία του Ταλαάτ 
Πασά, ο δρ. Σακίρ Μπεχαεντίν ανα-
φέρει τα εξής: «Τα έθνη που απέ-
μειναν από παλιά στην Αυτοκρατο-
ρία μας μοιάζουν με ξένα και βλαβε-
ρά χόρτα που πρέπει να ξεριζωθούν. 
Να ξεκαθαρίσουμε τη γη μας. Αυτός 
άλλωστε είναι και ο σκοπός της επα-
νάστασής μας».

Στην ίδια σύσκεψη ο δρ. Να-
ζίμ λέει: «…Θέλω να ζήσει ο Τούρ-
κος. Και θέλω να ζήσει μόνο σ’ αυτά 
τα εδάφη και να είναι ανεξάρτητος. 
Εκτός των Τούρκων, όλα τα άλλα 
στοιχεία να εξοντωθούν, άσχετα σε 
ποια θρησκεία ή πίστη ανήκουν. 
Αυτή η χώρα πρέπει να καθαρίσει 
από τα ξένα στοιχεία. Οι Τούρκοι 
πρέπει να κάνουν την εκκαθάριση».

Αρχίζει πλέον απροκάλυπτα η 
ριζική εξόντωση. Οι άνδρες δολο-
φονούνται στα διαβόητα «αμελέ τα-
μπουρού», στα τάγματα θανάτου, 
και τα γυναικόπαιδα με τη διαδικα-
σία του «λευκού θανάτου».

Συνολικά, δηλαδή, ο αριθμός 
των Ποντίων που δολοφονήθη-
καν έως τον Μάρτιο του 1924 ήταν 
353.000.

Είναι ωστόσο λάθος να διακη-
ρύττουμε πως τα θύματα τις γενο-
κτονίας ανέρχονται στις 353.000. 
Ποια στατιστική υπολόγισε τους θα-
νάτους στις θανατηφόρες διαδρο-
μές της προσφυγιάς, όπου τους Πό-
ντιους θέριζε η πείνα, οι κακουχί-
ες, οι ποικίλες ασθένειες κι επιδη-
μίες; Κανείς. Όσοι δεν σφαγιάστη-
καν προσπάθησαν να διασωθούν με 
τη φυγή προς τον Καύκασο, κυρίως 
οι Πόντιοι του Επαρχείου του Καρς. 
Θα αναφέρουμε μόνο την προσω-
πική μαρτυρία του Χαράλαμπου 
Βασιλειάδη, που υπήρξε πέντε φο-
ρές πρόσφυγας, ο οποίος το 1918, 

μετά την παράδοση του Επαρχείου 
του Καρς από τον Λένιν στον Μου-
σταφά Κεμάλ, οδήγησε το χωριό του, 
αποτελούμενο από 70 οικογένειες, 
στην περιοχή του Κουμπάν του Βο-
ρείου Καυκάσου. Στη μακρά δια-
δρομή προς το Κουμπάν απεβίωσε 
το ένα τρίτο των συγχωριανών του 
από τις κακουχίες και τις ασθένειες, 
διανύοντας γύρω στα 2.000 χιλιό-
μετρα μέσω των ορεινών διαβάσε-
ων του Καυκάσου. Ανάλογη και χει-
ρότερη ήταν η τύχη των υπολοίπων 
70 χιλιάδων Ελλήνων του Επαρχεί-
ου του Καρς, αλλά και των άλλων 
Ποντίων που ζούσαν στον Καύκασο. 
Πολλοί πέθαναν στα πλοία της προ-
σφυγιάς και στα στρατόπεδα φιλοξε-
νίας από την πείνα, τις επιδημίες της 
χολέρας, του τύφου, της ελονοσίας 
κ.λπ. […]

Στις 20 Μαρτίου 1922, ο Άγ-
γλος διπλωμάτης Ρέντελ συνέταξε 
ένα μνημόνιο για τις τουρκικές ωμό-
τητες εις βάρος των χριστιανών. Στο 
προοίμιο αυτού του μνημονίου δια-
βάζουμε: «Η επίτευξη της ανακωχής 
με την Τουρκία, στις 30 Οκτωβρίου 
1918, φάνηκε να επέφερε μια προ-
σωρινή παύση των διωγμών των 
μειονοτήτων εκ μέρους των Τούρ-
κων, που διαπράχθηκαν καθ’ όλη 
τη διάρκεια του πολέμου. Στην επι-
δίωξη αυτών των διωγμών, είναι 
γενικώς αποδεκτό … ότι πάνω από 
500.000 Έλληνες εξορίστηκαν, εκ 
των οποίων συγκριτικώς ελάχιστοι 
επέζησαν…»…. Όταν ο Άγγλος πρέ-
σβης τους αναβιβάζει στις περίπου 
500 χιλιάδες, πώς είναι δυνατόν να 
αμφισβητείται, από Έλληνες μάλι-
στα, αυτό το αδιάψευστο γεγονός;

[…] Γιατί όμως αυτή η επιμονή 
στη συλλογική μνήμη των Ποντίων 
και στη διεκδίκηση διατήρησης αυ-

τής της μνήμης μέσα από την απαί-
τηση για αναγνώριση της Γενοκτονί-
ας; [  ] Υπάρχει ένας πολύ σημαντι-
κός λόγος που μας υποχρεώνει, ως 
Ποντίους, να διατηρήσουμε άσβε-
στη τη μνήμη του κορυφαίου αυτού 
γεγονότος της γενοκτονίας των προ-
γόνων μας. Είναι η δικαίωση αυτής 
της θυσίας και η απαίτηση να μην 
επαναληφθούν, καθώς επαναλή-
φθηκαν τέτοια ή παρόμοια τραγικά 
γεγονότα, όπως ο διωγμός των Ελ-
λήνων από την Κωνσταντινούπολη, 
την Ίμβρο, την Τένεδο και η εθνο-
κάθαρση 200.000 Ελληνοκυπρί-
ων από τις προγονικές τους εστίες το 
1974. […]

Tον Δεκέμβριο 2007 η Διε-
θνής Ένωση Μελετητών Γενο-
κτονιών (International Association 
of Genocide Scholars ή IAGS) 
αναγνώρισε επίσημα τη γενοκτο-
νία των Ελλήνων, μαζί με τη γε-
νοκτονία των Ασσυρίων, και 
εξέδωσε το εξής ψήφισμα [6]: 
«[…] ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ ότι η οθωμανι-
κή γενοκτονία εναντίον των μειονο-
τικών πληθυσμών, κατά τη διάρκεια 
και μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πό-
λεμο, παρουσιάζεται συνήθως ως γε-
νοκτονία εναντίον μόνο των Αρμενί-
ων, με λίγη αναγνώριση των ποιοτι-
κά παρόμοιων γενοκτονιών, εναντί-
ον άλλων χριστιανικών μειονοτήτων 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ότι είναι πε-
ποίθηση της Διεθνούς Ένωσης των 
Μελετητών Γενοκτονιών, ότι η οθω-
μανική εκστρατεία εναντίον των χρι-
στιανικών μειονοτήτων της αυτοκρα-
τορίας, μεταξύ των ετών 1914 και 
1923, συνιστούν γενοκτονία εναντί-
ον των Αρμενίων, Ασσυρίων, Ποντί-
ων και των Eλλήνων της Ανατολίας. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ η Ένωση να ζη-
τήσει από την κυβέρνηση της Τουρ-
κίας να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες 
εναντίον αυτών των πληθυσμών, να 
ζητήσει επίσημα συγγνώμη και να 
λάβει τα κατάλληλα και σημαντικά 
μέτρα προς την αποκατάσταση (μη 
επανάληψη)».

Θα είμαστε ανάξιοι των νεκρών 
μας και των θυσιών τους, αν δεν 
παραμένουμε σταθεροί στην αξίω-
ση για τη δικαίωση της γενοκτονίας 
των προγόνων μας, με την αναγνώ-
ριση της γενοκτονίας, που αποτε-
λεί ένα από τα κορυφαία και απαρά-
γραπτα καθήκοντα του Ποντιακού 
Ελληνισμού και του ελληνισμού γε-
νικότερα.

* Απόσπασμα από μεγαλύτε-
ρο κείμενο των συγγραφέων.

Η Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου

Οι Γερμανοί, που ήταν οι ηθικοί αυτουργοί των εγκλημάτων, 
έβλεπαν τους Έλληνες και τους Αρμενίους, καθώς και τους 

Ασσυροχαλδαίους, που στην πλειοψηφία τους ήταν χριστιανοί, ως 
εμπόδιο στα σχέδιά τους για οικονομική διείσδυση στην Ανατολή...

των Γεώργιου Τσαλουχίδη 
και Δαμιανού Βασιλειάδη *

Συμπληρώνονται φέτος 99 χρόνια από την έναρξη της Γενοκτονίας των Ποντίων

“ 
Θα είμαστε ανάξι-

οι των νεκρών μας 

και των θυσιών 

τους, αν δεν παρα-

μένουμε σταθεροί 

στην αξίωση για τη 

δικαίωση της γενο-

κτονίας των προ-

γόνων μας, με την 

αναγνώριση της γε-

νοκτονίας
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Ο 
ταν ο Τζέγκις Χαν 
κατέλαβε το χοβα-
ρεσμικό κράτος, 
ο Σουλεϊμάν Σαχ 

(αγούζος Τούρκος), μαζί με 
50.000, έφυγε και εγκαταστά-
θηκε στην Αρμενία. Εκεί παρέ-
μειναν για επτά χρόνια και, όταν 
πληροφορήθηκαν τον θάνατο 
του Τσέγκις Χαν, ξεκίνησαν να 
επιστρέψουν στον τόπο τους το 
Χορασάν (KHORASAN), που 
βρίσκεται μεταξύ Περσίας και 
Μεσοποταμίας.

Καθώς ο συρφετός των 
50.000 ανθρώπων περνούσε 
τον Ευφράτη ποταμό, γλίστρη-
σε το άλογο του Σουλεϊμάν 
Σαχ, με αποτέλεσμα να πνιγεί 
ο ίδιος, μιας και δεν ήξερε κο-
λύμπι.

Από τα τέσσερα παιδιά του, 
οι δύο με το μεγαλύτερο τμή-
μα συνέχισαν την πορεία τους, 
ενώ οι άλλοι δύο, ο Δινδάρ και 
ο Ερντογρούλ, με 400 οικογέ-
νειες (2.000 έως 2.5000 άτομα) 
κατευθύνθηκαν προς το Ικόνιο, 
όπου και εγκαταστάθηκαν με 
την άδεια του σουλτάνου του 
Ικονίου Αλαεδίν. Από τα δύο 
αδέρφια, ο Ερντογρούλ ήταν 
ο εξυπνότερος και ικανότερος 
και διοικούσε αυτή την ομάδα. 

