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Κύπρος: Σεφέρης - 
Αβέρωφ, η ρήξη 

  εκ ΡΗΞΗΣ

Η εθνική Γαλλίας και το 
πατριωτικό βίωμα των 
πληβείων 

Σήμερα
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Αλλαγή σελίδας στο 
Μεξικό;

σΕλ. 10-11

το Airbnb καταστρέφει 
την Αθήνα 
σΕλ. 14-15

το καθεστώς τρομο-
κρατίας του Ερντογάν

Γιώργος Καραμπελιάς - Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Ναπ. Γιαννάτος

Συκοφαντούν τον ίδιο
το λαό τους!            Σελίδα 5
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Όχι στη φίμωση 
του Άρδην

Αθανάσιος Γκότοβος

«Restructuring of 
borders»                    Σελίδα 9

Γιώργος Ρακκάς

Αρκεί ο εθνολαϊκισμός;  
Σελίδα 8

Ε 

ίναι γνωστό πλέον πως πριν 
από μερικές μέρες, ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς και το Άρδην 
έτυχαν συκοφαντικής αναφο-
ράς μέσα από τις σελίδες της 

Καθημερινής, και συγκεκριμένα από τον 
διαβόητο νεοφιλελεύθερο και ατλαντιστή, 
Πάσχο Μανδραβέλη. Επειδή όμως η γενι-
κή απέχθεια στον δημοκρατικό πατριωτι-
σμό και, ακόμα, η ειδική του απέχθεια απέ-
ναντι στον Γιώργο Καραμπελιά και το Άρδην 
δεν μπορεί να εξηγήσει την αιφνίδια ανάμει-
ξή του σ’ ένα ζήτημα που δεν τον αφορά και 
που στο κάτω κάτω της γραφής όπως ο ίδιος 
υποστηρίζει στο άρθρο του, πρόκειται για 
μια «ιδιωτική» διένεξη, θα πρέπει να ανα-
ζητήσουμε  το πολιτικό υπόβαθρο αυτής της 
επίθεσης το οποίο και ξεπερνάει ακόμα και 
τα όρια του δικού μας του χώρου και θέτει 
ένα ευρύτερο πολιτικό ζήτημα. 

Ο Μανδραβέλης στο κείμενό του θέτει δύο 
κύρια σημεία πάνω στα οποία βασίζει την 

επίθεσή του και τα οποία έχουν μια ιδιαίτε-
ρη σημειολογία: 

Πώς θα εκβιασθεί και θα συκοφαντηθεί το 
κίνημα του δημοκρατικού πατριωτισμού;

Το πρώτο αφορά στην καραμέλα της «σύ-
μπλευσης με την τρομοκρατία», η οποία 
ανακυκλώνεται και πάλι μετά από 25 ολό-
κληρα χρόνια, από την υποτιθέμενη σοβαρή 
εφημερίδα της λούμπεν αστικής τάξης της 
χώρας και χρησιμοποιείται για τον στιγματι-
σμό, την πολιτική και κοινωνική περιθωρι-
οποίηση του Γ. Καραμπελιά και του χώρου 
που σήμερα εκφράζεται ως Άρδην. Επιχεί-
ρημα που ο Μανδραβέλης δανείστηκε από 
τον Καμμένο που, στο κατάπτυστο, γραμμέ-
νο από τον Γεωργαλά βιβλίο του, το 1992, 
έλεγε τα ίδια και χειρότερα.

Ο τρόπος που έρχεται να την επικαλεστεί ο 
αρθρογράφος, διαστρεβλώνοντας μάλιστα 
τα γραφόμενα μιας προκήρυξης που κυκλο-
φόρησε το… 1976 και ενώ υποτίθεται καλεί-

ται να σχολιάσει μια διαμάχη γύρω από την 
έξωση του Άρδην από τον χώρο του, κατα-
δεικνύει σαφώς ότι το εν λόγω επιχείρημα 
επιστρατεύεται όχι για να ενισχύσει την κε-
ντρική θέση του άρθρου, αλλά για να λει-
τουργήσει ανεξάρτητα, ώστε να απαξιώσει 
το  Άρδην

Και αυτό γίνεται σε μια συγκυρία όπου, εξαι-
τίας της εύστοχης και έγκαιρης αντιπολίτευ-
σής μας στα πεπραγμένα της παρούσας κυ-
βέρνησης ήδη από τον Ιανουάριο του 2015, 
έχουμε καταφέρει να αναγνωριστεί η σοβα-
ρότητα του εγχειρήματος του Κινήματος Άρ-
δην σε ένα πολύ πλατύ ακροατήριο, το οποίο 
κινείται πέραν της αριστεράς και της δεξιάς, 
σε ανθρώπους διαφορετικών ιδεολογικών 
και πολιτικών καταβολών. 

Η αναφορά, λοιπόν, στην «τρομοκρατία», 
προσπαθεί ακριβώς να εξουδετερώσει αυτή 
την απήχηση – στοχεύοντας να ταυτίσει τον 
χώρο μας με τον «εξτρεμισμό»: Έτσι αυτό-

ματα για τον Μανδραβέλη, το να εκδηλώ-
σει κανείς τη συμπαράστασή του στην περι-
πέτεια που αντιμετωπίζει το Άρδην στην Αθή-
να, ισοδυναμεί με υποστήριξη σε εκείνους 
«που συμπλέουν με τους τρομοκράτες»... 

Εξάλλου, οι συγκεκριμένες αναφορές γίνο-
νται από έναν αρθρογράφο που έχει σαφή 
και δεδηλωμένο «φιλοατλαντικό» προσα-
νατολισμό: Ο Μανδραβέλης, με σπουδές 
στις ΗΠΑ, υπήρξε αρθρογράφος του Ελευ-
θέρου Τύπου, διευθυντής της ελληνικής έκ-
δοσης του Νιούσγουικ και διευθυντής σύ-
νταξης της Απογευματινής, μέλος ενώσε-
ων όπως η American Association for the 
Advancement of Science, και συνήθης προ-
σκεκλημένος σε πάνελ πρεσβειών, δεξα-
μενών σκέψης, και οργανώσεων του αυτού 
προσανατολισμού. Αποτελεί δηλαδή εξέχον 
στέλεχος της «λούμπεν-ελίτ» της χώρας, 
που θεωρεί πως η εθνική ανεξαρτησία απο-
τελεί έγκλημα καθοσιώσεως. 

συνέχεια στη σελίδα 3 >

Ρώσοι  πράκτορες και παραμύθια, του Γ. Παπαδόπουλου - Τετράδη Σελ. 4      

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Ο μαραθώνιος του μετα-
ναστευτικού            Σελίδα 5      

Γιάννης Ξένος

Οι επιχειρήσεις της οικο-
γένειας Τρίπρα       Σελίδα 2
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Τελικά, η οικογενειοκρατία και η διαπλοκή ζει και βασιλεύει 
και στην Αριστερά! Κάτι υποψιαζόμασταν, αλλά είναι αλλιώς 
να δημοσιεύονται στοιχεία ότι ολόκληρη η οικογένεια Τσίπρα 
έπαιρνε έργα με πλαστές ασφαλιστικές ενημερότητες, ή πετύ-
χαινε το 2016 χαριστικές ρυθμίσεις από τις τράπεζες!  Η εται-
ρεία Δίοδος ΟΕ των αδερφών του πρωθυπουργού πέτυχε το 

2016, λίγους μήνες μετά την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών –
οι οποίες ουσιαστικά πουλήθηκαν σε ξένα φαντς από την κυβέρνηση Σύριζα σε 
εξευτελιστική τιμή–, ευνοϊκή ρύθμιση χρέους ύψους 243.544 ευρώ (το άληκτο 
κεφάλαιο τον Μάιο του 2016 ανερχόταν στα 133.749 ευρώ και το ληξιπρόθεσμο 
στα 109.794 ευρώ). Η ρύθμιση ήταν για 49 δόσεις και, για τις πρώτες 24, η μηνι-
αία δόση διαμορφωνόταν μόλις στα 300 ευρώ, δηλαδή στα δύο πρώτα χρόνια θα 
πλήρωναν όλα και όλα 7.200 ευρώ από δάνειο 243 χιλ. ευρώ! Τα επόμενα δύο 
χρόνια, δηλαδή από τα μέσα του 2018, η μηνιαία δόση θα ανέβαινε στα 4.970 
ευρώ και, αν δεν είχαν να τα δώσουν, η τράπεζα δεν θα ήταν τόσο σκληρή μαζί 
τους, θα έσπευδε να ρυθμίσει εκ νέου το δάνειο! Έτσι δεν γίνεται με όλους τους 
Έλληνες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την τράπεζά τους;

Το δεύτερο που μάθαμε αυτή την εβδομάδα για την οικογένεια Τσίπρα εί-
ναι ότι ο πρωθυπουργός, μαζί με τον εξάδελφό του Γιώργο Τσίπρα, πρώην γ.γ. 
του ΥΠΕΞ, που εκδιώχθηκε από τον Ν. Κοτζιά γιατί δεν ήθελε ανθρώπους του Α. 
Τσίπρα στα πόδια του, και νυν επικεφαλής του οικονομικού γραφείου του πρω-
θυπουργού, είχαν από κοινού μια τεχνική εταιρεία την Τ&Τ ΟΕ. Η εταιρεία των 
δύο εξαδέλφων δραστηριοποιήθηκε για δύο χρόνια (2006-8) και, μέχρι να μπει 
στην πολιτική ο Α. Τσίπρας, πρόλαβε να πάρει ένα δημόσιο έργο αξίας 283.574 
ευρώ (ανάπλαση πλατείας στη Σταμάτα) και είχε το ίδιο τηλέφωνο με την εται-
ρεία των αδελφών του πρωθυπουργού. Ο χρήσιμος εξάδελφος δεν χάθηκε μετά 
το κλείσιμο της εταιρείας του με τον Α. Τσίπρα, αλλά η εταιρεία του απορροφήθη-
κε από τα αδέλφια του Τσίπρα. Η Δίοδος ΟΕ έλαβε το 2011 έργο στη Λέσβο αξίας 
άνω του ενός εκατ. ευρώ. Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που έπρεπε να προσκο-
μίσει ήταν και ασφαλιστική ενημερότητα του μηχανικού εξαδέλφου Γ. Τσίπρα. 
Κατέθεσε πρώτη φορά και εν συνεχεία του ξαναζήτησαν (το τέρας της γραφει-
οκρατίας), αλλά η ενημερότητα που κατέθεσε την πρώτη φορά (με ίδιο αριθ-
μό πρωτοκόλλου και ημερομηνία) διέφερε από αυτή που κατέθεσε τη δεύτερη 
φορά (είχε διαφορετική σφραγίδα). Η Περιφέρεια άρχισε να ψάχνει την υπόθε-
ση και βρήκε από το ΤΣΜΕΔΕ ότι η ασφαλιστική ενημερότητα ήταν πλαστή. Η εται-
ρεία έχασε το έργο και ο αδελφός του Τσίπρα, ως υπεύθυνος της εταιρείας, βρέ-
θηκε απολογούμενος για την υπόθεση. Εντέλει ασκήθηκε πλημμεληματική δί-
ωξη (χρήση πλαστού εγγράφου) και όχι κακουργηματική για την έκδοση και 
χρήση του, και μάλιστα με την επιβαρυντική μορφή των διατάξεων του Δημοσί-
ου, όπως θα έπρεπε. Ο πολλαπλά χρήσιμος πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, Ν. 
Παρασκευόπουλος, έφερε νομοθετική ρύθμιση με την οποία έπαυε κάθε δίω-
ξη στον αδερφό του πρωθυπουργού. Ο ίδιος απαντά ότι η ρύθμισή του αφορού-
σε «όλους τους Έλληνες» που είχαν πλημμεληματικές διώξεις, το κλειδί της 
υπόθεσης όμως βρίσκεται στο ότι κάποιοι μετέτρεψαν την υπόθεση από κακουρ-
γηματικής μορφής σε πλημμεληματική και έτσι ο Παρασκευόπουλος μπορεί να 
βγαίνει και να λέει ότι η ρύθμισή του ψηφίστηκε και από Πασόκ και ΚΚΕ!  Εδώ οι 
Τσιπραίοι ξεπούλησαν ολόκληρη χώρα με πλαστά «χαρτιά» και εξαγγελίες και 
θα κωλώνανε σε μια ασφαλιστική ενημερότητα!  

Γ.Ξ.

ΜΗΝΙΑΙΑ εφΗΜερΙδΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ εθΝΙΚΗ ΑΝεξΑρΤΗΣΙΑ
 ΤΗΝ ΚΟΙΝωΝΙΚΗ χεΙρΑφεΤΗΣΗ 

ΤΗΝ ΟΙΚΟλΟΓΙΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜεΣΗ δΗΜΟΚρΑΤΙΑ

εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κωνσταντής Σεβρής 
Νικόλας Δημητριάδης, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

Καλλιτεχνική επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
ξενοφώντος 4, 105 57

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 8 σεπτεμβρίου 2018

Στο παρά πέντε

!

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες 
της οικογένειας Τσίπρα

Άγγλοι και Γερμανοί την ψάχνουν…

T 
ο πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (Αγγλία) μαζί 
με την Μάξ Πλάνκ (Γερμανία) εγκαινίασαν τον 
Μάρτιο κοινό ερευνητικό κέντρο. Αναφέρουμε 

εδώ ότι η Max Planck Gesselschaft διατηρεί περίπου 
50 Ινστιτούτα στη Γερμανία που ασχολούνται με βασι-
κή έρευνα στις θετικές και ανθρωπιστικές επιστήμες 
αλλά και τη διασύνδεση της βασικής έρευνας και των 
αποτελεσμάτων της με τη γερμανική βιομηχανία. Εν-
διαφέρον έχει με τι έρευνες θα ασχοληθεί το εν λόγω 
κοινό κέντρο: Το Ερευνητικό Κέντρο Μάξ-Πλάνκ-
Καίμπριτζ για Ηθική, Οικονομία και Κοινωνική Αλ-
λαγή λοιπόν, θα ασχοληθεί (σύμφωνα με το επίσημο 
περιοδικό της Max Planck Gesselschaft) με το «πώς 
επηρεάζουν οι ηθικές πεποιθήσεις την τοπική οικο-
νομία και τον παγκόσμιο καπιταλισμό». Σύμφωνα με 
το ίδιο περιοδικό1, απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα 
θα αναζητήσουν από κοινού ερευνητές από το πανε-
πιστήμιο του Καίμπριτζ, τo Ινστιτούτo Μάξ Πλάνκ για 
Εθνολογικές Έρευνες και τo Ινστιτούτo Μάξ Πλάνκ για 
Έρευνες Πολυθρησκειακών και  Πολυεθνικών Κοινω-
νιών  - ΝΑΙ, υπάρχει και τέτοιο ινστιτούτο στη Γερμα-
νία, από το 2007. Πρόκειται για το πρώην Ινστιτούτο 
Μάξ Πλάνκ Ιστορίας που το 2007 άλλαξε όνομα και 
κατεύθυνση. Έχει ενδιαφέρον να ρίξει κάποιος μια μα-
τιά στην ιστοσελίδα του τελευταίου (www.mmg.mpg.
de/, στα αγγλικά) για να πάρει μια ιδέα με τι ασχολού-
νται και τι προωθούν. Οι 4 διευθυντές του νέου Κέ-
ντρου Μάξ-Πλάνκ-Καίμπριτζ (2 Βρετανοί και 2 Γερμα-
νοί) δήλωσαν «αναγνωρίζουμε ότι από την έναρξη της 
οικονομικής κρίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από 
την κοινή γνώμη πάνω στην ηθική βάση του καπιταλι-
σμού» (!). Τα συμπεράσματα δικά σας.

Κωνσταντίνος Κουρτίδης

Συγκέντρωση μνήμης

Η 
Επιτροπή για την υπεράσπιση της Μακεδονί-
ας και την μη αλλαγή συνόρων στην Βαλκανι-
κή καλεί την Τρίτη 24 Ιουλίου 2018 7.00 

μμ Ομήρου και Πανεπιστημίου (Τράπεζα της Ελλά-
δας). Εναποθέτουμε λίγα λουλούδια στη μνήμη της 
Παναγιώτας Σταθοπούλου, της Κούλας Λίλη και των 
άλλων νεολαίων που έπεσαν στο μεγάλο συλλαλητή-
ριο για την Μακεδονία στις 22/7/1943.
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                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

       συνέχεια από τη σελίδα 1

Θ 
α υποστηρίξει κάποιος 
πως ο Μανδραβέλης ξι-
φουλκεί καθημερινά ενα-

ντίον του ομογάλακτου από τις  
ίδιες τροφούς… Τσίπρα – ο οποί-
ος έχει πλέον αναδειχτεί στον 
ακραιφνέστερο υποστηρικτή των 
Αμερικανών και των Γερμανών. 
Και όμως, ο Μανδραβέλης συ-
μπορεύεται με τους Τσίπρα-
Καμμένο στα βασικά: Στο Μα-
κεδονικό, τους τεμενάδες στους 
Τούρκους, στο ξεπούλημα του Κυ-
πριακού, στα σύμφωνα συμβίω-
σης, τον εθνομηδενισμό. Άραγε 
έχουμε μια εμφύλια διαμάχη στην 
αυλή της Πρεσβείας;

Όσο για την Καθημερινή, επι-
δεικνύει μια σταθερή προσήλω-
ση στον φιλελεύθερο αμερικα-
νισμό που ενσαρκώνει εξάλλου 
όλα αυτά τα χρόνια υποδειγματι-
κά ο ίδιος ο διευθυντής της, πρώ-
ην μέλος του Ρήγα Φεραίου, Αλέ-
ξης Παπαχελάς. Έναν αμερικα-
νισμό που συχνά τον τυφλώνει, 
όπως κατ’ εξοχήν συνέβη στην πε-
ρίπτωση Ερντογάν, του οποίου τις 
πραγματικές προθέσεις ανακάλυ-
ψε πολύ αργά και μόνον όταν οι 
σχέσεις του τελευταίου με τις ΗΠΑ 
διαρρήχθηκαν σοβαρά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που 
το συγκεκριμένο επιχείρημα περί 
«σύμπλευσης με την τρομοκρα-
τία» αφήνεται να διαρρεύσει από 
κατ' εξοχήν φιλοατλαντικό πομπό, 
– το ίδιο έκανε το 1992 ο Καμμέ-
νος και οι εφημερίδες όπου αρ-
θρογραφούσε ο Μανδραβέλης. 

Πρόκειται για μια ενέργεια η 
οποία, για να προβληθεί με τέτοιο 
τρόπο στο κεντρικό όργανο του φι-
λελευθερισμού – αμερικανισμού 
στη χώρα μας, στην Καθημερι-
νή, δεν είναι ασφαλώς τυχαία, και 
ο Μανδραβέλης αποτελεί απλώς 
την κάλαμο που την εξετέλεσε. Το 
σύστημα ανησυχεί σφόδρα με το 
κίνημα του «εθνολαϊκισμού» που 
φουντώνει σε όλη την Ελλάδα.  Εί-
μαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι, 
τα πέραν του Ατλαντικού κέντρα 
και οι παραφυάδες τους, αντιστρα-
τεύονται την ύπαρξη και την ανά-
πτυξη φωνών ενός ανεξάρτητου 
και σοβαρού πατριωτισμού – που 
δεν κηδεμονεύεται από έξωθεν 
δυνάμεις – γιατί ακριβώς αυτόν 
τον καθιστά ανεξέλεγκτο και πολύ 
δύσκολα χειραγωγούμενο.   

Η παρέμβαση του Μανδραβέ-
λη και της Καθημερινής, πρωτο-
φανής για μία εφημερίδα  μεγάλης 
κυκλοφορίας, που συνήθως δεν 
ενδιαφέρεται να καλύψει τέτοια ζη-
τήματα, στοχεύει να δημιουργήσει 
στους αναγνώστες του ευρύτερους 
συνειρμούς: Μπορούν όσοι «συ-
μπλέουν με τους τρομοκράτες», να 
διατηρούν ένα πνευματικό και πο-
λιτικό κέντρο μερικές δεκάδες μέ-
τρα απ’ την πλατεία Συντάγματος, 
απέναντι απ’ τα γραφεία του ΣΕΒ, 
δίπλα από πρεσβείες, και να αντι-
προσωπεύουν μιαν ασίγαστη, επί 
δεκαετίες, φωνή;

Η βιασύνη τους αποτελεί εν 
τέλει έναν ευρύτερο δείκτη για 
το πώς θα κινηθούν τα πράγματα 
από εδώ και πέρα στο πολιτικό και 
ιδεολογικό τοπίο της χώρας: Έτσι, 
μετά την τραγική εμπειρία διακυ-
βέρνησης που βιώσαμε με τους 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όταν κάθε εσω-
τερικό έρεισμα ανεξαρτησίας της 
χώρας έχει τσακιστεί απ’ τις συνέ-
πειες των εγκληματικών τους επι-
λογών, η πολιτική και η πνευμα-
τική κατάσταση στον τόπο θα πρέ-
πει να παραμείνει εντελώς χειρα-
γωγούμενη, έξωθεν ελεγχόμενη, 
και απολύτως προβλέψιμη. 

Το σύστημα επιθυμεί η οποια-
δήποτε αμφισβήτηση σε αυτό να 
είναι κλεισμένη σε γκέτο όπως των 
Εξαρχείων, και να αυτο-υπονο-
μεύεται από τον ίδιο της τον εθνο-
μηδενισμό. Ή, αντίθετα, μπορεί να 
υπάρχει μόνον στο βαθμό που αυ-
τοδιασύρεται, και καταλήγει εν τέ-
λει να συκοφαντεί κάθε έννοια πα-
τριωτικής αντιπολίτευσης –όπως 
συμβαίνει με τους χρυσαυγίτες. 

Έτσι ώστε να μπορούν οι δή-
θεν αντιεξουσιαστες Αντίφα, οι Φί-
ληδες και οι Μανδραβέληδες, οι 
οποίοι συμπλέουν απόλυτα στην 
εθνομηδενιστική τους εμμονή, να 

χαρακτηρίζουν, τους Έλληνες πα-
τριώτες, τραμπούκους και  φασί-
στες.

Μια χώρα οικονομικό 
παράσιτο

Μ 
αζί με την πολιτική, βέ-
βαια, διάσταση, έρχε-
ται και η οικονομική και 

αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο στο 
οποίο στηρίζει την κατηγορία του ο 
Μανδραβέλης: Έχουμε από τη μία 
έναν «ευυπόληπτο επιχειρηματία» 
και από την άλλη έναν «εξτρεμιστι-
κό πραξικοπηματισμό» που αντι-
στρατεύεται μια απ’ τις θεμελιώδεις 
λειτουργίες της ατομικής ελευθερί-
ας, το δικαίωμα στην κερδοφόρα 
οικονομική δραστηριότητα. 

Σύμφωνα με αυτήν τη διάκρι-
ση, ο Ρήγας Βελστινλής, στην Ξε-
νοφώντος 4, οι εκατοντάδες εκ-
δηλώσεις που έχει πραγματοποι-
ήσει, τα τρία έντυπα που εκδίδο-
νται εκεί, οι σημαντικές πολιτικές 
πρωτοβουλίες του χώρου αλλά 
και μια πνευματική και θεωρητι-
κή παραγωγή που έχει αναγνωρι-
στεί ακόμα και από θεσμικούς φο-
ρείς όπως είναι η Ακαδημία Αθη-
νών, σπρώχνονται στη σφαίρα του 
αντιπαραγωγικού, του επικίνδυ-
νου, του αντικανονικού.    

Ενώ η κερδοσκοπία του 
airb’n’b, που έχει ρημάξει κάθε 
ισορροπία στις κτηματομεσιτικές 
αξίες εκτοξεύοντας τις ανισότητες, 
δημιουργώντας για πρώτη φορά 
μετά από 100 χρόνια κοινωνικά 
απαρτχάιντ στις σύγχρονες ευρω-
παϊκές πόλεις, εξορίζοντας τους 
λαϊκούς ανθρώπους έξω από τα 
κέντρα των πόλεων, καθαγιάζεται 
ως δραστηριότητα ενάρετη και πα-
ραδειγματική. 

Στην ιδιότυπη τουριστική 
αποικία που έχει καταλήξει να εί-
ναι η μεταμνημονιακή Ελλάδα, στο 
κέντρο της πόλης λόγο και δικαιώ-
ματα θα έχουν μόνον τέτοιου τύπου 
επιχειρηματίες, παρά τις πολεοδο-
μικές ασυδοσίες και τη συστηματι-
κή παραβίαση των καλή τη πίστει 
συμπεφωνημένων όρων.  Κι αυτό 
γιατί, ενώ πριν πέντε χρόνια έψα-
χναν με το φανάρι να βρουν ενοικι-
αστές, ως συνέπεια της κρίσης, σή-
μερα θέλουν να τους πετάξουν έξω, 
μια και στο κέντρο φτιάχνεται μια 
νέα κερδοσκοπική φούσκα. 
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Ο Μανδραβέλης στην Ξενοφώντος
το πολιτικό υπόβαθρο μιας συκοφαντικής επίθεσης

>

Οι στόχοι της επίθεσης 
είναι ευρύτεροι

Α 
ς μη γελιόμαστε: Τόσο το 
αμάλγαμα της πολιτικής 
συκοφαντίας που επιστρά-

τευσε ο Πάσχος Μανδραβέλης, 
όσο και τα νεοφιλελεύθερα ψελλί-
σματά του, δεν αφορούν μόνο στον 
συγκεκριμένο πολιτικό χώρο.

Στο μέλλον που έρχεται, θα 
ακούμε πολύ συχνά την κατηγο-
ρία της «τρομοκρατίας» του «πρα-
ξικοπηματικού λαϊκισμού» και της 
«ακροδεξιάς», ως στοιχεία μιας 
προπαγάνδας που θα θέλει να εκ-
βιάσει στη σιωπή κάθε μορφής 
αντίστασης στα σχέδια και στη λει-
τουργία του μεταμνημονιακού κα-
τεστημένου. 

Το οποίο, εξαιτίας της ακραίας 
καταβαράθρωσης της εθνικής κυ-
ριαρχίας, που προκάλεσε, η περίο-
δος των μνημονίων, με αποκορύ-
φωμά  τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, θα είναι 
πολύ περισσότερο δοτό και έξω-
θεν χειραγωγούμενο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε εξάλ-
λου και τη μεγάλη προβοκάτσια, 
την παράλληλη «έξωση»-απέλα-
ση των Ρώσων διπλωματών, που 
εμφανίζονται ότι υποδαυλίζουν 
την πάνδημη λαϊκή αντίδραση για 
το Μακεδονικό,.  Και καθόλου τυ-
χαία  το σχετικό ζήτημα το προώ-
θησε με τον πιο ακραίο τρόπο η 
Καθημερινή και ο Σκάι, εξυπη-
ρετώντας απόλυτα τις στοχεύσεις 
του Κοτζιά. Υπάρχει ένα τρίγωνο 
και η πλατεία Μαβίλη βρίσκεται 
στο κέντρο του.

Κατά συνέπεια, απέναντι  στον 
πατριωτισμό, οι μπάχαλοι που 
έσπασαν τις βιτρίνες του Εναλλα-
κτικού Βιβλιοπωλείου,  οι Κοτζιά-
δες με επικεφαλής τον Τσίπρα, που 
τσάκισαν στο ξύλο τους διαδηλωτές  
στις Πρέσπες, καθώς και οι εξω-
νημένοι κονδυλοφόροι του νεοφι-
λελευθερισμού, την ίδια ακριβώς 
αντίληψη και τον ίδιο ρόλο παίζουν. 

Εξάλλου δεν ξεχνάμε ποτέ πως 
ο Καμμένος το 1992 χαρακτήριζε 
ως 17 Νοέμβρη τον Καραμπελιά, 
όπως κάνει το 2018 ο Μανδραβέ-

λης!  Οι υπάλληλοι των ίδιων συμ-
φερόντων μπορούν να ξεσκίζο-
νται μεταξύ τους, αλλά τα αφεντικά, 
αφεντικά. Και προπαντός μην πε-
ράσει στη δημόσια σφαίρα κάποια 
φωνή που δεν ελέγχεται ούτε από 
τους μεν ούτε από τους δε. 

Τα όσα λοιπόν συμβαίνουν 
έτσι ενάντια  στο «πολιτικό εργα-
στήριο της Ξενοφώντος» δεν αφο-
ρούν μόνον τον Γιώργο Καραμπε-
λιά, τα μέλη, τους φίλους και τις 
φίλες του Άρδην, του νέου Λόγι-
ου Ερμή, της Ρήξης, αλλ’ αντίθετα 
αποτελούν μια ανοιχτή προσπά-
θεια να ανακοπεί το κύμα ενός 
ανένδοτου  δημοκρατικού πατρι-
ωτισμού, που τα επόμενα χρόνια 
θα αποτελέσει αναπόφευκτα έναν 
νέο πολιτικό πόλο. 

Αν λοιπόν συκοφαντήσουμε 
και εξοντώσουμε τις πιο συγκροτη-
μένες δυνάμεις στο εσωτερικό του, 
αναμεσά τους και το Άρδην, τότε 
θα επιπλεύσουν στον χώρο απα-
τεώνες και πράκτορες, όπως συ-
νέβη κατά την προηγούμενη αντι-
μνημονιακή περίοδο. Το σύστημα 
θέλει να κατασκευάζει τους δήθεν 
αντιπάλους του. Όπως συνέβη με 
τον Μιχαλολιάκο, τον Καμμένο, ή 
με ανώδυνους δημαγωγούς αλά 
Λεβέντη,  Ζουράρι, ή Βαρουφάκη 
Το ίδιο πάνε να κατασκευάσουν 
και σήμερα. Φωνές όπως του Άρ-
δην πρέπει να εξοντωθούν, για να 
επικρατήσουν στον χώρο του πα-
τριωτικού κύματος που φουντώ-
νει, αργυρώνητοι και ελεγχόμενοι 
τηλε-ευαγγελιστές. 

Η προσπάθεια λοιπόν της έξω-
σης του Άρδην και οι άοκνες μεθο-
δεύσεις του Μανδραβέλη και των 
πατρόνων του  και συντονισμένες 
είναι και δεν αφορούν απλώς και 
μόνο μια κερδοσκοπική επιχεί-
ρηση των ιδιοκτητών. Πίσω τους 
κρύβεται μια άλλη «επιχείρηση», 
διαφορετικών διαστάσεων και επι-
κινδυνότητας.

Γ. Καραμπελιάς-Γ. Ρακκάς
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Όποιος παρακολουθήσει κατά βήμα τις κυ-
βερνητικές ανακοινώσεις και τις κυπατζή-
δικες διαρροές στον Τύπο και στα στελέχη 
του κυβερνώντος κόμματος για τα αίτια της 
απέλασης των δύο Ρώσων διπλωματών, θα 
καταλήξει αβίαστα στο συμπέρασμα ότι είτε 
η ρώσικη κυβέρνηση αποτελείται από ηλίθι-
ους, είτε όσοι κάνουν τις διαρροές θεωρούν 
τους Έλληνες ηλίθιους.

Ο 

ι κατηγορίες που αποδίδονται 
δημόσια στη Ρωσία για να απε-
λαθούν οι διπλωμάτες της από 
την Ελλάδα είναι δύο: Ότι Ρώσοι 

δρούσαν παρασκηνιακά για να αποκτήσει η 
χώρα τους προνομιακή θέση στην ορθόδοξη 
ελληνική σκηνή, και κυρίως στο Άγιο Όρος, 
και ότι Ρώσοι δρούσαν παρασκηνιακά για να 
επηρεάσουν Έλληνες ώστε να υπονομευτεί η 
συμφωνία με τα Σκόπια.

Στη δεύτερη μάλιστα κατηγορία προστίθε-
νται πληροφορίες ότι οι Ρώσοι αποπειράθη-
καν να δωροδοκήσουν και δημόσιους υπάλ-
ληλους, οι οποίοι αρνήθηκαν… ηρωϊκά. Και 
στις δύο κατηγορίες εμπλέκονται επαφές με 
Έλληνες ιερωμένους και αιρετούς της αυτοδι-
οίκησης. Και εδώ τελειώνει το παραμύθι!

Το παραμύθι της ΕΥΠ, σε συνεργασία με 
την αμερικάνικη πρεσβεία και την κυβέρνη-
ση, υπό την καθοδήγηση της πρεσβείας, έχει 
μερικά σημαντικά κενά. Για όποιους έχουν 
πληροφόρηση και στοιχειώδη κοινή λογική.

Πρώτον: Η Ρωσία έχει προνομιακή παρου-
σία στην ελληνική Εκκλησία και στους πιστούς 
λόγω της Ορθοδοξίας. Δεν της χρειάζεται της 
Ρωσίας να προσπαθήσει για να αυξήσει αυτή 
την επιρροή! Η συντριπτική πλειονότητα των 
Ελλήνων (πάνω από το 70%) βλέπει με συμπά-
θεια τους Ρώσους και εξ αιτίας της ρωσικής 
ανάμιξης στους πολέμους κατά των Τούρκων.

Η μόνη ανάμιξη που δεν ευχαριστεί παγί-
ως τις ελληνικές αρχές είναι εκείνη που προ-
σπαθεί να αυξήσει την επιρροή του Ρώσου πα-
τριάρχη επί των προνομίων του Οικουμενικού 
Βαρθολομαίου, κυρίως στο Άγιο Όρος. Αλλά, 
αυτή εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια, με 
την επίσημη Ελλάδα να κινείται σε δύο κατευ-
θύνσεις:

Από τη μία ενισχύει την επιρροή του πατρι-
αρχείου Κωνσταντινούπολης, κυρίως στο Άγιο 
Όρος, και από την άλλη εκμεταλλεύεται το ρω-
σικό ενδιαφέρον, αποδεχόμενη τα εκατομμύ-
ρια του Πούτιν για ενίσχυση του Όρους! Υπο-
δεχόμενη μονίμως τον Ρώσο Πρόεδρο με τυ-
μπανοκρουσίες, κάθε φορά που επισκέπτεται 
το Όρος!

Παράλληλα, αυτή η κυβέρνηση συμπο-
ρεύεται αδιαμαρτύρητα στις ρώσικες θρη-
σκευτικές τελετές στην Αλεξανδρούπολη, την 
Κέρκυρα, τη Λήμνο και όπου αλλού στην Ελ-
λάδα γίνονται. Με το βλέμμα πάντα στην πάγια 
αμοιβαία φιλία και τους κοινούς ιστορικούς 

δεσμούς. Τόσο μεγάλη είναι η ανησυχία αυτής 
της κυβέρνησης για τη ρωσική διείσδυση στα 
θρησκευτικά της Ελλάδας!

Συμπέρασμα, όλες οι κυπατζήδικες και 
κυβερνητικές διαρροές και δηλώσεις τις τε-
λευταίες ημέρες για τη ρωσική «ανοίκεια» 
παρέμβαση στα εκκλησιαστικά της Ελλάδας 
είναι παραμύθια της Χαλιμάς.

Αυτά τα παραμύθια ξεφουρνίζονται για να 
προσεταιριστεί η αμερικανική προπαγάνδα 
τους Έλληνες πιστούς που διαφωνούν με την 
αμερικανοκίνητη συμφωνία των Πρεσπών και 
να τους βάλει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία, 
που είναι αντίθετη στη συμφωνία.

Η δεύτερη κατηγορία, ότι ρώσικοι κύκλοι 
δωροδοκούσαν και αλώνιζαν για να εναντι-
ωθούν οι Έλληνες ηχηρά στη συμφωνία για 
το σκοπιανό είναι ακόμα πιο βλακώδης. Ακό-
μα και τα παιδία ξέρουν στην Ελλάδα ότι πάνω 
από το 75% των πολιτών διαφωνεί με τη συμ-
φωνία. Δεν το ήξεραν οι Ρώσοι; Και ότι, επο-
μένως, είναι περιττό να σπρώξει οποιαδήποτε 
δύναμη για να τονωθεί αυτό το πνεύμα. Πόσο 
να τονωθεί; Να γίνει 100%; Έτσι όπως το πάνε 
οι ΗΠΑ και η εδώ κυβέρνηση, που είναι υπηρέ-
της τους, θα τα καταφέρουν καλύτερα από τους 
Ρώσους…

Δεν είναι τυχαίο που οι κυπατζήδικες δι-
αρροές, ταυτόσημες με της κυβέρνησης, που 
έγιναν δημοσιεύματα στα ΜΜΕ, προσέχουν 
να μην υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση! Για-
τί υπάρχει κίνδυνος να αποδειχτεί το παραμύ-
θι. Οι δημόσιοι λειτουργοί, ευτυχώς, … αρνή-
θηκαν να δωροδοκηθούν (ως εκ θαύματος) 
και έτσι δεν έχουμε υλικό προϊόν εγκλήματος, 
παρά μόνο τις- ενδεχόμενες- μαρτυρίες τους. 
Που δεν τις έχουμε!