Επειδή βοήθησαν τον 
σουλτάνο Αλαεδίν σε πολεμι-
κές επιχειρήσεις εναντίον των 
Ελλήνων της Τραπεζούντας 
και του βασιλείου της Νίκαιας, 
ο σουλτάνος τους παραχώρησε 
μια μικρή περιοχή στη Βιθυ-
νία (1235 μ.Χ.) για να βόσκουν 
τα κοπάδια τους και ταυτόχρο-
να να φυλάνε τα σύνορα. Εκεί 
πολλαπλασιάσθηκαν και σε 45 
χρόνια έφτασαν τους 10.000.

Ο Ερντογρούλ πέθανε 
και τον διαδέχθηκε ο γιος του 

Οσμάν ή Οθμάν, ο οποίος θεω-
ρείται γενάρχης των Τούρκων 
και από αυτόν πήραν το όνο-
μά τους, Οσμανλήδες ή Οθω-
μανοί. Ο Οσμάν κατέλαβε το 
ελληνικό φρούριο Χερμέγκια 
και στη συνέχεια το βυζαντινό 
φρούριο του Δορυλαίου (Εσκί 
Σεχίρ, γνωστό από τη μικρα-
σιατική εκστρατεία). Για την 
επιτυχία του αυτή ο σουλτά-
νος Αλεαδίν του έδωσε τα πρώ-
τα ηγεμονικά σύμβολα, ήτοι 
μια ουρά αλόγου, ένα τύμπα-
νο και μια σημαία, και με αυτό 
τον τρόπο ξεκινά η δημιουργία 
της Οθωμανικής Αυτοκρατορί-
ας.  Όταν ο σουλτάνος Αλεαδίν 
έρχεται σε σύγκρουση με τους 
Μογγόλους, ο Οσμάν δράττε-
ται της ευκαιρίας και προσαρ-
τά αρκετά τμήματα Ικονίου και 
επεκτείνει τις κτήσεις του προς 
την Προποντίδα, με ταυτόχρο-
νο εξισλαμισμό των κατακτη-
θεισών περιοχών. 

Ο Οσμάν ήταν ήδη άρρω-
στος όταν πολιορκούνταν η 
Προύσα και πέθανε μέσα στην 
πόλη, η οποία έγινε και πρώ-
τη πρωτεύουσα της Οθωμανι-
κής Αυτοκρατορίας. Έτσι, με το 
στραβοπάτημα ενός αλόγου … 
ξεκινά η δημιουργία της Οθω-
μανικής Αυτοκρατορίας.

Εάν δεν είχε στραβοπατή-
σει το άλογο του Σουλεϊμάν 
Σαχ, πιθανώς τα πράγματα να 
ήταν διαφορετικά στην περιοχή 
μας. Αλλά η ιστορία δεν γράφε-
ται με τα αν … τουλάχιστον καλό 
είναι να μελετάμε τον αντίπαλο 
μάς και την ιστορία του ή, όπως 
λέει ο σοφός Κινέζος στρατη-
γός Σουν Τζου στο βιβλίο του, 
Η τέχνη του πολέμου: «Αν ξέ-
ρεις τον εχθρό σου και γνωρί-
ζεις τον εαυτό σου, μη τον φο-
βάσαι, θα νικήσεις σε εκατό μά-
χες». 

ΙΣΤΟΡΙΑ

του Νίκου Καρατουλιώτη

Πώς από ένα ατύχημα δημιουργή-
θηκε η Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Κ 

ύπρος! Γη της λεμονιάς, 
της ελιάς. Γη της αγκα-
λιάς, της χαράς. Γη του 
πεύκου, του κυπαρισσιού, 

του ξεραμένου λιβαδιού, του χαιρετι-
σμού και του ονείρου... Σίγουρα, όλα 
αυτά –καθώς και πολλά άλλα– συν-
θέτουν τη γλυκερή εικόνα που έχου-
με διαμορφώσει για τη θαλασσοφίλη-
τη Νήσο της Αφροδίτης και του Ευαγό-
ρα... Συνάμα, βέβαια, δεν πρέπει να 
παραγνωρίζουμε ότι η Κύπρος έχει 
αποτελέσει διαχρονικά μήτρα Ηρώ-
ων ευκλεώς πεσόντων...  Δεν είναι 
τυχαίο ότι εδώ άνθησε το άγριο (και 
αμάραντο) ρόδο της ΕΟΚΑ το 1955. 
Απ’ εδώ κινούσαν κατά εκατοντάδες 
οι εθελοντές που έσπευδαν να συν-
δράμουν σε κάθε εθνικόν αγώνα της 
Μητρός Πατρίδος. Τούτος ο τόπος αι-
ματοκυλίστηκε τον Ιούλιο του 1821 
από τον Οθωμανό δυνάστη... Όμως, 
κάπου ανάμεσα στα χιλιάδες χρυσο-
πράσινα φύλλα της κυπριακής Ιστο-
ρίας, υπάρχει και μια επανάσταση 
που είναι ακόμα άγνωστη στο ευρύ 
κοινό! Μια επανάσταση που μάλλον 
δεν θα τη συναντήσουμε ούτε στα πιο 
εκτενή σχετικά αφιερώματα. Μια επα-
νάσταση, της οποίας οι πρωτομάστο-
ρες (αφανείς κι επώνυμοι), παραμέ-
νουν «ορφανοί υμνωδιών»...

Πρόκειται για το απελευθερωτικό 
κίνημα των Κύπριων δουλοπαροίκων 
που, με αρχηγό τον επονομαζόμενο 
Ρε (Ρήγα) Αλέξη, ανέτρεψαν το φεου-
δαρχικό καθεστώς των Φράγκων και 
πήραν την εξουσία στα χέρια τους το 
1426. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρου-
σιάζει το κοινωνικοϊστορικό πλαί-
σιο, εντός  του οποίου εκτυλίσσεται το 
όλον ανατρεπτικό εγχείρημα. Συγκε-
κριμένα, βρισκόμαστε στην περίοδο 
της Φραγκοκρατίας (1192 - 1489) και 
οι κατακτητές έχουν επιβάλει ένα αυ-
ταρχικό σύστημα «διοίκησης», κατά 
τα τότε ισχύοντα μεσαιωνικά πρότυ-
πα. Η τοπική Ορθόδοξη Εκκλησία τε-
λεί υπό διωγμόν και οι προσπάθει-
ες εκλατινισμού της κοινωνίας είναι 
εντονότατες. Οι ντόπιοι κάτοικοι αντι-
μετωπίζονται σαν «πράγματα» (res) 
και ανταλλάσσονται με ζώα (π.χ. άλο-
γα, κυνηγετικά γεράκια), ενώ η δυ-
σβάστακτη φορολογία και οι επιδη-
μίες συμπληρώνουν το σκηνικό της 
εξαθλίωσης.

Παράλληλα, την εποχή εκείνη 
στον θρόνο βρίσκεται  ο βασιλιάς Ια-
νός (Λουζινιάν) μέσα σε ένα πολιτικό 

περιβάλλον δολοπλοκιών και ίντρι-
γκας. Οι εξ Αιγύπτου Μαμελούκοι 
(στρατιωτικό σώμα δούλων) έχουν 
πραγματοποιήσει επιθετική αποβα-
τική ενέργεια στην Κύπρο την οποία 
θεωρούν –όχι αναίτια– ως ορμητήριο 
πειρατών που εξαπολύουν ληστρικές 
καταδρομές εναντίον αιγυπτιακών 
κτήσεων... Στην κρίσιμη μάχη της Χοι-
ροκιτίας, οι Φραγκοκυπριώτες ηττώ-
νται κατά κράτος, ο Ιανός αιχμαλω-
τίζεται και οδηγείται σιδεροδέσμιος 
και ταπεινωμένος στο Κάιρο... Εκείνη 
τη δεδομένη στιγμή («συγκυρία») οι 
Κύπριοι χωρικοί βρίσκουν ένα «πα-
ράθυρο ευκαιρίας», επαναστατούν 
και αδράχνουν την εξουσία έχοντας 
για όπλα («εργαλεία κοινωνικής 
χειραφέτησης») την αξίνα, το ρα-
βδί και το δρεπάνι… Με συντονισμέ-
νες ενέργειες καταλαμβάνουν περι-
οχές του νησιού στις οποίες ορίζουν 
κατά τόπους διοικήσεις («πολλαπλή 
ιεραρχία»). Χαρακτηριστικό είναι το 
απόσπασμα από τη μοναδική διαθέσι-
μη πρωτογενή πηγή (Λεοντίου Μαχαι-
ρά, «Χρονικόν», 696): «Ἔβαλαν οἱ 
χωργιάτες καπετάνον εἰς τὴν Λεύ-
καν, ἄλλον καπετάνον εἰς τὴν Λε-
μεσόν, ἄλλον εἰς τὴν Ὀρεινήν, καὶ 
εἰς τὴν Περιστερόναν ἄλλον, καὶ εἰς 
τοῦ Μόρφου καπετάνον, καὶ εἰς τὸ 
Λευκόνικον ρήγαν Ἀλέξην, καὶ ὅλοι 
οἱ χωργιάτες ἐδόθησαν εἰς τὴν ᾿πό-
ταξίν του […]». 

Δυστυχώς, το όνειρο της αυτοδιά-

θεσης (όπως συνήθως συμβαίνει με 
τα όνειρα τέτοιου τύπου, που προη-
γούνται κατά αιώνες της εποχής τους) 
δεν κράτησε για πολύ. Μέσα σε λί-
γους μήνες οι κινηματίες εξολοθρεύ-
θηκαν από ισχυρές συνασπισμένες 
δυνάμεις των αντιπάλων (Φράγκοι, 
Τάγμα Ιησουιτών, Ιωαννίτες Ιππότες) 
και αποκαταστάθηκε η έννομος τάξις 
(law and order) εντός «της γλυκείας 
χώρας Κύπρου»...

Ο ηγέτης της επανάστασης, Ρε 
Αλέξης, βασανίστηκε φρικτά και θα-
νατώθηκε στις 12 Μαΐου του 1427.  
Επισημαίνεται ότι ο Ρε Αλέξης, ενώ 
βρισκόταν σε καλύτερη μοίρα από 
πολλούς συντοπίτες του (κατέχοντας 
τη θέση ευθύνης του «αγελάρχη» – 
αγγελιοφόρου πλησίον της βασιλι-
κής αυλής), ρίσκαρε την ίδια τη ζωή 
του στον βωμό της Αξιοπρέπειας και 
δικαιώθηκε! 

Βρήκε (...και αυτός) τα ανηφορι-
κά «σκαλοπάτια που παν’  στη Λευτε-
ριά...»

Τέλος, ο Ρε Αλέξης, βάζοντας 
ψηλά τον πήχη για τις επόμενες γε-
νιές (πολιτικών και Πολιτών!), δεν 
λησμόνησε να μας διαμηνύσει, μέσω 
του «αιώνιου έφηβου» - ποιητή Βά-
σου Λυσσαρίδη:

«Τον τάφο μου  μην  αναζητάτε... 
Εγώ θέλω λεύτερη γη για να ταφώ.»

Ο Ρε (Ρήγας) Αλέξης

του Ιωάννη Μιχαλακόπουλου

«Ωραία λέξις...»
Ο Ρε Αλέξης και το επαναστατικό κίνημα του 1426 στην Κύπρο

δυστυχώς, το όνειρο της αυτοδιάθεσης (όπως συνήθως συμβαίνει 

με τα όνειρα τέτοιου τύπου, που προηγούνται κατά αιώνες της εποχής 

τους) δεν κράτησε για πολύ. Μέσα σε λίγους μήνες οι κινηματίες 

εξολοθρεύθηκαν από ισχυρές συνασπισμένες δυνάμεις των αντιπάλων 

(Φράγκοι, τάγμα Ιησουιτών, Ιωαννίτες Ιππότες) και αποκαταστάθηκε η 

έννομος τάξις (law and order) εντός «της γλυκείας χώρας Κύπρου»...
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Γ 
ια όσους συγκινούνται 
από τον Αλέξανδρο Πα-
παδιαμάντη, όσοι θεω-
ρούν ότι το έργο του εί-

ναι ό,τι το πιο σημαντικό έχει γρα-
φτεί στη γλώσσα μας, το δοκίμιο 
του Λάκη Προγκίδη μας παρέχει 
έναν δρόμο, έναν τρόπο για να κα-
τανοήσουμε όχι μόνο την αισθητι-
κή αξία του, αλλά και τις σημασί-
ες που έχει σήμερα. Δεν είναι το 
πρώτο δοκίμιο του Λάκη Προγκί-
δη με θέμα τον αγαπημένο Σκια-
θίτη. Έχουν προηγηθεί άλλα, που 
όμως έχουν μια ευρύτερη σκό-
πευση, αφού αναφέρονται σε συγ-
γραφείς όπως ο Βοκκάκιος και ο 
Ραμπελαί, παρότι ο Παπαδιαμά-
ντης είναι μια σταθερή αναφορά 
του. Ο Προγκίδης είχε μια σκληρή 
και οδυνηρή εμπειρία, αφού νέος, 
συνελήφθη από τη δικτατορία ως 
μέλος του «Ρήγα Φεραίου». Στο 
Παρίσι που κατέφυγε, συμμετεί-
χε στον κύκλο του Κ. Καστοριάδη 
και, κατά κάποιον τρόπο, υπήρξε 
μαθητής του.

Όμως οι εμπειρίες του με το 
έργο Α. Παπαδιαμάντη τον συνο-
δεύουν από μικρό. Ως πρόσκο-
πος του Βόλου, ένα καλοκαίρι στη 
Σκιάθο, σε ένα υποβλητικό περι-
βάλλον ακούει και διαβάζει τη βα-
σιλική δρύ. Στη συνέχεια, στα δε-
σμωτήρια της δικτατορίας, θα ζη-
τήσει να διαβάσει Α. Παπαδιαμά-
ντη ένας συγκρατούμενος. Έτσι 
θα τον ξαναθυμηθεί. Θα διαβά-
σει το Καμίνι, τη Σταχομαζώχτρα, 
το Μυρολόγι της φώκιας και όλο 
το υπόλοιπο έργο. Το διάστημα 
εκείνο θα είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μο για πολλούς λόγους: «Βρέθη-
κα πρόσωπο με πρόσωπο μ’ έναν 
κόσμο ο οποίος, ενώ διατεινό-
ταν ότι ήταν ο γνήσιος προστάτης 
της ελληνοχριστιανοσύνης, στην 
ουσία δεν ήταν παρά ο νεκροθά-
φτης της» (σελ. 62). Εκεί θα διαπι-
στώσει τον αμφίσημο χαρακτήρα 
της παράδοσής μας: «Την κοίτα-
ζα από τη μεριά της χούντας: πτώ-

μα. Την κοίταζα από τη μεριά του 
κυρ Αλέξανδρου: άνθιζε, ευδοκι-
μούσε» (σελ. 129). Αλλά, και για 
να επιστρέψει στον θεωρητικό της 
λογοτεχνίας, συμπεραίνει: «Ισχυ-
ρίζομαι λοιπόν ότι το μυθιστόρη-
μα το «έφερε» στην Ελλάδα ο Πα-
παδιαμάντης’»(σελ. 134). Και θα 
συμπληρώσει παρακάτω: «Όταν 
αισθανθείς με τόση ενάργεια όση 
ο Λορεντζάτος το αδιέξοδο στο 
οποίο οδηγούσαν με μαθηματική 
ακρίβεια οι καλλιτεχνικές πρωτο-
πορίες του 20ού αιώνα, τότε ο Πα-
παδιαμάντης μετουσιώνεται σε 
υπέρλαμπρο φάρο, φιλόξενο λι-
μάνι, ακλόνητη ελπίδα» (σελ. 138). 
Ανάμεσα στην παράδοση και την 
πρόοδο, ο Παπαδιαμάντης μας δί-
νει τη λύση: «Η παράδοση δεν εί-
ναι κρησφύγετο. Είναι το βασίλειο 
της ελευθερίας μπροστά στη σκλα-
βιά της εξέλιξης στην οποία υπο-
κύπτουμε πια εθελούσια, έως και 
μετά χαράς» (σελ. 155). Ο Λ. Προ-
γκίδης, με έναν τρόπο που θυμίζει 
κάποιες σκέψεις του Χάιντεγκερ, 
γράφει: «Ο σημερινός άνθρωπος 
κινδυνεύει από οντολογική αμνη-
σία. Εν μέσω μιας αδιανόητης μέ-
χρι την ψηφιακή εποχή μας πλη-
θώρας γνώσεων και πληροφορι-
ών σχετικά με το παρελθόν, ο άν-
θρωπος τείνει να χάσει τη μνήμη 
του εαυτού του. Δεν θυμάται πια 
ότι υπήρξε δημιουργός αξιών. Η 
πρόοδος είναι ο νεκροθάφτης της 
δημιουργίας. Γιατί δημιουργία 
ίσον συν-δημιουργία» (σελ. 184).

Το επόμενο βήμα του είναι να 
συνδεθεί ο ίδιος με αυτή την πα-
ράδοση: «Ο καθένας μας πάνω 
σε τούτη τη γη είναι γέννημα και 
θρέμμα ενός συγκεκριμένου πο-
λιτισμού. Εγώ είμαι του ελληνι-
κού. Είμαι ένα απειροελάχιστο 
κομμάτι της ελληνικής κοινωνί-
ας. Ή του ελληνικού έθνους. Ή του 
ελληνικού λαού. Ή της ελληνικής 
οικουμένης. Ή της ελληνικής πο-
λιτισμικής παράδοσης. Οι λέξεις 
δεν έχουν εδώ και τόση σημασία. 

Μπορώ να χρησιμοποιώ όποια 
θέλω ελεύθερα, προκειμένου να 
δηλώσω τη συλλογική ύπαρξη 
η οποία με υπερκαθορίζει. Κι ας 
βυσσοδομούν εκατέρωθεν εθνο-
μηδενιστές και εθνοκάπηλοι. Κι 
ας εξανίστανται με την αφέλειά 
μου οι μεταμοντέρνοι πανεπιστη-
μιακοί κομισάριοι, οι οποίοι βά-
φτισαν, τάχα μου δήθεν επί το επι-
στημονικότερον, την ανθρώπι-
νη ιστορία «αφήγηση». Λες και η 
ιστορία βγαίνει από το κεφάλι μας 
και όχι το κεφάλι μας από την ιστο-
ρία» (σελ. 195).

 Ο Λ. Προγκιδης θα ασχολη-
θεί με τη συνέχεια του ελληνισμού 
και θα καταλήξει: «Κατά κάποιον 
τρόπο είμαστε και παραμένουμε 
πάντα ο λαός που έκανε τον Όμη-
ρο σχολείο του» (σελ. 252). Μάλι-
στα θα ισχυριστεί ότι ο ελληνισμός 
και ο χριστιανισμός πετυχαίνουν 
μια καλή αλλοίωση, ακριβώς γιατί 
η σχέση ανάμεσά τους είναι αδελ-
φική (σελ. 263). Ίσως το κορυφαίο 
επίτευγμα του Παπαδιαμάντη εί-
ναι πως στο έργο του «ενσαρκώνε-
ται κατά τον πληρέστερο και πλέον 
θαυμαστό τρόπο ο ανθρωπολογι-
κός πολιτισμικός τύπος γύρω από 
τον οποίο αρθρώθηκε και καρπο-
φόρησε ο ελληνικός πολιτισμός, 
τόσο ο αρχαίος όσο και ελληνο-
χριστιανικός» (σελ. 321). Βεβαίως 
το μεγάλο στοίχημα που έχουμε 
να κερδίσουμε είναι η αναγνώρι-
ση της παγκοσμιότητας του Παπα-
διαμάντη: «Αν δεν έχουμε πειστεί 
βαθιά μέσα μας ότι ο Παπαδιαμά-
ντης είναι μεγάλος για τον κάθε 
άνθρωπο του έρμου πλανήτη μας, 
τότε θα πάψει κάποτε να είναι με-
γάλος και για τον τόπο μας» (σελ. 
331). Πρόκειται για εγχείρημα φι-
λόδοξο, αλλά έχει όλες τις προϋ-
ποθέσεις για να επιτευχθεί.

Λάκης Προγκίδης

Υπό την παπαδιαμαντικήν δρύν
Μετανάστευση, πολυπολιτισμικότητα, συγκρούσεις:
Από τον Άγιο Παντελεήμονα στην προσφυγική κρίση

βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2017
Ανάμεσα στην παράδοση και την πρόοδο ο Παπαδιαμάντης μας 

δίνει την λύση: «Η παράδοση δεν είναι κρησφύγετο. Είναι το 

βασίλειο της ελευθερίας μπροστά στη σκλαβιά της εξέλιξης, 

στην οποία υποκύπτουμε πια εθελούσια έως και μετά χαράς»...

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

Λάκης Προγκίδης

Υπό την παπαδιαμαντικήν δρυν
βιβλιοπωλείον της «Εστίας», Αθήνα 2017

Ε 
ίναι εξαιρετικά ενθαρ-
ρυντικό γεγονός ότι 
υπάρχουν επαρχιακά 
έντυπα όπως η εβδομα-

διαία εφημερίδα της Καστοριάς Οδός. 
Διότι σε χαλεπούς καιρούς αποδει-
κνύεται ότι υπάρχουν στοχαστές που 
μπορούν να γράφουν αξιόλογα, 
πρωτότυπα και ενδιαφέροντα κείμε-
να, αλλά όμως υπάρχει και ένα κοινό 
διατεθειμένο να στηρίξει με πολλούς 
τρόπους τέτοιου είδους εγχειρήματα.