Να δωροδοκηθούν γιατί; Για να βοηθή-
σουν στην ενίσχυση της ρώσικης διείσδυσης 
στην Ελλάδα. Στην οποία, εντελώς συμπτωμα-
τικά, το δημοφιλέστερο πρόσωπο μακράν εί-
ναι ο Πούτιν! Αλλά, οι Ρώσοι πράκτορες που 
στάλθηκαν, θα πρέπει να ήταν εντελώς βλά-
κες. Για να πετύχουν τους δύο Έλληνες δημό-
σιους λειτουργούς που δεν τους αρέσει ο Πού-
τιν και που ταυτόχρονα δεν δωροδοκούνται. 
Μιλάμε για πράκτορες πανίβλακες!

Οι πράκτορες μπορεί να ήταν βλάκες, 
αλλά οι Έλληνες δεν είναι όσο βλάκες νομί-
ζει ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα και η 

κυβέρνηση που τον υπηρετεί. Γιατί όλη αυτή 
η ιστορία για αμερικανάκια βρωμάει ότι έχει 
έναν και μόνο στόχο με δύο χτυπήματα:

Ο στόχος είναι να αποκοπεί η Ρωσία από 
κάθε έρεισμα που έχει στην Ελλάδα. Και να 
αποδέχονται οι Έλληνες ευχαρίστως την αμε-
ρικάνικη πολιτική, χωρίς την επιρροή της Μό-
σχας. Και για να γίνει αυτό, τα αμερικανάκια 
του Ατλαντικού και τα αμερικανάκια της κυ-
βέρνησης σκαρφίστηκαν ότι πρέπει να πλη-
γούν δύο πράγματα: Η αγάπη των Ελλήνων 
για τη θρησκεία και η αγάπη για την πατρίδα.

Το παραμύθι της Χαλιμάς που στήθηκε με 
τη δήθεν παράνομη και «αντεθνική» δράση 
Ρώσων στην Ελλάδα καλύπτει και τις δύο πτυ-
χές. «Οι κακοί Ρώσοι απειλούν την αυτονομία 
της Ορθοδοξίας μας και το Πατριαρχείο». Και 
απειλούν και την … ανεξάρτητη εξωτερική πο-
λιτική της χώρας!

Όποιος σκαρφίστηκε το σενάριο είναι για 
γέλια. Γιατί, αν το επεκτείνει καμιά πατριωτι-
κή ελληνική κυβέρνηση, θα πρέπει να ξηλώ-
σει από τη χώρα κάθε σχολή αμερικανική και 
ευρωπαϊκή που εδρεύει στην Ελλάδα και κάθε 
ινστιτούτο αντίστοιχα, τα οποία εδώ και δεκαε-
τίες δεν κάνουν τίποτε άλλο από το να περνάνε 
υπόγεια την πολιτική και τα «θέλω» των χω-
ρών τους στη χώρα. Διεισδύοντας. Πολλά μά-
λιστα, σαν κάτι κολλέγια, εξαφανίζοντας από 
τα παιδιά κάθε ίχνος εθνικής συνείδησης.

Για να μη μακρηγορούμε, είναι ηλίου φα-
εινότερο ότι ο εδώ νέος Αμερικανός πρέσβης, 
που ήρθε από την Ουκρανία καθόλου τυχαία, 
εφαρμόζει την νέα αμερικανική πολιτική σύ-
γκρουσης με τη Ρωσία. Και ήρθε με εντολή να 
ολοκληρώσει την αμερικανοποίηση των Βαλ-
κανίων και την εκρίζωση των Ρώσων με κάθε 
τρόπο. Η συμφωνία με τα Σκόπια εντάσσεται 
σ’ αυτό τον στόχο. Ο οποίος για τις ΗΠΑ είναι 
πολύ σημαντικός.

Φυσικά, για καλή τύχη των ΗΠΑ και για 
κακή των Ελλήνων, στη χώρα βρέθηκε και 
βρίσκεται η πιο ενδοτική και οσφυοκάμπτου-
σα κυβέρνηση από εποχής Παπάγου. Και ο 
Αμερικανός πρέσβης αλωνίζει και κυβερνά 
επί της ουσίας, όπως ο Πιουριφόι, χάρη στους 
αδίστακτους, ανιδεολογικούς, απάτριδες τυ-
χοδιώκτες που κυβερνάνε την Ελλάδα.

Δεν υπάρχει γελοιοδέστερο πράγμα από το 
να ακούς από ανθρώπους που μάχονταν κάθε 
τι το ελληνικό και πατριωτικό σαν εθνικιστι-
κό και φασιστικό, να υπερασπίζονται αυτό τον 
καιρό την αρχαία ιστορία, τον Μεγαλέξανδο, 
την ελληνική Μακεδονία, το «εθνικό συμφέ-
ρον», τα «ελληνικά δίκαια», που εξασφαλίζει 
η «λαμπρή συμφωνία των Πρεσπών»!

Αυτοί όλοι οι ξεδιάντροποι καρεκλολά-
τρες έγιναν ξαφνικά πατριώτες και κατηγο-
ρούν όλους τους Έλληνες πατριώτες για φα-
σίστες! Αυτοί οι σταλινικοί φασίστες! Κι αν εί-
ναι ένας λόγος που την πάτησαν με το Μακε-
δονικό αυτός είναι ότι, σαν άσχετοι και στην 
κοσμάρα τους, ούτε που ήξεραν ποιο είναι το 
θέμα, αλλά και όσοι ήξεραν ήταν με την πλευ-
ρά των Σκοπιανών! Και νόμιζαν ότι πατριώτες 
στην Ελλάδα είναι οι χρυσαυγίτες!

Δεν φαντάζονταν οι ανίδεοι τυχάρπαστοι 
ότι η πλειονότητα των Ελλήνων εξακολου-
θεί και έχει εθνική συνείδηση και πατριωτικά 
αντανακλαστικά. Γιατί, στα ουζάδικα και στις 
ατέρμονες κομματικές συνάξεις της μπαρου-
φολογίας η Ελλάδα ως πατρίδα ήταν και είναι 
μισητό μόρφωμα. Δημιούργημα του Διαφωτι-
σμού και του εθνικισμού και μερικών λεφτά-
δων, που το έφτιαξαν ενάντια στον λαό και κα-
τάστρεψαν την αρμονική συμβίωση στην Οθω-
μανική Αυτοκρατορία! Κι αυτά τα διδάσκουν 
στα παιδιά σας στα πανεπιστήμια!

Αυτοί, λοιπόν οι αμερικανόδουλοι και γερ-
μανόδουλοι κυβερνήτες είναι δουλικά υποτε-
λείς στα αφεντικά τους γιατί από τα αφεντικά 
τους ελπίζουν να διαιωνίσουν τις καρέκλες 
της εξουσίας τους. Μόνη πατρίδα τους είναι η 
καρέκλα. Και μόνη ιδεολογία τους. Το αποδει-
κνύουν οι πράξεις τους κάθε μέρα εδώ και 3,5 
χρόνια.

Ο μεν πρωθυπουργός θέλει να μακροημε-
ρεύσει στην πολιτική σκηνή, ο δε υπουργός 
των Εξωτερικών έχει ποντάρει στο αμερικά-
νικο άλογο για τον ίδιο λόγο. Γι’ αυτό και πε-
τάγεται, σαν να τον χτύπησε ρεύμα, κάθε φορά 
που του θυμίζουν το λαοκρατικό του παρελθόν 
υπηρεσίας δικτατορικών καθεστώτων. Λες και 
οι Αμερικάνοι δεν ξέρουν ποιος είναι ποιος σ’ 
αυτή τη χώρα!

Το παραμυθάκι με τους Ρώσους πράκτο-
ρες, που σπέρνει η ΕΥΠ και η ελληνική κυ-
βέρνηση, προσπαθεί να πει στον κάθε ανόητο 
ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες πατριώτες που δι-
αδήλωναν για τη Μακεδονία υπερκομματικά, 
αλλά και ο Μίκης, είναι πληρωμένοι από τη 
Μόσχα! Και ότι είναι εθνικιστές φασίστες. Αυτό 
θέλει να σπείρει ο Αμερικανός πρέσβης και η 
απάτριδη κυβέρνηση της υπηρεσίας του.

Όταν ακούσουν τη φωνή αυτών των χιλιά-
δων στους δρόμους και στις κάλπες θα διαπι-
στώσουν ότι, την καλύτερη δουλειά υπέρ των 
Ελλήνων πατριωτών κάθε κόμματος και υπέρ 
των ρωσικών συμφερόντων, την έκαναν αυτοί 
οι ίδιοι. Ο πρέσβης και η κυβέρνηση. Με την 
προβοκάτσιά τους.

* αναδημοσίευση από το liberal.gr

Για καλή τύχη των ηπΑ και για κακή των Ελλήνων, στη χώρα βρέθηκε 
και βρίσκεται η πιο ενδοτική και οσφυοκάμπτουσα κυβέρνηση από 
εποχής παπάγου. και ο Αμερικανός πρέσβης αλωνίζει και κυβερνά επί 
της ουσίας όπως ο πιουριφόι, χάρη στους αδίστακτους, ανιδεολογικούς, 
απάτριδες τυχοδιώκτες που κυβερνάνε την Ελλάδα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ρώσοι πράκτορες και παραμύθια της Χαλιμάς
Του Γιώργου Παπαδόπουλου-Τετράδη*
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Η 

ευρωπαϊκή πολιτική για το 
μεταναστευτικό των τελευ-
ταίων χρόνων τείνει πλέ-
ον να μετατραπεί ανοιχτά 

σε πολιτική των «κλειστών συνόρων» 
- αν και με ορισμένους αστερίσκους. 
Έννοιες από το γκεμπελικό λεξιλόγιο, 
όπως «Ευρώπη οχυρό», κυριαρχούν 
πλέον στο δημόσιο διάλογο και μάλι-
στα με υστερικό τρόπο, με αποτέλεσμα 
οι λεκτικές υπερβολές και η απώλεια 
ηθικών φραγμών αναφορικά με το τε-
ράστιο πρόβλημα της μετανάστευσης 
να παραμένουν σταθερά στην ημερή-
σια διάταξη της ευρωπαϊκής πολιτικής. 

Ακριβώς όμως αυτήν την πολιτική 
ακολουθούσαν από την αρχή της μετα-
ναστευτικής κρίσης, με κυνισμό και εξ-
τρεμιστικό τρόπο, οι κυβερνήσεις της 
Ουγγαρίας, της Πολωνίας, της Τσεχί-
ας κ.α. αδιαφορώντας για τον χαρα-
κτηρισμό τους ως «ακροδεξιές». Κά-
ποιες άλλες χώρες (Γαλλία, Ισπανία 
κ.ά.) επέλεξαν υποκριτικά τον επιτή-
δειο ρόλο του δήθεν αλληλέγγυου, 
αποφεύγοντας συστηματικά τις όποιες 
εμπλοκές τους στον καταμερισμό των 
βαρών από το μεταναστευτικό. Το ίδιο 
και η ομάδα των «προοδευτικών» χω-
ρών (Σουηδία, Δανία, κ.α.), που στην 
πορεία των τελευταίων μηνών έγιναν 
πολύ πιο προσεκτικές με τις ηθικολο-
γίες και μεγαλοστομίες τους κλείνο-
ντας και αυτές ουσιαστικά τα σύνορά 
τους. Τελευταία, ακόμη και η Μέρκελ, 
που μαζί με το παγκοσμιοποιημένο 
γερμανικό κεφάλαιο  και το «κονγκλά-
βιο» των Βρυξελλών εφάρμοσαν συμ-
φεροντολογικά, όντως για αρκετό διά-
στημα, την πολιτική των «ανοιχτών συ-
νόρων» και την “Willkommenkultur”, 
αναγκάστηκαν, μετά την πρόσφατη βα-
θιά κυβερνητική κρίση, να αποδέχο-
νται πλέον πολιτικές που έχουν άρω-
μα Όρμπαν - Κουρτζ και να συνομιλούν 
μαζί τους όντως για μια «Ευρώπη οχυ-
ρό». 

Το εγκληματικό είναι ότι, τελικά, 
μόνο δύο κράτη-μέλη της Ε.Ε., όντας 
χώρες θαλάσσιων συνόρων με την 
Αφρική και την Ασία, θα εξακολουθή-
σουν να βρίσκονται «στο μάτι του κυ-
κλώνα» και να φορτώνονται τα μεγα-
λύτερα βάρη αυτού του δυναμικού, πο-
λύπλοκου και δισεπίλυτου προβλήμα-
τος,: Η Ελλάδα και η Ιταλία. Δύο χώρες 
με θαλάσσια σύνορα που για πολύ και-
ρό εκτιμούσαν, υποκριτικά, αλλά και 
εντελώς εσφαλμένα, ότι θα αποτελούν 
εσαεί «χώρες τράνζιτ» μεγάλων μετα-
ναστευτικών ροών προς την Κεντρική 
και Βόρεια Ευρώπη. 

Μετά το κλείσιμο του βαλκανικού 
διαδρόμου στα βόρεια σύνορα της Ελ-
λάδας τον Μάρτιο του 2016, τώρα στο 
Μπρένερ της Αυστρίας ετοιμάζονται 
να κλείσουν και τη μεσογειακή δίοδο, 
για τις προερχόμενες κυρίως από την 
Αφρική μεταναστευτικές ροές. Μόνο 
που η νέα ιταλική κυβέρνηση αντιστέ-
κεται πλέον και ούτε σκοτίζεται αν οι 
«ανθρωπιστές» Βορειοευρωπαίοι ή 
κάποιοι λακέδες της παγκοσμιοποί-
ησης τους χαρακτηρίζουν και αυτούς 
«ακροδεξιούς» και μη συνεργάσι-
μους στο μεταναστευτικό. Δείχνει απο-
φασισμένη να κλείσει τα θαλάσσια σύ-
νορα της Ιταλίας, όμως λίγο έξω από 
τις ακτές της Λιβύης. Η προχθεσινή συ-
νάντηση των υπουργών Εσωτερικών 
Αυστρίας, Γερμανίας και Ιταλίας στο Ίν-
σμπουργκ θα κρίνει πολλά αναφορι-
κά με την «ευρωπαϊκή λύση» της κας 
Μέρκελ. 

Η Ντόιτσε Βέλλε παραδέχεται πά-
ντως ότι τα πράγματα θα γίνουν ακόμη 
πιο δύσκολα για τον μοναδικό πλέον 
αδύναμο κρίκο (ή ξέφραγο αμπέλι), 
την Ελλάδα, που επιπλέον θα δέχεται 
και επιστροφές μεταναστών από άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες. Στο μεταξύ, εκτός 
από τα νησιά του Αιγαίου που ζουν το 
δικό τους δράμα, οι ήδη πολυπολιτι-
σμικές γειτονιές της Αθήνας και οι κα-
θημερινές εικόνες σε λεωφορεία και 
τρόλεϊ της πρωτεύουσας αποτελούν 
ατράνταχτα στοιχεία για το τι πληθυσμι-
ακές αλλαγές συντελούνται όχι πλέον 
και με τόσο «αθόρυβο τρόπο». 

Η Ελλάδα, όπως απουσίαζε όταν οι 
Αυστριακοί, με τη βοήθεια βαλκανικών 
χωρών, έκλειναν τη «βαλκανική δίο-
δο» τον Μάρτιο του 2016, έτσι και τώρα 
ήταν απούσα και από τη συνάντηση του 
Ίνσμπουργκ. Ο αδιάφορος στο θέμα 
πρωθυπουργός της φαίνεται να έχει 
άλλα κατά νου, διαποτισμένος από το 
γνωστό ηλιόλουστο «πνεύμα της κυ-
ρίας Τασίας» για το μεταναστευτικό. Η 
εκκολαπτόμενη και ακόμη θολή «ευ-
ρωπαϊκή λύση» για το μεταναστευτι-
κό, η οποία, ως γνωστόν, ενώνει τη 
Μέρκελ και τους εξ Ελλάδος βολικούς 
Τσίπρα – Μητσοτάκη και Σια, είναι ένα 
ακόμα δείγμα ότι η υπόθεση αυτή μοιά-
ζει πλέον με έναν σκληρό μαραθώνιο, 
που κάποιοι δύσκολα θα τερματίσουν 
αλώβητοι, ιδιαίτερα οι «χρήσιμοι ηλί-
θιοι». Το έγκλημα γίνεται έγκλημα δι-
αρκείας, και για όσον καιρό ακόμη η 
δημογραφική, πολιτική, αναπτυξιακή 
και οικονομική πραγματικότητα, ιδιαί-
τερα στην Αφρική, θα παραμείνει δυ-
σοίωνη και συνεπώς μια μεγάλη πρό-
κληση για οποιαδήποτε «ευρωπαϊκή 
λύση», με ή χωρίς «οχυρά». 

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι συνδέσεις της διάλυσης της 
Γιουγκοσλαβίας με την πορεία 
του Σκοπιανού και την εργαλει-
οποίηση της χώρας μας, για την 
αναδιάρθρωση συμμαχιών και 
συνόρων στα Βαλκάνια, μοιά-
ζουν εφιαλτικές. 

Τ 
ο τελευταίο επεισόδιο, με 
το θολό -όσον αφορά την 
εγκυρότητα και τους πρω-
ταγωνιστές-, αλλά σαφώς 

προπαγανδιστικής τακτικής, κείμε-
νο υπογραφών, από 320 «προσω-
πικότητες από τον χώρο της πολιτι-
κής, της διανόησης και της τέχνης», 
ήρθε να προσθέσει ακόμη μια πα-
ράμετρο στην υπόθεση: Αυτήν της 
ιδεολογικής χειραγώγησης και ψυ-
χολογικής προετοιμασίας του εδά-
φους για την αποδοχή των απο-
φάσεων της κυβέρνησης. Τακτική 
που εστιάζει στην κατασυκοφάντη-
ση και δαιμονοποίηση όσων δεν 
συμφωνούν με τον στόχο, τις αφε-
τηρίες και την κατάληξη την ονομα-
τοθεσίας της γειτονικής χώρας. 

Στη διάλυση της Γιουγκοσλα-
βίας, κυρίαρχο ρόλο και μηχανι-
σμό «κατοχής» έπαιξε η οικονομι-
κή καταστολή με την προηγούμενη 
αύξηση του εξωτερικού χρέους της 
χώρας. Η Δύση είχε ενθαρρύνει 
τη Γιουγκοσλαβία (όπως και πολ-
λές χώρες του Τρίτου Κόσμου) να 
δανειστεί από τις τράπεζές της, κα-
θώς τη θεωρούσε μια σοσιαλιστική 
χώρα που δεν ανήκει στο σοβιετι-
κό μπλοκ. Τη δεκαετία του 1980, 
η κρίση στο παγκόσμιο εμπόριο 
και η αύξηση των επιτοκίων εκτί-
ναξαν στα ύψη το εξωτερικό χρέ-
ος, δημιουργώντας τον κατάλληλο 
μηχανισμό υποδούλωσης της χώ-
ρας στα σχέδια της Γερμανίας και 
των Η.Π.Α. 

Η οικονομική κατάρρευση και 
η δυτική επικυριαρχία συμπληρώ-
θηκαν με την πολιτική και ιδεολο-
γική προπαγάνδα, κατά των Σέρ-
βων, προκειμένου να δικαιολογη-
θούν και να γλυκάνουν οι όποιες 
αντιδράσεις, όταν άρχισαν οι «αν-
θρωπιστικοί» βομβαρδισμοί. 

Το αλβανικό αποσχιστικό κίνη-
μα, οι Κοσοβάροι, οι Κροάτες αυτο-
νομιστές και οι μουσουλμάνοι της 
Βοσνίας ανέθεσαν σε αμερικανική 
εταιρεία, τη Ρούντεν Φινν, να προ-
ωθήσει την υπόθεσή τους, δαιμο-
νοποιώντας τους Σέρβους. Η Ρού-

ντεν Φινν απευθύνθηκε συνειδη-
τά σε συγκεκριμένο ακροατήριο, 
την αμερικανοεβραϊκή κοινότητα, 
με μια καμπάνια που παρομοίαζε 
τους Σέρβους με τους ναζί, ώστε να 
ξυπνήσει ασυνείδητες ψυχοσυναι-
σθηματικές ταυτίσεις και να ενισχύ-
σει τη μιντιακή εικόνα των «εθνικο-
σοσιαλιστών» Σέρβων. Η κροατι-
κή εθνικιστική καμπάνια του Ζά-
γκρεμπ απευθύνθηκε επίσης, σχε-
δόν κατ’ αποκλειστικότητα, στις φε-
μινίστριες, παρουσιάζοντας τους 
Σέρβους ως βιαστές. Ταυτόχρο-
να, δημοσιογράφοι, πράκτορες και 
Μ.Κ.Ο συμπλήρωναν τον θίασο 
των υπερασπιστών των ωφελημέ-
νων από τους νατοϊκούς ηγεμόνες. 

Στη χώρα μας, τον ιδεολογικό 
ρόλο του τελάλη των αντιπάλων 
παίζει η ίδια η κυβέρνηση, η οποία 
δεν έχει ανάγκη διαφημιστικές 
εταιρείες, να τους αναθέσει τη δου-
λειά, αφού την κάνει μια χαρά μόνη 
της, ως …γραφείο Τύπου των πρε-
σβειών και των τραπεζών. Ψυχο-
συναισθηματικά εργαλεία ο «αντι-
εθνικισμός», ο «αντιρατσισμός», το 
«δικαιωματικό» παραλήρημα, η 
προβολή της διαφορετικότητας, του 
«αυτοπροσδιορισμού», η πρόκλη-
ση κοινωνικής πόλωσης και μί-
σους με όχημα την …ανεκτικότητα, 
η τόνωση της ιδεολογικής και της 
πολιτικής επιρροής των μειονοτή-
των, κ.α. Και, στη δική μας περίπτω-
ση, δημοσιογράφοι, Μ.Κ.Ο, «ευ-
αίσθητοι πολίτες», υπερμοντέρνοι 
«επιστήμονες», παίζουν τον ρόλο 
μυστικιστών ιεραπόστολων της 
προπαγάνδας και της ιδεολογικής 
αποικιοποίησης της καθημερινό-
τητας, ώστε να αποδεχτεί ο λαός την 
εξαφάνισή του ως πρόοδο του «αν-
θρωπισμού» και της «φιλίας» των 
…πλανητικών συμμαχιών. 

Κοντά σε όλα αυτά, έχουμε τους 
νέους συμβολικούς αριθμούς των 
καινοτόμων μέσων της εξαπάτη-

σης. Οι «136» διανοούμενοι, οι 
«150» φιλόλογοι, οι «53» της Κ.Ε, 
κ.λπ., υλοποιούν την εξαφάνιση 
των μεγάλων αγώνων και αφηγή-
σεων των λαών, στη συσκευασία 
μιας ατομικιστικής εξουσιαστικής 
«συλλογικότητας», που διαχωρί-
ζει την πλέμπα από την επιστήμη 
και την τέχνη, τον άξεστο λαό από 
τους «πεφωτισμένους». Κάποτε, τις 
περισσότερες φορές, τα συλλογι-
κά κείμενα υπογραφών από προ-
σωπικότητες ήταν ενάντια στην αυ-
ταρχική εξουσία. Στις μέρες μας, 
όχι μόνο είναι υπέρ, αλλά αποτε-
λούν την πιο θεαματική εικόνα της 
ισχύος της. 

Η εγκυρότητα του κειμένου μι-
κρή σημασία έχει. Άλλωστε, εντός 
του υπάρχουν πάρα πολλοί που θα 
συντάσσονταν με όσα λέει το κεί-
μενο, καθώς θα μπορούσαν να το 
έχουν γράψει και οι ίδιοι. Ενώ, ακο-
λουθώντας το ήθος της κυβέρνη-
σης, και το απαράβατο δόγμα της, 
«ο μισελληνικός σκοπός αγιάζει τα 
αριστερά μέσα», αρκετοί θα κατάπι-
ναν το γεγονός ότι βρέθηκαν στη λί-
στα ερήμην τους. 

Σημασία έχει οι άνθρωποι, που 
«πλαστογραφήθηκε» η υπογρα-
φή τους, να ακολουθήσουν το πα-
ράδειγμα του Κατζουράκη, της Αλ-
καίου, της Βενετσάνου και να απο-
ποιηθούν τη συμμετοχή τους, εφό-
σον δεν τους εκφράζει. Συμβάλλο-
ντας σε μεγαλύτερη απομυθοποίη-
ση και οργή ενάντια σε μια κυβέρ-
νηση που πυροβολεί τον λαό της, 
αντλώντας τα καλύτερα εργαλεία 
της από τις πιο σκοτεινές σελίδες 
του ιδεολογικού αυταρχισμού. Και, 
γιατί, όχι, συμβάλλοντας σε μια νέα 
κίνηση πνευματικών ανθρώπων, 
που οι υπογραφές τους θα ήταν το 
μελάνι της ψυχής ενός λαού που 
παλεύει να επιβιώσει πολιτισμικά, 
πολιτικά και οικονομικά. 

Η συκοφάντηση ενός λαού
από την «κυβέρνησή του»!

του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

Ο μαραθώνιος 
του μεταναστευτικού 

και ο «χρήσιμος ηλίθιος»
Του Βασίλη Στοϊλόπουλου
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ρωτηματικά, λέει ο εγχώρι-
ος Τύπος, γεννάει η στάση 
του Μεγάρου Μαξίμου να πα-
ραπέμψει στις καλένδες την 

πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την 
απόδοση δικαιώματος ψήφου στους Έλ-
ληνες της ομογένειας. Τα περισσότε-
ρα, δε, από αυτά, προσπάθησαν να απο-
δώσουν την παρελκυστική τακτική του 
πρωθυπουργού στο ζήτημα, στο γεγο-
νός ότι κατά παράδοση η διασπορά φαί-
νεται να προσανατολίζεται περισσότερο 
προς τη Νέα Δημοκρατία, πράγμα που 
κρίθηκε ότι θα επιδεινώσει περαιτέρω 
τους αρνητικότατους, για την κυβέρνη-
ση, συσχετισμούς που καταγράφονται 
στις δημοσκοπήσεις. 

Στην πραγματικότητα, το ζήτημα 
υπερβαίνει κατά πολύ τους μικροπολι-
τικούς ορίζοντες με τους οποίους έχουν 
συνηθίσει να σκέφτονται οι πολιτικοί 
στην Ελλάδα και να κρίνουν μετέπειτα 
τις πράξεις τους οι δημοσιογράφοι. Ούτε 
ισχύει πλέον η παραδεδομένη αντί-
ληψη περί «δεξιάς διασποράς». Όσοι 
δε επιμένουν να αναφέρονται σε αυ-
τήν, έχουν απλώς χάσει επεισόδια, και 
έχουν αποτύχει να παρακολουθήσουν 
τις εξελίξεις της μεγάλης φυγής νέων 
και ως επί το πλείστον ανώτερου μορ-
φωτικού επιπέδου από την χώρα, κα-
θώς και την κατάσταση που έχουν δη-
μιουργήσει αυτοί στο κλίμα της ελληνι-
κής διασποράς. Διότι, αυτοί οι «νεομετα-
νάστες», ως επί το πλείστον ανεξάρτη-
τοι οικονομικά και χειραφετημένοι από 
τα κομματικά πελατειακά δίκτυα των 
παλαιών ελληνικών κοινοτήτων (τα 
οποία είχαν και την πασοκική, όχι μό-
νον τη νεοδημοκρατική τους εκδοχή), 
είναι πολύ λιγότερο ελεγχόμενοι απ’ 
την εγχώρια κομματοκρατία. Αρκετοί εξ 
αυτών δε, είναι διωγμένοι απ’ την κομ-
ματική ευνοιοκρατία που επικρατεί στο 
εσωτερικό της χώρας και δεν τρέφουν 
την παραμικρή εκτίμηση για το υπάρχον 
πολιτικό σύστημα. 

Άρα ο Τσίπρας και το κόμμα του, ως 
κατ’ εξοχήν εκφραστές της ρουσφετο-
λογικής «βιοπολιτικής», φοβούνται τη 
διασπορά, επειδή αυτή πλέον δεν εξα-
γοράζεται, όπως παλαιότερα. Και αυ-
τός είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο 
της γυρίζουν την πλάτη, αν και η παρο-
χή ψήφου σε αυτήν θα ήταν ένα αποφα-
σιστικό μέτρο προκειμένου να διατηρή-
σει τους δεσμούς της με τα πάτρια, συμ-
μετέχοντας ενεργά στις διεργασίες που 
θα κρίνουν το μέλλον της. 

Στο συγκεκριμένο ζήτημα δεν χω-
ράει μικροπολιτική, αλλά αντίθετα μια 
πολιτική μεγάλης πνοής, που δεν πρέ-
πει να αρκεστεί στη χορήγηση δικαιώ-
ματος ψήφου, αλλά και στη δημιουργία 

νέων δικτύων, με έμφαση στην πολιτι-
στική αναφορά, αλλά και τη διασύνδε-
ση των ανθρώπων που αποτελούν αυ-
τήν τη νέα διασπορά, γιατί εκεί ακριβώς 
εντοπίζονται οι ανάγκες τους – από τις 
έρευνες, τουλάχιστον, που έχουν διεξα-
χθεί μέχρι τώρα για να τις επισημάνουν, 
και καταγράφουν ένα έλλειμμα τόσο 
στο πεδίο της κοινωνικότητας, όσο και 
σε ό,τι μπορεί να θυμίζει τη θετική όψη 
της Ελλάδας που άφησαν πίσω τους.  

Εξάλλου, σε αυτά τα πεδία θα κριθεί 
το αν μεγάλο μέρος αυτής της διασπο-
ράς καταφέρει να επιστρέψει, ή μείνει 
οριστικά έξω, γιατί οι ίδιες έρευνες εμ-
φανίζουν σε μεγάλο ποσοστό, τους αν-
θρώπους που έχουν φύγει, να επιθυ-
μούν την επιστροφή, αν υπάρξει έστω 
και μια ένδειξη αλλαγής της χείριστης 
κατάστασης που επικρατεί στην ελληνι-
κή κοινωνία. 

Μάλιστα, αν παρακολουθήσουμε τις 
πολιτικές που εφαρμόζουν οι αναπτυξι-
ακές χώρες προς αξιοποίηση της δικής 
τους διασποράς, το πώς, για παράδειγ-
μα, αξιοποίησαν όλους τους εμιγκρέδες 
που σπούδασαν στα πανεπιστήμια της 
Δύσης, για να εισάγουν έπειτα τεχνο-
γνωσία στη χώρα, αναβαθμίζοντας τους 
κλάδους υψηλής προστιθέμενης αξίας, 
θα κατανοήσουμε ότι η απώλεια σε δη-
μογραφικό και εργατικό δυναμικό που 
βίωσε η χώρα τα τελευταία χρόνια μπο-
ρεί και να αντιστραφεί, έχοντας μάλιστα 
θετικό αντίκτυπο στις προσπάθειες για 
την οικονομική της ανασυγκρότηση. 

Ποιος, όμως, θα σκεφτεί, για παρά-
δειγμα, ότι αντί για μικροπολιτική, εκεί-
νο που χρειάζεται η διασπορά είναι, λό-
γου χάριν, ένα ταμείο –fund για τα ελ-
ληνικά του Ευκλείδη Τσακαλώτου– που 
θα συντονίζει και θα συμβάλει στη δη-
μιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών 
για τον «επαναπατρισμό εγκεφάλων» 
(brain gain); Αυτά έκαναν στην Κίνα και 
έτσι κατάφεραν να ξεφύγουν από την οι-
κονομία της συναρμολόγησης και των 
φτηνών εργατικών χεριών, αναβαθμι-
ζόμενοι στην παγκόσμια αλυσίδα παρα-
γωγής αξιών. 

Το δυστύχημα, ως προς αυτά, δεν 
είναι ότι «άλλο Ελλάδα κι άλλο Κίνα», 
γιατί αποδεδειγμένα υπάρχουν «τρύ-
πες» σε αυτήν την παγκόσμια αλυσίδα 
της αξίας που χωρούν την Ελλάδα και το 
ποιοτικό εργατικό της δυναμικό που σή-
μερα την εγκαταλείπει. 

Το δυστύχημα είναι ότι, για τους κατ’ 
εξοχήν εκπροσώπους του νεοκοτζα-
μπασισμού που βρίσκονται σήμερα στο 
Μαξίμου, αλλά και για το επιφανειακό 
προεκλογικό ενδιαφέρον των νεοδη-
μοκρατών, όλα τα παραπάνω ηχούν στ’ 
αυτιά τους λες και είναι κινέζικα… 

Με την ελληνική οικονομία σε 
παρατεταμένη στασιμότητα, εί-
ναι λογικό, όσο σκληροί και να 
είναι οι φορολογικοί μηχανι-
σμοί, από ένα σημείο και μετά τα 
έσοδα του κράτους να περιορί-
ζονται και πάλι. 

Τ 

ο 2016 και το 2017, μετά 
το διάλειμμα του 2015, 
που τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη αυξήθηκαν κατά 

11,5 δισ. ευρώ, ήταν χρονιές που 
προέκυψε σημαντικό υπερπλεό-
νασμα από το άγριο κυνήγι των φο-
ρολογούμενων. Οι φορολογούμε-
νοι καλούνταν να πληρώσουν όχι 
μόνο τα αυξημένα βάρη του τρίτου 
μνημονίου του Σύριζα, αλλά και 
συσσωρευμένα βάρη από τα δύο 
προηγούμενα μνημόνια. 

Το 2017, οι εισπράξεις από 
χρέη παρελθόντων ετών έφτασαν 
στο ποσό ρεκόρ των 2,9 δισ. ευρώ, 
ποσό κατά 750 εκ. ευρώ υψηλό-
τερο του 2015. Η «οικειοθελής» 
αποκάλυψη εισοδημάτων, οι ρυθ-
μίσεις των 100 δόσεων και, κυρί-
ως, η ληστρική μαζική δέσμευση 
τραπεζικών λογαριασμών, επέ-
τρεψαν στους υπουργούς Οικονο-
μικών Τσακαλώτο-Χουλιαράκη 
να πανηγυρίζουν. Τον περασμέ-
νο Μάιο, οφειλές άνω των 500 
ευρώ είχαν 1,717 εκατ. φορολο-
γούμενοι και, εξ αυτών, είχαν υπο-
στεί τα αναγκαστικά μέτρα το 1,128 
εκατ., δηλαδή οι δύο στους τρεις. 
Πια δεν βρίσκουν λογαριασμούς 
με πάνω από 500 ευρώ για να 
κατάσχουν. Όσοι φοβήθηκαν και 
έσπευσαν να δηλώσουν κρυμμέ-
νο πλούτο ύψους 10 δισ. ευρώ το 
έκαναν το 2017, αλλά αυτή η πηγή 
δείχνει να εξαντλείται. Ενώ και η 
πηγή των 100 δόσεων, δεν αποδί-
δει πια, γιατί ελάχιστοι από όσους 
αρχικά εντάχθηκαν κατορθώνουν 
να παραμένουν στη ρύθμιση. Ενώ 
και πολυδιαφημιζόμενες ως χρυ-
σοφόρες φορολογικές λίστες απο-
δείχτηκαν άνθρακας, αφού, μετά 
τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας, η διερεύνηση δεν 
μπορεί να ξεπερνά το χρονικό βά-
θος της πενταετίας. 

Ένα δεύτερο πιο σημαντικό ση-
μείο, που δείχνει η εξέταση των 
στοιχείων σχετικά με την αποπλη-
ρωμή παλαιότερων χρεών, εί-
ναι ποιοι ανταποκρίθηκαν ή/και 

ποιους κυνήγησε περισσότερο η 
κυβέρνηση. Η μεγάλη πλειοψηφία 
που έχει χρέος στο δημόσιο μέχρι 
3.000 ευρώ είναι και η μόνη ομά-
δα οφειλετών που έσπευσε, θέ-
λοντας και μη, να αποπληρώσει 
τα χρέη της. Από 3,65 εκ. πολίτες 
στις αρχές του 2016, με συνολικό 
χρέος 1,81 δισ. ευρώ, στα τέλη του 
2017 περιορίστηκαν κατά περίπου 
300 χιλ. (3,36 εκατ.) και το χρέος 
μειώθηκε κατά σχεδόν 90 εκατ. 
ευρώ. 

Στις πιο πάνω κατηγορίες οι 
υπόχρεοι του δημοσίου αυξή-
θηκαν, όπως αυξήθηκαν και τα 
ποσά που οφείλουν. Στην κατηγο-
ρία οφειλής 3 έως 20.000 ευρώ 
οι οφειλέτες έγιναν 543 χιλιάδες 
από 512 χιλιάδες και τα χρέη τους 
έφτασαν στα 4 δισ. ευρώ από 3,7 
δισ. ευρώ το 2016. Για χρέη από 
20 έως 300 χιλ ευρώ η συνολική 
οφειλή ανέβηκε στα 8,8 δισ. ευρώ 
από τα 7,6 δισ. ευρώ. Τέλος, στους 
μεγαλοοφειλέτες με χρέος πάνω 
από 300 χιλ. ευρώ, το χρέος του 
αυξήθηκε από τα 73 δισ. ευρώ στα 
85 δισ. ευρώ! Χρήσιμη παρατήρη-
ση για την εισπρακτική απόδοση 
μεγάλων ελεγκτικών κέντρων της 
χώρας με πραγματικό ληξιπρό-
θεσμο υπόλοιπο 11 δισ. ευρώ το 
2017, είναι ότι τα ελεγκτικά κέντρα 

κατάφεραν να συγκεντρώσουν μό-
λις 101 εκατ. ευρώ. Οι εφορίες της 
Πάτρας, με 5 δισ. ευρώ ληξιπρόθε-
σμο υπόλοιπο, είχαν την τριπλάσια 
εισπρακτική απόδοση. Οι εφορίες 
κυνηγούν αυτούς που θέλουν οι 
πολιτικοί της προϊστάμενοι. 

Το ότι οι ισχνές αγελάδες δεν 
μπορούν πια να δώσουν άλλο 
γάλα φαίνεται στην πορεία του φε-
τινού προϋπολογισμού. Στο εξάμη-
νο Ιανουαρίου-Ιουνίου το πρωτο-
γενές πλεόνασμα δεν ξεπερνά τα 
617, όταν στο ίδιο διάστημα πέρυσι 
ήταν σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Η κυβέρ-
νηση, αν πλήρωνε κανονικά τους 
προμηθευτές της και, το πρόγραμ-
μα επενδύσεων εφαρμοζόταν, δεν 
θα παρουσίαζε πλεόνασμα. Για να 
προκύψει φέτος υπερπλεόνασμα, 
όπως το 2016 και το 2017, ώστε 
να διατεθεί ένα μέρος σε συνταξι-
ούχους και κοινωνικό μέρισμα, η 
κυβέρνηση θα πρέπει να βρει νέες 
πηγές εσόδων πέρα από τα μόνιμα 
υποζύγια. Για παράδειγμα, να κά-
νει πράξη την εξαγγελία της από το 
2015 ότι θα πατάξει το λαθρεμπό-
ριο καυσίμων ή να φορολογήσει 
τον διαδικτυακό τζόγο. Αλλά θα τα 
βάλει η κυβέρνηση με τους φίλους 
της πετρελαιάδες ή τους τζογαδό-
ρους; Όχι, φυσικά!

Με το υπερπλεόνασμα να μη 
συγκεντρώνεται και τους Ευρωπαί-
ους να μη συζητούν το ενδεχόμενο 
η μείωση των συντάξεων να πάρει 
παράταση ένα έτος και να εφαρμο-
στεί το 2020, μην εκπλαγούμε αν η 
κυβέρνηση καταφύγει σε εκλογές 
το φθινόπωρο. Είναι γλυκιά η κα-
ρέκλα, αλλά και ο κίνδυνος πολι-
τικού αφανισμού μέχρι την άνοιξη 
μεγάλος. 

* Τα οικονομικά στοιχεία 
προέρχονται από την Κυ-
ριακάτικη Καθημερινή. 

Η οικονομία στον πάγο
...και το αφήγημα περί υπερπλεονάσματος ξεθωριάζει... 

ο τσίπρας, η κυβέρνηση 
και η νέα διασπορά

του Γιάννη Ξένου
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ν και το Κυπριακό 
παραμένει βαλ-
τωμένο στις τουρ-
κικές προεδρικές 

εκλογές και στις παραβιά-
σεις στην Αποκλειστική Οι-
κονομική Ζώνη της Κυπρι-
ακής Δημοκρατίας, εντού-
τοις οι προσπάθειες για 
«αναθεώρηση» της ιστορίας 
προς όφελος της κατοχικής 
Τουρκίας συνεχίζονται.  Σε 
άλλα επίπεδα πια, παρουσι-
άστηκε την Τρίτη, 10 Ιουλί-
ου, στη νεκρή ζώνη της Λευ-
κωσίας, ανάμεσα σε ελεύθε-
ρες περιοχές και κατεχόμε-
να, το «Γλωσσάριο για τη δη-
μοσιογραφία στην Κύπρο». 
Παρουσιαστής και ιθύνων 
νους ήταν ο Χαρλέμ Ντε-
ζίρ, εκπρόσωπος του Οργα-
νισμού για την Ασφάλεια και 
τη Συνεργασία στην Ευρώ-
πη (ΟΑΣΕ) για την Ελευθε-
ρία των Μέσων.

Ο κ. Ντεζίρ, Γάλλος με κα-
ταγωγή από τη Μαρτινίκα, 
παρουσίασε το «Γλωσσά-
ριο», για το οποίο θα μιλή-
σουμε παρακάτω, ως συμ-
βουλευτικό. Ο κ. Ντεζίρ ευ-
χαρίστησε τον καθοδηγητή 
της εκπόνησης του Γλωσσα-
ρίου, Άινταν Ουάιτ, ο οποί-
ος γεννήθηκε στο Ντέρι της 
Β. Ιρλανδίας και αυτοπροσ-
διορίζεται ως Βρετανός, κα-
θώς και τους τέσσερις εν Κύ-
πρω βοηθούς του έργου, τον 
δρα Μπεκίρ Αζκίν, καθηγη-
τή σε παράνομο πανεπιστή-
μιο των κατεχομένων, την 
τουρκολόγο Μαρία Σια-
καλλή, τον Χρίστο Χριστο-
φίδη, ο οποίος είναι Γενικός 
Γραμματέας της Ένωσης Συ-
ντακτών Κύπρου και Ταμί-
ας της Επιτροπής Δημοσιο-
γραφικής Δεοντολογίας και 
την Εσρά Αϊγκίν, Τουρκο-
κύπρια δημοσιογράφο. 

Στην εισαγωγή του, χωρίς 
να αναφερθεί σε λέξεις, εξή-
γησε ότι είναι υπό την «ευ-

θύνη» του κάθε δημοσιο-
γράφου να υιοθετήσει ή όχι 
το «Γλωσσάριο» που προέ-
κυψε από το πρότζεκτ «Δι-
άλογος Κύπρος», κατά το 
οποίο Ελληνοκύπριοι δη-
μοσιογράφοι εργάστηκαν σε 
τουρκοκυπριακά ΜΜΕ και 
Τουρκοκύπριοι σε ελληνο-
κυπριακά. Επέμεινε στον 
«συμβουλευτικό χαρακτή-
ρα» του Γλωσσαρίου, ωστό-
σο αναφέρθηκε στην ανά-
γκη οι δημοσιογράφοι «να 
παρουσιάζουν επαγγελματι-
κά την περίπλοκη κατάστα-
ση στην Κύπρο για λογαρια-
σμό όλων των κοινοτήτων».

Εν πάση περιπτώσει, πρό-
κειται για ένα «Γλωσσάρι» 
κομμένο και ραμμένο στα 
μέτρα του κατοχικού κα-
θεστώτος και της Άγκυρας. 
Το «Γλωσσάριο για τη δη-
μοσιογραφία στην Κύπρο» 
δεν είναι ένα απλό εγχειρί-
διο για όποιον επαγγελμα-
τία δεν θέλει να προσβάλει 
τη μια ή την άλλη κοινότητα, 
αλλά μια προσπάθεια δια-
στρέβλωσης των ιστορικών 
γεγονότων, ένα, ας πούμε, 
νέο βιβλίο της ιστορίας της 
τουρκικής εισβολής και των 
τουρκικών ραδιουργιών 
στη μικρή Κύπρο. Και, προς 
το παρόν, η κυπριακή κυ-
βέρνηση δηλώνει άγνοια, τα 
δύο μεγάλα κόμματα (ΔΗ-
ΣΥ-ΑΚΕΛ) τηρούν μια ένο-
χη ομερτά, ενώ 170 δημο-
σιογράφοι έχουν ήδη απορ-
ρίψει με επιστολή τους το εν 
λόγω «Γλωσσάρι».

Το ζήτημα, επιπλέον, έχει 
ξεφύγει από τα στενά δημο-
σιογραφικά πλαίσια και εί-
ναι εξόχως πολιτικό. Αυτό 
αναδεικνύεται από το ίδιο το 
περιεχόμενό του, το οποίο 
ετοιμάστηκε τεχνηέντως και 
με την αντίληψη που έχουν 
δύο Τουρκοκύπριοι και δύο 
Ελληνοκύπριοι για ολόκλη-
ρη την κυπριακή κοινωνία. 

Ενδεικτικά, η λέξη «Αττί-
λας» έχει αρνητική έννοια 
και «μπορεί να προκαλέ-
σει προσβολή σε μερικούς 
Τουρκοκύπριους», η φράση 
«κυπριακός λαός» δεν πρέ-
πει να χρησιμοποιείται μόνο 
στους Ελληνοκύπριους, η 
λέξη «εγκλωβισμένοι» δεν 
αντιπροσωπεύει την πραγ-
ματικότητα, γιατί η τουρκο-
κυπριακή άποψη λέει ότι 
«σήμερα δεν υπάρχει πε-
ριορισμός στη μετακίνησή 
τους», ενώ ο Απελευθερω-
τικός Αγώνας της ΕΟΚΑ δεν 
ήταν «απελευθερωτικός» 
γιατί, όπως λέει το «Γλωσσά-
ριο», οι Τουρκοκύπριοι θε-
ωρούν ότι στόχος του ήταν η 
απομάκρυνσή τους από την 
Κύπρο. 

Ακόμα, για τον όρο «ελεύ-
θερες περιοχές» προτείνε-
ται η εναλλακτική «το νότιο 
μέρος της Κύπρου», γιατί 
οι Τουρκοκύπριοι αισθάνο-
νται προσβεβλημένοι, ενώ η 
λέξη «εισβολή» δεν λαμβά-
νει υπόψη το δικαίωμα της 
Τουρκίας να παρέμβει «στο 
πλαίσιο της Συνθήκης Εγ-
γυήσεων», όπως και η λέξη 
«Κατοχή». Για τις δύο τελευ-
ταίες, όπως καταγράφεται, 
«δεν συμφωνήθηκε εναλλα-
κτική λύση». Ευτυχώς.

Προχωρούμε. Ο «κα-
τοχικός στρατός» καλύτε-
ρα να ονομάζεται «τουρκι-
κός στρατός», γιατί υπάρ-
χει η τουρκοκυπριακή άπο-
ψη που λέει ότι «βρίσκεται 
στην Κύπρο για να προστα-
τεύσει τους Τουρκοκύπρι-
ους», ενώ οι δημοσιογράφοι 
καλούνται να διευκρινίζουν 
σε ποιους αναφέρονται με 
τη λέξη «πρόσφυγες». Στους 
Ελληνοκύπριους ή στους 
Τουρκοκύπριους;

Πενήντα έξι λέξεις και 
φράσεις παρουσιάζει το 
«Γλωσσάριο για τη δημο-
σιογραφία στην Κύπρο». 
Όπως προκύπτει από αυτό, 
«έποικοι» είναι μόνο όσοι 
έφτασαν από το 1974-1981 
και οι άλλοι είναι «Τούρκοι 
πρόσφυγες». Ευτυχώς, για 
τον όρο «Κυπριακή Δημο-
κρατία» δεν συμφωνήθηκε 
εναλλακτική λύση, ωστόσο 
το εκτυπωθέν και παρουσι-
ασθέν «Γλωσσάριο» είναι το 
αύριο που κτίζεται πότε στα 
ελβετικά θέρετρα και πότε 
στην ουδέτερη ζώνη της 
Λευκωσίας. Όπως ευστό-
χως έχει ειπωθεί, το «Γλωσ-
σάριο» είναι η Διζωνική Δι-
κοινοτική Ομοσπονδία σε 
βιβλιαράκι.  

Κύπρος: «Γλωσσάρι» για να 
χαλιναγωγεί τους δημοσιογράφους

του Aλέκου Μιχαηλίδη

Ναι 
σε όλα

Αποφάσισαν ότι λέξεις όπως 
κατοχή, εισβολή και πρόσφυγας 
είναι προσβλητικές...

Δ 

εν κουνιέται φύλο. 
Άχνα. Όχι σαν τον πα-
λιό καλό καιρό. Με 
συζητήσεις, απειλές, 

αποχωρήσεις, ανεξαρτητοποιή-
σεις. Για το σε πόσες μέρες …θα 
διατίθεται το φρέσκο γάλα.

Πάνε αυτά. Ευτυχώς, η πρώτη  
φορά  αριστερά, έβαλε  τα πράγ-
ματα στη θέση τους. Ηρεμία, τα 
κεφάλια μέσα και πολύ σανό 
στους ιθαγενείς. Τώρα, περάστε, 
κόσμε. Όλα τα περνάω. Άνετα κι 
εύκολα. Βάλτε μου όσο δύσκο-
λα  θέλετε. Αρκεί να έχω την κα-
ρέκλα. Αξίες, σταθερές, ιδεολο-
γίες, όνειρα, όλα πάνε περίπατο. 
Και οι σύντροφοι πρώην αντιμνη-
μονιακοί προχωρούν.

Τα Ολαντρέου, go home, το 
σκίσιμο των μνημονίων ήταν αυ-
ταπάτες. Έτσι ονόμασαν τη βλα-
κεία που τους έδερνε.

Τώρα, οι αγωνιστές αυτοί 
απώλεσαν και το τελευταίο ίχνος 
προσχημάτων. Έχουν το κεφά-
λι ψηλά. Με  πολλές πιρουέτες, 
κωλοτούμπες, χωρίς ντροπή, χω-
ρίς συγγνώμη. Και με  τα  δυο χέ-
ρια  τα πάντα και  για πάντα, όπως 
είπε κάποιος.

Συστημικοί, αλλά και δήθεν 
αντισυστημικοί, Ευρωπαίοι, αλλά 
και με τον Μαδούρο, με δήθεν σε-
βασμό στους θεσμούς, αλλά βα-
θύτατα εξωθεσμικοί. Με  γραβά-
τα και χωρίς αυτήν, με κάλτσες ή 
χωρίς, με την Ηριάννα, αλλά και 
με τον Γιουνκέρ. Απλά αριστε-
ροί με δεξιά τσέπη και  πολύ δε-
ξιά πολιτική. Γιατί η εξουσία είναι 
γλυκιά.

Γίναμε παγκόσμια γνωστοί 
σαν συνώνυμο της κωλοτού-
μπας.

Η πρώτη φορά αριστερά δεν 
έχει αναστολές. Η συναλλαγή εί-
ναι η μόνιμη επωδός της. Που-
λάει τα πάντα αρκεί να μακροη-
μερεύει. Ξεχάστηκε η αριστερή 
φρασεολογία. Γιατί η ατζέντα πια 
είναι… πολύ δεξιά.

Η πατρίδα πουθενά, η ανά-
πτυξη άφαντη, η νέα διαπλο-
κή καλά κρατεί και καρφωμένοι 
στην καρέκλα συνεχίζουμε. Για-
τί η εξουσία είναι πάθος. Μια αυ-
ταρχική προσπάθεια για παρά-
ταση του χρόνου μ’ οποιοδήποτε 

κόστος για τη χώρα και την κοι-
νωνία. Με τις πιο ετερόκλητες 
συμμαχίες. 

Ένα συνονθύλευμα αριστε-
ροδεξιών ψευδοϊδεοληπτικών 
που  δεν θ’ αφήσουν εύκολα την  
καρέκλα. Που μπροστά στην κα-
λοπέρασή τους τύφλα να ’χουν 
όλα. Γιατί οι παλιοί αντιεξουσια-
στές γοητεύτηκαν. Όχι, δεν ζουν 
όνειρο. Και τσιμπιούνται. Στον κα-
θρέφτη τους κοιτιούνται κι από 
μόνοι  τους αγαπιούνται, όπως 
λέει και το τραγούδι.

Πόσο γρήγορα αφομοιώθη-
καν. Βολεύτηκαν καλά και τους 
αρέσει. Είναι ερωτευμένοι με τον 
εαυτό τους και την καρέκλα τους.

Δεν τους απασχολεί το Σκο-
πιανό, αρκεί κάτι για το χρέος, το 
μεταναστευτικό, για μια παράτα 
στις περικοπές.

Χωρίς να ρωτάει κανέναν, να 
συμβουλεύεται κανέναν, να έχει 
πει κάτι σε κανέναν. Γιατί απλά 
δεν υπάρχει άλλος κανένας.

Ό,τι έβριζαν  το καταπίνουν 
αμάσητο. Ό,τι ξόρκιζαν  το λού-
ζονται. Οι παλιοί …δωσίλογοι, οι 
μνημονιακοί, οι γερμανοτσολιά-
δες, οι ανάλγητοι, ωχριούν μπρο-
στά στα έργα και τις ημέρες τους. 
Στα τέσσερα πια. Γιατί, όπως είπε 
κι ο Γερούν.. τώρα με τον Τσίπρα 
όλα είναι πιο εύκολα.

Κοντά τέσσερα χρόνια βλα-
κείας και συμπυκνωμένης ηλιθι-
ότητας. Με ιδεολογική κατάπτω-
ση, αντιμνημονιακές κορόνες γε-
λοιότητας, ασυναρτησίες και κα-
θρεφτάκια στους  ιθαγενείς.

Μια  θηριώδης δίψα για την 
εξουσία, ένας απίστευτος αμορα-
λισμός. Το κάθε δήθεν όχι τους 
ήταν και είναι ένα ναι σε όλα.

Παραλογισμοί, ψέματα, υπο-
σχέσεις, ξεπούλημα της χώρας, 
νέοι  ζουρλομανδύες μνημονί-
ων, αλυσοδέσιμο της χώρας για 
πάντα, από μια ψευτοαριστερά 
και τους ψεκασμένους εταίρους 
της. Που τα ’δωσε όλα, χωρίς αυ-
τοκτονίες, χωρίς μαγκάλια, χω-
ρίς Μαρφίν.

Και είναι περήφανοι.
Και καμαρώνουν.
Και εμείς φτωχότεροι και …

πολύ μαλάκες.
Διδύμιος
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Η επινόηση και η κατάχρηση 
του όρου «εθνολαϊκισμός» από 
το πολιτικό κατεστημένο ανα-
δεικνύει με αρνητικό τρόπο το 
τεράστιο ρήγμα που η ίδια η 
παγκοσμιοποίηση προκάλεσε 
στις σύγχρονες δημοκρατίες.

Α 
ν συνειδητοποιήσου-
με ότι στην ιστορική και 
όχι στη θεωρητική της 
εκδοχή, η ίδια η έννοια 

της δημοκρατίας είναι τρόπον τινά 
«εθνολαϊκιστική», μιας και έλαβε 
σάρκα και οστά μέσα στην εθνι-
κή κοινότητα, καθώς οι μάζες ει-
σήλθαν στην ιστορία και διεκδίκη-
σαν τη συγκρότησή τους στο ενερ-
γό πολιτικό υποκείμενο που σημα-
τοδοτείται με την έννοια «λαός», και 
έρχεται να υποκαταστήσει την έν-
νοια του «δήμου» με την οποία είχε 
συνδεθεί στην αρχαιότητα. 

Το γεγονός ότι φτάσαμε, στην 
τρέχουσα πολιτική ορολογία, να 
ορίζεται ο «εθνολαϊκισμός» ως 
εχθρός της δημοκρατίας, αντί να 
αποτελεί ένα –ίσως κακόηχο– συ-
νώνυμό της, αποκαλύπτει το κε-
ντρικό πολιτικό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζουν οι παγκοσμιοποι-
ημένες κοινωνίες, ιδίως στη Δύση. 
Στο μέτρο που οι πολιτικές εκφρά-
σεις της μεγάλης δεξαμενής των 
ηττημένων της παγκοσμιοποίησης, 
οι οποίοι σταδιακά πετάχτηκαν 
έξω από το κοινωνικό συμβόλαιο, 
και τους μηχανισμούς της πολιτι-
κής εκπροσώπησης, αντιμετωπί-
ζονται με τους όρους μιας «εξωτε-
ρικής απειλής» τότε έχουμε να κά-
νουμε με τη σιωπηρή παραδοχή 
μιας πράξης απροκάλυπτου απο-
κλεισμού: Για όλους εκείνους που 
στηλιτεύουν τον «εθνολαϊκισμό», οι 
μάζες που τον δυναμώνουν είναι οι 
«βάρβαροι» του πολιτικού συστή-
ματος, εκείνοι που βρίσκονται έξω 
από τα τείχη του και το πολιορκούν. 

Αξίζει να παρακολουθήσει κα-
νείς με αυτόν τον τρόπο την αντιλα-
ϊκιστική ρητορική των ελίτ: Η ορο-
λογία της, ο τρόπος που σκιαγρα-
φεί τη φιγούρα αυτών των «βαρβά-
ρων» χρησιμοποιώντας εναντίον 
τους εκφράσεις πολιτισμικής και 
μορφωτικής απαξίωσης: Οι «απ’ 
έξω», οι «μάζες»,  διασύρονται ως 
πολιτικά αναλφάβητοι, χειραγωγή-
σιμοι απ’ τις ψευδείς ειδήσεις και 

τις συνωμοσιολογικές προλήψεις, 
πολιτισμικά καθυστερημένοι, κα-
θώς είναι ανίκανοι να συλλάβουν 
το θεμελιώδες για τη σύγχρονη 
εποχή, κοσμοπολίτικο πολυπολι-
τισμικό γεγονός. Ακόμα χειρότερα, 
αυτές τους οι αδυναμίες χρεώνο-
νται «στην κοινωνική τους φύση», 
πιστεύεται δηλαδή ότι αποτελούν 
απότοκο της ίδιας τους της οικο-
νομικής και μορφωτικής υστέρη-
σης – και είναι αυτό το σημείο στο 
οποίο η αντιλαϊκιστική ρητορική 
εναγκαλίζεται έναν κοινωνικό δαρ-
βινισμό τόσο σκληρό, που αγγίζει 
τα όρια του ταξικού ρατσισμού. 

Μπορούμε όλα αυτά να τα δι-
ακρίνουμε ξεκάθαρα, στο πως εξε-
λίχθηκε η πολιτική αντιπαράθεση 
γύρω από το Μακεδονικό ή εν γέ-
νει στα εθνικά ζητήματα που αντι-
μετωπίζει σήμερα η Ελλάδα. Λό-
γοι και κινητοποιήσεις που ήθε-
λαν να εκφράσουν μια αγωνία για 
το μέλλον της εθνικής κυριαρχίας 
και ακεραιότητας, απολύτως ρεα-
λιστικοί, αν στοχαστούμε τα γεωπο-
λιτικά δεδομένα, ποινικοποιήθη-
καν ως ανορθολογικά ξεσπάσματα 
μιας οπισθοδρομικής μάζας, που 
απειλεί με την πολιτική της ενεργο-
ποίηση να ρίξει την ελληνική κοι-
νωνία στα τάρταρα του εθνικιστι-
κού σκότους. 

Η δε άρνηση της κυβέρνησης 
να καταφύγει σε δημοψήφισμα, ο 
πραξικοπηματισμός του Τσίπρα 
και του Κοτζιά, καθώς τα επιχει-
ρήματα τα οποία επικαλέστηκε το 
«νατοϊκό μέτωπο» για να δικαιολο-
γήσει αυτή την επιλογή, υποκρύ-
πτουν μια αληθινή δημοκρατική 
και συνταγματική εκτροπή καθώς 
υπονοούν ότι, ακριβώς για τους λό-
γους που προαναφέραμε, η αντι-
δρώσα πλειοψηφία πρέπει να τε-
θεί σε «κατάσταση εξαίρεσης» απ’ 
το δημοκρατικό δικαίωμα.

Οι συνέπειες αυτής της «εχθρο-

πάθειας των ελίτ», εναντίον του 
ίδιου του λαού τους, είναι πολύ βα-
θιές: Δεν είναι μόνο ότι σε τελευταία 
ανάλυση ενσαρκώνουν πολιτικά 
καθεστώτα που κινούνται καταφα-
νώς εναντίον της λαϊκής βούλησης, 
αλλά κυρίως ότι δημιουργούν τις 
προϋποθέσεις ώστε να στρεβλώνε-
ται η ίδια της η έκφραση. Γεγονός 
που στην Ελλάδα δεν έχουμε συζη-
τήσει όσο θα του έπρεπε: Τα «αλή-
τες προδότες πολιτικοί»,  η οπαδι-
κή βία, παραδειγματικές ενέργει-
ες που αποσκοπούν στην πολιτική 
συκοφάντηση των κινητοποιήσε-
ων, όπως οι βεβηλώσεις των εβρα-
ϊκών μνημείων στην Θεσσαλονίκη, 
στην πραγματικότητα αντιστρατεύ-
ονται την ίδια την πολιτικοποίηση 
του ζητήματος και γυρεύουν να πα-
ραγκωνίσουν εκείνες τις δυνάμεις, 
αριστερές, κεντροαριστερές, κε-
ντροδεξιές, που επιθυμούν να πο-
λιτικοποιήσουν το ζήτημα θέτοντας 
ένα ελάχιστο πολιτικό πρόγραμμα 
–αυτό που ανακεφαλαιώνεται με το 
αίτημα για δημοψήφισμα.

Όλα τούτα δεν είναι μόνο ζήτη-
μα μιας ακροδεξιάς προβοκάτσιας, 
που γυρεύει να ηγεμονεύσει στο 
αντικυβερνητικό αίσθημα που ξέ-
σπασε με το Μακεδονικό, αλλά εί-
ναι πολύ ευρύτερο και οφείλεται 
στο σύνολο της κυβερνητικής πο-
λιτικής. Παράγονται κοινωνικά, 
γι’ αυτό και εμφανίζονται διάχυτα 
μέσα στις κινητοποιήσεις: Τα λαϊ-
κά, πληβειακά στρώματα, μένουν 
εγκαταλειμμένα όχι μόνον από 
τους τυπικούς μηχανισμούς της 
δημοκρατίας, αλλά από τους ουσι-
αστικούς, και κυρίως τη διανόηση 
που θα μπορούσε να δώσει Λόγο 
σε αυτήν τη βουβή οργή που κυ-
ριαρχεί, και γι’ αυτό  οχυρώνονται 
σε αντιδράσεις προγλωσσικές και 
αντιπολιτικές. Και στόχος αυτών 
των ενεργειών δεν είναι η λύση του 
προβλήματος, αλλά η εκτόνωση 

μέσα σε αυτήν. Πληρώνουν, δη-
λαδή, την κοινωνική εχθροπάθεια 
των ελίτ με το ίδιο το νόμισμά της, 
επιδιώκοντας να ενσαρκώσουν 
εκείνο που αυτή θεωρεί «απόλυτο 
κακό», τον «φασισμό της πλέμπας». 

Ο μείζον κίνδυνος που ελλο-
χεύει έτσι όπως κινδυνεύουν να 
καταλήξουν τα πράγματα, είναι να 
καταστεί η νέα πόλωση αντιπαρα-
γωγική οδηγώντας, αντί στην ανα-
γέννηση του πατριωτισμού, στην 
αναζωπύρωση των χειρότερων 
εμφυλιακών συνδρόμων, που με 
τη σειρά τους θα αποτρέψουν εκεί-
νη την αναγκαία εθνική συνεννό-
ηση, ένα μέτωπο δηλαδή κοινωνι-
κών και πολιτικών δυνάμεων που 
θα αποσοβήσει το ενδεχόμενο με-
γάλων καταστροφών για την Ελ-
λάδα. 

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο 
«εθνολαϊκισμός» είναι αναγκαία, 
αλλά όχι ικανή συνθήκη για την 
ανατροπή του παρόντος πολιτικού 
σκηνικού. Μπορεί να λειτουργήσει 
μοναχά ως δείκτης - οδηγός των 
νέων διαιρέσεων που αναδύονται 
στη μεταμνημονιακή Ελλάδα. Αυ-
τές οι διαιρέσεις είναι ταυτόχρονα 
οικονομικές, κοινωνικές, μορφω-
τικές και πολιτισμικές και επιβάλ-
λονται από τα πάνω, από τις λού-
μπεν ελίτ της χώρας και στην ουσία 
αποκλείουν την εθνική δημοκρατι-
κή κοινότητα, τη λαϊκή πλειοψηφία 
από το πολιτικό παιχνίδι. Το πρό-
βλημα είναι το πώς και εάν θα κα-
τορθώσουμε να σπάσουμε το κέ-
λυφος των κατεστημένων δυνάμε-
ων για να ξαναδώσουμε στη λαϊκή 
πλειοψηφία τον κεντρικό της ρόλο 
μέσα σε αυτό… Ειδάλλως θα διαιω-
νίζεται το παιγνίδι,  με τις λούμπεν 
ελίτ να κυβερνούν και την «εθνολα-
ϊκιστική» πλειοψηφία να παραμέ-
νει δέσμια μιας πραγματικής, αλλά  
ανίσχυρης ελίτ. 

Αρκεί ο «εθνολαϊκισμός»;
οι νέες διαιρέσεις και ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των εμφυλιακών συνδρόμων

του Γιώργου Ρακκά Ο «εθνολαϊκισμός» είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για την ανατροπή του 
παρόντος πολιτικού σκηνικού. Μπορεί να λειτουργήσει μοναχά ως δείκτης - οδηγός 
των νέων διαιρέσεων που αναδύονται στη μεταμνημονιακή Ελλάδα.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Ε 
να από τα βασικά επιχειρήμα-
τα των οπαδών της συμφωνίας 
που επέτυχε (;) ο Κοτζιάς στις 
Πρέσπες, ήταν πως μια γρήγο-

ρη διευθέτηση του Μακεδονικού με το γει-

τονικό κρατίδιο, θα στερούσε τα ερείσμα-

τα που διατηρεί η Τουρκία εκεί, αποτρέπο-

ντας την απόπειρα περικύκλωσης της Ελ-

λάδας από τον νεο-οθωμανισμό. Το σχε-

τικό επιχείρημα, δε, επιστρατεύονταν από 

τους υποστηρικτές των κυβερνητικών πε-

πραγμένων ως 'τεκμήριο πατριωτισμού' 

των κυβερνητικών προορισμένου να δια-

σκεδάσει την γενικευμένη εντύπωση περί 

του μειοδοτικού χαρακτήρα της συμφωνί-

ας. 

Έναν μήνα μετά, οι εξελίξεις μιλούν από 

μόνες τους για τα αποτελέσματα της κυ-

βερνητικής διπλωματίας, με μια απίστευ-

τη καραμπόλα, μάλιστα, επηρεάζουν με 

ακριβώς αντίθετο τρόπο το τοπίο στα ελλη-

νοτουρκικά:  

Η αλληλουχία των γεγονότων έχει ως 

εξής: Η σπουδή της κυβέρνησης να επι-

τύχει συμφωνία ανεξαρτήτως εθνικού κό-

στους οδήγησε στην ευρεία εσωτερική της 

απονομιμοποίηση, πράγμα που ενίσχυ-

σε τις εξωτερικές της εξαρτήσεις. πανικό-

βλητοι οι κυβερνητικοί ιθύνοντες αφέθη-

καν στις μέριμνες της «πρεσβείας» (μια 

είναι η πρεσβεία), και εκείνη, ακολου-

θώντας το πρωτόκολλο που τηρεί πιστά ο 

«βάλτος» του Στέιτ Ντηπάρτμεντ απ’ την 

Ουκρανία του ’14 και μετά μετέβαλε την 

εσωτερική πολιτική διαμάχη σε… ελληνο-

ρωσική διπλωματική διένεξη.

Και πλέον, η Ελλάδα όχι μόνο δεν λει-

τουργεί για να αποτρέψει την μεταβολή 

της τακτικής σύμπραξης Πούτιν-Ερντογάν 

σε στρατηγική συμμαχία, αλλά την ενθαρ-

ρύνει κιόλας, με το υπουργείο εξωτερι-

κών να αναλίσκεται σε πόλεμο ανακοινώ-

σεων με το αντίστοιχο, ρωσικό απειλώντας 

έτσι να ανατρέψει τις κατά παράδοση κα-

λές σχέσεις που είχαμε με τους Ρώσους –

αν εξαιρέσουμε την περίοδο του πολέμου 

της Κριμαίας, και εκείνην του 1919-1922, 

που ‘ναι άλλης τάξεως ζήτημα.

Άρα, για να κάνουμε λογαριασμό, τι 

πέτυχε ο Νίκος Κοτζιάς: Παρέδωσε «μα-

κεδονική» γλώσσα, αναγνώρισε de facto 

«μακεδονικό έθνος», δημιούργησε ρήγ-

μα στις ελληνορωσικές σχέσεις, και με-

τέβαλε την Ελλάδα στην πλέον εξαρτημέ-

νη (και άρα αδιάφορη, για τα μεγάλα γεω-

πολιτικά κέντρα της Δύσης) μεταβλητή της 

Ανατολικής Μεσογείου, προδιαθέτοντας 

έτσι, τις αρνητικότερες των εξελίξεων στο 

Κυπριακό, που έρχονται το φθινόπωρο…

Στην εξωτερική 
πολιτική είναι 
χειρότεροι απ' ότι 
στα μνημόνια...
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Και μεις εδώ στην Εύανδρο, με τα 
πενιχρά αγγλικά μας, και πάντως 
πιο υποφερτά από τη φορτισμένη 
με βαρύ αψβουργικό άρωμα αγγλο-
φωνία του δρα Χαν, ακούγοντας τον 
επίτροπο να κάνει λόγο για αναδό-
μηση συνόρων Αλβανίας και Ελλά-
δας νομίσαμε στην αρχή ότι αυτή εί-
ναι η βρυξελιώτικη εκδοχή του πα-
τριωτικού άσματος «έχω μια αδελ-
φή, κουκλίτσα αληθινή…» και αγω-
νιούσαμε για το πού θα φτάσουν τα 
ελληνικά σύνορα μέσα στην Αλβα-
νία και αν η Χιμάρα θα μείνει τελικά 
έξω από την ελληνική επικράτεια. 

Η 

αγωνία βέβαια δεν κρά-
τησε πολύ, διότι ο επί-
τροπος διέταξε τους ερ-
μηνευτές των λόγων 

του να ανακοινώσουν τι εννοού-
σε με αυτά που είπε. Όπερ και εγέ-
νετο. Με τη φράση restructuring of 
borders δεν εννοούσε τα χερσαία, 
αλλά τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ 
των δύο χωρών και, συγκεκριμένα, 
την οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Αλ-
βανίας και Ελλάδας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο 
επίτροπος Χαν –και στην εξελλη-
νισμένη εκδοχή του ονόματός του, 
ο κ. Κόκορης– άλλα λέει και άλλα 
εννοεί. Υπάρχει το προηγούμενο 
του 2016, όπου δήλωνε ότι η Επι-
τροπή ενθαρρύνει την εντατικοποί-
ηση των συνομιλιών μεταξύ εκπρο-
σώπων των δύο χωρών για τη δι-
ευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων, 
όπως η ΑΟΖ, το μειονοτικό και το …
Τσάμικο.

Εκείνη την εποχή η επίσημη ελ-
ληνική πλευρά αντέδρασε ακαρι-
αία και κοφτά, αποκαλώντας τον 
δημόσια «ψεύτη», διότι μαρτύρη-
σε ό,τι είχε συμφωνηθεί να μείνει 
μυστικό. Τώρα η επίσημη ελληνική 
πλευρά, έχοντας αποκτήσει καλύτε-
ρη εικόνα για τον δόκτορα Χαν μετά 
τη γνωριμία στις Πρέσπες, ουδόλως 
ενοχλήθηκε. Αντίθετα, εξέφρασε τη 
δυσφορία της για την κριτική που 
άσκησε η αντιπολίτευση στον επί-
τροπο για τις πρόσφατες δηλώσεις 
του. Δεν εκφράστηκε καν από τους 
γνωστούς κυβερνητικούς κύκλους 
η γνώριμη καταδίκη από τη σκοπιά 
του διεθνισμού και του αντιεθνοκε-
ντρισμού – πάντα υποστηριζόμε-
νη από τη συμπληρωματική υπερ-
πατριωτική και εθνοκεντρική (κατά 
τους ετεροπροσδιορισμούς της μεί-

ζονος κυβερνητικής συνιστώσας) 
ρητορική του κυβερνητικού εταί-
ρου, ότι το να ανοίγει κανείς θέμα-
τα αλυτρωτικά για τη Βόρειο Ήπει-
ρο ταιριάζει στην ακροδεξιά και όχι 
σε Ευρωπαίο επίτροπο. Προφανώς 
γνώριζαν από το ιστορικό των δη-
λώσεων του Χαν ότι εκκρεμότητα 
θεωρείται το Τσάμικο και όχι το Βο-
ρειοηπειρωτικό και, επομένως, η 
κριτική για ενδεχόμενη ενθάρρυν-
ση από τον επίτροπο, αρμόδιο για 
την Ευρώπη των «περιφερειών», 
της επέκτασης των ελληνικών συ-
νόρων προς βορράν δεν θα είχε νό-
ημα.