Εκδότης και διευθυντής είναι ο 
Παναγιώτης Μπαϊρακτάρης. Κάθε 
φύλλο διακρίνεται για την αισθητι-
κή του ποιότητα, αλλά και την πρω-
τοτυπία των δοκιμίων που φιλοξε-
νεί. Για παράδειγμα, στις 28 Ιουλίου 
2016 κυκλοφόρησε με αφιέρωμα 
στη Συρία και τίτλο «Η ποίησις σώ-
ζοι την Συρία». Στο άρθρο «Άραβική 
Άνοιξη… Χειμώνας στη Συρία», του 
Νώντα Τσίγκα, αναλύονται οι αρνη-
τικές συνέπειες της λεγόμενης αρα-
βικής άνοιξης, που μεταξύ των άλ-
λων προκάλεσε ένα μεταναστευτικό 
κύμα που «χτυπά πλέον απειλητικά 
την Ευρώπη και συγκλονίζει τα θε-
μέλιά της, απειλώντας σοβαρά την 
επισφαλή-εύθραυστη ενότητα»(σελ. 
3). Περιλαμβάνει ποίηση του Μελέ-
αγρου, του Λουκιανού, του Εφραίμ 
του Σύρου, του Ρωμανού του Μελω-
δού, του Άγιου Ιωάννη Δαμασκηνού, 
του Αββά Ισαάκ του Σύρου, του Α. Αλ 
Μαάρρι, του Α.Ταμμάμ, του Μ.Α.Μα-
γούτ, του Νιζάρ Κουλμπάνι, του Κα-
μάλ Αμπού Ντιμπ. Επίσης δοκίμιο 
του Μαρκέλλου Πιράρ για τον ποι-
ητή Άδωνι (ψευδώνυμο του Άλι Άχ-
μαντ Σαΐντ Έσμπερ, που γεννήθηκε 
το 1930 στη Συρία) καθώς και μετά-
φραση ποίησής του από τον ίδιο.

Στις 3 Αυγούστου 2017 κυκλοφο-
ρεί η Οδός με τον τίτλο «Ακούω τρέ-
μοντας σιωπή». Πρόκειται για αφιέ-
ρωμα στην ποίηση του Ίωνα Δραγού-
μη. Η επίκουρη καθηγήτρια του Αρι-
στοτελείου Ιωάννα Ναούμ γράφει το 
δοκίμιο «Στίχοι σταχτιοί και τριαντα-
φυλλένιοι – τα ποιήματα του Ίωνα 
Δραγούμη». Ο Νώντας Τσίγκας γρά-
φει το δοκίμιο «Και σβήνομαι στο 
φίλημα-ο ποιητής Ίων Δραγούμης». 
Στη συνέχεια ακολουθούν εξήντα 
τρία ποιήματα του Ι. Δραγούμη που 
γράφτηκαν στο διάστημα 1899-1905. 
Επίσης δημοσιεύονται επιστολές 
του Κ. Καβάφη και του Ά. Σικελιανού 
προς τον Ι. Δραγούμη.

Ο Ν. Τσίγκας είναι ο βασικός συ-
ντελεστής της δημοσίευσης για πρώ-
τη φορά άγνωστων ημερολογιακών 
σελίδων του Ι. Δραγούμη που περι-
λαμβάνουν το διάστημα 1903-1908. 
Πρόκειται για πολύτιμη προσφο-
ρά για όσους ενδιαφέρονται να με-
λετήσουν σε βάθος και με εγκυρό-
τητα  όλες τις πλευρές του δραγου-
μικού έργου. Για παράδειγμα, στις 
18.1.2018 δημοσιεύεται μέρος του 
δραγουμικού ημερολογίου του 1903 
με τον τίτλο «Το τέλος της εκδρομής 
στην Μακεδονία». Στις 22.2.2018 το 
αφιέρωμα έχει τίτλο «Η αγάπη έθρε-
ψε τη ζωή μου», που συνεχίστηκε 
στις 8.3.2018. Στις 22.3.2018 δημο-
σιεύεται επιστολή του Ίωνα στον πα-
τέρα του Στέφανο Δραγούμη. Στις 
26.4.2018, το αφιέρωμα έχει τον τίτ-
λο «Έτσι έπρεπε να είναι το Μελένι-
κο».

Ο Νώντας Τσίγκας, βασικός συ-
ντελεστής του αφιερώματος στον Ι. 
Δραγούμη, γεννήθηκε στο Βογατσικό 
–πατρίδα της οικογένειας Δραγούμη, 
ζει στη Θεσσαλονίκη και εργάζεται 
ως γιατρός νευρολόγος. Είναι δρα-
στήριος συγγραφέας, μας έχει προ-
σφέρει ήδη ένα σημαντικό έργο. Δι-
ατηρεί το μπλογκ «χαρτοκόπτης», 
στο οποίο έχει κάνει αρκετές παρεμ-
βάσεις ο Νίκος Δήμου, στις οποίες 
αποτιμά θετικά το έργο του Ίωνα Δρα-
γούμη, ενώ έχει μεταφράσει από τα 
γαλλικά κάποιες σημειώσεις από το 
αδημοσίευτο έργο του. Ο Ν.Τσίγκας 
έχει εκδώσει τα έργα: Ου Απάν’ κι 
ου Κάτ’ ου Κόσμους (Ιστουρία φόβια 
αλλά καν’ πένθιμ’) 2009 (σειρά κει-
μένων, σχετικών με το βογατσιώτικο 
ιδίωμα, που δημοσιεύτηκαν σε συ-
νέχειες στην εφημερίδα Το Βογατσι-
κό από το 1991-1994), Μαύρο χιόνι 
με σχέδια του Μόδη Γούναρη (εκδό-
σεις Διάπυρον), Εποχικός διανομέ-
ας (εκδόσεις Πανοπτικόν), Μαθήμα-
τα πατριδογνωσίας (εκδόσεις της αυ-
λής της Κλεοπάτρας).

«Οδός»
εβδομαδιαία εφημερίδα 

της Καστοριάς
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Στις 28 Αυγούστου 1944, ο Χάιμ 
Μορντεχάι Ρουμκόβσκυ, ο πρώ-
ην παντοδύναμος επικεφα-
λής του εβραϊκού συμβουλίου 
στο γκέτο της πολωνικής πόλης 
Λοτζ, κατέφθασε στο στρατόπε-
δο εξόντωσης του Άουσβιτς με 
μια από τις τελευταίες μεταγω-
γές κρατουμένων. 

Τ 
ο γκέτο είχε μόλις αδειάσει 
με τη βία από τα Ες Ες και 
οι λιγοστοί εναπομείναντες 
έγκλειστοι είχαν μεταφερ-

θεί σε διάφορα στρατόπεδα για εκ-
καθάριση. Ωστόσο, ο Ρουμκόβσκυ 
δεν θα προλάβαινε να εκτελεστεί 
στους θαλάμους αερίων μαζί με 
τους υπόλοιπους μελλοθανάτους 
της μεταγωγής. Αντίθετα, θα σκοτω-
νόταν στο ξύλο από τους ομοεθνείς 
του, τα μέλη του Σοντερκομάντο του 
στρατοπέδου, μετά από υπόδειξη 
των Εβραίων του γκέτο του Λοτζ για 
τα εγκλήματα που είχε διαπράξει 
εκεί. Ήταν η τελευταία πράξη μιας 
τραγωδίας που ξεκίνησε τον Οκτώ-
βρη του ’39, όταν αποφασίστηκε η 
δημιουργία του εβραϊκού γκέτο 
του Λοτζ και οι Γερμανοί διόρισαν 
τον Ρουμκόβσκυ επικεφαλής του. 
Η έρευνα πάνω στη δράση του στα 
χρόνια ’39-’44 ρίχνει φως στο ζή-
τημα της ενεργού συνεργασίας κά-
ποιων υψηλά ιστάμενων Εβραίων 
με τη γερμανική διοίκηση για την 
επίτευξη αυτού που, με το πέρας 
του Β΄ ΠΠ, θα ονομαστεί «Ολοκαύ-
τωμα» των Εβραίων της Ευρώπης.

Ο Χάιμ Ρουμκόβσκυ προ-
φανώς περιγράφεται από τον χα-
ρακτηρισμό «ιδιοτελή καθάρμα-
τα» με τον οποίο στόλισε ο ιδεολό-
γος του ναζιστικού κόμματος, Άλ-
φρεντ Ρόζενμπεργκ, τους μελλο-
ντικούς συνεργάτες των Γερμανών 
στις κατεχόμενες χώρες. Η κατάλη-
ψη της Πολωνίας και η προσάρτη-
σή της στο Ράιχ θα βρει τον, ασφα-
λιστή στο επάγγελμα, Ρουμκόβσκυ, 
διευθυντή ενός εβραϊκού ορφανο-
τροφείου στο Λοτζ. Κατά τον δρα 
Έντβαρντ Ράιχερ, Εβραίο του Λοτζ 
που θα επιβίωνε των στρατοπέδων, 
ο τόπος βοούσε σχετικά με την ιδιο-
τελή ενασχόληση του Ρουμκόβσκυ 
με τα του ορφανοτροφείου και τη 
«μη υγιή» σχέση του με τα παιδιά 
εκεί, αλλά δεν υπήρχαν ενοχοποι-
ητικά στοιχεία για να απαγγελθούν 

κατηγορίες. Μάλλον, οι Γερμανοί, 
ως γνώστες της υψηλής τέχνης της 
αναγνώρισης καθαρμάτων-συνερ-
γατών, ανέγνωσαν στον Ρουμκόφ-
σκυ τα απαραίτητα χαρακτηριστι-
κά και τον διόρισαν επικεφαλής 
του τοπικού εβραϊκού συμβουλί-
ου. Ο ίδιος επέλεξε τριάντα ένα δη-
μόσια πρόσωπα για να στελεχώσει 
το συμβούλιο, το οποίο θα λειτουρ-
γούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στη 
γερμανική διοίκηση και τον εβραϊ-
κό πληθυσμό του γκέτο. 

Ο Ρουμκόβσκυ γρήγορα έδει-
ξε το ποιόν του και τη σωστή ανά-
λυση των προϊσταμένων του Γερ-
μανών. Τρεις μόλις εβδομάδες μετά 
τη συγκρότηση της εβραϊκής επι-
τροπής του Λοτζ, κατέδωσε τους αν-
θρώπους που είχε ο ίδιος επιλέξει 
στις αρχές κατοχής, με αποτέλεσμα 
είκοσι μέλη της να εκτελεστούν και 
οι υπόλοιποι να «εξαφανιστούν», 
διότι «αρνήθηκαν να εφαρμόσουν 
κατά γράμμα τις αποφάσεις».  Ήταν 
σίγουρα μια κατάλληλη αρχή για το 
γκέτο. Το επόμενο συμβούλιο που 
θα επέλεγε ο άρχων Ρουμκόβσκυ 
θα έκανε τούμπες στον αέρα για να 
μην έχει την τύχη του προηγουμέ-
νου.