Το χουι όμως του δόκτορος Χαν, 
άλλα να δηλώνει και άλλα να εννο-
εί, έχει βαθύτερες ρίζες και προη-
γείται χρονικά της ιδιότητάς του ως 
επιτρόπου. Το ίδιο ισχύει και για την 
εμμονή του με την απροσδιοριστία 
των συνόρων ή των ορίων. Δεν είναι 
άλλωστε ο μόνος που παίζει με την 
απόσταση ανάμεσα σε αυτά που λέ-
γονται και σε αυτά που εννοούνται. 
Το μετάλλιο αριστείας στο άθλη-
μα αυτό το κατέχουν σταθερά οι συ-
μπαθείς παπατζήδες. Όταν έγραφε 
τη διδακτορική του διατριβή (“Die 
Perspektiven der Philosophie heute 
- dargestellt am Phänomen Stadt”) 
στο πανεπιστήμιο της Βιέννης, δεν 
ήταν λίγοι οι ομότεχνοί του που εί-
χαν ασκήσει δριμύτατη κριτική για 
την εκ μέρους του παραβίαση κα-
νόνων ακαδημαϊκής δεοντολογί-
ας που είχαν σχέση με ανεξήγητες 
κειμενικές συμπτώσεις μεταξύ σε-
λίδων της διατριβής του και σελίδων 
από εργασίες άλλων. Οι πιέσεις στο 
πανεπιστήμιο της Βιέννης να κατα-
πιαστεί με τη διερεύνηση των καταγ-
γελιών για λογοκλοπή έγιναν εντο-
νότερες μετά την αποκάλυψη της πε-
ρίπτωσης του Βαυαρού πολιτικού 
Καρλ-Τέοντορ τσου Γκούτενμπεργκ. 
Όμως ο Χαν στάθηκε πιο τυχερός 
από τους Γερμανούς ομοτέχνους 
του. Το πανεπιστήμιο της Βιέννης 
ανέθεσε σε άλλο πανεπιστήμιο, και 
συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο της 
Ζυρίχης, τη σύνταξη πραγματογνω-
μοσύνης για την υπόθεση. Το πόρι-
σμα, που για αρκετό καιρό κρατήθη-
κε μυστικό από το πανεπιστήμιο της 
Βιέννης, δεν καταλόγιζε στον συγ-
γραφέα της διατριβής πρόθεση αντι-
γραφής, αν και δεχόταν ότι ορισμένα 
σημεία της δίνουν την εντύπωση ότι 
πρόκειται για αντιγραφή. Αντίστοιχη 
υπήρξε και η σφοδρή κριτική μελών 
της πανεπιστημιακής κοινότητας της 

Βιέννης, που θεώρησαν ότι η Ζυρί-
χη, αντί να ελέγξει τη διατριβή, ξέ-
πλυνε τον συγγραφέα της που ήδη 
διένυε το πρώτο στάδιο της πολιτι-
κής του σταδιοδρομίας. Αποτέλεσμα: 
μηδέν εις το πηλίκον, ο δρα Χαν είχε 
ήδη γίνει Επίτροπος όταν πήραν δη-
μοσιότητα το πόρισμα και οι κριτικές 
στο πόρισμα.

Είναι άραγε τα σύνορα μεταξύ 
Ελλάδας και Αλβανίας τόσο απροσ-
διόριστα όσο τα όρια μεταξύ του λό-
γου του δρ. Χαν στη διατριβή του και 
του λόγου των πηγών από τις οποί-
ες άντλησε;

Σε αντίθεση, λοιπόν, με τους Γερ-
μανούς πολιτικούς, κατόχους διδα-
κτορικού τίτλου, μεταξύ των οποίων 
και η στενή συνεργάτιδα της Μέρ-
κελ και υπουργός Παιδείας της χώ-
ρας, Ανέτε Σαβάν, που δεν μπόρε-
σαν να αποφύγουν το πικρό ποτή-
ριο και αναγκάστηκαν, κάτω από 
την πίεση της ακαδημαϊκής κοινότη-
τας και της κοινής γνώμης να εγκα-
ταλείψουν τίτλο, πόστο και καριέ-
ρα, ο επίτροπος διεύρυνσης τα κα-
τάφερε μια χαρά. Διότι αυτό που για 
τον Γκούτενμπεργκ και τη Σαβάν θε-
ωρήθηκε από τους εκεί ελεγκτές, 
μέλη της επιτροπής δεοντολογίας, 
τεκμήριο ακαδημαϊκής απάτης, και 
συγκεκριμένα ότι μετέφεραν στις δι-
ατριβές τους αυτούσιο κείμενο άλ-
λων συγγραφέων, χωρίς να προσ-
διορίσουν τα όρια μεταξύ τους δι-
κού τους και του ξένου προϊόντος, 
στην περίπτωση του Χαν θεωρήθη-
κε απλώς τεκμήριο λησμοσύνης: το 
παιδί, το 1987, είχε ξεχάσει να βάλει 
εισαγωγικά στην αρχή και στο τέλος 

των παραθεμάτων από ξένες πη-
γές που υπάρχουν στη διδακτορική 
του διατριβή. Επομένως η κειμενι-
κή σύμπτωση δεν εμπεριείχε πρόθε-
ση εξαπάτησης, αλλά ήταν αποτέλε-
σμα «τσαπατσουλιάς». Άλλα λοιπόν 
έγραφε και άλλα εννοούσε. Έγραφε 
σελίδες που κάθε καλόπιστος ανα-
γνώστης θα θεωρούσε ότι διαβάζει 
ιδέες του συγγραφέα, ενώ ο συγ-
γραφέας, όταν έγραφε τις ιδέες αυ-
τές, εννοούσε ότι παραθέτει κείμενο 
από πηγές.

Ακόμη και η απαλλακτική για τον 
συγγραφέα της διατριβής πραγματο-
γνωμοσύνη του πανεπιστημίου της 
Ζυρίχης του καταλογίζει «απροσ-
διοριστία ορίων» μεταξύ του δι-
κού του κειμένου και των κειμένων 
από τις πηγές. Είναι άραγε τα σύνο-
ρα μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας 
τόσο απροσδιόριστα όσο τα όρια με-
ταξύ του λόγου του δρα Χαν στη δι-
ατριβή του και του λόγου των πη-
γών από τις οποίες άντλησε; Για το 
δεύτερο έχει αποφανθεί, όπως είπα-
με, η πολύ ευνοϊκή για τον επίτρο-
πο πραγματογνωμοσύνη του πανε-
πιστημίου της Ζυρίχης. Για το πρώ-
το, ο επίτροπος εύχεται οι πεφωτι-
σμένες ηγεσίες των δύο χωρών να 
υπερβούν σκουριασμένες βαλκανι-
κές νοοτροπίες και να δείξουν πο-
λιτικό ανάστημα. Εννοείται ότι ο αλ-
βανικός εθνικισμός που ξεπήδησε 
μέσα από τα κομμουνιστικά χαλά-
σματα και περιφέρεται σήμερα στα 
διδακτικά εγχειρίδια όλων των σχο-
λείων της γειτονικής χώρας, δημι-
ουργώντας αλυτρωτικές συνειδή-
σεις, είναι εξευγενισμένη βαλκανι-

κή νοοτροπία.
Αν μας διδάσκει κάτι αυτή η 

ιστορία, είναι ότι δεν τη σκαπουλά-
ρουν μόνο στην Ελλάδα μέλη της 
academia που «ξεχνούν» στις δι-
δακτορικές τους διατριβές ή τα βι-
βλία τα εισαγωγικά και τις πηγές και 
πιάνονται «με τη γίδα στον πλάτη», 
όπως λέμε στη βουκολική ηπειρώ-
τικη διάλεκτο. Φαίνεται ότι τη σκα-
πουλάρουν και κάποιοι στην κυρί-
ως Εσπερία, όταν οι συγκυρίες εί-
ναι ευνοϊκές για τη συγκάλυψη. Και 
στις δύο περιπτώσεις λαμπρές κα-
ριέρες περιμένουν τους παραβάτες, 
ορθόδοξους, προτεστάντες και κα-
θολικούς, με το σκεπτικό «ουδείς 
αναμάρτητος». Είναι κι αυτό μια μι-
κρή παρηγοριά να ξέρεις ότι ούτε 
οι αντιγραφές, ούτε η συγκάλυψή 
τους, αλλά ούτε και οι λαμπρές στα-
διοδρομίες μετά από μια επιτυχημέ-
νη συγκάλυψη είναι αποκλειστικά 
ελληνικές ή βαλκανικές ιδιαιτερό-
τητες, όπως λανθασμένα πιστεύε-
ται. Διότι υπάρχουν μάγκες και πα-
πατζήδες και στην καρδιά της Εσπε-
ρίας. Και μιλούν για Τσάμικο και για 
ανασχεδιασμό των συνόρων. Επε-
κτείνοντας κάπως τον συλλογισμό 
του Σημίτη, αν και αυτός τότε έβλε-
πε την Ευρώπη ως θετικό μέτρο σύ-
γκρισης για την οπισθοδρομική Ελ-
λάδα, θα μπορούσε κανείς να πει 
«αυτή είναι η Ευρώπη…». Όταν έχει 
επιτρόπους που άλλα λένε και άλλα 
εννοούν, αλλά κάθε φορά το σφάλ-
μα έχει συγκεκριμένο προσανατολι-
σμό και στόχο...

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Restructuring of borders»…
Για τις δηλώσεις Χαν περί αλλαγής συνόρων Ελλάδας-Αλβανίας

Του Θανάση Γκότοβου Δεν είναι η πρώτη φορά που 

ο επίτροπος Χαν άλλα λέει 

και άλλα εννοεί. Υπάρχει 

το προηγούμενο του 

2016, όπου δήλωνε ότι 

η Επιτροπή ενθαρρύνει 

την εντατικοποίηση των 

συνομιλιών μεταξύ 

εκπροσώπων των δύο χωρών 

για τη διευθέτηση εκκρεμών 

ζητημάτων, όπως η ΑΟΖ, το 

μειονοτικό και το …Τσάμικο.

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/plagiatsverdacht-gegen-eu-kommissar-buckeln-vor-dem-minister-a-749961.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/uni/plagiatsverdacht-gegen-eu-kommissar-buckeln-vor-dem-minister-a-749961.html
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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η «οικονομία του διαμοιρα-
σμού» ορίζεται από τους Μπό-
στμαν και Ρότζερς ως «εκείνο το 
οικονομικό σύστημα που βασί-
ζεται στην κοινή χρήση αγαθών 
και υπηρεσιών  δωρεάν ή έναντι 
αμοιβής,  μεταξύ ομότιμων ιδιω-
τών» και εντάσσεται στο πλαίσιο 
της «συνεργατικής οικονομίας», 
σύμφωνα με σχετική γνωμοδό-
τηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών (ΕΕ C51/10-
2-2016). Η δωρεάν χρήση ήτοι 
«οικονομία της δωρεάς», αφορά 
σε μη κερδοσκοπικές συναλλα-
γές ενώ οι κερδοσκοπικές δρα-
στηριότητες,  συνδέονται με τη 
λειτουργία διαδικτυακών πλατ-
φορμών υπό την κατοχή ιδιω-
τών-επενδυτών.

Σ 
τον τομέα των καταλυ-
μάτων, σχετικές πλατ-
φόρμες είναι οι: Airbnb, 
Rentalia, Homeaway, 

Couchsurfing, Bedycasa, στις οποί-
ες εγγράφονται ιδιοκτήτες ακινήτων 
για προσωρινό διαμοιρασμό δω-
ματίων, σπιτιών, ακόμα και ξενώ-
νων, πανσιόν και τουριστικών κα-
ταλυμάτων. Στον τομέα των μεταφο-
ρών, αντίστοιχες πλατφόρμες είναι 
οι: Blablacar, Umcoche, Liftshare, 
Karzoo, στις οποίες είναι δυνατή η 
εγγραφή ιδιοκτητών ΙΧ διατεθει-
μένων να μοιραστούν με άλλους 
τις ελεύθερες θέσεις των οχημάτων 
τους στα ταξίδια εντός και εκτός των 
πόλεων. Η Uber είναι μια αντίστοι-
χη πλατφόρμα η οποία, εκτός του δι-
αμοιρασμού των οχημάτων, προτεί-
νει και υπηρεσίες μετακινήσεων με 
προσφυγή σε επαγγελματίες οδη-
γούς. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής, ο παγκόσμι-
ος όγκος συναλλαγών που αντιστοι-
χούν στο κερδοσκοπικό κομμάτι 
της «οικονομίας του διαμοιρασμού» 
ήταν, το 2013, 3,5 δισ. $ για να ξεπε-
ράσει σε μόλις 5 χρόνια τα 30 δισ. 
$, σημειώνοντας μέση ετήσια αύξη-
ση 25%!

Τα βασικά ζητήματα  που ανα-
κύπτουν απ’ αυτή την ταχεία επέ-
κταση του εν λόγω οικονομικού μο-
ντέλου αφορούν  στη διασφάλιση 
των εργασιακών δικαιωμάτων, την 
απόδοση των φορολογικών εσόδων 
στις κρατικές αρχές, τον βαθμό κα-
ταστρατήγησης της εθνικής νομοθε-

σίας, δεδομένης της απουσίας σχε-
τικών ευρωπαϊκών ή και διηπειρω-
τικών ρυθμίσεων, αφού πολλές από 
τις παραπάνω πλατφόρμες έχουν 
την έδρα τους στις ΗΠΑ. 

Αποτελεί όμως το συγκεκριμένο 
μοντέλο «συνεργατική οικονομία»; 
Η Airbnb, όταν ξεκίνησε στις ΗΠΑ 
το 2008, διαφήμιζε μια πλατφόρμα 
όπου θα μπορούσε κάποιος συντα-
ξιούχος, άνεργος ή απλός άνθρω-
πος που ήθελε να συμπληρώσει το 
εισόδημά του, να εκμισθώσει ένα 
κενό δωμάτιο του σπιτιού του μοι-
ραζόμενος την ταξιδιωτική εμπειρία 
με έναν επισκέπτη στην πόλη του. 
Σήμερα στο Λονδίνο ένας ιδιώτης 
νοικιάζει μέσω του Airbnb 881 ιδι-
οκτησίες που του αποφέρουν έσοδα 
15,6 εκατ €, …ακόμα και στη «σοσι-
αλιστική» Αβάνα κάποιος ιδιώτης 
εκμισθώνει 132 σπίτια εισπράττο-
ντας 6,9 εκατ. $.

Στην Ελλάδα, μέσα σε λίγους 
μήνες, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ανεξάρτητης υπηρεσίας inside 
Airbnb, το 44% των αγγελιών αφο-
ρούν πολλαπλές καταχωρήσεις από 
έναν ιδιώτη, με πρώτη στη λίστα την 
εταιρεία EasyBnB που ειδικεύε-
ται στην εξυπηρέτηση ιδιωτών που 
ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν το 
ακίνητό τους. 

Το λόμπι της Aibnb στις Βρυ-
ξέλλες ξόδεψε 500.000€ σε μόλις 
δύο χρόνια, επιτυγχάνοντας σημα-
ντικές υποχωρήσεις, όπως φαίνεται 
στο ψήφισμα της 15ης Ιουνίου 2017 
του Ευρωκοινοβουλίου, το οποίο 
«καταδικάζει τους κανόνες που επι-
βάλλουν ορισμένες δημόσιες αρχές 
για τον περιορισμό της προσφοράς 
τουριστικών καταλυμάτων μέσω 
της συνεργατικής οικονομίας». Η 
εταιρεία έφτασε μάλιστα στο σημείο 
να καταγγείλει τις διοικήσεις πόλε-
ων όπως της Βαρκελώνης, του Βε-
ρολίνου, του Παρισιού και του Άμ-
στερνταμ για μέτρα που θέσπισαν 
παραβιάζοντας τους κανόνες της 
ελεύθερης αγοράς, παραπέμποντάς 
τες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο!  

Η «ριζοσπάστρια» δήμαρχος 
της Βαρκελώνης Άντα Κολάου 
μαζί με μέτρα για την υποστήριξη 
νοικοκυριών που πλήττονται από τη 
φτώχεια και την ανεργία, ανέστειλε 
τη βραχυχρόνια εκμίσθωση σε όλο 
το ιστορικό κέντρο της πόλης, ενώ 
από το 2015 έπαψαν να εκδίδονται 
νέες τουριστικές άδειες. Στο Παρί-
σι, η δυνατότητα ενοικίασης περιο-
ρίστηκε στις 120 μέρες το χρόνο και 

καθιερώθηκε το μητρώο κατοικιών 
με αυστηρές προδιαγραφές εγγρα-
φής στη σχετική πλατφόρμα, ενώ 
στο Άμστερνταμ ο χρόνος ενοικία-
σης δεν ξεπερνάει τις 60 μέρες τον 
χρόνο.

Το Βερολίνο απαγόρευσε τις 
νέες άδειες, επιστρέφοντας 8.000 
σπίτια στην εγχώρια αγορά κατοι-
κίας, με την Ένωση Γερμανών ξε-
νοδόχων να δηλώνει σχετικά με τις 
κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε: 
«…το παρόν νομικό κενό αποβαίνει 
εις βάρος των ενοικιαστών, των  κα-
τοίκων και φορολογούμενων, ενώ 
στρεβλώνει τον ανταγωνισμό εις βά-
ρος της υπέρμετρα ρυθμιζόμενης 
βιομηχανίας των ξενοδοχείων».

Στις παραπάνω πόλεις η εμπει-
ρία της επέκτασης του Airbnb και 
της αύξησης των τουριστικών ροών 
είχε παντού τα ίδια αποτελέσματα: 
δραματική αύξηση των ενοικίων 
για τις μακροχρόνιες μισθώσεις, πε-
ριορισμό στη διάθεση σπιτιών προς 
ενοικίαση με αρνητικές επιπτώσεις 
σε φοιτητές, μετακινούμενους και 
εποχικά εργαζομένους, ηχορύπαν-
ση σε ώρες κοινής ησυχίας,  αλλοί-
ωση της τοπικής-πολιτιστικής ταυ-
τότητας των πόλεων. 

Στην Ελλάδα, που τα μνημόνια 
έχουν καταστήσει τη χώρα «προτε-
κτοράτο», έρμαιο των κερδοσκοπι-
κών τάσεων της παγκόσμιας οικονο-
μίας, κι όπου οι δήμαρχοι της πρω-
τεύουσας και συμπρωτεύουσας συ-
μπεριφέρονται περισσότερο σαν 
επιχειρηματίες–μάνατζερ  παρά σαν 
θεματοφύλακες του πολιτιστικού-
ιστορικού αποθέματος και των συλ-
λογικών δημόσιων αγαθών, το μέλ-
λον προβλέπεται δυσοίωνο. 

Την ώρα που ο κος Καμίνης 
επιχαίρει που το 2018 η πόλη θα 
σπάσει το ρεκόρ των 5 εκατομμυ-
ρίων τουριστών, μόνο στο κέντρο 
της Αθήνας ο αριθμός των προς εκ-
μίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb 
έχει φτάσει τα 5.127, ενώ πριν από 
9 μήνες δεν ξεπερνούσαν τις 2.500. 
Ένα ανακαινισμένο διαμέρισμα 
80τμ στην Πλάκα μπορεί ν’ αποδώ-
σει στον ιδιοκτήτη περί τα 2.000€/
μήνα, ποσό πολλαπλάσιο από τη 
συμβατική μίσθωση διαρκείας. 
Αποτέλεσμα:  η έξαρση των εξώσε-
ων και η μη ανανέωση των συμβο-
λαίων, βοηθούντος και του νέου θε-
σμικού πλαισίου, που διευκολύνει 
τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση  ακόμη 
και ελάχιστων οικονομικών εκκρε-
μοτήτων ή καθυστερήσεων. 

Αυτό που διαφαίνεται σύμφω-
να με τη διεθνή εμπειρία ως πρώ-
τη απάντηση στο Airbnb είναι το  
«Fair»bnb, μια πραγματικά συ-
νεργατική πλατφόρμα του Ευρω-
παϊκού Συνασπισμού Δράσης για 
το Δικαίωμα στη Στέγη.  Η διαφο-
ροποίηση του Fairbnb έγκειται: στη 
συλλογική ιδιοκτησία 
της πλατφόρμας και 
στον αποκλεισμό 
των  ανώνυ-
μων ιδι-
ω τ ώ ν 

–επενδυτών, στην επιστροφή του 
κέρδους στις τοπικές κοινωνίες και 
στις κοινότητες, στη συλλογική από-
φαση  των προγραμμάτων ενοικία-
σης με τη συμμετοχή της γειτονιάς ή 
της συνοικίας και, τέλος, στη διαφά-
νεια και στη λογοδοσία. 

Σύμφωνα με τον κ. Λάτελα, εκ-
πρόσωπο της Fairbnb, σε πρόσφα-
τη παρουσίαση του δικτύου στην 
Αθήνα: «Απαιτείται η διαμόρφω-
ση ενός εναλλακτικού τουριστικού 
μοντέλου σε τοπική κλίμακα, που 
να συνδυάζεται μ' έναν πραγματικό 
συνεργατισμό, όπου οι χρήστες της 
πλατφόρμας και οι κάτοικοι της γει-
τονιάς να συναποφασίζουν». 

Airbnb: «Η οικονομία του διαμοιρασμού»
οι ευρωπαϊκές πόλεις αναζητούν τρόπους να περιορίσουν το φαινόμενο Airbnb

Του Νίκου Ντάσιου

“
το λόμπι της Aibnb 

στις Βρυξέλλες ξό-

δεψε 500.000€ 

σε μόλις δύο χρό-

νια, επιτυγχάνοντας 

σημαντικές υποχω-

ρήσεις, όπως φαίνε-

ται στο ψήφισμα του 

Ευρωκοινοβουλίου, 

το οποίο «καταδικά-

ζει τους κανόνες που 

επιβάλλουν ορισμέ-

νες δημόσιες αρχές 

για τον περιορισμό 

της προσφοράς του-

ριστικών καταλυμά-

των μέσω της συνερ-

γατικής οικονομίας».

Mόνο στο κέντρο της Αθήνας ο αριθμός των προς εκμίσθωση ακινήτων μέσω Airbnb έχει 
φτάσει τα 5.127, ενώ πριν από 9 μήνες δεν ξεπερνούσαν τις 2.500. 
Αποτέλεσμα: η έξαρση των εξώσεων και η μη ανανέωση των συμβολαίων, βοηθούντος 
και του νέου θεσμικού πλαισίου που διευκολύνει τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση ακόμη και 
ελάχιστων οικονομικών εκκρεμοτήτων ή καθυστερήσεων. 



Αριθμός φύλλου 145      ΣΑΒΒΑΤΟ 21 Ιουλίου 2018 11

Τη δεκαετία του ’80 ο φόβος μας ήταν να μη 
μετατραπούμε σε γκαρσόνια των Ευρωπαί-
ων, το 2018 ο τρόμος είναι να μην μας πετά-
ξουν από τα σπίτια μας οι τουρίστες! Το φαι-
νόμενο της βραχυχρόνιας μίσθωσης κατοι-
κίας (airbnb) λαμβάνει χαρακτηριστικά αλ-
λοίωσης του κέντρου της Αθήνας και σε μι-
κρότερο ποσοστό σε άλλα αστικά κέντρα και 
τουριστικά νησιά. 

Σ 

την Αθήνα, μόνο στην πλατφόρμα 
της airbnb έχουν τοποθετηθεί για 
βραχυχρόνια μίσθωση περισσότε-
ρα από 5.127 διαμερίσματα, σύμ-

φωνα με στοιχεία του Μαρτίου. Σήμερα θα εί-
ναι πολλά περισσότερα. Το σύνολο των σπι-
τιών τα οποία είναι τοποθετημένα σε αυτή και 
σε άλλες πλατφόρμες του ίδιου τύπου (ξεπερ-
νούν τις 50), υπολογίζονται μεταξύ 12.000 
και 14.000. Οι κλίνες που διατίθενται μέσω 
αυτής της μορφής μίσθωσης φτάνουν σχεδόν 
τις 40.000 και έχουν ξεπεράσει τις κλίνες που 
διαθέτουν τα ξενοδοχεία της Αθήνας (όλη η 
Αττική δεν διαθέτει περισσότερες από 59.000 
ξενοδοχειακές κλίνες). Η πληρότητα των δι-
αμερισμάτων που ενοικιάζονται με αυτό τον 
τρόπο ξεπερνά το 77%, χωρίς να υπολογίζο-
νται ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, που η πληρό-
τητα θα ανέβει περισσότερο. Σε ορισμένες πε-
ριοχές τριγύρω από την Ακρόπολη, η πληρό-
τητα αγγίζει ποσοστά κοντά στο 95% (Κουκά-
κι, Πλάκα 95% και Ζάππειο 98%). 

Χρυσοφόρες δουλειές αν αναλογιστούμε 
και το ύψος του αντιτίμου ανά διανυκτέρευση 
που καταβάλλουν οι τουρίστες. Ξεκινάμε από 
χαμηλές τιμές σε υποβαθμισμένες περιοχές, 
όπως η Κυψέλη και Εξάρχεια (35 με 40 ευρώ 
την βραδιά), το αντίτιμο ανεβαίνει σε περιοχές 
όπως ο Κεραμεικός στα 55 ευρώ και μπορεί 
να φτάσει στα 150-200 ευρώ την βραδιά πέριξ 
της Ακρόπολης, αρκεί ο ιερός βράχος να φαί-
νεται από ένα παραθυράκι. 

Το φαινόμενο άρχισε να λαμβάνει ανεξέ-
λεγκτες διαστάσεις από όταν ρίχτηκαν στην 
αγορά οι Κινέζοι. Αυτοί, αγοράζοντας ακίνη-
τη περιουσία αξίας 250.000 ευρώ στην Ελ-
λάδα (που είναι το χαμηλότερο όριο στην Ευ-
ρώπη), μπορούν να λάβουν άδεια παραμονής 
στη χώρα. Ουσιαστικά ανοίγουν γι’ αυτούς οι 
πύλες της Ευρώπης. Περισσότεροι από 2.000 
Κινέζοι έχουν λάβει τη συγκεκριμένη βίζα σε 
διάστημα 2-3 ετών και προέρχονται είτε από 
την  μεσαία τάξη της Κίνας, που αναζητά έναν 
πιο χαλαρό προορισμό για να ζήσει, από την 
απολυταρχική Κίνα, είτε μεγάλες εταιρείες 
που αγοράζουν ολόκληρες πολυκατοικίες. 
Στο Κουκάκι, στα Εξάρχεια και σταδιακά και σε 
άλλες περιοχές του ευρύτερου κέντρου αγο-
ράζουν πολυκατοικίες ή και ολόκληρα τετρά-

γωνα, τα ανακαινίζουν και εν συνεχεία τα βά-
ζουν στις πλατφόρμες ενοικίασης. Την ίδια τα-
κτική ακολουθούν Ισραηλινοί, αλλά και Ρώ-
σοι.  

Αυτά τα 14.000 σπίτια (και τα εκατοντάδες 
που ετοιμάζονται), που μετατράπηκαν σε χα-
ριτωμένα διαμερίσματα για τουρίστες, δεν ξε-
φύτρωσαν σαν τα μανιτάρια το 2017. Πριν λά-
βουν αυτήν τη μορφή συνήθως ενοικιάζο-
νταν από κάποιον νεόπτωχο Έλληνα που στα 
χρόνια της μεγάλης κρίσης της ιδιοκτησίας 
(2010-2017) στήριξαν τους ιδιοκτήτες. Τώρα 
που καιροσκοπικά, γιατί, σύμφωνα με τη γε-
νική γραμματέα του Συλλόγου Μεσιτών Αθη-
νών-Αττικής, Μίνα Χαρμπαλή1, το φαινόμενο 
δεν θα κρατήσει πάνω από 2-3 χρόνια, ξεσπι-
τώνονται αφού πρώτα έχει φτιαχτεί ένα νομι-
κό σύστημα κομμένο και ραμμένο στα μέτρα 
των ιδιοκτητών. 

Το πρόβλημα στέγης για Αθηναίους πε-
ριορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων, 
φοιτητών κ.λπ., στις περιοχές πέριξ του κέ-
ντρου (Ιλίσια, Παγκράτι, Νέος Κόσμος, Πατή-
σια κ.ά.), που παραδοσιακά τα ενοίκια παρέ-
μεναν χαμηλά γιγαντώνεται. Σύμφωνα με την 
κ. Χαρμπάλη, «ένα δυάρι στα Ιλίσια που είχε 
300-350 ευρώ, τώρα μισθώνεται με 500 και 
600 ευρώ. Ένα μέσο δυάρι διαμέρισμα στους 
Αμπελόκηπους, πριν από δυο χρόνια είχε 
150-200 ευρώ. Αυτή τη στιγμή ενοικιάζεται 
400-500, αν είναι επιπλωμένο και σε καλή 
κατάσταση». Πέρα από εκείνους που ξεσπι-
τώνονται όλο και περισσότεροι ζουν με το άγ-
χος μήπως κάποια μέρα ο ιδιοκτήτης τους που 
ενοικιάζουν αποφασίσει να μεταβληθεί σε 
«ξενοδόχο» ή, ακόμα χειρότερα, πουλήσει 
το σπίτι σε κάποιον ξένο, που θέλει να το με-

1 Γιώργος Αλεξάκης, «Το Airbnb αλλάζει τον κοινω-
νικό χάρτη της Αθήνας», http://www.penna.gr

τατρέψει σε ενοικιαζόμενη κατοικία για του-
ρίστες. 

Πρόβλημα αντιμετωπίζουν και οι ξενοδό-
χοι, γιατί, ενώ αυτοί αντιμετωπίζουν ένα πολύ 
σκληρό φορολογικό σύστημα, οι «αετονύχη-
δες» των πλατφορμών ενοικίασης δεν πλη-
ρώνουν καθόλου φόρο και οι στοιχειώδεις 
συνθήκες ασφαλείας, που εξασφαλίζει ακό-
μα το χειρότερο ξενοδοχείο της Αθήνας, π.χ. 
να διαθέτει πυροσβεστήρες και σκάλα διαφυ-
γής, για τους «αετονύχηδες» δεν είναι αυτο-
νόητο γεγονός. 

Στην ζούγκλα ανομίας που έχει διαμορφω-
θεί διαχρονικά στην Ελλάδα, αλλά με αυξημέ-
νη τάση τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνη-
σης Σύριζα, το airbnb είναι το πιο σύγχρονο 
φαινόμενο που απειλεί να διαλύσει εντελώς 
το ιστορικό και ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. 
Οι προηγούμενες δεκαετίες έστρεψαν τα με-
σοστρώματα που ζούσαν στο κέντρο της Αθή-
νας στα προάστια, διαμορφώνοντας μια τερα-
τούπολη τσιμέντου που κατοικείται από σχε-
δόν πέντε εκατομμύρια κατοίκους, ενώ ήταν 
πρωταρχική ανάγκη η αποκέντρωση της Αθή-
νας. Τώρα το Κέντρο απειλείται να νεκρώσει 
από Έλληνες κατοίκους και να μετατραπεί σε 
ένα χώρο διαμονής τουριστών. Μπορούμε να 
φανταστούμε το ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
να μετατραπεί σε ένα διευρυμένο νησί του Αι-
γαίου ή του Ιονίου για Ευρωπαίους και Ασιά-
τες τουρίστες;

Το airbnb δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. 
Πριν από εμάς πολλές ευρωπαϊκές πόλεις 
υπέστησαν τις αρνητικές επιδράσεις και ήδη 
παίρνουν μέτρα περιορισμού του. Στη Μαγιόρ-
κα, η δημοτική αρχή το απαγόρευσε εντελώς. 
Στον ίδιο δρόμο κινούνται και άλλες ισπανι-
κές πόλεις που έχουν πληγεί (Βαλένθια, Σε-
βίλλη, Μαδρίτη κ.ά.). Σε Παρίσι, Βερολίνο, 

Άμστερνταμ υπάρχει ποσόστωση σχετικά με 
τα πόσα σπίτια σε κάθε γειτονιά μπορούν να 
ενταχθούν σε καθεστώς βραχύβιας μίσθω-
σης. Ενώ είναι κοινός τόπος ότι αυτά τα δια-
μερίσματα δηλώνονται, φορολογούνται και 
ακολουθούν στοιχειώδες κανόνες ασφαλεί-
ας. Στην Ελλάδα τίποτα από όλα αυτά δεν γί-
νεται, ενώ συζητιούνται εδώ και χρόνια, γιατί, 
απλώς η κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για την 
τύχη της χώρας της, όπως και σε τόσα άλλα 
ζητήματα. Αρκείται στο ότι χιλιάδες φίλοι της 
ιδιοκτήτες, μηχανικοί και άλλοι βρήκαν έναν 
εύκολο τρόπο πρόσκαιρου πλουτισμού. 

         ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Το Airbnb καταστρέφει την Αθήνα
το airbnb διώχνει από το κέντρο τους Αθήνας τους νεόπτωχους Έλληνες 

Του Γιάννη Ξένου Οι 15 περιοχές με τα 
περισσότερα Airbnb

1. Πλάκα - 681
2. Μουσείο, Εξάρχεια, Νεάπολη 

- 499
3. Κουκάκι - 343
4. Νέος Κόσμος - 315
5. Παγκράτι - 296
6. Αμπελόκηποι - 269
7. Αγ. Κων/νος, Πλ. Βάθης - 220
8. Κολωνάκι - 202
9. Πλατεία Αττικής - 202
10. Ακρόπολη - 166
11. Θησείο - 152
12. Κεραμεικός - 149
13. Παναθηναϊκό Στάδιο - 142
14. Πετράλωνα - 135
15. Κυψέλη - 125

*Στοιχεία από insideairbnb/
HuffPost Greece

στην ζούγκλα ανομίας που έχει διαμορφωθεί διαχρονικά στην Ελλάδα, αλλά με 

αυξημένη τάση τα τελευταία χρόνια της διακυβέρνησης σύριζα, το airbnb είναι το 

πιο σύγχρονο φαινόμενο που απειλεί να διαλύσει εντελώς το ιστορικό και 

ευρύτερο κέντρο της Αθήνας. 

http://insideairbnb.com/
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ατ’ αρχάς, ο χώρος αυτός, 
που βρίσκεται στον 6ο όρο-
φο, είχε σημαντικά πολεο-

δομικά προβλήματα, δεδομένου ότι 
δεν διαθέτει κλιμακοστάσιο. Αυτό 
όμως δεν μπορεί να το αντιληφθεί 
όποιος εισέρχεται στον χώρο από το 
ασανσέρ, διότι υπάρχει μία σκάλα 
από τον 8ο έως τον 5ο όροφο, που δη-
μιουργεί την εντύπωση ύπαρξης κλι-
μακοστασίου, αλλά, από τον 5ο και 
μετά, όχι μόνο διακόπτεται, αλλά βρί-
σκεται κανείς μπροστά σε ένα κλει-
δωμένο, πολυώροφο γκαράζ, το 
οποίο δεν διαθέτει εσωτερική σκάλα 
παρά μόνο ράμπα ανόδου και καθό-
δου αυτοκινήτων. 

Έτσι, όταν, τον Νοέμβριο του 
2012, ενοικιάσαμε τον χώρο, που 
ανήκει στον κ. Νικόλαο Παράσχη, ο 
οποίος τον έχει κληρονομήσει από 
την εταιρεία «ΣΚΑΠΑΝΕΑΣ», που είχε 
δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερα επί δι-
κτατορίας (και στην οποία φέρεται ότι 
συμμετείχε και ο πατέρας του σημε-
ρινού πρωθυπουργού, Αλ. Τσίπρα), 
δεν μπορούσαμε να φανταστούμε 
αυτήν τη σημαντική έλλειψη. Έλλει-
ψη που αποτελεί κατάφωρη παραβί-
αση και των στοιχειωδέστερων πο-
λεοδομικών κανονισμών και διατά-
ξεων. Και όμως, στο συγκεκριμένο 
κτήριο, συνέχιζαν επί πολλά χρόνια 
να ενοικιάζονται οι τρεις όροφοι (6ος, 
7ος και 8ος ), κατά απόλυτη παράβαση 
των νόμων και της κοινής λογικής. 
Μάλιστα, πριν ενοικιάσουμε εμείς 
τον 6ο όροφο, στον χώρο στεγαζόταν 
τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και σε αυτόν πηγαινοέρχονταν καθη-
μερινά εκατοντάδες φοιτητές! 