Ο Ρουμκόβσκυ θα έκανε το παν 
για να ενταχθεί το γκέτο του Λοτζ 
στην παραγωγή πολεμικού υλικού 
για την πολεμική προσπάθεια του 
Γ΄ Ράιχ. Έτσι, θα έφτιαχνε εβραϊκή 
αστυνομία που θα συνεργαζόταν 

άψογα με τα Ες Ες σε κάθε είδους 
«καθήκον» για την τήρηση της τά-
ξης στο γκέτο – βλέπε κατασχέσεις 
πολυτελών ειδών, επιλογές εργα-
τών για καταναγκαστική εργασία, 
καταστολές απεργιών και στάσεων 
εργασίας και, στο τέλος, μεταγωγές 
για «μετεγκατάσταση». Επίσης, θα 
τύπωνε χαρτονόμισμα για χρήση 
εντός του γκέτο, το διαβόητο «ρούμ-
κιν», πετυχαίνοντας έτσι την κατα-
στολή του λαθρεμπορίου, αφού κα-
νείς δεν ήθελε να διακινδυνεύσει τη 
ζωή του για ένα μάτσο παλιόχαρτα 
που δεν μπορούσε να χρησιμοποι-
ήσει εκτός γκέτο. Ο Ρουμκόβσκυ 
είχε μετατραπεί σε σατράπη ανατο-
λίτικου τύπου που γνώριζε τη θέση 
του σε σχέση με τους αφέντες του 
Γερμανούς, οι οποίοι, με τη σειρά 
τους, τον άφηναν να αλωνίζει εντός 
του γκέτο αρκεί να πετύχαινε τους 
στόχους σε αριθμούς ανθρώπων 
και παραγόμενων προϊόντων. Κά-
ποτε μάλιστα καυχήθηκε δημοσίως 
για την προθυμία του να συνεργα-
στεί με τις γερμανικές αρχές με την 
αλήστου μνήμης δήλωση: «Το σύν-
θημά μου είναι να βρίσκομαι του-
λάχιστον δέκα λεπτά μπροστά από 
κάθε γερμανική απαίτηση».

Η ζωή ή ο θάνατος στο γκέ-
το καθοριζόταν από το πόσο καλές 
σχέσεις είχε κάποιος με τον Χάιμ 
Ρουμκόβσκυ. Όταν το 1941 οργα-
νώθηκαν κάποιες στάσεις εργασίας 
με αίτημα τη βελτίωση του φαγητού 

και των συνθηκών ζωής στο γκέτο, 
ο Ρουμκόβσκυ δεν δίστασε να εξα-
πολύσει την αστυνομία του εναντί-
ον των απεργών και όταν η επέμβα-
ση αποκρούστηκε, ειδοποίησε τα 
Ες Ες να επιβάλουν την τάξη με τον 
γνωστό τους τρόπο. Το αποτέλεσμα 
ήταν δεκάδες νεκροί και τραυματί-
ες. Ταυτόχρονα, η οικογένειά του, 
οι φίλοι και τα τσιράκια του έτρω-
γαν τις καλύτερες μερίδες φαγη-
τού και απασχολούνταν στις πλέον 
ξεκούραστες εργασίες. Φαίνεται ότι 
δεν είχε ξεχάσει και τις παλιές συ-
νήθειές του από τις εποχές του ορ-
φανοτροφείου. Η Λουσίλ Άιχεν-
γκρεν, η οποία κατόρθωσε να βγει 
ζωντανή από το Λοτζ, δήλωσε μετά 
τον πόλεμο ότι είχε πέσει θύμα βι-
ασμού κατ’ εξακολούθηση από τον 
Ρουμκόβσκυ, όταν δούλεψε στο 
γραφείο του στο γκέτο, και δεν ήταν 
η μόνη. Για τα δύσμοιρα πεινασμέ-
να κορίτσια στη δούλεψή του, κάθε 
προσπάθεια απόκρουσης των ορέ-
ξεών του είχε ως αποτέλεσμα μια 
εξασφαλισμένη θέση στο επόμενο 
τρένο για τα στρατόπεδα.

Αρχής γενομένης τον Γενά-
ρη του ’42 με τη γερμανική πολιτι-
κή έναντι των Εβραίων να έχει κα-
τασταλάξει στη δημιουργία των 
στρατοπέδων εξόντωσης, το γκέτο 
του Λοτζ θα κληθεί να προσφέρει 
«αριθμούς» προς εκκαθάριση και 
ο Ρουμκόβσκυ είναι πάντα πρόθυ-
μος να πειθαρχήσει. Έτσι, στα τέλη 

Γενάρη θα σταλούν στο στρατόπεδο 
του Χέλμνο 10 χιλιάδες άτομα. Στις 
2/4/42 θα επιλεγούν επιπλέον 34 
χιλιάδες και στις 15/5 και στα μέσα 
Σεπτέμβρη, 11 και 15 χιλιάδες αντί-
στοιχα. Στα πλαίσια αυτά, στις 4 Σε-
πτέμβρη του 1942 ο Ρουμκόβσκυ 
θα εκφωνήσει έναν από τους πιο 
επαίσχυντους λόγους στην ανθρώ-
πινη ιστορία. Ο συγκεκριμένος λό-
γος επιβλήθηκε από τους Γερμα-
νούς για να πείσει τους Εβραίους να 
παραδώσουν προς εξόντωση όλα 
τα παιδιά κάτω των δέκα ετών και 
τους ηλικιωμένους άνω των εξή-
ντα πέντε και η τελευταία του φρά-
ση ήταν η προσταγή: «Δώστε μου 
τα παιδιά σας», η οποία έγινε δε-
κτή από το πλήθος με θρήνους και 
οδυρμούς σε μια σκηνή ομαδικής 
απελπισίας αντάξιας της κόλασης 
του Δάντη. 

Θα πίστευε κανείς ότι, βλέπο-
ντας το γκέτο σιγά σιγά να αδειάζει, 
ακόμη και κάποιος σαν τον Ρουμ-
κόβσκυ θα συνειδητοποιούσε ότι 
η σειρά του δεν θα αργούσε όταν η 
αποστολή του θα είχε ολοκληρω-
θεί και θα ήταν πλέον περιττός στα 
αφεντικά του. Όχι, όμως! Αυτός θα 
συνέχιζε το έργο του μέχρι το πικρό 
τέλος. Το γκέτο του Λοτζ θα άδειαζε 
στην κυριολεξία και, από τις 164 χι-
λιάδες που εγκλωβίστηκαν εκεί τον 
Απρίλη του 1940, θα απέμεναν στο 
τέλος του πολέμου 877 ψυχές, που 
θα επιβίωναν με τη βοήθεια της πο-
λωνικής αντίστασης.

Ίσως η καλύτερη περιγραφή 
του Ρουμκόβσκυ βρίσκεται στα 
απομνημονεύματα του επιζήσαντα 
του Ολοκαυτώματος, ραβίνου Γιε-
χούντι Λέιμπ Γκερστ: «Ο άνθρω-
πος αυτός είχε διεστραμμένες τά-
σεις που συγκρούονταν. Απέναντι 
στους ομοεθνείς του ήταν ένας τύ-
ραννος που συμπεριφερόταν ως 
φύρερ και κατατρομοκρατούσε οι-
ονδήποτε τολμούσε να αντιταχθεί 
στις μεθόδους του. Αντιθέτως, προς 
τους Γερμανούς ήταν ήμερος σαν 
αρνί και δεν υπήρχε όριο στη δου-
λοπρεπή υποταγή του στην κάθε 
απαίτησή τους, ακόμη κι όταν είχε 
γίνει φανερό πως σκοπός τους ήταν 
ο πλήρης αφανισμός μας».

Ο Χάιμ Ρουμκόβσκυ και το γκέτο του Λοτζ
Εβραίοι εναντίον Εβραίων την εποχή του ολοκαυτώματος

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη
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Την Παρασκευή 11 Μαΐου, όπως και 
κάθε Παρασκευή*, η Κινηματογρα-
φική Λέσχη του ΑΡΔΗΝ (cine ΡΗΞΗ), 
στα πλαίσια αφιερώματος για την 19η 
Μαΐου, Ημέρα Μνήμης της Γενοκτο-
νίας των Ποντίων, πρόβαλλε την ταινία 
«Ρώτα την καρδιά σου». 

Η 
συγκεκριμένη ταινία είναι γυ-
ρισμένη το 2010 και πραγ-
ματεύεται το ζήτημα των κρυ-
πτοχριστιανών στην Τραπε-

ζούντα την δεκαετία του 1870. Πιστεύεται 
ότι είναι η πρώτη ταινία που γυρίστηκε με 
αυτό το θέμα στη γείτονα χώρα, μιας και η 
ύπαρξη των κρυπτοχριστιανών θεωρείται 
ταμπού. Ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιου-
σούφ Κουρσενλί γεννήθηκε το 1947 στην 
Μαυπαρή της Ριζούντας του Πόντου (τυ-
χαίο άραγε;) και πέθανε τον Φεβρουάριο 
του 2012. Από όσο γνωρίζουμε ουδέποτε 
παίχτηκε στην Ελλάδα. 

Η συγκεκριμένη ταινία είναι ένα λαϊ-
κό δράμα (στα όρια του βουκολικού) και 
στην υπόθεσή του ο κρυπτοχριστιανός 
Μουσταφά ερωτεύεται μία μουσουλμά-
να Εσμά, με τις πληροφορίες της ταινίας 
να αναφέρουν ότι πρόκειται για αληθινή 
ιστορία. Είναι γνωστό ότι κατά τον 17ο αιώ-
να ένα σημαντικό μέρος του χριστιανικού 
πληθυσμού του Πόντου αναγκάστηκε να 
ασπαστεί το Ισλάμ (κρατώντας την πίστη 
τους στο χριστιανισμό κρυφά) σε μια προ-
σπάθεια να αποφύγουν την εθνική και 
κοινωνική καταπίεση αλλά και τη βαριά 
φορολογία που είχε επιβληθεί στους χρι-
στιανούς ως ένα μέτρο περαιτέρω πίεσης. 