 Αφού επανειλημμένα καλέσα-
με τον ιδιοκτήτη να λύσει με κάποιο 
τρόπο το ζήτημα, ακόμα και με κατα-
σκευή πρόσθετης εξωτερικής σκά-
λας στον ακάλυπτο χώρο του κτηρί-
ου, του ζητήσαμε, με εξώδικο, στις 
06/03/2015, τη μείωση του μισθώ-
ματος, αναφέροντας μία σειρά λό-
γων εκ των οποίων οι δύο σημαντι-
κότεροι ήταν: 

Πρώτον, η ραγδαία επιδείνω-
ση των οικονομικών της χώρας, που 
έχει επίδραση σε όλα τα στρώματα 
του πληθυσμού. 

Δεύτερον, όπως ρητώς αναγρά-
φαμε στο εν λόγω εξώδικο: Η «έλ-
λειψη σκάλας εξόδου... δημιουργεί 
προβλήματα ασφαλείας, αλλά και 
οικονομικά». Αρχικώς, ο ιδιοκτήτης 
μας απάντησε με εξώδικο στο οποίο 
απέρριπτε τις αιτιάσεις μας και ισχυ-
ριζόταν ότι τις προβάλλαμε γιατί δεν 
θέλαμε να καταβάλουμε το ενοίκιο. 
Εν τούτοις, στις 23/09/2015, υπο-
χρεώθηκε να αποδεχτεί μείωση του 
ενοικίου κατά 400 ευρώ τον μήνα 
και συνεχίστηκε η μίσθωση. 

Τότε όμως ανέκυψε ένα νέο, κυ-
ριολεκτικά απίστευτο, ζήτημα. Ο Δή-
μος Αθηναίων έκανε ξαφνικά εμβα-
δομέτρηση του χώρου, το 2015, και 
απεδείχθη ότι, με ευθύνη προφανώς 
του ιδιοκτήτη και συνέργεια κρατι-
κών και δημοτικών αρχών, για να 
αποφεύγεται η πληρωμή δημοτικών 
τελών, οι προηγούμενοι χρήστες και 
μεγαλοενοικιαστές (από τον Σκαπα-
νέα, τη Μότορ Όιλ του Βαρδινογιάν-
νη, μέχρι το ΕΛΙΑΜΕΠ, με τελευταίο 
το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ) δήλω-
ναν ελάχιστα τετραγωνικά και έτσι 
κατέβαλλαν για δημοτικά τέλη ένα 
μηδαμινό ποσό. Ξαφνικά, λοιπόν, 
μετά από σαράντα χρόνια, «ξύπνη-
σαν» οι αρμόδιες υπηρεσίες, με τη 
δική μας παρουσία στον χώρο, και 
όχι μόνο «βρήκαν» το πραγματικό 
εμβαδόν του, αλλά μας επέβαλαν, 
εκτός από την αναδρομική καταβολή 
των αυξημένων δημοτικών τελών, 
και ένα τεράστιο πρόστιμο – σύνολο 
ποσού 9.023,36 €, ενώ παράλληλα 
τα δημοτικά τέλη αυξήθηκαν δραμα-
τικά. Και, προφανώς, δεν απαίτησαν 
ούτε ένα ευρώ από τους προηγούμε-
νους χρήστες που εξαπατούσαν συ-
στηματικά τον Δήμο. Έτσι άρχισε ένας 
νέος κύκλος διαμαχών και διαπλη-
κτισμών, διότι εμείς ζητούσαμε του-
λάχιστον την καταβολή του μισού πο-
σού από τον ιδιοκτήτη. Τελικώς δε, 

μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ 
μας, συμφωνήθηκε, στα τέλη Μαρ-
τίου του 2017, η ανάληψη από αυτόν 
του μισού ποσού, δηλαδή 4.511,68€, 
το οποίο θα συμψηφιζόταν με ενοί-
κια εκ μέρους μας. Και εμείς συμφω-
νήσαμε να καταβάλουμε, μέχρι τα 
τέλη Ιουλίου 2107, όποιο ποσό ενοι-
κίων υπολειπόταν. Πράγμα το οποίο 
και κάναμε. 

Η εισβολή των Airbnb
Όμως δεν είχαμε υπολογίσει δύο σο-
βαρούς παράγοντες. Ο πρώτος αφο-
ρά την εισβολή των ενοικιαζόμε-
νων δωματίων για τουρίστες (άλλως 
airbnb). Έτσι, ήρθαμε σε σχετική δι-
αμάχη με τον νέο ενοικιαστή του 8ου 
ορόφου, ο οποίος δημιούργησε τις 
ενοικιαζόμενες κατοικίες αλλάζο-
ντας τη χρήση του κτηρίου και προ-
σφύγαμε στην πολεοδομία και στην 
αστυνομία η οποία και συνέλαβε τον 
κ. Μάριο Κόνιο, ενοικιαστή του 8ου 
ορόφου. «Παραδόξως» δε, η σχε-
τική διαμάχη έλαβε χώρα στα τέλη 
Ιουνίου-αρχές Ιουλίου του 2017, δη-
λαδή λίγες ημέρες πριν ο ιδιοκτήτης 
Παράσχης προβεί αιφνιδιαστικά στις 
ενέργειες που ακολούθησαν, χρη-
σιμοποιώντας κατάλληλα ένα νομι-
κό σύστημα που λειτουργεί υπέρ των 
ιδιοκτητών και των μεγάλων συμφε-
ρόντων, ιδιαίτερα μετά τις αλλεπάλ-
ληλες τροποποιήσεις που ψηφίστη-
καν επί των ημερών της «φιλολα-
ϊκής» κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, το 
2017 και το 2018. 

Έτσι, χωρίς να γνωρίζουμε τίπο-
τε απολύτως, ΜΕΘΟΔΕΥΤΗΚΕ έξωσή 
μας από τον χώρο. Συγκεκριμένα, ο 
ιδιοκτήτης απέκρυψε ποσά που εί-
χαν ήδη καταβληθεί σε αυτόν και βε-
βαίως υπαναχώρησε από τη συμφω-
νία μας για καταβολή του μισού προ-
στίμου. Έτσι, ενώ, στις 27/7/2017, δεν 
χρωστούσαμε τίποτε στον ιδιοκτήτη, 
παρά έμενε μόνο ένα μέρος του προ-
στίμου, αντιμετωπίσαμε μέσα στο κα-
λοκαίρι μια διαταγή πληρωμής και 
έξωσης χωρίς καν να ερωτηθούμε 

Όπως ίσως έχει ήδη πληροφο-
ρηθεί ο αναγνώστης, αυτές τις 
ημέρες εκτυλίσσεται μία προ-
σπάθεια βίαιης έξωσης και κα-
ταστροφής του μοναδικού ίσως 
ανεξάρτητου και αυτόνομου 
χώρου πολιτιστικού και πολιτι-
κού προβληματισμού, του Κέ-
ντρου Πολιτικής και Πολιτι-
σμού «Ρήγας Βελεστινλής», στο 
Σύνταγμα, Ξενοφώντος 4. 

Σ 
την Ξενοφώντος 4 στε-
γάζονται το κίνημα ΑΡ-
ΔΗΝ, το ομώνυμο περι-
οδικό, που εκδίδεται από 

το 1996, η Εταιρεία Μελέτης Ελ-
ληνικού Πολιτισμού, με πρόεδρο 
τον ζωγράφο και καθηγητή Σωτή-
ρη Σόρογκα, και το περιοδικό που 
αυτή εκδίδει, ο νέος Λόγιος Ερμής 
–ένα από τα σημαντικότερα περιοδι-
κά επιστημονικού και φιλοσοφικού 
προβληματισμού– η μηνιαία εφη-
μερίδα Ρήξη, που εκδίδεται από 
το 2007, και οι Εναλλακτικές Εκ-
δόσεις, που έχουν ιδρυθεί το 1980 
και έχουν εκδώσει πάνω από 250 
τίτλους βιβλίων. 

Το σημαντικότερο ίσως είναι ότι, 
στον συγκεκριμένο χώρο, έχουν ορ-
γανωθεί, από τις αρχές του 2013 μέ-
χρι σήμερα, εκατοντάδες εκδηλώ-
σεις, με επιφανείς ομιλητές όπως 
o ακαδημαϊκός Κων/νος Δεσπο-
τόπουλος, ο πρ. πρύτανης Γιώργος 
Κοντογιώργης, ο καθηγητής Μι-
χάλης Μερακλής, ο καθηγητής και 
μέλος του ΕΣΡ, Βασίλειος Καραπο-
στόλης, οι καθηγητές π. Γεώργιος 
Μεταλληνός, Ερατοσθένης Καψω-
μένος, Αθανάσιος Γκότοβος, Ιωάν-
να Τσιβάκου, Χαρίκλεια Τσοκανή, 
οι καθηγητές και συγγραφείς Νά-
σος Βαγενάς, Μάνος Στεφανί-
δης, Γιάννης Παπαπαμιχαήλ, Βαγ-
γέλης Πισσίας, Κώστας Μελάς, Πα-
ναγής Παναγιωτόπουλος, Τάσος 
Μπίρης· διεθνολόγοι όπως οι Άγγε-
λος Συρίγος, Κων/νος και Γεώργι-
ος Φίλης, Ιωάννης Μάζης, Σωτήρης 
Ρούσσος, Κων/νος Γρίβας, Σωτήρης 
Δημόπουλος· στρατιωτικοί όπως  ο 
επ. αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Φραγκούλης 
Φράγκος, o  επ. Γενικός Επιθεωρη-
τής Στρατού  Δημήτρης Αλευρομά-
γειρος,  ο στρατηγός Κων/νος Φρά-
γκος, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Μαρί-
νος Σηζόπουλος,  πρώην και νυν 
υπουργοί, όπως οι Α. Λοβέρδος, . 
Λαφαζάνης, Ν. Κοτζιάς, Β. Ράπα-
νος, Π. Ευθυμίου, Ν. Ξυδάκης, Π. 

Κουρουμπλής, βουλευτές όπως 
ο Παναγιώτης Καρκατσούλης, ευ-
ρωβουλευτές όπως ο Νότης Μα-
ριάς και ο Κώστας Χρυσόγονος, πο-
λιτικοί, όπως ο Ρούντι Ρινάλντι και ο 
Μανόλης Μηλιαράκης, ενώ έχουν 
παρευρεθεί οι Θόδωρος Ρουσό-
πουλος και Κωνσταντίνος Τζαβά-
ρας· συγγραφείς όπως οι Δ. Νόλ-
λας, Θ. Ζιάκας, Δ. Κούρτοβικ, Κ. Γε-
ωργουσόπουλος, Δ. Κοσμόπου-
λος, Λ. Βάσσης, Σπ. Κουτρούλης, 
Απόστολος Διαμαντής, Λ. Προγκί-
δης, Μ. Μαγγιώρου, Κ. Χολέβας, 
Γ. Μερτίκας, Γ. Ιωαννίδης, Γιώρ-
γος Ευαγγελόπουλος, Γ. Ρακκάς, Τ. 
Λαυρέντζος, Κ. Γεώρμας, Ν. Ντάσι-
ος, Τ. Χατζηαναστασίου, Α. Κυρά-
νης, Α. Οικονομίδης, Β. Στοϊλόπου-
λος, Α. Ασωνίτης, Ν. Κακαδιάρης, Τ. 
Πολυμέρης· προσωπικότητες όπως 
ο Λέανδρος Ρακιντζής ή ο πρ. ει-
σαγγελέας Αρείου Πάγου Βασίλης 
Μαρκής, ο ψυχίατρος Ιωάννης Τσέ-
γκος, διευθυντής του Ανοικτού Ψυ-
χοθεραπευτικού Κέντρου· δημο-
σιογράφοι όπως ο Σταύρος Λυγε-
ρός, ο Στάθης Σταυρόπουλος, ο τε-
λευταίος διευθυντής της Ελευθερο-
τυπίας, Γιώργος Παπαδόπουλος-
Τετράδης, ο διευθυντής της εφη-
μερίδας Φιλελεύθερος, Θανάσης 
Μαυρίδης, ο Δημήτρης Κωνστα-
ντακόπουλος, ο Σάββας Καλεντερί-
δης, ο Λάμπρος Καλαρρύτης· καλ-
λιτέχνες όπως η Αφροδίτη Μάνου, 
ο Δημήτρης Κοντογιάννης ή ο Δη-
μήτρης Κατακουζηνός· σκηνοθέ-
τες όπως ο Θόδωρος Μαραγκός και 
ο Δημήτρης Κουτσιαμπασάκος, εκ-
δότες όπως ο Γιώργος Χατζόπου-
λος, καθώς  και πολλοί άλλοι ακό-
μα, που δεν είναι δυνατό να περιλη-
φθούν σε αυτό τον πρόχειρο ενδει-
κτικό κατάλογο.

Είναι λοιπόν προφανές ότι ένας 
τέτοιος χώρος, ο μοναδικός ίσως 
που συνδυάζει την πολιτική δρά-
ση και τον πολιτισμό και  ο οποίος 
βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας,, 
στον χώρο που άλλοτε στεγαζόταν 
το ΕΛΙΑΜΕΠ, δίπλα στην κυπρια-
κή πρεσβεία, απέναντι από τα γρα-
φεία του ΣΕΒ και στον ίδιο δρόμο με 
τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης, αποτελούσε κάρφο στα μάτια 
της πολιτικής εξουσίας και μέρους 
της επιχειρηματικής ελίτ, δεδομέ-
νου ότι ο χώρος αυτός εμπνέεται πά-
ντα από τις αξίες του δημοκρατικού 
πατριωτισμού, της αξιοπρέπειας και 
της προσήλωσης στις αρχές της δη-
μοκρατίας και της δικαιοσύνης. 

Η απόπειρα φίμωσης του Άρδην
Μια ιστορία πολιτικο-δικαστικής τρέλας

Του Γιώργου Καραμπελιά

Η απόπειρα φίμωσης του Άρδην

Πώς ξεκίνησε η απόπειρα εκδίωξης
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Ο 
δεύτερος λόγος, τον οποίο 
δεν είχαμε εκτιμήσει με 
την απαραίτητη σοβαρό-

τητα ήταν πως μια τέτοια καρα-
μπινάτη εξαπάτηση της δικαιοσύ-
νης αποτελούσε βούτυρο στο ψωμί 
της κυβέρνησης, που ενοχλείται 
ιδιαίτερα από έναν χώρο σαν αυ-
τόν του «Ρήγα Βελεστινλή». Έναν 
χώρο από τον οποίο έχουν περά-
σει εκατοντάδες ομιλητές και δε-
κάδες χιλιάδες άνθρωποι, τα τε-
λευταία πεντέμισι χρόνια, ακόμα 
και άτομα για τα οποία  ντρεπόμα-
στε όπως οι  Βαρουφάκης, Κοτζιάς, 
Ξυδάκης, Κατρούγκαλος, Καμμέ-
νος κ.ά.). Έναν χώρο-βάση στήρι-
ξης  για όλες τις μεγάλες διαδηλώ-
σεις που πραγματοποιήθηκαν στο 
κέντρο της Αθήνας, από τους «αγα-
νακτισμένους» μέχρι το Μακεδο-
νικό, την αλληλεγγύη στον κουρ-
δικό λαό, τον χώρο από τον οποίο 
ξεκίνησε, τον Ιανουάριο του 2017, 
η συμβολική κατάληψη της κυ-
πριακής πρεσβείας, για να εμπο-
διστεί ένα νέο σχέδιο Ανάν στην 
Κύπρο,  κ.λπ. Γι’ αυτό και αποτε-
λεί κάρφο στα μάτια της εξουσί-
ας, οικονομικής και πολιτικής. που 
δεν μπορεί να αποδεχτεί εύκο-
λα  την παρουσία του Άρδην στον 
χώρο που είχε κάποτε τα γραφεία 
του το ΕΛΙΑΜΕΠ. 

Έτσι συνδυάζεται το «τερπνόν 
μετά του ωφελίμου». Τα οικονομι-
κά συμφέροντα, που θέλουν να με-
ταβάλουν σε Airbnb και ζούγκλα 
κερδοσκοπίας το κέντρο της Αθή-
νας, βαδίζουν χέρι-χέρι με εκεί-
νους που τους έχουν παραδώσει 
τη χώρα, από τη Μακεδονία μέχρι 
την Κύπρο και από τις συντάξεις 
μέχρι τους πλειστηριασμούς. Αν 
φιμωνόταν μια ιδιαίτερα ενοχλη-
τική φωνή, τόσο το καλύτερο. Και 
,όπως προείπαμε, έχουν κόψει και 
ράψει το νομικό σύστημα στα μέ-
τρα τους, και όχι μόνο στο συγκε-
κριμένο ζήτημα. 

Έτσι, σύμφωνα με αυτό το νο-
μικό καθεστώς, ο πρόεδρος πρω-
τοδικών, κ. Χαράλαμπος Κωτου-
λόπουλος, εξέδωσε την υπ’ αριθ-
μόν 5828/217 Διαταγή Πληρω-
μής και απόδοσης μισθίου.

Βεβαίως, υποβάλαμε αμέσως 
αίτημα αναστολής και κάναμε ανα-
κοπή στην απόφαση, η οποία ορί-

στηκε να εκδικαστεί, με τη γνω-
στή «ταχύτητα» του ελληνικού νο-
μικού συστήματος, στις 26 Οκτω-
βρίου του 2018! Πάντως, η πρόε-
δρος πρωτοδικών, κ. Αικατερίνη 
Διακουμάκου, στις 31/8/17, ικα-
νοποίησε το αίτημά μας για προ-
σωρινή αναστολή και ορίστηκε η 
εκδίκαση των ασφαλιστικών στις 
7/11/2017. Πράγματι, στις 7 Νο-
εμβρίου 2107, συνεδρίασε το 
Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, 
αποτελούμενο από τη δικαστή κ. 
Αποστολία Παντελίδου (πρω-
τοδίκη), και έβγαλε την απόφαση 
1440/2018 της ειδικής διαδικα-
σίας Ασφαλιστικών Μέτρων, στις 
5 Μαρτίου 2018, με την οποία 
απέρριπτε τα Ασφαλιστικά Μέτρα 
,θεωρώντας «αλυσιτελές» το επι-
χείρημά μας ότι θα χρειαζόταν νέο 
εξώδικο που να μας προειδοποι-
εί, δεδομένου είχαν περάσει δυό-
μισι χρόνια και είχε τροποποιηθεί 
η αρχική σύμβαση. Και έτσι βρε-
θήκαμε να έχουμε εξωσθεί χωρίς 
να το καταλάβουμε από έναν χώρο 
που αποτελεί υπόθεση εκατοντά-
δων ανθρώπων. 

Όμως, έμενε μπροστά μας η 
κύρια δίκη, της ανακοπής, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 26 Οκτω-
βρίου 2018. Στην περίπτωση λοι-
πόν που εμείς κερδίσουμε τη δίκη, 
ενώ θα έχουμε στο μεταξύ υπο-
στεί έξωση, ο ιδιοκτήτης θα πρέ-
πει να μας αποζημιώσει με εκατο-
ντάδες χιλιάδες ευρώ για τις τερά-
στιες βλάβες που έχουμε υποστεί, 
υλικές και ηθικές. Πέρα από το τε-
ράστιο κόστος, πάνω από 50.000 
ευρώ, που καταβάλαμε για να δια-
μορφώσουμε έναν χώρο που είχε 
μεταβάλει σε αχούρι το Πανεπι-
στήμιο Αθηνών, πέρα από την οι-
κονομική αιμορραγία των αλλε-
πάλληλων δικαστικών πράξε-
ων, υποστήκαμε και ανεπανόρ-
θωτη οικονομική βλάβη: με την 
έκδοση της διαταγής πληρωμής 
5828/2017, συμπεριληφθήκα-
με στο σύστημα Τειρεσίας ως μη 
αξιόχρεοι και δεν μπορούμε πλέ-
ον να εκδώσουμε βιβλιάριο επι-
ταγών, απαραίτητο για τις συναλ-
λαγές μας. Επί πλέον, μας έχει ήδη 
δημιουργήσει τεράστια προβλή-
ματα και αδυναμία δανεισμού 
από τις τράπεζες, καθώς και στις 

συναλλαγές μας με τυπογράφους, 
βιβλιοδέτες, εκδότες κ.λπ. Η κατά-
σταση αυτή δυσχεραίνει επίσης τη 
σύναψη συμφωνιών με τα πανεπι-
στήμια, τα οποία προμηθεύονται 
ετησίως από τις εκδόσεις μας έναν 
αριθμό βιβλίων. Αρχικώς, ο ιδιο-
κτήτης, φοβούμενος πιθανή αρ-
νητική έκβαση γι’ αυτόν της ανα-
κοπής, με μεγάλο κόστος, συμφώ-
νησε να παραμείνουμε στον χώρο 
μέχρι να εκδικαστεί η κύρια δίκη 
(ανακοπή), στις 26 Οκτωβρίου, και 
σε αντάλλαγμα να του δίνουμε μέ-
χρι τότε 400 ευρώ περισσότερα τον 
μήνα, πράγμα που ήδη κάναμε για 
τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018.

Τελικώς, όμως, επειδή προφα-
νώς θεώρησε εκ των υστέρων ότι 
η παραμονή μας στον χώρο μέ-
χρι τον Οκτώβριο θα έχει αρνητι-
κές συνέπειες γι’ αυτόν στη δίκη, 
και επειδή θέλει να κερδίσει πολύ 
περισσότερα από τον χώρο, αιφνι-
δίως καταστρατήγησε τη συμφω-
νία μας και απαίτησε αναιτιολόγη-
τα την άμεση αποχώρησή μας στις 
30 Ιουνίου 2018. Εμείς υποβάλα-

με αμέσως νέα αίτηση αναστολής 
την οποία όμως απέρριψε, στις 3 
Ιουλίου, ο πρόεδρος πρωτοδικών, 
κ. Βασίλειος Παπαθανασίου. Και 
αυτό παρότι ο δικηγόρος του Πα-
ράσχη, κ. Νικόλαος Σκούφος, πα-
ραδέχτηκε, ενώπιον του δικαστή, 
ότι όντως κατατίθενται περισσότερα 
χρήματα μηνιαίως, αλλά δεν γνώ-
ριζε για ποιο λόγο γινόταν αυτό! 
Προφανώς, θέλαμε να ενισχύσου-
με τον χειμαζόμενο κ. Παράσχη! 
Η παράνοια του νομικού συστή-
ματος ολοκληρώθηκε με το να ορι-
στεί η εκδίκαση των νέων ασφαλι-
στικών μέτρων στις 6 Αυγούστου 
του 2018! Αλλά εμείς έπρεπε να 
εκκενώσουμε τον χώρο την επο-
μένη, δηλ. στις 5 Ιουλίου 2018! 
Έτσι, με βάση όλες αυτές τις μεθο-
δεύσεις, πολιτικές, οικονομικές και 
νομικές, που θυμίζουν σε μεγάλο 
βαθμό τον εφιαλτικό κόσμο της Δί-
κης του Κάφκα, προχώρησε η δια-
δικασία έξωσης από την Ξενοφώ-
ντος 4 του Άρδην, του νέου Λόγιου 
Ερμή, της Ρήξης και του συνόλου 
των δραστηριοτήτων μας.

“ 
Το κλείσιμο ενός 

πολιτιστικού και πο-

λιτικού χώρου από 

τους ελάχιστους που 

επιβιώνουν στην 

Ελλάδα της παρακ-

μής είναι κάτι πολύ 

βαρύ για να το ανε-

χθεί αδιαμαρτύρη-

τα  η ελληνική κοι-

νωνία. 

Η αντίσταση συνεχίζεται

Δ 
εν είμαστε διατεθειμένοι να δεχτούμε αδιαμαρτύρητα όλες αυτές 
τις άθλιες μεθοδεύσεις και να παραδοθούμε αμαχητί. Διότι, βέ-
βαια, η προσπάθειά τους κατατείνει στο να έχουμε εγκαταλείψει 

τον χώρο, έτσι ώστε, όταν θα γίνει η οριστική δίκη, να έχουν όλα τελειώ-
σει και να έχει ουσιαστικά προαποφασιστεί η έκβασή της. Και έτσι, στις 
5 Ιουλίου, εμφανίστηκαν οι επιμελητές, με εντολή  των ιδιοκτητών, για 
να μας αποβάλουν από τον χώρο.  

Έναν πολιτικό χώρο 350 τ.μ., με χιλιάδες βιβλία, προκηρύξεις, εκατο-
ντάδες καθίσματα, εξοπλισμό εκδηλώσεων και γενικώς τον καρπό μιας 
πολιτικής και πνευματικής παραγωγής 50 χρόνων. Η άμεση κινητοποί-
ηση δεκάδων μελών του Άρδην και άλλων αλληλέγγυων φίλων, ανάμε-
σά τους και της πρώην βουλευτού Ελένης Σωτηρίου, δημοσιογράφων 
και πολλών άλλων, που τώρα είναι δύσκολο να αναφερθούν, απέτρε-
ψε  την έξωση. Το κλείσιμο ενός πολιτιστικού και πολιτικού χώρου, από 
τους ελάχιστους που επιβιώνουν στην Ελλάδα της παρακμής είναι κάτι 
πολύ βαρύ για να το ανεχθεί αδιαμαρτύρητα  η ελληνική κοινωνία. 

Τελικά, οι επιμελητές υποχρεώθηκαν να αποχωρήσουν και μετατέ-
θηκε η επιστροφή τους για τις 16 Ιουλίου. Εμείς, στο μεταξύ, πέρα από 
όποιες νομικές δυνατότητες έχουμε, τις οποίες και θα εξαντλήσουμε, δεν 
πρόκειται να αφήσουμε τα πράγματα να εξελιχθούν όπως νομίζουν. Και 
θα επιδιώξουμε το μάξιμουμ της δημοσιοποίησης,  και θα καταγγείλου-
με όλες τις πολεοδομικές απάτες και παραβάσεις που έχουν γίνει σε 
αυτό τον χώρο, και θα μεταβάλουμε το ζήτημα του χώρου «Ρήγας Βελε-
στινλής» σε πολιτικό ζήτημα, σε ζήτημα αλληλεγγύης και αντίστασης σε 
ένα άθλιο σύστημα. 

Αν νομίζουν ότι τόσο εύκολα θα ακυρώσουν προσπάθειες και 
αγώνες δεκαετιών, είναι γελασμένοι. 

ούτε να ειδοποιηθούμε γι’ αυτό. 
Είναι τέτοια η αθλιότητα του νο-

μικού συστήματος της χώρας, όπως 
κατάντησε στα μνημονιακά χρό-
νια και ιδιαίτερα στην περίοδο ΣΥΡΙ-
ΖΑΝΕΛ, ώστε είναι δυνατή η έξωση 
ενός ενοικιαστή χωρίς αυτός να το 
γνωρίζει καν! Και η άθλια δικαιολο-
γία ήταν πως είχαμε λάβει εξώδικο 
πριν δυόμισι χρόνια, εκείνο που αρ-
νούνταν αρχικώς το αίτημά μας για 
μείωση ενοικίου. Και αυτό παρότι 
στη συνέχεια ακολούθησε συμμόρ-
φωση του ιδιοκτήτη στο αίτημά μας 
και τον Σεπτέμβριο του 2015 είχε ήδη 
τροποποιηθεί η σύμβαση! Αυτή εί-
ναι η αθλιότητα του ελληνικού «νο-
μικού πολιτισμού», όπως την κατα-
σκεύασαν οι δοτοί κυβερνήτες μας, 
ώστε η λεγόμενη «επιτάχυνση» των 
νομικών διαδικασιών να λειτουργεί 
μόνο υπέρ των ιδιοκτητών και των 
μεγαλοκαρχαριών, που ξέρουν να 
τις χρησιμοποιούν προς το συμφέ-
ρον τους, μετερχόμενοι όλες τις πι-
θανές μεθόδους και χρησιμοποιώ-
ντας όλες τις εξουσίες. 

Η αντίστασή μας λοιπόν στην πα-
ράνομη μεταβολή του 8ου ορόφου σε 
ενοικιαζόμενες κατοικίες, για την 
οποία δεν ιδρώνει το αυτί της πολεο-
δομίας, είχε ως αποτέλεσμα να στρα-
φούν οι ιδιοκτήτες εναντίον μας. Και 
προβήκαμε σε αυτήν τη διαμαρτυρία 
γιατί θεωρήσαμε ντροπή, εμείς, που 
καταγγέλλουμε τη μεταβολή της χώ-
ρας σε αποικία διαφθοράς και πα-
ρανομίας, να σιωπήσουμε μπροστά 
σε μια τέτοια ενέργεια που γινόταν 
στον ίδιο τον χώρο μας. Όπως έχου-
με αποδείξει σε όλη μας τη διαδρο-
μή, τις αρχές δεν τις έχουμε μόνο για 
να τις διακηρύσσουμε, αλλά κυρίως 
για να τις εφαρμόζουμε. 

Το επιχειρηματικόν τερπνόν μετά του πολιτικού ωφελίμου

Υ.Γ.: Επειδή η δικαστική διαμάχη είναι μακροχρόνια και φυσικά πολυδάπανη καλούμε τα μέλη, τους φίλους και τους συμπαθούντες του Άρδην και της Ρήξης να εισφέρουν οικονομικά για να 
φτάσουμε αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους. Ο αριθμός λογαριασμού για εισφορές είναι ο 116/768054-65 (IBAN: 12 0110 1160 0000 1167 6805 465) της Εθνικής Τράπεζας. 

Το κλείσιμο ενός πολιτιστικού και πολιτικού χώρου από τους 
ελάχιστους που επιβιώνουν στην Ελλάδα της παρακμής είναι κάτι 
πολύ βαρύ για να το ανεχθεί αδιαμαρτύρητα  η ελληνική κοινωνία. 

Οι πολιτικές, οικονομικές και νομικές μεθοδεύσεις, με τις οποίες προχώρησε η διαδικασία έξωσης από την 
Ξενοφώντος 4 του Άρδην, του νέου Λόγιου Ερμή και της Ρήξης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τον εφιαλτικό 
κόσμο της Δίκης του Κάφκα και αποτελούν βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης, που προφανώς ενοχλείται 
ιδιαίτερα από έναν χώρο σαν αυτόν του «Ρήγα Βελεστινλή»... 
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Είκοσι ένα μήνες μετά την απόπειρα πρα-
ξικοπήματος στην Τουρκία από τμήμα 
του στρατού και 115.000 άνθρωποι έχουν 
ήδη εξοστρακιστεί. Κάποιοι πέθαναν στη 
φυλακή. Άλλοι ζουν με τη μνήμη των βα-
σανιστηρίων, περιμένοντας να καταδικα-
στούν σε βαριές ποινές. Η ρήξη μέσα στη 
κοινωνία είναι τεράστια.

Β 
ρισκόμαστε σε ένα μικρό οικιστικό 
συγκρότημα, σε μια απομακρυσμέ-
νη συνοικία της Κωνσταντινούπο-
λης που στεγάζει την τουρκική με-

σαία τάξη. Έξι τσιμεντένιοι πύργοι των είκοσι 
ορόφων. Όλοι γνωρίζονται. Όλοι γνωρίζουν 
και τη δυστυχία που βρήκε μία από τις οικογέ-
νειες του Πύργου C. Τη δυστυχία της κας Ράβ-
ζα Κ., που μας μιλά με ψεύτικο όνομα,.

«Είμαστε στην καρδιά ενός ψυχολογι-
κού πολέμου που διεξάγει η κυβέρνηση», 
λέει αναστενάζοντας αυτή η σαρανταδυάχρο-
νη γυναίκα, μητέρα δύο εφήβων. «Μόλις κά-
ποιος χτυπήσει την πόρτα, φοβόμαστε ότι θα 
συλληφθούμε. Η ζωή μας μπορεί να αναπο-
δογυρίσει ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια 
ενός οδικού ελέγχου ή λόγω μίας απλής τηλε-
φωνικής συνομιλίας». 

Αυτό το κλίμα είναι αποτέλεσμα της επί-
θεσης που έχει εξαπολύσει η κυβέρνηση του 
προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον 
του πρώην συμμάχου του, δισεκατομμυριού-
χου μουσουλμάνου ιεροκήρυκα Φετουλάχ 
Γκιουλέν, ιδρυτή του κινήματος Χιζμέτ. Αφού 
πρώτα βοήθησε τον Ερντογάν να ανέλθει στην 
εξουσία στις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο 
Γκιουλέν, εγκατεστημένος πλέον στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, έχει μεταμορφωθεί σε «προδό-
τη», στον άνθρωπο που υποτίθεται ότι ξεκίνη-
σε και καθοδήγησε υπογείως τις αγωγές κατά 
της οικογένειας Ερντογάν στα τέλη Δεκεμβρί-
ου 2013. Ο πρόεδρος τον κατηγορεί τώρα ότι 
ενορχήστρωσε και το αποτυχημένο πραξικό-
πημα στις 15 Ιουλίου 2016 – χωρίς να έχει 
δώσει, προς το παρόν, απτές αποδείξεις για 
κάτι τέτοιο.

Το κυνήγι μαγισσών, που έχει εξαπο-
λύσει εναντίον οπαδών του, προκαλεί δεκά-
δες χιλιάδες παράπλευρες απώλειες. Συλλή-
ψεις, αποκλεισμοί από τον δημόσιο τομέα, τον 
στρατό και τα σώματα ασφαλείας και δικαστι-
κές διώξεις, μαρτυρούν μια πρωτοφανή εκκα-
θάριση στην κοινωνία. Η κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, που βρίσκεται σε ισχύ μετά το απο-
τυχημένο πραξικόπημα, ενισχύθηκε περαιτέ-
ρω στις 24 Δεκεμβρίου 2017, με δύο διατάγ-
ματα. Ακόμη και τα κύματα καταστολής που 
ακολούθησαν τα στρατιωτικά πραξικοπήμα-
τα μεταξύ 1960 και 1980, δεν έφταναν σε τέ-
τοια επίπεδα. Οι γκιουλενιστές δεν είναι οι μό-
νοι που βρίσκονται στο στόχαστρο. Τον περα-

σμένο Φεβρουάριο, η καταδίκη σε ισόβια του 
συγγραφέα και αρθρογράφου Αχμέτ Αλτάν, 
με την κατηγορία της προσπάθειας ανατρο-
πής της εθνοσυνέλευσης, της κυβέρνησης και 
της συνταγματικής τάξης, προκάλεσε αίσθηση 
τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό.

Στις 18 του Ιουλίου 2016, καθώς όδευε 
μαζί με τον σύζυγό της προς το Ικόνιο, η κα 
Κ. μαθαίνει ότι όλα τα γκιουλενικά ντερσάν 
(σχολικές τάξεις) θα κλείσουν, συμπεριλαμβα-
νομένου και αυτού στο οποίο φοιτά ο δεύτε-
ρος γιος της. Ο σύζυγός της επιστρέφει στην 
Πόλη για να γράψει τον έφηβο σε άλλο σχο-
λείο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, ο εργοδό-
της του τον καλεί για να του ανακοινώσει την 
απόλυσή του. Καθηγητής ιστορίας, ο κ. Κ. είχε 
εργαστεί προηγουμένως σε γκιουλενικό σχο-
λείο· αλλά εδώ και τέσσερα χρόνια, εργάζο-
νταν σε δημόσιο ίδρυμα. Λίγες ώρες αργότε-
ρα, η κα Κ. μαθαίνει και αυτή τη λήξη της σύμ-
βασής της ως καθηγήτρια θεολογίας σε άλλο 
σχολείο, επίσης δημόσιο. Το ίδιο βράδυ κου-
κουλοφόροι της ασφάλειας εισβάλλουν στο 
διαμέρισμα. Περνάνε χειροπέδες στον σύζυ-
γο και τον ρίχνουν στο έδαφος. Τον χτυπούν 
ανελέητα. Του ζητάνε να δώσει ονόματα με-
λών της «τρομοκρατικής ομάδας» που οργά-
νωσε το πραξικόπημα. Στη συνέχεια η αστυ-
νομία τον οδηγεί στο τμήμα. Όντας ψηφοφό-
ροι του Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυ-
ξης (ΑΚΡ), του οποίου που ηγείται ο νυν πρόε-
δρος, η κα Κ. και ο σύζυγός της πάντοτε, όπως 
μας λέει, «εγκωμίαζαν το Έθνος και την Τουρ-
κική Δημοκρατία» στους μαθητές τους. Το να 
αποκαλούνται «τρομοκράτες» την ξεπερνάει. 
Η περίπτωσή τους απεικονίζει τη στρατηγική 
της εξουσίας: να απειλεί τους πάντες, συμπε-
ριλαμβανομένων των πρώην υποστηρικτών 
του ΑΚΡ.

Επί πέντε ημέρες η κα Κ. προσπαθεί να 
εντοπίσει το αστυνομικό τμήμα όπου κρατεί-
ται ο σύζυγός της. Είναι διαβητικός και φοβά-
ται ότι η αστυνομία δεν θα του δώσει τις ενέ-
σεις ινσουλίνης που χρειάζεται. Τελικά μα-
θαίνει ότι βρίσκεται στο κεντρικό αστυνο-
μικό τμήμα του Βατάν. Αλλά δεν θα τον δει 
ξανά ζωντανό. Επίσημα, πέθανε από καρδια-
κή ανακοπή. Η ιατρική έκθεση (στην οποία 
καταγράφεται μεταξύ άλλων ένα σπασμένο 
πλευρό), καθώς και αρκετές μαρτυρίες συ-
γκρατούμενών του, αναφέρουν επανειλημ-
μένα βασανιστήρια. Έκτοτε, για να ζήσει με τα 
δύο παιδιά της, η κα Κ., πενθούσα και άνερ-
γη, μπορεί μόνο να στηριχθεί στην αλληλεγ-
γύη των λιγοστών γειτόνων οι οποίοι δεν απο-
στρέφουν το βλέμμα τους όταν διασταυρώνο-
νται μαζί της στον διάδρομο, καθώς και σε μι-
κρές εργασίες ραπτικής που της αποφέρουν 
700 τούρκικες λίρες τον μήνα (περίπου 150 
ευρώ). Μετά από ένα χρόνο απελπισμένων 
προσπαθειών, η νομική διαδικασία που ξεκί-
νησε για να μάθει την αλήθεια, λήφθηκε επι-
τέλους υπόψη από τα δικαστήρια. Στα μέσα 
του 2017, ξεκίνησε δικαστική έρευνα της 
οποίας περιμένει πάντα τα αποτελέσματα. [...]

Όπως η κυρία Κ., χιλιάδες Τούρκοι ζουν 
σήμερα με αναστολή των δικαιωμάτων τους. 
Από τον Αύγουστο του 2016, η επίσημη εφη-
μερίδα της κυβέρνησης δημοσιεύει καταλό-
γους ονομάτων. Κάθε μήνα, δύο έως τρεις χι-
λιάδες άνθρωποι κρίνονται ύποπτοι για σχέ-
σεις με τρομοκρατικές οργανώσεις. Τα μέσα 
ενημέρωσης που βρίσκονται κοντά στην 
εξουσία τα αναπαράγουν. Με αυτόν τον τρό-
πο, 115.000 πολίτες στερήθηκαν όλα τα δι-
καιώματά τους: δεν μπορούν πλέον να ψηφί-
ζουν, έχουν χάσει τα συνταξιοδοτικά τους δι-
καιώματα και τα διαβατήριά τους. Ο φόβος 
έχει εξαπλωθεί σε όλη την κοινωνία. Δεκάδες 

άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί μας δεν θέ-
λησαν να μας απαντήσουν, από φόβο ότι θα 
επιστρέψουν στη φυλακή υπό οποιοδήποτε 
αόριστο πρόσχημα. 

«Οι άνθρωποι που βρίσκονται στους κα-
ταλόγους έχουν γίνει ανεπιθύμητοι», λέει ο 
Εκίν Φ., ένας νέος ψυχολόγος, άνεργος από 
τότε που εκτέθηκε στις λίστες ονομάτων. 
Όπως και οι άλλοι, δεν έχει πλέον ούτε δου-
λειά ούτε διαβατήριο και δεν δικαιούται επί-
δομα ανεργίας και κοινωνική ασφάλιση. Οι 
φίλοι του δεν έρχονται να τον δουν πια. Επι-
βιώνει όπως μπορεί. «Το πιο σκληρό είναι η 
απομόνωση. Εξακολουθώ να εργάζομαι λίγο 
για ιδιωτικά γραφεία. Αλλά η μοναξιά, οι φίλοι 
που αποστρέφουν το βλέμμα από τον φόβο 
μη μολυνθούν... Ευτυχώς, οργανωνόμαστε 
μαζί με άλλους ομοιοπαθείς. Μία φορά την 
εβδομάδα συναντιόμαστε για να μιλήσουμε, 
ενώ χάρη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
επιχειρούν να δώσουν δημοσιότητα στα αιτή-
ματά μας». Πάντα υπό τον φόβο μίας ενδεχό-
μενης σύλληψης.

Καθώς πέρασαν οι μήνες, δημιουργήθη-
καν νέες δομές αλληλεγγύης, πέρα από τις 
συνήθεις πολιτικές ταυτότητες. «Ισλαμιστές 
έρχονται σε μας για βοήθεια», μας δήλωσε ο 
κ. Μουσταφά Ντογκάν, του αριστερού συν-
δικάτου Εγκιτίμ Σεν (Egitim Sen), το οποίο 
εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς της πρω-
τοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης. «Είμαστε συνηθισμένοι στην κατα-
στολή. Αλλά, γι’ αυτούς, είναι κάτι καινούριο. 
Τους βοηθάμε όσο καλύτερα μπορούμε». 
Οι διαδηλώσεις του συνδικάτου προσελκύ-
ουν ωστόσο όλο και λιγότερους ανθρώπους. 
Στα μέσα Δεκεμβρίου 2017 κατά την εβδο-
μαδιαία συνάντηση στην πλατεία Αλτιόλ, κο-
ντά στο λιμάνι του Καντίκιοϊ, στην ασιατική 

«Μόλις κάποιος χτυπήσει στην πόρτα...»
Tο νέο καθεστώς τρομοκρατίας που επιβάλλει στην τουρκία ο Ερντογάν

του Πιερ Πισό *

«η κυβέρνηση χρειάζεται συνεχώς έναν εχθρό», λέει ένας εξόριστος δημοσιογράφος. «κατά το παρελθόν, εχθροί υπήρξαν οι 
Αλεβίτες, οι Αρμένιοι, οι κούρδοι. σήμερα είναι η αδελφότητα Γκιουλέν. Αυτό πιθανόν οφείλεται στο γεγονός ότι η τουρκία 
δεν είναι ένα ομοιογενές έθνος, αλλά ένα συγκρότημα εθνών που ενώνονται με τη βία, απέναντι σε έναν κοινό εχθρό»...
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πλευρά του Βοσπόρου στην Κωνσταντινούπο-
λη, δεν ήταν παρά εννέα άνθρωποι που ζητού-
σαν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τούς. [...]

Απέναντι σε αυτήν την αυθαιρεσία, κάποιες 
προσωπικότητες προσπαθούν να αντιδράσουν. 
Ο κουρδικής καταγωγής βουλευτής του Ρεπου-
μπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), ο κ. Μου-
σταφά Σεζγκίν Τανρικουλού, αγωνίζεται από 
το 1980 σε διάφορες ΜΚΟ για να προσπαθή-
σει να επιβάλει την τήρηση του νόμου. Μερικοί 
από τους συντρόφους του πέθαναν δολοφονημέ-
νοι. Στα βίντεο που μεταδίδονται στο τουίτερ κάθε 
Παρασκευή στους 511.000 συνδρομητές του, 
προσπαθεί να ενημερώσει για αυτή την «πρω-
τοφανή» κατάσταση, όπως τη θεωρεί. Ο ίδιος δι-
ώκεται σύμφωνα με το άρθρο 301 του Ποινικού 
Κώδικα, το οποίο τιμωρεί όποιον επικρίνει  «το 
Τουρκικό Έθνος», «την Κυβέρνηση» και «τα Θε-
σμικά Όργανα» και προβλέπει ποινή φυλάκισης 
έξι μηνών έως δύο χρόνων. Κάθε εβδομάδα συ-
ναντιέται με μια ομάδα δικηγόρων για να υπερα-
σπιστεί τα δικαιώματα κρατουμένων, όπως ο δη-
μοσιογράφος Αχμέτ Σικ. Όμως, το Κοινοβούλιο 
έχει μετατραπεί σε απλή υπηρεσία καταγραφής 
των επιθυμιών του προεδρικού μεγάρου. «Δεν 
υπάρχει κοινοβουλευτική δραστηριότητα άξια 
του ονόματός της», λέει ο κ. Αϊχάν Μπιλγκέν, 
μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών 
(HDP, κουρδική αριστερά). Εδώ και ένα-ενάμι-
ση χρόνο, πέρασε αρκετές φορές από τη φυλακή, 
ενώ οι δύο ηγέτες του κόμματός του, ο Σελαχα-
ντίν Ντερμιτάς και η Φιγκέν Γιουκσεκντάγκ, 
βρίσκονται φυλακισμένοι από το φθινόπωρο 
του 2016 και απειλούνται με βαριές ποινές, κα-
θώς κατηγορούνται για υποστήριξη του Κόμ-
ματος των Εργαζομένων του Κουρδιστάν (PKK). 
«Η εξουσία συνθλίβει κάθε αντίπαλό της», λέει ο 
Μπιλγκέν. «Πρέπει αυτό να σταματήσει, διαφο-
ρετικά σύντομα θα ξεσπάσει εμφύλιος πόλεμος».

Για πολλούς παρατηρητές, αυτή η στρατηγική 
της τρομοκρατίας απηχεί συμβάντα άλλων επο-
χών στην ιστορία της Τουρκίας. «Η κυβέρνηση 
χρειάζεται συνεχώς έναν εχθρό», λέει ένας εξό-
ριστος δημοσιογράφος στη Γαλλία. «Κατά το πα-
ρελθόν, εχθροί υπήρξαν οι Αλεβίτες, οι Αρμένιοι, 
οι Κούρδοι... Σήμερα είναι η αδελφότητα Γκιου-
λέν. Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γεγονός ότι η 

Τουρκία δεν είναι ένα ομοιογενές έθνος, αλλά 
ένα συγκρότημα εθνών που ενώνονται με τη βία, 
απέναντι σε έναν κοινό εχθρό».

Αυτή η ιδέα είναι ελκυστική από πνευματι-
κής άποψης, αλλά υποτιμά τον ιδιαίτερο χαρακτή-
ρα της τρέχουσας περιόδου, λέει ο Αχμέτ Κου-
γιάς, καθηγητής στο πανεπιστήμιο Γαλατασαράι. 
«Δεν είναι απλώς θέμα ενός πολιτικού κόμματος, 
το οποίο, μετά την ανάληψη της εξουσίας, ξεφορ-
τώνεται την προϋπάρχουσα γραφειοκρατία, όπως 
είδαμε να γίνεται το 1908-1913 και, στη συνέχεια, 
με τον Μουσταφά Κεμάλ το 1923, ή το 1950, όταν 
οι Δημοκρατικοί κατέκτησαν την εξουσία, ή ακό-
μη μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1960. Ο 
Γκιουλέν και το AKP ανέλαβαν την εξουσία μαζί. 
Και σήμερα, η κυβέρνηση κάνει την εσωτερική 
της εκκαθάριση. Είναι κάτι εντελώς καινούργιο. 
Ακόμα και μεταξύ του 1908 και του 1913 πολ-
λοί άνθρωποι διώχθηκαν, αλλά δεν στερήθηκαν 
τα πάντα όπως στερούνται σήμερα όσοι κατηγο-
ρούνται ως γκιουλενιστές». 

«Η συμμαχία με τον Γκιουλέν υπήρξε κερ-
δοφόρα για το AKP», λέει ο Σελίμ Κορού, σύμ-
βουλος σε μια κεντροδεξιά δεξαμενή σκέψης 
που συνδέεται με το Εμπορικό Επιμελητήριο της 
Άγκυρας. «Χρησιμοποίησαν τον Γκιουλέν, και 
τώρα τον ξεφορτώνονται». Ωστόσο, ο Κουγιάς 
βλέπει να έρχεται το τέλος αυτής της «εξαιρετι-
κής κατάστασης», όταν όλα τα θύματα της «εκκα-
θάρισης» θα στραφούν εναντίον του κράτους για 
να απαιτήσουν την αποκατάστασή τους. «Το ΑΚΡ 
έχει ήδη χάσει τις μεγάλες πόλεις: η Κωνσταντι-
νούπολη και η Άγκυρα ψήφισαν «όχι» στο δημο-
ψήφισμα της 16ης Απριλίου 2017».

Ο συνδικαλιστής της Εγκιτίμ Σεν παραδέ-
χεται ότι η εκκαθάριση επιβραδύνεται, αλλά πι-
στεύει ότι «το AKP εξακολουθεί να έχει πολλά πε-
ριθώρια ελιγμών και μία καινούργια λίστα ονο-
μάτων μπορεί να δημοσιευθεί ανά πάσα στιγμή. 
Ο τρόμος ριζώνει κάθε μέρα και περισσότερο στο 
τουρκικό υποσυνείδητο, αφού κανείς δεν ξέρει 
πόσο μακριά η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να 
πάει, από τη στιγμή που θα έχει εξουδετερώσει 
το δικαστικό σύστημα και τα τελευταία αντίβαρα 
στην εξουσία της.»

* Ειδικός Απεσταλμένος του Monde Diplo-
matique, Απρίλιος 2018.

Τ 

ο ελικόπτερο του προέδρου 
Τραμπ δεν πρόλαβε να απο-
βιβάσει το προεδρικό ζεύγος 
στο γρασίδι πίσω από τον Λευ-

κό Οίκο χθες, όταν ακούστηκε η ερώτη-
ση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων από 
μία εκ των δημοσιογράφων που τον υπο-
δέχθηκαν: «Γιατί συνταχθήκατε με τον 
Πούτιν χθες στο Ελσίνκι;» Ο Τραμπ απέ-
φυγε να απαντήσει με μια συγκαταβα-
τική κίνηση του χεριού αλλά, όπως δή-
λωσε αργότερα στην εκπρόσωπο Τύπου 
του Λευκού Οίκου, Σάρα Σάντερς, «φαί-
νεται πως προσγειωθήκαμε σε μια καται-
γίδα από σκ**ά». Μάλλον δεν έχει άδι-
κο, αφού η κυβέρνηση δέχεται επιθέσεις 
για την συνάντηση κορυφής του Ελσίνκι 
μεταξύ Τραμπ και Πούτιν από κάθε μπά-
ντα. Οι χαρακτηρισμοί είναι βαρύτατοι και 
δεν προέρχονται μόνο από το στρατόπε-
δο των Δημοκρατικών, που έχουν ομολο-
γουμένως αφηνιάσει. 

Ο γερουσιαστής Μακαίην χαρακτήρι-
σε τη συνάντηση «τραγικό λάθος» και 
τη στάση του Τραμπ «την πλέον ελεεινή 
επίδοση από οποιονδήποτε Αμερικανό 
πρόεδρο μπορεί να ανακαλέσει στη μνή-
μη».  Ο Μακαίην μπορεί να εισέπραξε το, 
«Ποια μνήμη, αφού έχεις ξεκουτιάνει τε-
λείως», από τον Πρόεδρο, που δεν αφή-
νει τίποτε να πέσει κάτω, αλλά η κατάστα-
ση φαίνεται πως είναι, προσωρινά τουλά-
χιστον, σοβαρή. Ο πρώην διευθυντής της 
ΣΙΑ, Τζον Μπρέναν,  έκανε λόγο για «προ-
δοτικές πράξεις», και μέχρι και ο πολύς 
Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ εμφανίστηκε 
αξύριστος, βρώμικος και μάλλον μεθυ-
σμένος σε ένα βιντεάκι που αποκαλούσε 
τον Τραμπ «λαπά» (προφανώς ακόμη δεν 
έχει ξεπεράσει το γεγονός ότι δεν θα γίνει 
ποτέ πρόεδρος των ΗΠΑ λόγω του ότι γεν-
νήθηκε σε λάθος χώρα).

Παρά ταύτα, η εμμονική επικέντρωση 
των αμερικανικών ΜΜΕ στο ζήτημα της 
ανάμειξης των Ρώσων στις αμερικανικές 
εκλογές του 2016, γεγονός που ο Πούτιν 
αρνείται πεισματικά, με τον Τραμπ, φαι-
νομενικά, να δέχεται τις ρωσικές αιτιά-
σεις, αποκρύπτει τη γενικότερη πολιτι-
κή της κυβέρνησης Τραμπ σχετικά με τη 

Ρωσία. Είναι γνωστό ότι ο νυν πρόεδρος 
των ΗΠΑ είναι «περίπτωση» (μιλάμε για 
άτομο που παρήγγειλε την τοποθέτηση 
φούρνου για πίτσα μέσα στο Αιρ Φορς 1)!

Παρ’ όλα αυτά, πέρα από την ιδιοσυ-
γκρασία του, η οποία στηλιτεύεται υπέρ 
του δέοντος ως φτηνός στόχος ευκαιρί-
ας από τα παγκοσμιοποιημένα ΜΜΕ, ο 
Τραμπ έχει μια απτή και συνεπή πολιτική 
απέναντι στη Ρωσία, η οποία αναγγέλθη-
κε πριν ακόμη κερδίσει τις εκλογές του 
’16. Τότε, έκανε αίσθηση η άποψή του για 
αλλαγή στάσης σε σχέση με τον Πούτιν, 
αλλά και τα ερωτήματά του σχετικά με τη 
γενικότερη αποστολή του ΝΑΤΟ. Κάνει 
πραγματικά εντύπωση η, δήθεν, έκπλη-
κτη αντίδραση των πάντων μετά την πρό-
σφατη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά αυτά που 
ξεστόμισε εκεί, η αλήθεια είναι, με το χα-
ρακτηριστικό του θράσος, δεν είναι και-
νούρια. Το ίδιο ισχύει και για τη συνάντη-
ση κορυφής του Ελσίνκι. 

Ο Τραμπ απεχθάνεται τις επιτροπές, 
τα διοικητικά συμβούλια και τους πολυ-
εθνικούς οργανισμούς. Θεωρεί πάνω απ’ 
όλα ότι είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και επι-
θυμεί να συνδιαλέγεται ένας προς ένα με 
τους διάφορους ηγέτες. Από αυτήν την 
άποψη έχει αναγνωρίσει ποιος είναι ο 
θανάσιμος κίνδυνος για τις ΗΠΑ σε γεω-
πολιτικό επίπεδο και αυτός δεν είναι άλ-
λος από τη σύγκλιση Ρωσίας-Κίνας. 

Γι’ αυτόν το λόγο επιχειρεί την όποια 
άμβλυνση των αντιθέσεων με τη Ρωσία 
(και για τον Τραμπ, όπου Ρωσία, βλέ-
πε Πούτιν), συνεχίζοντας υπογείως την 
ήπια στρατηγική της περικύκλωση με 
την αποφυγή ωστόσο των τακτικών κακο-
τοπιών στις οποίες έχουν την τάση να πέ-
φτουν με το κεφάλι οι κυβερνήσεις των 
Δημοκρατικών. Ευτυχώς γι’ αυτόν, ο πρό-
εδρος Τραμπ δεν διαβάζει εφημερίδες 
για να βλέπει τα επίθετα με τα οποία τον 
κοσμούν οι πολιτικοί του αντίπαλοι, δι-
ότι ο απόηχος του Ελσίνκι δεν θα κοπά-
σει εύκολα στην Ουάσιγκτον. Στο τουίτερ 
όμως, στο οποίο ειδικεύεται ο νυν πρόε-
δρος, θα γίνει χαμός...

Dean M.

Ο Τραμπ στο Ελσίνκι

«ο τρόμος ριζώνει κάθε μέρα 

και περισσότερο στο τουρκικό 

υποσυνείδητο, αφού κανείς δεν 

ξέρει πόσο μακριά η κυβέρνηση 

είναι διατεθειμένη να πάει, από τη 

στιγμή που θα έχει εξουδετερώσει το 

δικαστικό σύστημα και τα τελευταία 

αντίβαρα στην εξουσία της»...
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Μια κοσμοϊστορική αλλαγή συ-
νέβη με τις τελευταίες προε-
δρικές εκλογές στο Μεξικό: Για 
πρώτη φορά, έπειτα από πολ-
λές δεκαετίες, εκείνος που πετυ-
χαίνει να επικρατήσει –ο Αντρές 
Μανουέλ Λόπες Ομπαρδόρ 
(ΑΜΛΟ) και ο μετωπικός του 
συνδυασμός, Μαζί θα Φτιάξου-
με Ιστορία– σημειώνει μια ιστο-
ρική εκλογική νίκη κόντρα στα 
δυο κόμματα του κατεστημέ-
νου, με ποσοστά και προβάδι-
σμα, μάλιστα, που δεν επιδέχο-
νται καμία αμφισβήτηση.

Μ 
ε 53%+, κερδίζοντας 
τριάντα από τις τριά-
ντα μία περιφέρειες και 
εξασφαλίζοντας καθα-

ρή πλειοψηφία στη Βουλή των Αντι-
προσώπων και τη Γερουσία, λαμ-
βάνοντας το 73% των εδρών στην 
πρώτη και το 56% στην δεύτερη, ο 
Ομπραδόρ είναι αρκετά ισχυρός 
ώστε να υλοποιήσει το φιλόδοξο 
πολιτικό του πρόγραμμα που υπό-
σχεται ριζικές αλλαγές σε μια χειμα-
ζόμενη, βυθισμένη στη φτώχεια και 
την εγκληματικότητα, κοινωνία. 

Οι παράγοντες που επέτρεψαν 
μια τόσο ευρείας έκτασης εκλογι-
κή επικράτηση –αξίζει να σημει-
ωθεί ότι το Θεσμικό Επαναστατι-
κό Κόμμα (PRI), το κατά παράδοση 
ισχυρό κόμμα της χώρας, το οποίο 
ανέδειξε και τον απερχόμενο πρό-
εδρο Ενρίκε Πένια Νιέτο, έχασε 
189 έδρες και αποτελεί πλέον μια 
απ’ τις ελάσσονες δυνάμεις της Βου-
λής των Αντιπροσώπων– είναι φυ-
σικά η απελπισία των Μεξικανών 
για την ακραία καθίζηση που βιώ-
νει η χώρα τους. Που μέτρησε πέ-
ρυσι 30.000 νεκρούς – θύματα του 
σφοδρού ναρκοπολέμου–, είδε 
επίσης 136 υποψηφίους και μέλη 
των εκλογικών επιτελείων να δο-
λοφονούνται κατά την προεκλογι-
κή περίοδο, έχει το 47% του πληθυ-
σμού της να ζει κάτω από το όριο της 
φτώχειας, βιώνει σπαρακτικές αντι-
θέσεις μεταξύ των βορείων και των 
νοτίων επαρχιών της, και θεωρείται 
μια απ’ τις πρωταθλήτριες, παγκο-
σμίως, στην πολιτική διαφθορά.

Αν και η επικράτηση του 
ΑΜΛΟ στις εκλογές ήταν συντρι-
πτική, ο πρόσφατος βίος και η πο-
λιτεία αντίστοιχων λαϊκιστικών και 
πατριωτικών κυβερνητικών εγχει-
ρημάτων στη Λατινική Αμερική 

δεν είναι με το μέρος του: Με τον 
Μαδούρο της Βενεζουέλας να έχει 
καταστρέψει κάθε θετική κληρονο-
μιά του Ούγκο Τσάβες και το βρα-
ζιλιάνικο Εργατικό Κόμμα να ’χει 
χάσει πρόσφατα την εξουσία έπει-
τα από σωρεία σκανδάλων διαφθο-
ράς, το μεξικάνικο πείραμα που μό-
λις ξεκινάει δείχνει να ’χει τα προ-
γνωστικά εναντίον του. 

Κι όμως, στο πρόγραμμα του 
Ομπραδόρ, καθώς και σε άλλες 
όψεις της πολιτικής φυσιογνωμί-
ας του, υπάρχουν ενδιαφέρουσες 
αποκλίσεις και καινοτομίες από τον 
κανόνα των λαϊκιστικών κυβερνή-
σεων της Λατινικής Αμερικής: 

Πρώτον, οι αναδιανεμητικές 
πολιτικές που προκρίνει (αύξηση 
του κατώτατου μισθού ως απάντη-
ση στη φυγή εργατικού δυναμικού 
από τη χώρα, ουσιαστική εκπαι-
δευτική μεταρρύθμιση για την άνο-
δο του μορφωτικού επιπέδου του 
γενικού πληθυσμού κ.ά.) συνδυά-
ζονται με αναπτυξιακές πολιτικές: 
Επίτευξη διατροφικής και ενεργει-
ακής αυτάρκειας μέσω ενός εκτετα-
μένου προγράμματος στήριξης των 
μικρομεσαίων αγροτών σε ό,τι αφο-
ρά στο πρώτο, με την επαναφορά 
του μονοπωλίου εξόρυξης και διύ-
λισης στην κρατική ΠΕΜΕΞ για το 
δεύτερο· διπλασιασμός των επεν-
δύσεων για τις δημόσιες υποδο-
μές (δρόμους, σιδηρόδρομους), με-
ταξύ των οποίων κατασκευή ενός 
σύγχρονου οδικού δικτύου που να 
συνδέει τις καθηλωμένες οικονο-
μικά περιφέρειες της χώρας με τις 
υπόλοιπες, κι ακόμη κατασκευή 
ενός διαδρόμου μεταφορών που 
θα σύνδεει τον Ατλαντικό με τον Ει-
ρηνικό, προς ανακούφιση του αντί-
στοιχου κορεσμένου στον Παναμά.  

Δεύτερον, επιστρατεύει πολι-
τικές ουσιαστικής αποκέντρωσης 
για την καταπολέμηση της διαφθο-
ράς και του υπέρμετρου συγκε-
ντρωτισμού (η γιγάπολη του Με-
ξικού είναι μια απ’ τις πιο υδροκέ-
φαλες πρωτεύουσες παγκοσμίως). 
Έτσι, προτίθεται να μεταφέρει σει-
ρά υπουργείων στις υπόλοιπες πε-
ριφέρειες της χώρας και ιδίως στον 
ακραία υποβαθμισμένο νότο.  

Τρίτον, ο ίδιος έχει ήδη δοκι-
μαστεί σε θέση ευθύνης, ως δή-
μαρχος της Πόλης του Μεξικού, με 
μια θητεία που κατά γενική ομολο-
γία στέφθηκε από επιτυχία, κατα-
φέρνοντας ουσιαστικές αλλαγές σε 
μια χαοτική πόλη. Δεν είναι τυχαίο, 
εξάλλου, ότι η δημοτικότητά του αυ-

ξήθηκε μετά τη λήξη της θητείας 
του, γεγονός αρκετά σπάνιο για το 
Μεξικό. 

Τέταρτον, η πολιτική φυσιο-
γνωμία του μετώπου του επιφυ-
λάσσει ορισμένες πολιτικές καινο-
τομίες: Εστιάζει στην εθνική ανα-
γέννηση καταφέρνοντας να υπερ-
βεί την παλιά διαίρεση δεξιάς-αρι-
στεράς, μιας και στα κόμματα που 
συμμετέχουν, συγκαταλέγονται  
τόσο το αριστερό Εργατικό Κόμμα, 
όσο και το Κόμμα της Ευαγγελικής 
Δεξιάς, με το οποίο ο Ομπραδόρ 
μοιράζεται την έμφαση σε πολιτικές 
στήριξης και προστασίας της οικο-
γένειας, καθώς και την κριτική ενα-
ντίωση ως προς την ατζέντα του πο-
λιτισμικού φιλελευθερισμού. 

Η θητεία του Ομπραδόρ δεν θα 
είναι εύκολη, καθώς η γενική καθί-
ζηση που επικρατεί στη χώρα επι-
φέρει τεράστια αδράνεια, η δια-
φθορά έχει προσβάλει το μεδούλι 
των πολιτικών θεσμών, ενώ οι τρο-
μακτικές κοινωνικές αντιθέσεις, 
που διατηρούν και εθνοτική βάση 
–μιας και η χώρα αποτελεί πατρίδα 
ιθαγενικών εθνών, κατά παράδο-
ση ολότελα αποκλεισμένων–, έχουν 
ενδημικό χαρακτήρα με ιστορικό 
βάθος μάλιστα που πηγαίνει πολύ 
πίσω, ακόμα και πριν τη βίαιη εν-
σωμάτωση της χώρας στο αποικια-
κό σύστημα. 

Ήδη εμφανίστηκαν και τα πρώ-
τα σημάδια «πραγματιστικής στρο-
φής».  Κατά τη διάρκεια της προε-
κλογικής περιόδου, πολλά στελέ-
χη, που ταυτίστηκαν με το κατεστη-
μένο, θα διεισδύσουν στο επιτελείο 
του Ομπραδόρ και τώρα εμφανίζο-

νται να έχουν αυξημένη επιρροή 
στις επιλογές της επόμενης ημέρας. 
Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του 
Αλφόνσο Ρόμο, αγροβιομηχάνου 
που συνεργάστηκε και με τα δύο 
κόμματα του κατεστημένου, που 
φήμες τον φέρουν να έχει συντονι-
στικό ρόλο στο μελλοντικό υπουρ-
γικό συμβούλιο. Με δηλώσεις του, 
ο Ρόμο εμφανίζεται να απομακρύ-
νεται απ’ τις προεκλογικές δεσμεύ-
σεις του νικητή σε δύο κεντρικά 
ζητήματα, τη διακοπή των ιδιωτι-
κοποιήσεων στην πετροβιομηχα-
νία και την εγκατάλειψη της κατα-
σκευής ενός νέου αεροδρομίου 
στην Πόλη του Μεξικού, κόστους 
12 δισ.$. Πράγμα που θα προκα-
λέσει τη σκληρή αντίδραση της βά-
σης του κόμματος, η οποία θα εκ-
φραστεί διά του στόματος του διά-
σημου λογοτέχνη Πάκο Ιγκνάσιο 
Τάιμπο ΙΙ, ο οποίος υπήρξε ιδρυτι-
κό στέλεχος του κόμματος που ανέ-
δειξε τον Ομπραδόρ και ήταν μέχρι 

τώρα ένθερμος υποστηρικτής του. 
Πραγματικά το τι θα γίνει από 

εδώ και πέρα είναι μεγάλο αίνιγ-
μα. Η νίκη, πάντως, του ΑΜΛΟ 
στο Μεξικό είναι σημαντική και για 
έναν άλλο λόγο: Ιστορικά η χώρα 
παίζει ρόλο «πολιτικού βαρόμε-
τρου» για όλη τη λατινοαμερικάνι-
κη ήπειρο και άρα το μήνυμα που 
έστειλαν αυτές οι εκλογές αναμέ-
νεται να επηρεάσει και τους πολιτι-
κούς συσχετισμούς της κάθε χώρας 
ξεχωριστά, ιδίως της Βραζιλίας, που 
ετοιμάζεται κι εκείνη για εκλογές, 
σε συνθήκες που θυμίζουν πολιτι-
κό θρίλερ, καθώς η παρούσα κυ-
βέρνηση έχει φυλακίσει το φαβορί 
τους, Λουίς Ιγνάσιο ντα Σίλβα – τον 
Λούλα δηλαδή, ιστορικό ηγέτη του 
Eργατικού Kόμματος, σε μια προ-
σπάθεια να αποτρέψει τη συμμετο-
χή του στην αναμέτρηση του Οκτω-
βρίου.

Αλλαγή σελίδας στο Μεξικό;
η νίκη και το στοίχημα του Αντρές ομπραδόρ  

του Γιώργου Ρακκά

“ 
η θητεία του ομπραδόρ δεν θα είναι εύκολη, 

καθώς η γενική καθίζηση που επικρατεί στη χώρα 

επιφέρει τεράστια αδράνεια, η διαφθορά έχει 

προσβάλει το μεδούλι των πολιτικών θεσμών, 

ενώ οι τρομακτικές κοινωνικές αντιθέσεις, 

που διατηρούν και εθνοτική βάση – μιας και η 

χώρα αποτελεί πατρίδα ιθαγενικών εθνών, κατά 

παράδοση ολότελα αποκλεισμένων – έχουν 

ενδημικό χαρακτήρα...
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Είκοσι χρόνια τώρα η εθνική 
ομάδα ποδοσφαίρου της Γαλ-
λίας είναι προϊόν έντονης πολι-
τικής αντιπαράθεσης στο εσω-
τερικό –και όσο πάει περισσό-
τερο στο εξωτερικό– της χώ-
ρας, με αντικείμενο τις «αξίες» 
που αυτή η ομάδα πρεσβεύει. 

Σ 
τον αντίποδα πληθώ-
ρας δημοσιευμάτων που 
αναπαράγονται στον μη 
γαλλικό Τύπο –μεταξύ 

αυτών, και στον ελληνικό– αυτήν τη 
φορά, στη Γαλλία, ουδείς αποθέω-
σε την «πολυπολιτισμικότητα» της 
εθνικής ομάδας. Αντίθετα, οι σχο-
λιαστές, πολιτικοί, δημοσιογράφοι 
και, κυρίως, ο ίδιος ο λαός, επέμε-
ναν, όσο και αν αυτό φαίνεται πε-
ρίεργο, στην παρεξηγημένη έννοια 
του πατριωτισμού.   

Ο Ντιντιέ Ντεσάμ, παγκόσμιος 
πρωταθλητής ως παίκτης το 1998, 
όταν ανέλαβε προπονητής το 2012, 
έπρεπε να αποκαταστήσει την εικό-
να της εθνικής ομάδας… στο έθνος – 
άθλος ιδιαζόντως δύσκολος, καθότι, 
σε αντίθεση με το 1998, οι παίκτες 
αφρικανικής καταγωγής (17 από 
τους 23 της αποστολής του φέτος) 
ήταν γεννημένοι στη Γαλλία (πλην 
δύο περιπτώσεων μόνο). Δηλαδή, 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στα 
προάστια των μεγαλουπόλεων σε 
μία εποχή κρίσης, όπου σε αυτές τις 
γειτονιές επικρατούσε το σύνθημα 
«nique la France» («γάμα τη Γαλ-
λία»). Για αυτήν τη νέα γενιά, η εν-
σωμάτωση μπορεί να ήταν ακόμα 
πιο δύσκολη απ’ ό,τι για  την προ-
ηγούμενη, αυτήν που είχε γεννηθεί 
στην Αφρική. Σε αυτές τις συνθή-
κες, οι επιλογές των παικτών ήταν 
μία ιδιαίτερα λεπτή υπόθεση.

Το 2014, αποβάλλοντας την κλί-
κα των Μπενζεμά-Ανελκά-Ριμπερί, 
μπλεγμένους σε ποικίλα σκάνδα-
λα κοινού ποινικού δικαίου,  η νέα 
ομάδα του Ντεσάμ έκανε τα πρώτα 
ελπιδοφόρα της βήματα στο παγκό-
σμιο κύπελλο της Βραζιλίας, ικανο-
ποιώντας το ποδοσφαιρικό κοινό με 
την πορεία της μέχρι τα προημιτελι-
κά. Τίποτα περισσότερο όμως. 

Το 2016, στο ευρωπαϊκό πρω-
τάθλημα που διοργανώθηκε στη 
Γαλλία, είχαν μεσολαβήσει τα τρο-
μοκρατικά χτυπήματα και ο μεγά-
λος αναστοχασμός πάνω στη γαλ-

λική εθνική ταυτότητα: Η οριστική 
κατάρρευση του αφηγήματος της 
επιτυχημένης ενσωμάτωσης των 
μεταναστών· οι πρώτες σκέψεις για 
την αναγκαία υπέρβαση του πολέ-
μου «όλων εναντίον όλων»· η επα-
νεθνικοποίηση της έννοιας του πο-
λιτισμού. Η αποστροφή του λαού 
για ένα μοντέλο πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας, στο οποίο τα πράγματα 
δεν ήταν καλύτερα, αλλά χειρότερα, 
παρά τα όσα λέγονταν στον δημόσιο 
λόγο, μετετράπη σε καχυποψία και 
φόβο. Σε αυτό το περιβάλλον κλή-
θηκε να αγωνιστεί η εθνική ομάδα 
και, παρά τα καλά αποτελέσματα, εν 
κατακλείδι απογοήτευσε με την έλ-
λειψη πάθους που έδειξε την κρίσι-
μη στιγμή του τελικού. Σαν να επι-
βεβαιωνόταν η άποψη ότι η ενσω-
μάτωση είχε ακόμα δρόμο μπροστά 

της: Ακόμα και αυτά τα προνομιού-
χα παιδιά των προαστίων, που αγω-
νίζονταν με τη φανέλα της εθνικής 
ομάδας στο υψηλότερο επίπεδο, δεν 
φαίνονταν διατεθειμένα να υπερβά-
λουν εαυτούς για τα χρώματα αυτής 
της πατρίδας.

Το τουρνουά του 2018 ξεκίνη-
σε με μικρές προσδοκίες, παρά την 
ασύγκριτη ποιότητα των Γάλλων 
παικτών. Μέχρι το εκπληκτικό 4-3 
επί της Αργεντινής, η Γαλλία φαινό-
ταν να είχε μείνει εκεί που την αφή-
σαμε το 2016: Μία ομάδα αδιάφο-
ρων παικταράδων. Όμως, ιδιαίτε-
ρα στα  τελευταία παιχνίδια, έδειξε 
κάτι καινούργιο, εκτός αγωνιστικού 
χώρου αυτήν τη φορά: Οι δηλώσεις 
ενότητας,  γαλλικής υπερηφάνειας 
και πατριωτισμού από πλευράς των 
συντελεστών, για πρώτη φορά μετά 
από πολλά χρόνια, άφηναν να εννο-
ηθεί ότι αυτή η ομάδα αγωνιζόταν 
για κάτι παραπάνω από μία ακόμα 
νίκη σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα. 