Το «Ρώτα την καρδιά σου» ακολου-
θώντας το κύριο ρεύμα των περισσότερων 
τουρκικών ταινιών, τελειώνει με ένα δρα-
ματικό διέξοδο. Σε αντίθεση με τις ταινίες 
του Χόλυγουντ όπου επιβάλλεται το χάπι 
εντ, στην Τουρκία συχνά πυκνά το δραμα-
τικό φινάλε αποτελεί την κύρια επιλογή. 
Παρ’ ότι είναι μια ταινία μετρίου οικονομι-
κού προϋπολογισμού, αξίζει να σημειώ-
σουμε την συμμετοχή σε αυτήν γνωστών 
Τούρκων ηθοποιών αλλά και την πάρα 
πολύ καλή απεικόνιση του πολιτισμικού, 
κοινωνικού και εθνικού πλαισίου της πε-
ριόδου στην οποία αναφέρεται, καθώς και 
την πολύ καλή φωτογραφία της. 

Στις προβολές που διοργανώνει η Κι-
νηματογραφική Λέσχη του ΑΡΔΗΝ, πά-
ντα προηγείται αυτών μια ενημερωτική ει-
σήγηση γύρω από την ταινία αλλά και μια 
συζήτηση μετά το πέρας αυτής, σχετικά 
με όσα παρακολουθήσαμε. Έτσι και τώρα 
στην ολοκλήρωση της προβολής οι θεα-
τές (οι οποίοι ξεπερνούσαν τα εξήντα άτο-
μα) συμμετείχαν σε μία ζωηρή συζήτηση 

γύρω από το θέμα των κρυπτοχριστιανών 
της Καππαδοκίας αλλά και τη γενοκτονία 
του Πόντου το 1919. Ανάμεσα στα όσα 
συζητήθηκαν αξίζουν να επισημανθούν 
τα εξής: Στην Τουρκία μέχρι πρόσφα-
τα απαγορευόταν η πρόσβαση στο απόρ-
ρητο μητρώο του πληθυσμού στο οποίο 
υπήρχαν γενεαλογικές πληροφορίες που 
φθάνουν μέχρι την οθωμανική περίοδο 
μιας και τα αρχεία ξεκινούν από το 1882. 
Έτσι μόλις στις 8 Φεβρουαρίου του 2018 
δόθηκε η δυνατότητα σε όσους το επιθυ-
μούσαν, να ενημερωθούν διαδικτυακά 
για την εθνική και θρησκευτική ταυτότητα 
των προγόνων τους. Σε δύο μόλις ημέρες, 
πάνω από 5.000.000 Τούρκοι ενδιαφέρ-
θηκαν για τις ρίζες τους με αποτέλεσμα το 
σάιτ να καταρρεύσει και η κυβέρνηση να 
αναγκαστεί να απενεργοποιήσει την υπη-
ρεσία για αρκετές ημέρες. Τα όσα ακολού-
θησαν ήταν συγκλονιστικά. Τούρκοι, πε-
πεισμένοι εθνικιστές, έμαθαν ότι οι πρό-
γονοι τους ήταν Έλληνες, Κούρδοι ακόμη 
και Εβραίοι. Ο μύθος του καθαρού φυλε-
τισμού της Τουρκίας, μύθος που καλλιερ-
γήθηκε με ολοκληρωτικό τρόπο για αιώ-
νες, κατέρρευσε μέσα σε δύο ημέρες. 

Πολύ σημαντικό είναι το άρθρο του 
Τούρκου δημοσιογράφου Καγιά Γκενσκ 
που γράφτηκε την 1η Απριλίου του 2018 
πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και τιτ-
λοφορείται «Ποιος είναι Τούρκος; είναι 
μπερδεμένο». Σε αυτό, ανάμεσα στα άλλα, 
αναφέρει ότι «Μάλιστα, μια μελέτη του 
2012 στο περιοδικό Annals of Human 
Genetics διαπίστωσε ότι η πατρική κα-
ταγωγή των κατοίκων της Τουρκίας ήταν 

38% ευρωπαϊκή, 35% από τη Μέση Ανα-
τολή, 18% από τη Νότια Ασία και 9% από 
την Κεντρική Ασία», ενώ ασκεί κριτική 
στην πολιτική της καθαρής τουρκικότη-
τας που επέβαλε για χρόνια το τουρκικό 
καθεστώς. Όπως επίσης χαρακτηριστι-
κά γράφει «Ανοίγοντας διάπλατα το μη-
τρώο πληθυσμού, η τουρκική κυβέρνηση 
–άθελά της– ίσως να άλλαξε τις ιδέες μας 
για την τουρκική εθνικότητα και να έθεσε 
για πάντα τέρμα στο μύθο της φυλετικής 
καθαρότητας».

Χαρακτηριστική είναι επίσης η περί-
πτωση του Χραμ Ντικ ο οποίος ήταν συ-
ντάκτης της αρμενικής εφημερίδας Agos 
το 2004, όταν έγραψε ότι η Σαμπιχά Γκο-
κτσέν ήταν αρμενικής καταγωγής. Το άρ-
θρο αυτό ήταν το πρώτο μιας σειράς που 
έγραψε για το θέμα της απόκρυψης της 
αληθινής καταγωγής ενός σημαντικού 
τμήματος του πληθυσμού στην Τουρκία, 
με αποτέλεσμα το τουρκικό υπουργείο 
Δικαιοσύνης να ξεκινήσει έρευνα για τις 
δραστηριότητες του και τελικά να δολο-
φονηθεί το 2007. Όπως έχει γράψει και ο 
Αρμένιος δημοσιογράφος Χάϊκο Μπα-
γκνάτ στο Al Monitor: «οι καταγραφές 
πληθυσμών είναι επικίνδυνες. Για αυτό 
δολοφονήθηκε ο Χραμ Ντικ».

*Οι κινηματογραφικές προβολές του 
cine ΡΗΞΗ γίνονται κάθε Παρασκευή 
στην αίθουσα πολιτικής και πολιτι-
σμού «Ρήγας Βελεστινλής», Ξενοφώ-
ντος 4 Πλατεία Συντάγματος. Για το 
πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα του ΑΡΔΗΝ. 

Ρώτα την καρδιά σου
Μια προβολή της Κινηματογραφικής Λέσχης του ΑΡδΗΝ

Από τη Μάχη 
της Κρήτης…
(Με τα μάτια Γερμανού 

αλεξιπτωτιστή)

Αφήγηση ενός Γερμανού αλεξιπτωτιστή, που 

δημοσιεύτηκε στη Στρατιωτική Επιθεώρηση του ΓΕΣ 

(τεύχος Μαρτίου-Απριλίου 1991, σελ. 95)

Σ 

το λιγοστό φως της ημέρας θυμάμαι που 
πετάχτηκε σαν αγρίμι μέσα απ’ τους αγκα-
θωτούς θάμνους σαν αστραπή μια λεβε-
ντόκορμη σιλουέτα, στα μαύρα ντυμένη, 

με ψηλές μπότες και σαρίκι στο κεφάλι. Δίχως κα-
θυστέρηση φύτεψε, με το γερμανικό αυτόματο που 
κρατούσε, πέντε σφαίρες στο στομάχι δύο αλεξιπτω-
τιστών.

Πριν προλάβουμε ν’ αντιδράσουμε έπεσε κάτω, 
γλιστρώντας σα φίδι μέσα στους θάμνους με αφά-
νταστη ταχύτητα. Αντιδρώντας γρήγορα τον κυκλώ-
σαμε και προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσου-
με. Αν και είχα υποστεί τη σκληρή εκπαίδευση των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών επί επτά μήνες, στο Βε-
ρολίνο, με είχε συναρπάσει ο τρόπος που γλιστρού-
σε σέρνοντας το κορμί του πάνω στο χώμα. Ήταν μια 
τακτική αυτοσχέδια που θύμιζε περισσότερο ερπετό 
παρά άνθρωπο. Με πολύ κόπο καταφέραμε να τον 
κυκλώσουμε και να τον αχρηστέψουμε με μια χει-
ροβομβίδα. Κατάφερε την τελευταία στιγμή να πλη-
γώσει στον αριστερό μηρό ακόμα έναν αλεξιπτωτι-
στή. Μετά την έκρηξη της χειροβομβίδας πλησίασα 
με προφύλαξη. Ήθελα να δω από κοντά τον άγνωστο 
πολεμιστή που με εντυπωσίασε. Όταν έφτασα κοντά 
του δεν είχε ακόμη πεθάνει. Τα μάτια του ήταν ανοι-
κτά κατάμαυρα, λες και φοβέριζε τον ερχομό του θα-
νάτου. Όμως όλο σχεδόν το κορμί του ήταν χτυπημέ-
νο απ’ τα θραύσματα της χειροβομβίδας. Τον σήκωσα 
και ακούμπησα την πλάτη του στον κορμό μιας χο-
ντρής ελιάς. Ειλικρινά μ’ είχε συναρπάσει η τακτική 
που μαχόταν.

Η αιμορραγία είχε βάψει όλο το χώμα, θα ’ταν πε-
ρίπου δεκαοκτώ χρονών. Το πρόσωπό του, με έντο-
να χαρακτηριστικά, αν και είχε σκεπαστεί από σκό-
νες και αίματα, έδειχνε τόσο νεανικό. Πριν ξεψυχήσει 
κοίταξε βαθιά μέσα στα μάτια το στοχασμό μου και χα-
μογέλασε. 

Ξαφνιάστηκα!
Δεν ξέρω αν χαμογέλασε σε μένα ή στο θάνατο 

που φτερούγιζε για να τον πάρει. Σήκωσε με κόπο 
το δεξί του χέρι, πήρε απ’ λαιμό του ένα σταυρό που 
κρεμόταν, τον φίλησε κι έγειρε το κεφάλι ξεψυχώ-
ντας με καρφωμένο στα χείλη του το χαμόγελο.

Όμως η έκπληξή μου έμελλε να κορυφωθεί 
όταν τραβώντας το σαρίκι του για να τον ξαπλώσω 
χάμω ξεχύθηκαν απ’ το κεφάλι του μισό μέτρο κα-
τάμαυρα μαλλιά. Τότε κατάλαβα πως ήταν γυναίκα.

Βουβάθηκα. Ήταν κάτι που δεν το περίμενα. 
Ένιωσα στο λαιμό μου έναν κόμπο να με πνίγει. Ήταν 
η πρώτη φορά που συνειδητοποίησα ότι η μοίρα των 
αλεξιπτωτιστών θα ήταν δύσκολη στην Κρήτη. Έφυ-
γα αφήνοντας τη σκέψη μου κάτω από τη γέρικη ελιά 
κοντά στη νεκρή κοπέλα….».

     ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ
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«Χωρίς ευσπλαχνία, ο άν-
θρωπος είναι σαν ζώο. Ακόμη 

κι αν είσαι σκληρός με τον εaυ-
τό σου, να είσαι ευσπλαχνικός 

με τους άλλους. Όλοι οι άνθρω-
ποι είναι ίσοι. Ο καθένας έχει 

δικαίωμα στην ευτυχία.» 