Για πρώτη φορά επίσης, στη δη-
μόσια σφαίρα, περιορίστηκαν όχι 
μόνο τα σχόλια που κατήγγειλλαν 
άλλοτε την «αφρικανοποίηση» της 
εθνικής ομάδας (προερχόμενα συ-
νήθως από τη δεξιά), αλλά και αυτά 
που εκθείαζαν τον «πολυπολιτισμι-
κό» της χαρακτήρα (προερχόμενα 
συνήθως από την αριστερά). Στον 
Τύπο, στα δελτία ειδήσεων, στις δη-
λώσεις πολιτικών προσώπων, ο 
θρίαμβος συσχετίστηκε με μία πα-
λιά, σκονισμένη, θα έλεγε κανείς, 
αξία: τον πατριωτισμό – μία αξία 
εξοστρακισμένη κατά τα χρόνια κυ-
ριαρχίας της φιλελεύθερης πολι-
τικής ορθότητας. Αυτός ο σχολια-

σμός, απηχώντας στην εθνική ομά-
δα, οδήγησε τους συντελεστές, παί-
κτες και προπονητές, να αναδείξουν 
το πατριωτικό τους φρόνημα. Έτσι 
επετεύχθη κάτι αδιανόητο πριν με-
ρικά χρόνια: Στα προάστια, άνθρω-
ποι ποικίλης καταγωγής, να τρα-
γουδούν όλοι μαζί τη Μασσαλιώτι-
δα· το ίδιο πολεμικό άσμα που τρα-
γουδούσαν το 1794 οι καταταχθέ-
ντες πληβείοι του ίδιου τόπου για 
να υπερασπιστούν την νεοσύστατη 
Δημοκρατία («Republique»), ενά-
ντια στην άτυπη ευρωπαϊκή ένω-
ση των βασιλικών οίκων που επι-
χειρούσαν να επαναφέρουν τη βα-
σιλεία διά της βίας.     

Ας παραμείνουμε μετρημένοι. 
Ο πατριωτικός ενθουσιασμός που 
επικράτησε κατά την τέλεση του πο-
δοσφαιρικού μυστηρίου δεν θα αλ-
λάξει τη Γαλλία εκ θεμελίων, ούτε 
θα έχει ευρύτερες προεκτάσεις –  
έτσι συμβαίνει με τις μυστηριακές 
τελετές. Κατάφερε όμως να δημι-
ουργήσει ένα ευτυχές βίωμα μίας 
νέας μορφής πατριωτισμού σε πλή-
θος ανθρώπων, ένα βίωμα που κα-
μία αφηρημένη σύνθεση δεν μπο-
ρεί να προσδώσει, αλλά ούτε και να 
αποστερήσει. Σίγουρα, η συμφιλί-
ωση («reconciliation») του γαλλι-
κού έθνους παραμένει μακροπρό-
θεσμο έργο και απαιτεί μεγαλύτε-
ρη προσπάθεια, σε βάθος, στα πε-
δία της εκπαίδευσης και του πολι-
τισμού. Απαιτεί όμως και τα βιώμα-
τα αυτά που θα φέρουν τον κόσμο 
πιο κοντά, όχι μόνο στη σκέψη, αλλά 
και στη πράξη. Τέτοιο βίωμα ήταν η 
φετινή πορεία της γαλλικής εθνικής 
ομάδας στο παγκόσμιο κύπελλο.  

Η εθνική Γαλλίας 
και το πατριωτικό βίωμα των πληβείων

“ 
 Σίγουρα, η συμφι-

λίωση του γαλλικού 

έθνους παραμένει 

μακροπρόθεσμο έργο 

και απαιτεί μεγαλύ-

τερη προσπάθεια, σε 

βάθος, στα πεδία της 

εκπαίδευσης και του 

πολιτισμού. Απαιτεί 

όμως και τα βιώματα 

αυτά που θα φέρουν 

τον κόσμο πιο κοντά, 

όχι μόνο στη σκέψη, 

αλλά και στη πράξη.

του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

Κυκλοφορεί
από τις 
εναλλακτικές 
εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς

Παναγιώτης Κονδύλης
Μια διαδρομή

Tο βιβλίο συνιστά ένα σχεδίασμα 
της συμβολής του Παναγιώ-
τη Κονδύλη στην ελληνική 
πνευματική ζωή: Τα νεανικά του 
χρόνια σφραγίστηκαν από την 
απομάγευση της επαναστατικής 
ουτοπίας και την απογοήτευση 
από το σοβιετικό πείραμα.

Στη διάρκεια των δεκαετιών του 
1970 και του 1980, θα διαμορ-
φώσει μια φιλοσοφία, η οποία 
θεωρεί ως βασικό κίνητρο του 
ανθρώπου την επιβεβαίωση της 
ισχύος, και μόνο μια «περιγραφι-
κή θεωρία», που αυτο-αποκλεί-
εται από κάθε επιδίωξη ισχύος, 
μπορεί να προσεγγίσει την 
πραγματικότητα. 

Στη δεκαετία του 1990, τέλος, 
θα γίνει γνωστός από τα έργα 
του για την παρακμή του αστικού 
πολιτισμού, τη γεωπολιτική, τον 
πόλεμο και την πορεία του ελ-
ληνισμού, σε ευθεία αντίθεση με 
την κυρίαρχη λατρεία της παγκο-
σμιοποίησης και την απομείωση 
του ρόλου των εθνών-κρατών. 

Μέσα στη γενικευμένη παρακμή 
του νεώτερου ελληνισμού, ο 
Παναγιώτης Κονδύλης αποτελεί 
άραγε έναν οδοδείκτη που κατα-
δεικνύει κάποιες «κρυμμένες» 
δυνατότητές ή, μήπως, όπως 
πιθανώς θα έλεγε ο ίδιος στην 
κάποτε πικρόχολη οπτική του, 
συνιστά μια έκφανση του τέλους 
– στο κύκνειο άσμα ενός άλλοτε 
μεγάλου πολιτισμού;
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να ακόμα παγκόσμιο κύπελλο 
ποδοσφαίρου έφτασε τέλος του 
και παράλληλα με την ήδη συ-
ντελεσθείσα μετάλλαξη του πο-

δοσφαίρου, από «παιχνίδι» σε «αγώνι-
σμα», συνεχίζεται η διαρκής αντιστοίχιση 
του αγωνίσματος με τις ευρύτερες παγκό-
σμιες οικονομικές και κοινωνικές διεργα-
σίες και εξελίξεις. 

Το no border του φιλελεύθερου καπιτα-
λισμού μεταφράζεται για το άθλημα σε αέ-
ναη και ανεμπόδιστη κίνηση κεφαλαίων 
προς επένδυση, ποδοσφαιριστών, προπο-
νητών, τακτικών και στρατηγικών. Μόνο οι 
πελάτες – φίλαθλοι μένουν αμετακίνητοι, 
τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Τώρα, πλέον, 
που το ποδόσφαιρο έχει εισβάλει πλήρως 
στη σφαίρα των εμπορευματοποιημένων 
προϊόντων και έχει κατακτήσει όλες σχε-
δόν τις επιμέρους αγορές, το περιεχόμε-
νό του έχει αποκτήσει παγκοσμιοποιητικά 
χαρακτηριστικά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει 
τεράστια ομογενοποίηση των ποδοσφαι-
ρικών συλλόγων, όχι μόνο με την έννοια 
της καταγωγής των ποδοσφαιριστών (π.χ. 
σε μια ομάδα να αγωνίζονται παίκτες από 
έντεκα διαφορετικές χώρες), αλλά και με 
την έννοια της εξάλειψης της ποδοσφαιρι-
κής ταυτότητας κάποιων συλλόγων, ή ακό-
μα και κάποιων εθνικών ομάδων, των χα-
ρακτηριστικών δηλαδή που ανέκαθεν όρι-
ζαν και καθόριζαν το είδος και το ύφος του 
ποδοσφαίρου των χωρών αυτών. 

Και δεν είναι μόνο ότι είτε βλέπεις π.χ. 
την αγγλική Λίβερπουλ να παίζει, είτε την 
ιταλική Γιουβέντους, το στυλ ποδοσφαίρου 
είναι σχεδόν το ίδιο, αφού μόνο το έμβλη-
μα στη φανέλα προσδιορίζει το ποια ομά-
δα είναι, δεδομένου ότι πρόκειται συνήθως 
για ένα άθροισμα καλοπληρωμένων εξαι-
ρετικών ποδοσφαιριστών, που συντάσσουν 
ένα σύνολο πολυεθνικό, μη ταυτοτικό. 
Συλλογικά χαρακτηριστικά και παραδο-
σιακά στοιχεία που άντεξαν για δεκαετίες 
δείχνουν να εξατμίζονται από το βράσιμο 
όλων των επιμέρους στοιχείων των εθνών 
σε μια α-εθνική κατσαρόλα. Έτσι, παρατη-
ρούμε για παράδειγμα ότι η εθνική Βρα-
ζιλίας δεν έχει εδώ και μια δεκαπενταετία 
αυτήν τη φαντασία στο παιχνίδι της που είχε 
κάποτε, αλλά φλερτάρει με ένα πιο «ευ-
ρωπαϊκό» στυλ ποδοσφαίρου. Παρομοίως, 
η εθνική Αγγλίας έχει πάψει να παίζει... 
«αγγλικό» ποδόσφαιρο, τρεις δεκαετίες 
τώρα (αν και στο παρόν μουντιάλ φαίνεται 
μια τάση επανεθνικοποίησης). Εκεί ίσως 
να έγκειται και η αποτυχία αυτών των εθνι-
κών ομάδων και όλων όσων δεν κρατά-
νε «ταυτότητα», αλλά νοθεύονται από τον 
μέσο όρο της παγκόσμιας κοινής συνταγής 
παραγωγής κερδοφόρου «προϊόντος». 
Κλασικό παράδειγμα η εθνική ομάδα της 
Γερμανίας, που όχι μόνο έχει απωλέσει το 
εθνοτικό DNA της (αφού έχει στις τάξεις της 

παίκτες από ποικίλους τόπους καταγωγής 
-Πολωνία, Τουρκία, Γκάνα, Ιράν, κ.α.) αλλά 
κυρίως έχει απεμπολήσει το ποδοσφαιρι-
κό dna της, την πειθαρχία, την υπομονή και 
τη δύναμη δηλαδή που χαρακτήριζαν μέ-
χρι πρόσφατα το στυλ παιχνιδιού της. Εθνι-
κή Ταυτότητα – Παγκοσμιοποιημένος Χυ-
λός σημειώσατε ένα, λοιπόν.

Ένα επιπλέον ενδιαφέρον χαρακτηρι-
στικό των παγκοσμίων κυπέλλων είναι η 
μεγάλη σημασία των νοκ άουτ αγώνων. Δυ-
στυχώς, η ανάγκη να μετατραπεί το ποδό-
σφαιρο σε συνεχώς παραγόμενο προϊόν, 
έφερε τα λεγόμενα πρωταθλήματα και ό,τι 
αυτά συνεπάγονται: ματς χωρίς ουσιαστικό 
ενδιαφέρον, βαθμοθηρία και κυρίως αντι-
κειμενικοποίηση του παιχνιδιού. Το ποδό-
σφαιρο όμως δεν ήταν αυτό. Το ποδόσφαι-
ρο ήταν αυτό που και σήμερα ακόμα επα-
ναλαμβάνεται εν μέρει στο κύπελλο Αγγλί-
ας και στους τελευταίους αγώνες (τους νοκ 
άουτ) του παγκοσμίου κυπέλλου. Δύο ομά-
δες συναντιούνται σε ένα γήπεδο με μονα-
δικό σκοπό τη νίκη. Τέλος. Όταν η Σενεγά-
λη, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει σε τέ-
τοιο αγώνα τη Βραζιλία ή τη Γερμανία, δεν 
έχει τίποτα άλλο να κάνει παρά να προσπα-
θήσει να την κερδίσει. Η κρισιμότητα της 
μίας και μοναδικής αναμέτρησης ανάμεσα 
σε δύο ομάδες ίσως και να παράγει άδικα 
αποτελέσματα, αφού ενδέχεται μια πολύ 
καλή ομάδα να αποκλειστεί γιατί δεν βρέ-
θηκε σε καλή μέρα. Αλλά αυτό είναι μέ-
ρος της γοητείας του ποδοσφαίρου. Ο αδύ-
ναμος ενδέχεται να νικήσει τον δυνατό. Και 
όποιος κερδίσει, αποκτά τη μεγαλύτερη 
επιβράβευση: Συνεχίζει να παίζει.

Όλα αυτά ισχύουν υπό την προϋπόθε-
ση, βέβαια, ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές θα 
δίνουν για το εθνόσημο το 100% της από-
δοσής τους και δεν θα επαναπαύονται –
ως άλλοι γιάπηδες – στα χρηματικά οφέλη 
που έχουν όλα τα μεγάλα στελέχη των σύγ-
χρονων πολυεθνικών που είναι, εν τέλει, 
οι μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι.

Το καινοφανές όμως στοιχείο σε αυτό 
το παγκόσμιο κύπελλο είναι η χρήση του 
VAR (video assistant referee) με το οποίο η 
τεχνολογία καθίσταται καθοριστικός παρά-
γοντας της έκβασης των αποτελεσμάτων 
των αγώνων. Μπάλες με τσιπάκια, αισθη-
τήρες στη γραμμή του τέρματος και κυρί-
ως χρήση του βίντεο για βοήθεια στις απο-
φάσεις του διαιτητή. Πιο δίκαιο; Μάλλον. 
Πιο προβλέψιμο; Ίσως. Το σίγουρο είναι 
πως όλοι, από τον διαιτητή μέχρι τους παί-
κτες, τους προπονητές, ακόμα και τους φι-
λάθλους, σχηματίζουν με τα χέρια τους (εν 
είδει μεταφυσικής επίκλησης) το τετράγω-
νο περίγραμμα της οθόνης. Του νέου θεού-
κριτή στην εποχή της ταχύτατης πληροφο-
ρίας και της εικόνας. Αλήθεια, αυτή την τε-
χνολογία ποιος την ελέγχει;

Ταυτοτικό ποδόσφαιρο 
ή παγκοσμιοποιημένο;

Π 
ολύ συχνά βλέπου-
με έναν λόφο με 
άμμο ή εκτάσεις με 
άμμο πίσω από την 

ακτή με λίγα φυτά ή θάμνους. 
Θεωρούμε ότι είναι ένας σχη-
ματισμός όπου μπορούμε να 
παίξουμε, να κατασκηνώσουμε 
ανοίγοντας λίγο τους θάμνους, 
να ανέβουμε με τις μηχανές, να 
παρκάρουμε το αυτοκίνητο. Η 
ζημιά που θα κάνουμε μπορεί 
να είναι πολύ μεγάλη καθώς εί-
ναι ευαίσθητα οικοσυστήματα. 
Οι αμμοθίνες είναι δυναμικά 
και ευαίσθητα οικοσυστήματα. 

Δύο χαρακτηριστικά 
φυτά

Η αμμόφιλα (Ammophila are-
naria) είναι πολυετές φυτό και 
αναπτύσσει μεγάλου μήκους 
και βάθους ρίζωμα. Αυτό το κά-
νει ικανό να ακολουθεί τις μετα-
βολές σε μέγεθος και σχήμα των 
αμμοθινών και να δικτυώνει 
εσωτερικά τους αμμώδεις λοφί-
σκους, πετυχαίνοντας το πρώτο 
σημαντικό βήμα στη διαδικασία 
σταθεροποίησης. Ο κρίνος της 
θάλασσας (Pancratium mariti-
mum) διαθέτει υπόγειο βολβό 
και εμφανίζεται σποραδικά σε 
ομάδες στις αμμοθίνες. Ο σπό-
ρος είναι ελαφρύς και μπορεί να 
μεταφέρεται με τον άνεμο και να 
επιπλέει στην θάλασσα, ώστε να 
μεταφερθεί και σε άλλες περιο-
χές. Απαγορεύεται να κόβεται.

Η δομή των αμμοθινών
Οι αμμοθίνες μπορούν να 
έχουν πολλές διαφορετικές 
μορφές και αυτό εξαρτάται από 
τις συνθήκες στην θάλασσα και 
στην χέρσο. Ακολουθεί μια σύ-
ντομη περιγραφή:

Πίσω από την ζώνη που 
φτάνει το κύμα αναπτύσσονται 
οι «υποτυπώδεις κινούμενες θί-
νες» με χαλαρό αμμώδες υπό-
στρωμα και λίγη βλάστηση. Τα 
χαρακτηριστικά είδη φυτών εί-
ναι η αμμόφιλα και ο απειλού-
μενος με εξαφάνιση κρίνος της 
θάλασσας.

Εσωτερικά προς την ξηρά 
αναπτύσσονται οι «ψηλές κινού-
μενες θίνες με αμμόφιλα» που 
ξεπερνούν μερικές φορές τα 10 
μέτρα ύψος. Η αμμόφιλα  κατα-
λαμβάνει την κορυφή των αμ-
μοθινών.

Οι «σταθερές θίνες με πο-

ώδη βλάστηση» είναι σταθερο-
ποιημένες αμμοθίνες, που δι-
αδέχονται τις κινούμενες προς 
την κατεύθυνση της χέρσου. 
Η σταθεροποίηση των αυτών 
των θινών επιτυγχάνεται με την 
εγκατάσταση μόνιμου φυτο-
καλύμματος από ποώδη φυτά, 
βρύα και λειχήνες, τα οποία 
προσφέρουν την οργανική ου-
σία, που βελτιώνει τη συνεκτι-
κότητα του εδάφους.

Στις αμμοθίνες συχνά ανα-
πτύσσονται και άλλοι τύποι βλά-
στησης που μπορεί να περιλαμ-
βάνει και θάμνους, όπως πχ 
στην Λακωνία στην  Ελαφόνη-
σο και μπροστά από την λιμνο-
θάλασσα Στρογγύλη αντί για 
τον προηγούμενο τύπο κυριαρ-
χούν  οι «Λόχμες των παραλίων 
με άρκευθους (κέδρα)». Στην 
Λακωνία το κυρίαρχο είδος εί-
ναι το θαλασσόκεδρο Juniperus 
oxycedrus ssp. macrocarpa 
που είναι από τα πιο σπάνια του 
Αιγαίου και της Μεσογείου.

Όταν η βλάστηση των αμ-
μοθινών καταστραφεί ή δια-
σπαστεί τοπικά με ανθρώπινη 
επέμβαση ο άνεμος παρασύρει 
την άμμο σε μεγάλες ποσότητες 
και σκεπάζει αγρούς, λιβάδια ή 
υγροτόπους. Για την προστασία 
τους θα πρέπει να τις αφήνου-
με ανέγγιχτες. Μια σωστή πρα-
κτική θα ήταν η πρόσβαση προς 
την ακτή να περιορίζεται σε ένα 
μόνο μονοπάτι. 

Για τα πουλιά που 
φωλιάζουν στις 

αμμώδεις παραλίες
Στις αμμώδεις παραλίες, ειδικά 
όταν βρίσκονται κοντά σε υγρο-
τοπικές ζώνες, φωλιάζουν που-
λιά. Όπως οι θαλάσσιες χελώ-
νες και οι φώκιες, που τις έχου-
με εξορίσει πλέον από τις ακτές, 
έχουν και τα πουλιά πρόβλημα 
από την αύξηση της ανθρώπι-
νης παρουσίας στις ακτές.

Τα τυπικά πουλιά των 
ακτών είναι οι θαλασσοσφυρι-

χτές και σπανιότερα οι αμμο-
σφυριχτές και οι ποταμοσφυρι-
χτές, που θα τους δούμε κυρίως 
κατά την μετανάστευση. Ο αμ-
μοσφρυριχτής φωλιάζει σε ορι-
σμένες ακτές στην Ελλάδα κο-
ντά σε υγροτόπους, ενώ ο πο-
ταμοσφυριχτής φωλιάζει σε αμ-
μώδη τμήματα των ποταμών.

Τα πουλιά αυτά κάνουν τα 
αυγά τους στο έδαφος. Όταν 
πλησιάσει κάποιος θηρευτής 
φεύγουν από τις φωλιές και κι-
νούνται κάπου κοντά, προσπα-
θώντας να τον παραπλανήσουν. 
Το ίδιο κάνουν και με τον άν-
θρωπο. Τα αυγά δεν φαίνονται 
και υπάρχει κίνδυνος να τα πα-
τήσουμε. Οι νεοσσοί μόλις εκ-
κολαφθούν είναι σε θέση να 
περπατήσουν αμέσως, αλλά εί-
ναι ευάλωτοι χωρίς την προσο-
χή των γονιών τους.

Ας προσέχουμε στις ακτές 
όταν είμαστε κοντά σε αμμοθί-
νες ή κοντά σε υγρότοπο. Δεν 
πρέπει να κινούμαστε με αυτο-
κίνητα, μηχανές ή και με τα πό-
δια προς τις περιοχές που έχει 
υγροτόπους πίσω από την ακτή. 
Υπάρχει ο κίνδυνος να πατή-
σουμε φωλιές με αυγά στο έδα-
φος χωρίς καν να το αντιλη-
φθούμε ή να ενοχλήσουμε και 
να μείνουν τα αυγά εκτεθειμένα 
στον ήλιο ή να εγκαταλειφθούν 
οι νεοσσοί εκτεθειμένοι σε θη-
ρευτές. Τα σκυλιά επίσης μπο-
ρεί να δημιουργήσουν σοβαρό 
πρόβλημα. Πρέπει να τα έχου-
με δεμένα, ειδικά αν υπάρχει 
υγροτοπική έκταση κοντά.

Μένουμε μακριά όταν θα 
δούμε ένα από αυτά τα που-
λιά. Φωτογραφίες μπορούμε να 
βγάλουμε μόνο με τηλεφακό. 
Δεν πλησιάζουμε περισσότερο 
από 50 μέτρα από το πουλί και 
δεν μπαίνουμε σε παρόμοιο βι-
ότοπο με αυτό που το είδαμε. Το 
σωστότερο μέτρο είναι η εξ αρ-
χής απαγόρευση της πρόσβα-
σης. 

Αμμοθίνες
Αξίζουν την προσοχή μας

του Δημήτρη Γ. Μπούσμπουρα

Τάσος Αναστασίου
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Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ο ανώ-
νυμος διαβάτης που είχε την τύχη να πε-
ράσει από την παραλία της πανέμορφης 
Αλεξανδρούπολης, σίγουρα θα πρόσε-
ξε ένα τερπνό παρεκκλήσιο που βρί-
σκεται εκεί, στου …λιμανιού την άκρη. 
Είναι αφιερωμένο στον Άγιο Εύπλου, ο 
οποίος έζησε και μαρτύρησε στην Κα-
τάνη της Σικελίας επί Διοκλιτιανού (3ος 
μ.Χ. αιώνας), ενώ η μνήμη του τιμάται 
από την Εκκλησία μας στις 11 Αυγού-
στου. Η κατασκευή του συγκεκριμένου 
ναΐσκου έλαβε χώρα το 1998, όμως οι 
ρίζες της σχετικής ιστορίας φθάνουν 
πολύ βαθύτερα στον χρόνο, αλλά και 
στις καρδιές των Θρακιωτών (και όχι 
μόνο…).

Στις ακτές της Ανατολικής Θράκης, 
υπό τουρκική διοίκηση, πλησίον των 
εκβολών του ποταμού  Έβρου, βρίσκεται 
η προομηρική πόλη της Αίνου, η οποία 
έχει συνδέσει την ύπαρξή της με τη ναυ-
τοσύνη. Από αρχαιοτάτων χρόνων, αυτή 
η θρακοπελάγια νύμφη, η «Αιολίδα 
πόλη» (κατά τον Ηρόδοτο) αποτέλεσε –
με τον λιμένα της– γέφυρα επικοινωνί-
ας μεταξύ της Θράκης και των πόλεων 
στα μικρασιατικά παράλια του Αιγαίου, 
στην Προποντίδα και στον Εύξεινο Πό-
ντο. Κατά τη βυζαντινή περίοδο, ο Ιουστι-
νιανός ανακαίνισε τους καστρόπυργους 
και τα τείχη της πόλης, καθιστώντας την 
πανταχόθεν «δυσπόρθητη». Στις αρ-
χές του 19ου αιώνα, η Αίνος αριθμούσε 
8.000 κατοίκους και είχε 300 καράβια 
ιστιοφόρα, μικρά και μεγάλα, τα οποία 
μετέφεραν ανά τη Μεσόγειο τη γεωργι-
κή παραγωγή από την εύφορη θρακιώ-
τικη ενδοχώρα. Το γεγονός ότι ο Έβρος 
ήταν τότε πλωτός μέχρι την Αδριανούπο-
λη συνέτεινε στην ανάπτυξη των ποτά-
μιων μεταφορών και στην ανάδειξη της 
Αίνου ως κέντρου διαμετακομιστικού 
εμπορίου της εποχής. 

Το 1821, τον καιρό του μεγάλου εθνι-
κού ξεσηκωμού, στη θάλασσα και στη 
στεριά οι Αινίτες πολέμησαν ηρωικά στο 
πλευρό των λοιπών αλύτρωτων αδελ-

φών Ελλήνων, καταβάλλοντας υψηλό 
φόρο αίματος. Ενδεικτικά, αναφέρονται 
κάποια ονόματα αγωνιστών, όπως του 
Χατζηαντώνη Βιζβίζη και της συζύγου 
του Δόμνας (με το μπρίκι τους, την «Κα-
λομοίρα»), του Καπετάν Φραντζή Κού-
ταβου και του γιου του Μαργαρίτη, του 
Γρηγόρη Κομνηνού, του Γιάννη Καρα-
βέλα και του Βασίλη Χριστοφόρου. 

Εδώ και δέκα αιώνες, στη συνοι-
κία του Κάτω Μαχαλά της Αίνου, κοντά 
στη λιμνοθάλασσα «Λαμπί» προβάλ-
λει ο παλιός ναΐσκος του Αγίου Εύπλου, 
τον οποίο οι ευσεβείς και φιλακόλουθοι 
ντόπιοι αποκαλούσαν «Αγιανόπλου», 
θεωρώντας τον προστάτη των ναυτικών. 
Είναι αλήθεια ότι το λαμπρό αυτό αρχαι-
οελληνικό όνομα παραπέμπει ευθέως 
σε κάποιον που «εξασφαλίζει» καλούς 
πλόες (ευ + πλους). 

Από καθαρά τεχνικής άποψης, ο 
ρυθμός του εν λόγω βυζαντινού πα-
ρεκκλησίου είναι σταυροειδής μετά 
τρούλου (διαστάσεις 8mΧ6,6m), το πά-
χος της τοιχοποιίας έχει προσδιοριστεί 
στα 0,80m ενώ θεωρείται ιδιόμορφο το 
«δυσανάλογα» μεγάλο ύψος του τρου-
λίσκου (1,60m), το οποίο υιοθετήθη-
κε και κατά την ανέγερση του «νέου» 
(«δίδυμου») Αγίου Εύπλου στην Αλε-
ξανδρούπολη. Υπογραμμίζεται ότι οι 
τουρκικές αρχές συντηρούν τακτικά το 
ναϊδριο του «Αγιανόπλου», καθότι το 
έχουν μετατρέψει σε τουρμπέ (μνήμα – 
μαυσωλείο οθωμανικό) του καπουδάν 
πασά (ναυάρχου) Χας Γιουνούς Μπέη ο 
οποίος, ως επικεφαλής της οθωμανικής 
αρμάδας, κατέλαβε την Αίνο το 1457, και 
στη συνέχεια αποκεφαλίστηκε (!) από 
τον σουλτάνο πάνω στην ίδια του τη ναυ-
αρχίδα. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι το 
συγκεκριμένο γραφικό εκκλησάκι είναι 
ο μοναδικός ορθόδοξος ναός στην ευ-
ρύτερη περιοχή που παραμένει ως έχει, 
ενώ από τους υπόλοιπους (όπως η Αγία 
Σοφία, η Αγία Κυριακή, η Παναγία «Χρυ-
σοπηγή», η Παναγία Κεχαριτωμένη, οι 
Τρεις Ιεράρχες) δεν υπάρχουν πια παρά 
μόνον χαλάσματα. 

Τέτοια λοιπόν μοίρα (βαριά) επιφύ-

λαξε ο «άγνωστος γεωγράφος των πε-
πρωμένων» για αυτούς τους συνονόμα-
τους «δίδυμους πύργους» της Ορθοδο-
ξίας και του πολύπαθου ακριτικού ελλη-
νισμού. Θα στέκουν ένθεν κι ένθεν του  
Έβρου εκεί που αυτός γίνεται ένα με το 
Αιγαίο προσπαθώντας να αγγίξει τη μυ-
στικιστική κι απόκοσμη Σαμοθράκη. Κα-
θένας από τους δύο ποταμοφύλακες θα 
σιγοψιθυρίζει τους δικούς του πολλα-
πλούς συμβολισμούς σε εκείνους που 
μπορούν ακόμα να ακούσουν…

Ο Εύπλους της Αίνου θα αποτελεί 
έναν «λώρο» που μας ενώνει με το ζω-
ογόνο παρελθόν και την πλούσια τοπική 
Ιστορία… το Κάστρο το παλιό, τους πύρ-
γους, τα «αλλοκαιρινά» ιερά Προσκυ-
νήματα, τους ευρηματικούς και πρόσχα-
ρους τσουκαλάδες, τις εύγευστες «κα-
βουρόπιττες», αλλά και τα θαλερά κα-
ράβια που πηγαινοέρχονταν για αιώνες 
στο λιμάνι αυτής της «θρακιώτικης Κε-
ρύνειας»! 

Ο «Αλεξανδρουπολίτης» Εύπλους 
θα είναι ένας «μίτος» που θα μας οδηγεί 
με θύμηση, τόλμη και ασφάλεια προς το 
αβέβαιο μέλλον… 

Ανάμεσά τους, ο μυθολογικός «τρί-
κλωνος» ποταμός Ρόμβος -με την τόσο 
πλούσια βιοποικιλότητά του- προορίζε-
ται διαχρονικά να ενώνει νοσταλγικά 
τις μνήμες, αλλά και να (δια)χωρίζει 
αυστηρά και αποτρεπτικά τις …εθνικές 
κυριαρχίες. Τέλος, στα εβρίτικα νερά θα 
συνεχίσουν να καθρεπτίζονται δυσδιά-
κριτα οι «Πενταδάκτυλοι» και τα «Κιμι-
ντένια», που ορθώνονται (καλά κρυμ-
μένα) μέσα στην καρδιά κάθε ελεύθε-
ρα σκεπτόμενου ανθρώπου…

Πηγές:
Ακύλας Μήλλας, «Προποντίδα, μια θάλασ-

σα της Ρωμιοσύνης», Αθήνα 1992.
ainites.gr («Σύλλογος Ελληνομουσείον 

Αίνου», αποθετήριο κειμένων - άρθρων 
με πλούσια θεματολογία Θρακικού κυ-
ρίως ενδιαφέροντος).

Αχ. Θ. Σαμοθράκης, «Η Αίνος και αι εκκλη-
σίαι της», Θρακικά, τ. 19, Αθήνα 1944.

Ναυτική Ελλάς, τ. Ιουνίου 2018.

του Ιωάννη Μιχαλακόπουλου

Ο Άγιος Εύπλους στη Θράκη
Τα δύο ομώνυμα εκκλησάκια στην Αλεξανδρούπολη και στην Αίνο Νέα κυκλοφορία των 

εναλλακτικών εκδόσεων

Τ 
ὸ βιβλίο τοῦτο ἐγκαινιάζει μία σειρὰ ἐκδόσεων 
τοῦ περιοδικοῦ ΚαραγκιοζοΛόγιον γιὰ τὸ θέα-
τρο σκιῶν καὶ τὸν κόσμο του. Ἡ «Βιβλιοθήκη 
τοῦ καραγκιοζολόγιου» φιλοδοξεῖ νὰ προσφέ-

ρει ὅσο γίνεται κείμενα καὶ ὑλικὸ ποὺ νὰ φωτίζουν τὴν 
ζωή, τὴν τέχνη, τὶς ἐλπίδες καὶ ἀγωνίες τῶν ἀνθρώπων 
τοῦ θεάτρου σκιῶν ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τὶς μορφὲς τῆς 
Παραδοσιακῆς Τέχνης, σὲ συνάρτηση μὲ τὶς σημερινὲς 
καταστάσεις τοῦ Νεώτερου Ἑλληνισμοῦ.

Παράλληλα, τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ ἕνα ἔντυπο 
μνημόσυνο ἑνὸς ἀπὸ τοῦς πρωτομάστορες τῆς νεώτε-
ρης αὐτοσυνειδησίας μας, ποὺ πάσχισε στὴ ζωή του νὰ 
μαζέψει καὶ νὰ περισώσει ὅσες σκόρπιες καὶ περιφρονη-
μένες ψηφίδες τῆς ταυτότητάς μας μποροῦσε. Μὲ πολὺ 
κόπο καὶ πολὺ μεράκι ὁ Γιάννης Βλαχογιάννης ἔδωσε 
πολύ περισσότερα ἀπὸ ὅσα πῆρε, σημάδι αὐτό ἀτράντα-
χτο τῆς ἀξίας του.

Ἡ νουβέλλα «Τῆς τέχνης τὰ φαρμάκια», καρπὸς τῆς 
ἀγάπης τοῦ Βλαχογιάννη γιὰ τὸν λαό μας καὶ τὴν τέ-
χνη του, παρακολουθεῖ τὸν καραγκιοζοπαίχτη «Φού-
λια» (πρόκειται γιὰ τὸν Γιάννη Ρούλια, ποὺ ἔπαιζε στὴν 
Ἀθήνα, στὸ γύρισμα τοῦ 20οῦ αἰώνα), τὸν χάρτινο θί-
ασό του καὶ τοὺς μικροὺς βοηθούς του, τὸν Ἀποφώρη, 
τὸν Βρακάκια καὶ τὸν Τσιμπλή.

Ἡ νουβέλλα γράφτηκε τὸ 1917, ἐκδόθηκε, ὅμως, γιὰ 
πρώτη φορὰ στὸ περιοδικὸ τῆς Ἑστίας τὸ 1943 (τεύχη 
386, 387, 389), λίγα χρόνια πρὶν τὸν θάνατο τοῦ συγ-
γραφέα του.

Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει ἐκτενῆ εἰσαγωγὴ τοῦ Κώστα 
Καμαριάρη γιὰ τὸν Γιάννη Βλαχογιάννη καὶ μιὰ νεκρο-
λογία τοῦ Γιάννη Ρούλια, ποὺ ἔγραψε καὶ δημοσίευσε 
στὴν ἐφημερίδα Σκρὶπ τὸ 1905 ὁ λογοτέχνης Ζαχαρίας 
Παπαντωνίου. Ἡ εἰκονογράφηση ἔγινε ἀπὸ τὸν Νικόλα 
Δημητριάδη. Τὸ βιβλίο κλείνει μὲ ἕνα συνοπτικὸ γλωσ-
σάρι λέξεων καὶ φράσεων.

Γιάννης Βλαχογιάννης
Της τέχνης τα φαρμάκια
επίμετρο Ζαχαρία Παπαντωνίου
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Τ 

ο έργο του Γ. Γεωργή – 
πρώην πρέσβη της Κύ-
πρου στην Ελλάδα και κα-
θηγητή της Νεότερης Ιστο-

ρίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης 
Πάφου- αποτελεί μια σοβαρή, έγκυ-
ρη και γερά τεκμηριωμένη ιστορι-
κή μελέτη για το πώς οδηγηθήκαμε 
στη Συμφωνία της Ζυρίχης και πώς η 
τότε πολιτική ηγεσία παράκαμψε τις 
αντιρρήσεις του Γ. Σεφέρη, που για 
ένα διάστημα χειρίσθηκε από θέσεις 
ευθύνης το Κυπριακό  και στο πιο 
κρίσιμο διάστημα υπήρξε πρέσβης 
της χώρας μας στη Μ. Βρετανία.

Μετά τη δήλωση του Γ. Σεφέ-
ρη κατά της απριλιανής δικτατορί-
ας οι φιλικές προς αυτή εφημερίδες 
Ελεύθερος Κόσμος και Εστία τον κα-
τηγόρησαν ότι, «διά να πάρη το Νό-
μπελ, επώλησε την Κύπρον εις την 
Ζυρίχην»(σελ. 14). Επρόκειτο για 
αναληθή και συκοφαντική κατηγο-
ρία που διαστρέβλωνε πλήρως την 
πραγματικότητα. Ο Σεφέρης ήταν 
γνωστός ενωτικός, με πολύ δυνα-
τά φιλικά αισθήματα για τον ελληνι-
σμό της Κύπρου, που φανερωνόταν 
όχι μόνο από τις επιστολές προς τον 
Γ. Θεοτοκά, τον Γ. Σαββίδη και τον Γ. 
Κατσίμπαλη, αλλά και από την προ-
σεκτική και υπεύθυνη δραστηριότη-
τά του ως ανώτερου διπλωμάτη. Μά-
λιστα, το 1954 διέκοψε για τον λόγο 
αυτό τη συνεργασία του με την αγ-
γλοελληνική Επιθεώρηση. Εσωτε-
ρικά έγγραφα του αγγλικού υπουρ-
γείου Εξωτερικών θα σημειώσουν 
με δυσαρέσκεια την ενωτική του 
προσήλωση.