Μ ελόδραμα; Ακρι-
βώς! Με ρίζες 
δραματικές από 
τη θεατρική πα-

ράδοση των έργων «σίνπα», 
πάνω σε ένα είδος ταινιών επο-
χής, που οι Γιαπωνέζοι λένε 
«γκεντάι-γκέκι», επιπλέον, κο-
ντά στο ήθος του αρχαίου ελ-
ληνικού ποιητικού δράματος, ο 
Κένζι Μιζογκούτσι, ένας από 
τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες 
του κινηματογράφου όλων των 
εποχών, δίνει στα 1954, λίγο 
πριν τον θάνατό του, ένα από τα 
πιο μεγαλοφυή σχόλια του σι-
νεμά πάνω στην «εκμετάλευ-
ση ανθρώπου από άνθρωπο». 
Τον θυμηθήκαμε, μαζί με την 
ταινία του, Ο επιστάτης Σάνσο 
(Sanshô dayû), από το αφιέρω-
μα του κινηματογράφου «Στού-
ντιο», στα 120 χρόνια από τη 
γέννησή του – 16 Μαΐου 1898.

 Όπως καταλάβατε, ο Μιζο-
γκούτσι, σοσιαλιστής ο ίδιος, το 
πάει αλλού από τα συνήθη των 
επαγγελματιών της επανάστα-
σης. Χρήσιμο δεν είναι να τον 
θυμηθούμε; Μοναδική λύση 
του αινίγματος της απανθρω-
πίας του ανθρώπου είναι η ευ-
σπλαχνία, η οποία ωστόσο απο-
λιθώνεται στο έργο, όπως και 
στην Ιστορία εν γένει, μέσα σε 
πράξεις ανείπωτης σκληρότη-
τας. Κάπως σαν το Ω της Ιλιά-
δας, μεταφερμένο στις μακρινές 
ακτές της Άπω Ανατολής.

Η ιστορία της ταινίας τοπο-
θετείται στο τέλος της περιόδου 
«Χεϊάν», στα 1185, στη φεου-
δαρχική Ιαπωνία, «όταν ο άν-
θρωπος δεν είχε διαμορφω-
θεί πλήρως», όπως λένε οι τίτ-
λοι της αρχής –τουτέστιν ακόμα 
σήμερα. Στην ιστορία της ταινί-
ας, που είναι «σαν ένα από τα 
μεγάλα λαϊκά παραμύθια του 
κόσμου, γεμάτο θλίψη», ο σπλα-
χνικός κυβερνήτης μιας επαρ-
χίας, καταδικασμένος σε εξο-
ρία, βάζει τον μικρό γιο του να 
αποστηθίσει αυτά τα λόγια, όταν 
χωρίζουν. Τα λόγια αυτά, μαζί 
με το ρεφρέν από το τραγούδι 

της γκέισας, «Δεν είναι η ζωή 
μαρτύριο;» είναι τα μοτίβα της 
ταινίας. Ο κυβερνήτης κατα-
δικάζεται σε εξορία, γιατί προ-
σπάθησε να προστατεύσει τους 
αγρότες της επαρχίας του και 
αντιτάχθηκε στον στρατηγό που 
ήθελε να τους επιστρατεύσει σε 
έναν από τους εμφύλιους πο-
λέμους. Η γυναίκα του Ταμά-
κι, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά 
τους, τον Ζούσιο και την Αν-
ζού, ξεκινά ένα επικίνδυνο τα-
ξίδι για να επιστρέψει στους γο-
νείς της. Στο δρόμο τους απαγά-
γουν ληστές και τους πουλούν, 
την Ταμάκι γκέισα σε πορνείο 
και τα παιδιά σκλάβους στο ιδι-
ωτικό αγρόκτημα του υπουρ-
γού της Δικαιοσύνης, όπου επι-
στάτης είναι ο σκληρός Σάνσο. 
Τα παιδιά μεγαλώνουν, ώσπου 
ο Ζούσιο, λησμονώντας προ-
σώρας τα λόγια του πατέρα του, 
γίνεται κι αυτός ένας σκληρός 
βοηθός του Σάνσο. Η πάντα λυ-
πημένη Ανζού, όμως, θα κατα-
φέρει να του θυμίσει ποιος εί-
ναι και θα τον βοηθήσει να το 
σκάσει. Η ίδια θα θυσιαστεί και 
ο Ζούσιο θα καταφέρει να γί-
νει κυβερνήτης της επαρχίας, 
όπου βρίσκεται το αγρόκτημα 
που πριν ήταν σκλάβος. Ως κυ-
βερνήτης πλέον, θα εκδώσει δι-
άταγμα για την απαγόρευση της 
δουλείας και την απελευθέρω-
ση των σκλάβων. Ο Σάνσο συλ-
λαμβάνεται και οι απελευθερω-
μένοι σκλάβοι καίνε το αγρό-
κτημα. Καθώς η Ανζού έχει πια 
πεθάνει, ο Ζούσιο θα παραιτη-
θεί από τη θέση του για να ανα-
ζητήσει τη μητέρα του, τη μονα-
δική επιζήσασα της οικογένει-
ας. Μελόδραμα; Ακριβώς!

Δηλαδή, κάτι πολύ περισ-
σότερο από μελόδραμα. Τρα-
γωδία. Η ρημαγμένη ζωή του 
Ζούσιο και η απόλυτη παρά-
δοση της τυφλής και ανάπηρης 
πλέον μάνας στον θρήνο θυμί-
ζει Σοφοκλή, στην «Αντιγόνη» 
του, ή στον «Οιδίποδα Τύραν-
νο». Δεν χρειάζεται να πω πολ-
λά για τη λεπτή μαστοριά του 
Μιζογκούτσι, αναγνωρισμένη 
άλλωστε πρώτα πρώτα από μέ-
γιστους ομότεχνούς του, όπως 
ο Ταρκόφσκι. Αρκεί να ξεκι-
νήσει η ταινία, που ακόμα από 
τους τίτλους της σε παρασύρει 
στον ρυθμό αυτού του πικρού 
παραμυθιού, που είναι η ίδια η 

ζωή. Οι πολλές ανατροπές στην 
αφήγηση, ο λυρισμός των εικό-
νων του –η πρώτη δουλειά του 
Μιζογκούσι ήταν ζωγράφος 
σκηνικών στο θέατρο–, ο, εσω-
τερικός τις πιο πολλές φορές, 
σπαραγμός των ηθοποιών, τα 
μεγάλης διάρκειας αφηγηματι-
κά πλάνα του, στα οποία υπήρ-
ξε από τους πρώτους διδάξα-
ντες, η καίρια χρήση της μουσι-
κής, τα κοστούμια, η τελετουρ-
γία της μεσαιωνικής Ιαπωνίας 
–γειτονική κινησιολογία στον 
δικό μας «βυζαντινισμό»–, η 
ένταξη της φύσης στο δράμα, 
μα, το κυριότερο, το ήθος του 
δημιουργού, βάζουν τον θεατή 
σε ένα σπάνιο κόσμο συγκίνη-
σης.

Ο σκηνοθέτης, παρά τις δό-
ξες του, στα τελευταία του χρό-
νια, σε φεστιβάλ, ανάμεσα 
στους ομότεχνούς του και στην 
κριτική –η ταινία του Ουγκέ-
τσου Μονογκατάρι (1953), 
που επίσης προβάλλεται στο 
αφιέρωμα, βρίσκεται μονίμως 
στις λίστες με τις δέκα καλύτε-
ρες ταινίες όλων των εποχών– 
παραμένει άγνωστος στο μεγά-
λο κοινό, παρότι οι ταινίες του 
ανήκουν στο λαϊκό είδος κι-
νηματογράφου. Εκτός από ένα 
αφιέρωμα του Φεστιβάλ Θεσ-
σαλονίκης το 2000, οι ταινίες 
του σπάνια παίζονται. Ο Σάν-
σο, μάλιστα, δεν είχε προβλη-
θεί ποτέ σε διανομή στις αθηνα-
ϊκές αίθουσες μέχρι τη δεκαετία 
του 2000. Το πόσο επίκαιρη εί-
ναι σήμερα η ταινία αυτή, για να 
μείνω λίγο ακόμα στον Σάνσο, 
νομίζω δεν χρειάζεται να το το-
νίσω. Μπορεί η σκληρότητα να 
έχει λίγο χαθεί από το προσκή-

νιο του αναπτυγμένου κόσμου, 
ωστόσο είναι μόνιμη απέναντι 
στους «δούλους». Δείτε, φερ’ ει-
πείν, τι γίνεται σήμερα με τους 
πρόσφυγες-μετανάστες. Αλλά 
μήπως οι λαϊκές συνθήκες 
ζωής και εργασίας, σε αναπτυγ-
μένο ή αναπτυσσόμενο κόσμο, 
δεν οδηγούνται ολοένα και πε-
ρισσότερο σήμερα σε νέου τύ-
που φεουδαλισμό; 

Ο Μιζογκούτσι καταφέρ-
νει να μιλήσει για όλα αυτά με 
έναν ιδιαίτερο τρόπο. Δεν εί-
ναι «μηχανικός συστημάτων», 
που «πρέπει να αλλάξουν» και 
άλλα «μπλα-μπλα». Είναι καλ-
λιτέχνης, τραγωδός και ποιη-
τής. Και για τους ποιητές όλων 
των εποχών είναι πάντα καίριο 
το «χρημάτων πάντων μέτρον 
άνθρωπος». Η λυδία λίθος δεν 
είναι το «σύστημα», αλλά ο άν-
θρωπος, που «χωρίς ευσπλα-
χνία είναι σαν ζώο». Η θυσία 
της γυναίκας χάριν της ζωής 
και η αργή επιστροφή και μετά-
νοια του άνδρα –ο Ζούσιο επι-
στρέφει κλαίγοντας, για να περι-
μαζέψει τη μάνα του και ο Τάρο, 
ο γιος του Σάνσο, καλογερεύει 
σε βουδιστικό μοναστήρι– εί-
ναι ο δρόμος μιας απάντησης, 
που κάποτε θα λύσει το αίνιγμα 
που δένει πισθάγκωνα τον άν-
θρωπο στην απανθρωπία, στην 
εκμηδένισή του μ’ άλλα λόγια. 
Μόνο ένας μεγάλος σύγχρονος 
τραγικός μπορεί να δει τα αν-
θρώπινα πράγματα σ’ αυτή την 
ιλιγγιώδη διάσταση. Και δεν εί-
ναι καθόλου τυχαίο που ο τρα-
γικός αυτός, στον εικοστό αιώ-
να, ήταν Ιάπων και κινηματο-
γραφιστής, αρχαίος και σύγ-
χρονος συνάμα.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Επιστάτης Σάνσο

Υ 

πέροχη σύμπτωση είναι κιόλας, που το 
μικρό αυτό αφιέρωμα στα 120 χρόνια 
από τη γέννηση του σκηνοθέτη –αλήθεια 
εκείνη η Ταινιοθήκη της Ελλάδος τι κά-

νει;– γίνεται ετούτο τον Μάιο, που γιορτάζονται τα 
πενηντάχρονα του γαλλικού Μάη. Ο Μιζογκούτσι, 
πεθαμένος από το 1956, είναι ένας από τους προ-
άγγελους εκείνης της εποχής. Μόνο που δεν ακού-
στηκε όσο θα έπρεπε. Πώς μπορούσαν κιόλας να 
χωρέσουν σε μαοϊκά ανεγκέφαλα κεφάλια όλα τα 
παραπάνω; Κι όμως ο Μιζογκούτσι είναι πιο μαγιά-
τικος απ’ όλους. 

Στο μοναδικό Ουγκέτσου Μονογκατάρι, το θέμα 
της απληστίας και των συνεπειών του πολέμου, ξε-
τυλίγεται πάλι μέσα από τις σχέσεις μέσα στην οι-
κογένεια. Το προσωπικό είναι το πιο πολιτικό που 
υπάρχει, μας λέει ο σύγχρονος του Μάη Μιζογκού-
τσι. Και ο έρωτας είναι η μεγαλύτερη επανάσταση. 
Αυτό το βλέπουμε πιο καθαρά στην τρίτη ταινία που 
θα προβάλλεται αυτές τις μέρες στο «Στούντιο», 
τους Σταυρωμένους εραστές (1954). Ο έρωτας του 
Μοχέι για την κυρία Οσάν –που στη μεσαιωνική Ια-
πωνία τιμωρείται με σταύρωση– είναι η μεγάλη 
ανατροπή στο μεγάλο αυτό παγκόσμιο δράμα. Δεν 
έχω λόγια να σας περιγράψω τη συγκίνηση αυτής 
της ταινίας. Ίσως είναι ο ευγενέστερος, δυνατότε-
ρος και πιο ανατρεπτικός έρωτας που έχει ποτέ δι-
ηγηθεί το σινεμά. Όλες οι καταπιεστικές δομές της 
κοινωνίας γκρεμίζονται μαζί με τη σταύρωση των 
εραστών. Τίποτα δεν νομιμοποιείται πια. Αλλά ο Μι-
ζογκούτσι, είπαμε, είναι τραγικός. Έχει τον δικό του 
οίκο των Λαβδακιδών όπου εκεί μέσα παίζεται όλο 
το δράμα της Ιστορίας, όλο το δράμα του ανθρώ-
που παναπεί. Δεν έχω δίκιο, όταν στα δικά μου μά-
τια όλα αυτά τα βλέπω σαν περισσότερο Μάη από 
τον Μάη του ’68; κι έχουν και κάτι ακόμα πιο δυνα-
τό από εκείνον τον πολύφερνο τάχα Μάη: διάρκεια. 
Ενώ ο παριζιάνικος ξεσηκωμός, μήνας ήταν και πέ-
ρασε, τα κινηματογραφικά δράματα του Μιζογκού-
τσι θα μείνουν εσαεί μνημεία του ανθρώπου του ει-
κοστού αιώνα, που τον άλεσε χωρίς αντίκρυσμα –
όπως ήταν αναμενόμενο– ο ανηλεής μηδενισμός 
πολέμων και επαναστάσεων με αμέτρητο το πλή-
θος των θυμάτων. Γιατί πάντοτε η αληθινή επανά-
σταση ριζώνει στα καθ’ εαυτόν.

Ο Μιζογκούτσι έζησε και πέθανε το ίδιο τυραγνι-
σμένος, σαν τους ήρωες των ταινιών του. Είναι πά-
μπολλες οι αυτοβιογραφικές αναφορές στο έργο 
του. Δεν είναι του παρόντος να τις αναφέρω. Και εί-
ναι τόσο κοντά στα δικά μας πάθη, που αν λησμονή-
σει κανείς για λίγο το ιαπωνικό σκηνικό των ταινιών 
του, θα αισθανθεί οικεία, σα να βρίσκεται σε κάποιο 
δικό μας μελόδραμα. Ή κάπου σε κάποια σελίδα του 
Παπαδιαμάντη. Ναι, του Παπαδιαμάντη! Στην ιστορία 
του Ουγκέτσου, το ψήλωμα του νου του πρωταγωνι-
στή, η δαιμονική επίρροια, η επιστροφή του, όλα θυ-
μίζουν τον δικό μας τυραγνισμένο Σκιαθίτη...

Συγχωρήστε μου που έκανα λίγο το κομμάτι μου 
σήμερα, αλλά, πιστέψτε με, ο τυραγνισμένος μέ-
γας Μιζογκούτσι αξίζει τον κόπο. Και αποζημιώνει 
πλουσιοπάροχα στην ευωχία των ταινιών του.

Αφιέρωμα στα 120 χρόνια 
του Μιζογκούτσι
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Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς
Παναγιώτης 
Κονδύλης: 

Μια διαδρομή

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Πολίτης του Κόσμου

Η νέα λαϊκή πολιτική 
νοοτροπία

Καρλ Πολάνυι
Η εφεύρεση του 

εμπορίου
Αγορά, χρήμα και δημοκρα-

τία στην Αρχαία Ελλάδα

Προσεχείς εκδηλώσεις

Αθήνα

30/05/2018 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Ο ζωγράφος Νίκος Κακαδιάρης πα-
ρουσιάζει την Τετάρτη 30 Μαΐου 2018 
στις 18:00 στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24) το 
βιβλίο του Νεωτερικότητα και Μετα-
μοντέρνο στη Βυζαντινή τέχνη των 
Εναλλακτικών Εκδόσεων. Θα μιλήσουν 
οι: Μαρίκα Θωμαδάκη, τ. κοσμήτορας 
Φιλοσοφικής Σχολής, Ιωάννα Στουφή-
Πουλημένου, καθ. Θεολογικής Σχολής, 
Ελένη Κεκροπούλου, συγγραφέας. Θα 
συντονίσει ο συγγραφέας.

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Αθήνα

7/06/2018 | Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και ο 
IANOS (Σταδίου 24) παρουσιάζουν 
το βιβλίο Σχήματος φωτός: Στοχα-
σμοί ποιητικοί του Ιγνάτιου Σαντα-
βά. Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Δη-
μήτρης Καραμβάλης, ποιητής-δοκι-
μιογράφος, Μαριάννα Βλάχου-Κα-
ραμβάλη ποιήτρια και ο συγγραφέας 
του βιβλίου. 

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!

w w w. ena l la k ti korad io. c om
F B :  Ε ν α λ λ α κ τ ι κ ό  ρ α δ ι ό φ ω ν ο

Θεσσαλονίκη

30/05/2018 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Οι Εναλλακτικές Εκδόσεις και η δη-
μοτική παράταξη Μένουμε Θεσσα-
λονίκη, παρουσιάζουν την Τετάρτη 30 
Μαΐου 2018 
στις 7.30 μ.μ. 
το βιβλίο του Γ. 
Καραμπελιά, 
Παναγιώτης 
Κονδύλης μια 
διαδρομή. Θα 
μιλήσουν: Άγ-
γελος Γουνό-
πουλος, πολι-
τικός επιστή-
μονας, o Σπύ-
ρος Μακρής, επίκουρος καθηγητής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Παντε-
λής Σαββίδης, δημοσιογράφος, Γιώρ-
γος Σκαμπαρδώνης, συγγραφέας και 
o συγγραφέαs του βιβλίου. Στην αί-
θουσα συνεδριάσεων του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης (Βασ. 
Γεωργίου Α΄ 1, 1ος όροφος).

Αθήνα

23/05/2018 |   Συναντήσεις Κο-
ρυφής
Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Τετάρτη 23 Μαΐου στις 
20.30 με τον με τον δημοσιογράφο 
και πρώην υπουργό Θόδωρο Ρουσό-
πουλο με θέμα: «Ο Π. Κονδύλης και 
η ελληνοτουρκική σύγκρουση». Στο 
καφέ του Ιανού, Σταδίου 24.

Πάτρα 

25/05/2018 |  Βιβλιοπαρουσίαση 

Η Δημοτική Κίνηση Κοινοτικόν πα-
ρουσιάζει την Παρασκευή 25 Μαΐου 
2018 στις 18.00 το βιβλίο του Βασίλη 
Ασημακόπουλου, Πρώτη Φορά Αρι-
στερά, το Πασόκ την περίοδο 1974-
1990. Θα μιλήσουν: Λ. Βάσσης,  συγ-
γραφέας, Γ. Καραμπελιάς, συγγρα-
φέας - Άρδην και ο συγγραφέας του 
βιβλίου. Θα χαιρετίσει ο Αν. Καρά-
βολας, πρ. δημ. Πατρέων. Συντονι-
στής: Ντίνος Σιαφάκας. Εισαγωγή: 
Στ. Πνευματικάκης, Κοινοτικόν. Στην 
Αγορά Αργύρη, Αγ. Ανδρέου 12. 

Πρόσκληση σε ανοιχτή συζήτηση 

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς 
Ημέρας Μουσείων, το Επιγραφικό Μου-
σείο διοργανώνει στον κήπο του, το Σάββα-
το 19 Μαίου, στις 12.00 ανοιχτή συζήτηση 
με θέμα: «Η οδός Σοσίτσα και το Επιγραφι-
κό Μουσείο· τμήματα ενός δικτύου ιδρυμά-
των, κατοίκων, περιπατητών, ερευνητών και 
επισκεπτών». Ομιλητές: Π. Τουρνικιώτης, 
Καθηγητής Ε.Μ.Π., Π. Χαραλάμπους, Πρύ-
τανης ΑΣΚΤ, Δέσποινα Κουτσούμπα, αρ-
χαιολόγος, Δ. Δημόπουλος, εκδότης.

Άρδην
κυκλοφορεί 

το νέο τεύχος

ΑΦΙΕρωΜΑ:
O Kαποδίστριας και το ’21

θέματα:
> Η ρωσία του 

Πούτιν και η Ελλάδα

> Η Αθεΐα στον 
ισλαμικό κόσμο

> Η Μεγάλη Ιδέα και η 
καταστροφή του 1922  

> Εναντίον της ακραίας 
φιλοζωίας

Αθήνα
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Στο πλαίσιο της σειράς διαλέξεων του 
Κινήματος Άρδην με τίτλο «Η επαγγε-
λία της αδύνατης επανάστασης και ο 
ελληνικός δρόμος», θα γίνει την Τρίτη 
29 Μαΐου, στις 19:30 η τελευταία ομι-
λία του Γ. Καραμπελιά στα πλαίσια των 
σεμιναρίων με θέμα: « Ένα νέο πρόταγ-
μα πέραν του μαρξισμού. Είναι δυνα-
τή μια ελληνική συνθετική πρόταση;». 
Στην Ξενοφώντος 4, στο Σύνταγμα.
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