Δυστυχώς, δεν ήταν πολλές οι 
περιπτώσεις σαν τον Σεφέρη μέσα 

στην ελληνική διπλωματία. Πολλοί 
από αυτούς  ήταν αντίθετοι στον 
αγώνα της ΕΟΚΑ διότι έπληττε τις 
σχέσεις της Ελλάδας με την Αγγλία, 
αλλά  και την Τουρκία, που από αυ-
τούς θεωρούνταν σοβαρότερες. Κά-
ποιοι υποστήριζαν τη λύση της δε-
σμευμένης ανεξαρτησίας ή της δι-
πλής ένωσης. Ο Ε. Αβέρωφ πρώ-
τος πρότεινε  το 1956 στον Τούρκο 
πρέσβη στην Ελλάδα τη διχοτόμη-
ση (σελ. 41). Βεβαίως ο ίδιος, προ-
φανώς για να καθησυχάσει τον Γρί-
βα, είχε οργανώσει την αποστολή 
όπλων στην ΕΟΚΑ, σε μια από τις 
οποίες ηγήθηκε ο νεαρός τότε δι-
πλωμάτης Π. Μολυβιάτης.

Βέβαια, η πιο αμφιλεγόμενη 
προσωπικότητα υπήρξε ο πρέσβης 
Άγγελος Βλάχος. Για ένα διάστημα 
υπήρξε υπηρεσιακό στέλεχος στη 
διπλωματική υπηρεσία της κατοχι-
κής κυβέρνησης, αλλά και γενικός 
γραμματέας  του υπουργείου Εξω-
τερικών  με υπουργό τον Σ. Τετενέ 
κατά τη διάρκεια  της δικτατορίας 
Ιωαννίδη. Εξ αρχής ήταν αντίθετος 
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώ-
να και ήταν από τους πρώτους που 
έστρεψαν την ελληνική πολιτική, 
από την Αυτοδιάθεση-Ένωση, στη 
δεσμευμένη ανεξαρτησία. Ως γε-
νικός  πρόξενος της Ελλάδας στην 
Κύπρο μετέδιδε στην ελληνική κυ-
βέρνηση και στον εξόριστο αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο ένα ψευδές ηττοπα-
θές κλίμα, ενώ, όταν οι Άγγλοι κρε-
μούσαν τους αγωνιστές, ήθελε να 
κλείσει τα αυτιά του με βαμβάκι για 
να μην ακούει τις διαμαρτυρίες τους. 
Θα γράψει μάλιστα ότι, «η 1η Απρι-
λίου του 1955 θα περάσει στην ιστο-

ρία του ελληνισμού ως  ημέρα απο-
φράδα» (σελ. 147).

Άλλη αμφιλεγόμενη περίπτω-
ση υπήρξε το παλαιό στέλεχος του 
Λαϊκού Κόμματος  και του κόμματος 
Μεταξά, ο Γεώργιος Πεσματζόγλου, 
ο οποίος, το κρίσιμο εκείνο διάστη-
μα υπήρξε πρέσβης εκ προσωπικο-
τήτων στην Άγκυρα. Επαιρόταν για 
την προσωπική του φιλία με τον Κε-
μάλ Ατατούρκ και στη συνέχεια με 
τον Τούρκο πρόεδρο Τζελάλ Μπα-
γιάρ. Βεβαίως και ο Κ. Τσάτσος θα 
χαρακτηρίσει τα μέλη της ΕΟΚΑ ως 
«εγκληματίες» .

Τον Δεκέμβριο του 1958,  στη  
Σύνοδο του ΝΑΤΟ, οι Αβέρωφ και 
Ζορλού θα καταλήξουν σε συμ-
φωνία που θα λάβει οριστική μορ-
φή με τη Συμφωνία της Ζυρίχης και 
του Λονδίνου. Τα βασικά στοιχεία εί-
ναι ο ορισμός Έλληνα πρόεδρου και 
Τούρκου αντιπρόεδρου με δικαίωμα 
βέτο. Θα δημιουργούνταν χωριστοί 
δήμοι αλλά και ξεχωριστές βουλές. 
Η ανεξαρτησία θα ήταν υπό την εγ-
γύηση Αγγλίας, Ελλάδας, Τουρκί-
ας, που είχαν δικαίωμα επέμβασης. 
Το νέο κράτος ήταν θνησιγενές, θα 
ήταν ανέφικτο να αυτοκυβερνηθεί 
και άνοιγε τον δρόμο στη διχοτόμη-
ση και στην τουρκική επέμβαση.

Ο Γ. Σεφέρης στο διάστημα αυτό  

(19 Δεκεμβρίου) αντέδρασε κατ’ 
αρχήν με ιδιόχειρο σημείωμα προς 
τον υπουργό Εξωτερικών Ε. Αβέ-
ρωφ, όπου εκθέτει τις αντιρρήσεις 
του στην επιχειρούμενη συμφω-
νία. Ορθά επισήμανε ότι το δικαίω-
μα βέτο θα καταστήσει το πολίτευ-
μα δυσλειτουργικό και ο διαχωρι-
σμός των κοινοτήτων θα ετοιμάσει 
το έδαφος για απόσχιση και διαμελι-
σμό. Τις απόψεις θα διατυπώσει πιο 
συγκροτημένα στο πρωτόκολλο με 
αριθμό 357918 (25/12/1958). Βλέ-
πει μπροστά το φάσμα του διαμελι-
σμού της Κύπρου. Σε δραματικό  και 
προφητικό τόνο τελειώνει: «Θα προ-
σέθετον και τούτο εν σχέσει προς 
τας ελληνοτουρκικάς σχέσεις από 
γενικοτέρας σκοπιάς. Οσάκις εις το 
παρελθόν είχομεν δυσχέρειας μετά 
της Τουρκίας, το στοιχείον το οποί-
ον ιδιαιτέρως μας εβάρυνεν και μας 
έθετε εις μειονεκτικήν θέσιν ήτο ότι 
οι Τούρκοι είχον εις χείρας των, ως 
ενέχυρον, τον ελληνισμόν της Κων-
σταντινουπόλεως. Διά της προβλε-
πομένης διευθετήσεως του Κυπρια-
κού πολύ φοβούμαι ότι τα εις χείρας 
των Τούρκων ενέχυρα αυξάνουν. 
Πάντοτε θα ανησυχούμεν μήπως οι 
Τούρκοι μας δημιουργήσουν ζητή-
ματα εν Κύπρω. Τούτο δεν ημπορεί 
παρά να επηρεάσει την έναντι αυ-
τών θέσιν μας και να την καθιστά έτι 
μειονεκτικωτέραν» (σελ. 179).

Ο Ε. Αβέρωφ στη συνέχεια θα 
απαντήσει με άλλη επιστολή, θα πα-
ρέμβει και ο Κ. Τσάτσος και βεβαίως 
ο Γ. Σεφέρης θα αποκλειστεί από τις 
τελικές συνομιλίες στη Ζυρίχη, πα-
ρότι συμμετείχε ο Τούρκος ομόλο-
γός του πρέσβης στο Λονδίνο. Στις 
12 Ιανουαρίου 1959 θα ακολουθή-
σει νέα επιστολή του Σεφέρη, όπου 
επαναλαμβάνει τις νομικές δυνατό-
τητες επέμβασης που δίνει η συμ-
φωνία στην Τουρκία (σελ. 195, 196, 
197).

Ο Γ. Γεωργής  πιστεύει ότι ο Ε. 

Αβέρωφ δεν ήταν τυχαίος πολιτι-
κός, όμως « ήταν εύπιστος και συ-
χνά επιπόλαιος, όπως ο Σεφέρης 
νόμιζε. Πίστευε από κακή πληρο-
φόρηση ότι ο κυπριακός λαός είχε 
κουραστεί από τις αντιξοότητες  και 
εκτιμούσε ότι το Κυπριακό δημιούρ-
γησε πολιτική κρίση στο εσωτερικό 
που ευνοούσε την άνοδο της αριστε-
ράς. Φοβόταν ακόμη ότι η Αγγλία θα 
προχωρούσε στην επιβολή του σχε-
δίου Μακμίλλαν, με καταστρεπτικές 
συνέπειες για την Κύπρο. Φυσικά, 
το σχέδιο εκείνο δεν μπορούσε να 
υλοποιηθεί χωρίς τη συγκατάθεση 
της Ελλάδας. Ενδόμυχα είχε τις ίδιες 
επιφυλάξεις με τον Σεφέρη. Σπεύ-
δει να δηλώσει δυο φορές ότι συμ-
μερίζεται τους φόβους του Σεφέρη, 
αλλά και να επισημάνει την εμμο-
νή του στην επιβολή της λύσης προς 
χάριν της ανορθούμενης Ελλάδας. 
Αποφεύγει ακόμη να κάμει οποια-
δήποτε μνεία για ενημέρωση ή συ-
γκατάθεση του Μακαρίου» (σελ. 
192). Βέβαια, η ερμηνεία  του συγ-
γραφέα  αποδίδει μεγαλύτερη ευθύ-
νη στην πληροφόρηση που παρεί-
χε ο Α. Βλάχος στο ελληνικό υπουρ-
γείο Εξωτερικών παρά στις αποφά-
σεις της  τότε ελληνικής κυβέρνη-
σης που επιβλήθηκαν τελικά και 
στον κυπριακό ελληνισμό. 

Δυστυχώς, ο Γ. Σεφέρης επαλη-
θεύθηκε δύο φορές με τις δυσοίω-
νες προβλέψεις του για τον κυπρια-
κό ελληνισμό. Στην πρώτη περίπτω-
ση όταν προειδοποιούσε  τον Ε. Αβέ-
ρωφ ότι η κυοφορούμενη συμφω-
νία της Ζυρίχης θα μετέβαλλε  την 
Κύπρο σε ενέχυρο της Τουρκίας και 
στη δεύτερη περίπτωση στην κατα-
δικαστική προς τη δικτατορία δήλω-
ση που  κατέληγε, «όλοι πια το δι-
δάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δι-
κτατορικές καταστάσεις η αρχή μπο-
ρεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τρα-
γωδία παραμένει αναπότρεπτη, στο 
τέλος».

Την μαν’ αυτοί, που τους γεννά

Την ρουκανούν παντοτεινά,

Σαν δένδρο τα σκουλούκια.

Και παίρνουν, γι’ άπειρα πουγγιά,

Ελεημοσύνη απ’ την Φραγκιά

Κι απ’ την Τουρκιά-χαστούκια

Γ. Βιζυηνός.

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

Γιώργος Γεωργής

Σεφέρης-Αβέρωφ: η ρήξη
εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα 2018

Δυστυχώς, ο Γ. Σεφέρης επαληθεύθηκε δύο φορές για τις δυσοίωνες 

προβλέψεις του για τον κυπριακό ελληνισμό.Στην καταδικαστική προς 

την δικτατορία δήλωση κατέληγε: «Όλοι πια το διδάχτηκαν και το 

ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει 

εύκολη, όμως η τραγωδία παραμένει αναπότρεπτη, στο τέλος».
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ανατολική Πενσιλβα-
νία βρίσκεται πάνω από 
ένα από τα πλουσιότερα 
κοιτάσματα γαιάνθρακα 

στον πλανήτη. Από την πρώτη εμφά-
νιση των Ευρωπαίων στην περιοχή 
άρχισαν και οι προσπάθειες να βά-
λουν χέρι στον ορυκτό της πλούτο, 
καθώς όλα έδειχναν ότι στο υπέ-
δαφος υπήρχαν ασύλληπτες πο-
σότητες γαιάνθρακα. Το πρόβλη-
μα ήταν πως το είδος γαιάνθρακα 
που απαντάται στην Πενσιλβανία εί-
ναι ο ανθρακίτης, ένα ορυκτό τόσο 
απίστευτα σκληρό (αποτελείται από 
95% άνθρακα) που για πολύ καιρό 
κανείς δεν μπορούσε να βρει μια 
μέθοδο για να το αναφλέξει. Όλα 
αυτά, βέβαια, μέχρι το 1828 που 
ένας Σκοτσέζος μηχανικός, ονόματι 
Τζέιμς Νίλσον, είχε τη φαεινή ιδέα 
να διοχετεύσει καυτό αέρα στον αν-
θρακίτη μέσω ενός ειδικού φυσε-
ρού. Ο νεωτερισμός του άλλαξε την 
παγκόσμια βιομηχανία εξόρυξης 
άνθρακα και μεταμόρφωσε ριζικά 
τη δασοσκεπή Πενσιλβανία προς 
το χειρότερο. Ο λόγος είναι πως, η 
τραγική ειρωνεία με τον ανθρακίτη, 
έγκειται στο γεγονός ότι όσο δύσκο-
λο είναι να αναφλεγεί, άπαξ και πά-
ρει φωτιά είναι σχεδόν αδύνατο να 
σβήσει.

Ας υπεισέλθουμε λοιπόν στην 
ιστορία της Σεντράλια, μιας από τις 
πιο παράξενες και πιο θλιβερές πό-
λεις-φαντάσματα παγκοσμίως. Η 
Σεντράλια αποτελεί τραγική από-
δειξη της ανθρώπινης ύβρης στην 
προσπάθεια ελέγχου των δυνά-
μεων της φύσης και της πλήρους 
αποτυχίας της με δυσχερέστατες 
επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλ-
λον και στη ζωή των ανθρώπων. 
Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο 
άλλο παράδειγμα πόλης κάτω από 

την οποία να καίει μια υπόγεια πυρ-
καγιά επί πενήντα έξι συναπτά έτη 
χωρίς καμία προοπτική να σβήσει. 
Οι ειδικοί έχουν αποφανθεί πως, με 
τον παρόντα ρυθμό, η φωτιά αναμέ-
νεται να καίει ανεξέλεγκτα για τα 
επόμενα 250 χρόνια και βάλε.

Δεν ήταν πάντα έτσι όμως. Για 
περίπου έναν αιώνα η Σεντράλια 
ήταν μια μικρή, ακμάζουσα πόλη, 
με περίπου δύο χιλιάδες σκληρά 
εργαζόμενους κατοίκους. Το 1749, 
οι αποικιακοί πράκτορες ξεγέλα-
σαν την τοπική φυλή Ινδιάνων και 
αγόρασαν όλη την περιοχή για πε-
ντακόσιες λίρες και ένα αιώνα αρ-
γότερα άνοιξε το πρώτο ορυχείο, 
προσελκύοντας πληθυσμό στην 
πόλη. Η Σεντράλια διέθετε έναν 
δυναμικό επιχειρηματικό τομέα με 
τράπεζες, ταχυδρομείο, αλλά και 
πολλά καταστήματα, γυμνάσιο, τέσ-
σερις εκκλησίες και ένα καλαίσθη-
το δημαρχείο. Ήταν, με άλλα λόγια, 
μια τυπική, ευχάριστη, βαριεστη-
μένα ανώνυμη αμερικανική πόλη, 
σαν τόσες άλλες στα βουνά της Πεν-
σιλβανίας.

Δυστυχώς γι’ αυτήν και τους 
κατοίκους της, είχε το ατυχές προ-
νόμιο να έχει χτιστεί πάνω από 24 
εκατομμύρια τόνους ανθρακίτη. Το 
1962, μια φωτιά στη χωματερή στην 
άκρη της πόλης εισήλθε μέσα από 
ρωγμές στο έδαφος στο ορυχείο, 
αναφλέγοντας το κοίτασμα ανθρα-
κίτη σε αρκετά σημεία. Η άνδρες της 
πυροσβεστικής διοχέτευσαν χιλιά-
δες γαλόνια νερού μέσα στα ρήγμα-
τα, αλλά κάθε φορά που φαινόταν 
ότι η φωτιά είχε σβήσει αναζωπυ-
ρωνόταν και εμφανιζόταν με νέες 
εστίες. Φαίνεται πως αρχικά το πρό-
βλημα υποτιμήθηκε λόγω του ότι η 
φωτιά έκαιγε υπογείως, αλλά μερι-
κές εβδομάδες αργότερα είχε γίνει 

φανερό ότι η πυρκαγιά είχε περά-
σει, μέσω των στοών, σε ολόκλη-
ρο το ορυχείο και έκαιγε πλέον σε 
τέσσερα διαφορετικά μέτωπα. Στην 
Εθνική Οδό 61, η άσφαλτος αρχικά 
ανέδιδε μια ζεστή ομίχλη και μετά 
ράγισε σε χιλιάδες σημεία κι έσπα-
σε, καθιστώντας αδύνατη τη χρήση 
του δρόμου. Παντού, η πόλη καλύ-
φθηκε από μια γαλαζωπή αχλή και 
η εκκλησία του Αγίου Ιγνατίου, χτι-
σμένη σε έναν λόφο πάνω απ’ την 
πόλη, έδινε την εντύπωση ότι είχε 
πάρει φωτιά με τους καπνούς να 
στροβιλίζονται  γύρω από τη σκεπή 
και το καμπαναριό.

Το Γραφείο Ορυχείων των ΗΠΑ 
έφερε ειδικούς, οι οποίοι πρότει-
ναν μια σειρά από πιθανές λύσεις 
στο πρόβλημα  – από το να σκά-
ψουν μια βαθιά τάφρο γύρω από 
την πόλη, μέχρι να εκτρέψουν την 
πορεία της φωτιάς με εκρηκτικά, 
ή να διοχετεύσουν υδραυλικά απί-
στευτες ποσότητες νερού υπογείως. 
Το ζήτημα, βέβαια, ήταν ότι η φτηνό-
τερη από τις λύσεις αυτές θα κόστι-
ζε τουλάχιστον 20 εκατομμύρια δο-
λάρια, άσε που κανείς δεν γνώρι-
ζε αν τελικά η επιλεγείσα λύση θα 
απέδιδε. Έτσι κι αλλιώς, κανείς δεν 
είχε τη δικαιοδοσία να ξοδέψει τόσα 
χρήματα και η Σεντράλια λίγο πολύ 
αφέθηκε στη μοίρα της.

Το 1979, ο τότε δήμαρχός της 
και ιδιοκτήτης βενζινάδικου στο κέ-
ντρο της πόλης, Τζον Κόντινγκτον, 
κατά τη διάρκεια ελέγχου των υπο-
γείων δεξαμενών καυσίμου κατέ-

γραψε θερμοκρασίες της τάξεως 
των 78 βαθμών Κελσίου. Ειδικοί 
αισθητήρες έδειξαν ότι η θερμο-
κρασία του εδάφους 4 μέτρα κάτω 
από την επιφάνεια έφτανε τους 534 
βαθμούς Κελσίου. Οι κάτοικοι άγγι-
ζαν τα πατώματα και τα κελάρια των 
σπιτιών τους και τα έβρισκαν καυτά. 
Άλλοι λιποθυμούσαν από τις ανα-
θυμιάσεις διοξειδίου του άνθρακα 
μέσα στα ίδια τους τα σπίτια και το 
1981 ένας δωδεκάχρονος πιτσιρι-
κάς, που έπαιζε στην αυλή του σπι-
τιού του, είδε τη γη να ανοίγει κάτω 
από τα πόδια του και να τον καταπί-
νει σε έναν κρατήρα βάθους 45 μέ-
τρων. Ευτυχώς, κατάφερε να κρατη-
θεί από τις ρίζες ενός δέντρου και 
να σωθεί. Δεν μπορούμε να πούμε 
το ίδιο και για την ίδια τη Σεντράλια. 
Η όχι και τόσο μακρινή Ουάσιγκτον 
αφυπνίστηκε έστω και όψιμα από τα 
συμβάντα και αποφάνθηκε ότι είχε 
έρθει η ώρα για την άμεση εκκένω-
ση της πόλης.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα 
ξόδευε τελικά το ιλιγγιώδες ποσό 
των 42 εκατομμυρίων δολαρίων 
για να αδειάσει την πόλη. Καθώς οι 
άνθρωποι έφευγαν, οι εκσκαφείς 
κατεδάφιζαν τα σπίτια και τα μπά-
ζα καθαρίζονταν και μεταφέρονταν 
με παρανοϊκή ευλάβεια έξω απ’ την 
πόλη, μέχρι που δεν υπήρχε καμία 
ένδειξη ότι κάποτε υπήρχαν κτήρια 
εκεί. Καθαρίζονταν κι ευθυγραμ-
μίζονταν μέχρι και οι κήποι και οι 
πίσω αυλές, λες και κάποιος γρα-
φειοκράτης, κάπου στην πρωτεύου-
σα, ήθελε να απαλείψει κάθε από-

δειξη ότι κάποτε ζούσαν άνθρωποι 
εκεί.

Σήμερα η Σεντράλια δεν είναι 
καν πόλη-φάντασμα. Είναι απλά 
ένας τεράστιος ανοιχτός χώρος με 
ένα δίκτυο άδειων δρόμων, σουρε-
αλιστικά εξοπλισμένων με φωτει-
νούς σηματοδότες και πυροσβεστι-
κούς κρουνούς κι όλα αυτά με μια 
φωτιά που καίει και θα καίει υπόγεια 
για αιώνες. Οδηγώντας στους έρη-
μους δρόμους, βλέπεις κάθε δέκα 
περίπου μέτρα να υπάρχουν προσε-
κτικά χτισμένα δρομάκια που βγά-
ζουν στο πουθενά. Υπάρχουν ακόμη 
μερικά σπίτια που στέκουν στη Σε-
ντράλια. Προφανώς, ανήκουν στους 
σκληροπυρηνικούς κατοίκους της, 
που αρνήθηκαν να την εγκαταλεί-
ψουν όταν εκκενώθηκε η πόλη. Η 
απογραφή του 2013 κατέγραψε 7 
ανθρώπους που ζουν ακόμη εκεί. 
Είναι παράξενο το ότι τους επιτρά-
πηκε να παραμείνουν, με το ρίσκο 
να ανοίξει ξαφνικά η γη και να κα-
ταπιεί τους ίδιους και τα σπίτια τους, 
αλλά οι ΗΠΑ είναι μια πραγματικά 
παράξενη χώρα στην οποία συμβαί-
νουν εκπληκτικά ευτράπελα. 

Η εκκλησία του Αγίου Ιγνατίου, 
ανάμεσα στους καπνούς και τις ανα-
θυμιάσεις, στέκει ακόμη πάνω από 
ό,τι έχει μείνει από τη Σεντράλια και 
πού και πού έρχεται κάποιος ηλικι-
ωμένος πάστορας από το γειτονικό 
Μάουντ Καρμέλ για μια λειτουργία 
στα γρήγορα σε μια ξεχασμένη πό-
λη-σήμα κατατεθέν των παράπλευ-
ρων απωλειών της κατάκτησης της 
αμερικανικής Δύσης. 

Σεντράλια: Ζωή και θάνατος μιας αμερικανικής πόλης

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

«Μπροστά μας βρισκόταν ένας κόσμος όπου κανείς άνθρωπος 

δεν μπορούσε να ζήσει, θερμότερος κι απ’ τον πλανήτη Ερμή, η 

ατμόσφαιρά του εξίσου δηλητηριώδης με αυτήν του Κρόνου. Στην 

καρδιά της φωτιάς οι θερμοκρασίες ξεπερνούσαν με ευκολία τους 

540 βαθμούς Κελσίου. Θανατηφόρα σύννεφα μονοξειδίου του 

άνθρακα και άλλα αέρια στροβιλίζονταν μέσα στις στοές».

Ντέιβιντ Ντε Κοκ, «Αόρατος κίνδυνος: 
Η τραγωδία της φωτιάς του ορυχείου της Σεντράλια».
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Άγριος Σπόρος, το τε-
λευταίο έργο (2013) 
του Γιάννη Τσίρου, εί-
ναι αναμφίβολα ένα 

από τα κορυφαία έργα του σύγχρο-
νου ελληνικού θεάτρου. Σε αυτό 
πραγματεύεται, με την εύστοχη και 
καίρια ματιά του, την πορεία της 
ελληνικής κοινωνίας μετά τη με-
ταπολίτευση. Αναδεικνύει όλη την 
παθογένεια η οποία οδήγησε, νο-
μοτελειακά θα λέγαμε, στην πραγ-
ματικότητα των μνημονίων και στη 
μετατροπή της χώρας σε αποικία 
χρέους. Είναι αυτή η οπτική γωνία, 
αλλά και η επιδεξιότητα της πένας 
του, που το έχει αναδείξει κορυ-
φαίο έργο της τελευταίας περιόδου. 
Πάντα όμως υπήρχε το ερώτημα, 
πώς η συγκεκριμένη περίοδος θα 
προσληφθεί από το κομμάτι εκείνο 
του θεάτρου που διακρίνεται από 
ένα διαφορετικό, μεταμοντέρνο στο 
περιεχόμενο, τμήμα της νεότερης 
γενιάς.

Η Αλεξάνδρα Κ* (ψευδώνυμο 
της Αλεξάνδρας Κατσαρού) ανή-
κει στη νεότερη γενιά των θεατρι-
κών συγγραφέων. Η «Επαναστα-
τικές μέθοδοι για τον καθαρισμό 
της πισίνας σας», είναι το τρίτο θε-
ατρικό της έργο που ανεβαίνει στη 
σκηνή. Σε αυτό πραγματεύεται ένα 
αντίστοιχο του «Άγριου Σπόρου» 
κοινωνικό επεισόδιο. Ο Πατέρας, 
γέννημα θρέμμα της μεταπολίτευ-
σης, (νεοελληνικό καμάκι με τη λο-
γική του «ξέρεις ποιος είμαι εγώ»), 
αποτελεί μια τυπική φιγούρα της. 
Μένει στο βορειότερο άκρο στη βο-
ρειότερη παραλία του βορειότερου 
νησιού της Ελλάδας (Κέρκυρα) και 
τα σχέδιά του είναι συγκεκριμένα: 
Θα κτίσει ένα αυθαίρετο σπίτι (πο-
λυτελής βίλα στα όνειρα του) με 
σκοπό την τουριστική εκμετάλλευ-
ση των ξένων που επισκέπτονται το 
νησί, αλλά ταυτόχρονα με την επι-
θυμία να το παραδώσει στα παιδιά 
του εν είδει οικονομικής εξασφάλι-

σης. Ο Γιος και η Κόρη του, γνήσια 
τέκνα μιας παρασιτικής κυρίαρ-
χης ατμόσφαιρας,  ουδόλως ενδι-
αφέρονται να ενταχθούν στον πα-
ραγωγικό ιστό της χώρας. Ο μεν 
Γιος έχει το όνειρο να γίνει  μουσι-
κός (έστω και μέσω του Youtube), 
ενώ η σπουδαγμένη στο εξωτερι-
κό Κόρη να γίνει διεθνώς αναγνω-
ρισμένη σκηνοθέτις. Και οι δύο ξε-
κοκαλίζουν  εξίσου αποτελεσματι-
κά τα χρήματα του πατέρα τους. Το 
έργο λαμβάνει χώρα σε μια κρίσι-
μη στιγμή. Η πρώτη ιδιωτικοποίη-
ση δημόσιας παραλίας, ως επιβολή 
των μνημονιακών επιλογών, βρί-
σκει την οικογένεια ξεκρέμαστη.  Η 
αυθαίρετη βίλα, μνημείο νεοελλη-
νικού κιτς, πρέπει να απαλλοτριω-
θεί και να κατεδαφιστεί παραχω-
ρώντας τη θέση της σε μία γιγαντι-
αία τουριστική μονάδα, ενώ τα παι-
διά ζουν την αποτυχία των καλλιτε-
χνικών επιδιώξεών τους. Μία οικο-
γένεια σε κρίση.

Εδώ ακριβώς προκύπτει και η 
διαφορά. Στον Άγριο Σπόρο η κρι-
τική του Γιάννη Τσίρου είναι αυ-
στηρή, ανηλεής θα τολμούσαμε 
να πούμε, στις επιλογές που έχει 
κάνει το μεγαλύτερο κομμάτι του 
κοινωνικού σώματος.  Κάτω όμως 
από το νυστέρι αυτής της κριτικής, 
ο συγγραφέας εξακολουθεί να ανα-
δεικνύει το πόσο σημαντική είναι 
η χαμένη κοινωνική συνοχή και 
επιστρέφει σε αυτήν προτείνοντας 
το χτίσιμό της εκ νέου. Στο έργο 
της Αλεξάνδρας Κ*, η κριτική που 

ασκεί η συγγραφέας είναι ισοπε-
δωτική.  Πιάνοντας την επιφάνεια 
των πραγμάτων, αποδομεί μέσα 
από τις γραμμές του έργου της τα 
πάντα: Η κοινωνία είναι φαύλη, η 
οικογένεια καταπιεστική, η παλιά 
γενιά εγωκεντρική (παρότι ο πατέ-
ρας, ως μοναδικό θετικό χαρακτη-
ριστικό, επιδιώκει την αποκατάστα-
ση των παιδιών του) και η νέα γε-
νιά ανίκανη και άχρηστη. Όσο και 
αν προσπαθείς να κρατήσεις κάτι 
ως σωσίβιο στην πλημμυρίδα του 
εγωκεντρισμού και την αντικοινω-
νικής εντέλει συμπεριφοράς των 
ηρώων, δεν τα καταφέρνεις. Η δίνη 
της οικογενειακής σύγκρουσης σε 
τραβά στον πάτο.  Χαρακτηριστικά, 
η δράση περιστρέφεται δίπλα σε 
μια πισίνα η οποία ουδέποτε ολο-
κληρώθηκε και η οποία, δυστυ-
χώς για τον ιδιοκτήτη της, είναι πλέ-
ον τεκμήριο και προσπαθεί να την 
καμουφλάρει.  Είναι αυτή η πισίνα 
που για χρόνια ολόκληρα αποτε-

λούσε στοιχείο κοινωνικής καταξί-
ωσης έναντι του Άλλου στα χρόνια 
της παρασιτικής ανάπτυξης. 

Στο κείμενό της η συγγραφέ-
ας δείχνει να κατέχει τη θεατρι-
κή δομή που κάνει ένα έργο στέ-
ρεο. Στην ανάγνωσή του, η επιθε-
τικότητα έναντι της κοινωνίας δεν 
είναι τόσο κραυγαλέα. Η επιλογή 
βέβαια του επεισοδίου με τον για-
τρό Τσιρώνη στη δεκαετία του ’80 
(σε μια προσπάθεια να αναδειχθεί 
η ρήση του νεοέλληνα «το κράτος 
είμαι εγώ») μοιάζει άκαιρη και άτο-
πη. Το ρομαντικό εγχείρημα του 
Τσιρώνη ήταν άλλου περιεχομέ-
νου.  Στο επέκεινα του κειμένου έρ-
χεται ο σκηνοθέτης για να καταθέ-
σει τη δική του πρόταση.  Ο Σαρά-
ντος- Γεώργιος Ζερβουλάκος έχει 
σπουδάσει και δραστηριοποιηθεί 
στο εξωτερικό. Αυτό είναι το πρώτο 
έργο του που ανέβηκε από την Πει-
ραματική Σκηνή του Εθνικού Θεά-
τρου. Ίσως ακριβώς εξαιτίας της επί 
μακρόν διαμονής του στην «πολιτι-
σμένη Ευρώπη» διακατέχεται από 
την άποψη της Ελλάδας ως «ψω-
ροκώσταινας». Παρότι εξυπηρετεί 
ικανοποιητικά, από σκηνοθετικής 
άποψης, το κείμενο της συγγραφέ-
ως, το φινάλε του έργου, όπου εν εί-
δει παρωδίας, τη στιγμή της κατάρ-
ρευσης των πάντων, οι πρωταγωνι-
στές τραγουδούν μια παρωδία του 
Εθνικού Ύμνου, είναι ενδεικτικό. Η 
Ελλάδα έχει καταρρεύσει και πο-

σώς μας ενδιαφέρει μια πρόταση 
εξόδου από αυτή την κατάρρευση. 

Στα θετικά του έργου η άψογη 
ερμηνεία του Μανώλη Μαυρομ-
ματάκη στον ρόλο του Πατέρα, 
μιας τυπικής πατρικής φιγούρας, 
όπου ο κόσμος όλος είναι ο Εαυ-
τός του. Έχει ενσωματώσει σωμα-
τικά και ψυχολογικά τον παρεκκλί-
νοντα αυτό τύπο που, είναι γεγονός 
ότι, έστω και ως μειοψηφία, είναι 
υπαρκτός. 

Αρκετά καλή στον ρόλο της η 
Κόρη όσο και η Εύα, η Γερμανί-
δα επισκέπτρια της οικογένειας. Ο 
Γιος χρειαζόταν ακόμη περαιτέρω 
προσπάθεια. 

Οι σκηνογράφοι κατορθώνουν 
να αποδώσουν αρκετά καλά το φαι-
νόμενο της αυθαίρετης βίλας ως 
μνημείο κακογουστιάς. 

Την τρέχουσα περίοδο θα προ-
κύψουν νέοι θεατρικοί συγγραφείς 
και σκηνοθέτες. Θα κριθούν όμως 
από το αν θα επιλέξουν να πατή-
σουν πάνω στην περίοδο του πα-
ρασιτισμού στην οποία μεγάλωσαν 
ή αν θα μπουν στον δύσκολο δρό-
μο να μεταφέρουν την κοινωνική 
αγωνία που υπάρχει διάχυτη, αλλά 
και την προσπάθεια/ πρόταση που 
μπορεί να λειτουργήσει ως διέξο-
δος από αυτήν.  Αυτό είναι το στοί-
χημα της περιόδου, από αυτό θα 
κριθούν.

Πειραματισμοί και ακροβασίες
«Επαναστατικές μέθοδοι για τον καθαρισμό της πισίνας σας», της Αλεξάνδρας κ*  

Οι νέοι θεατρικοί συγγραφείς και σκηνοθέτες θα κριθούν 
όμως από το αν θα επιλέξουν να πατήσουν πάνω στην περίοδο 

του παρασιτισμού στην οποία μεγάλωσαν ή αν θα μπουν στον 
δύσκολο δρόμο να μεταφέρουν την κοινωνική αγωνία που 

υπάρχει διάχυτη, αλλά και την προσπάθεια/ πρόταση που 
μπορεί να λειτουργήσει ως διέξοδος από αυτήν.  

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΕΘΝΙ-
ΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
Aνακαινισμένη σκηνή Κ. Παξινού

Συγγραφέας: Αλεξάνδρα Κ*
Σκηνοθέτης: Σαράντος Γεώργιος 

Ζερβουλάκος
Σκηνικά: Ηλένια Δουλαδίρη, Σα-

ράντος - Γεώργιος Ζερβουλά-
κος

Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη, 
Σαράντος - Γεώργιος Ζερβου-
λάκος

Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος
Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής
Ερμηνεύουν: Μανώλης Μαυρο-

ματάκης (Πατέρας), Δημήτρης 
Πασσάς (Γιος), Ρόζα Προδρό-
μου (Κόρη), Εύα Μαρία Σό-
μερσμπεργκ (Εύα)

ΘΕΑΤΡΟ κριτική 
Του Κώστα Σαμάντη
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Τ 
ουριστάνθρωποι. Ή, κάτι που θυμί-
ζει Ελλάδα, αλλά δεν είναι Ελλάδα. 
Κάτι τέτοιο. Η συνέχεια του Mamma 
mia, η ταινία (2008), που ήταν η κι-

νηματογραφική εκδοχή του ομώνυμου μιού-
ζικαλ με τα τραγούδια των ABBA, που ήταν 
γυρισμένο στη Σκόπελο, ξεσηκώνοντας ρίγη 
(ρομαντικο)τουριστικών κυμάτων στη μεγί-
στη νήσο των Βόρειων Σποράδων, δεν έχει 
πολλά από τα ατού της πρώτης ταινίας, με 
πρώτη και κυριότερη τη Μέριλ Στρίπ. Μπο-
ρεί να εμφανίζεται ως κάδρο – η ηρωίδα που 
υποδύεται, υποτίθεται ότι έχει πεθάνει, στη 
συνέχεια αυτή της ιστορίας– ή ως φάντασμα, 
σε μία μόνο σκηνή του φινάλε, αλλά, κακά 
τα ψέματα, απουσιάζει. Το ίδιο απουσιάζουν 
και οι ABBA, παρά το ότι ένα δύο τραγούδια 
από την πρωτότυπη εκδοχή της παράστα-
σης ακούγονται. Τα καινούργια τραγούδια 
των Μπένυ Άντερσον και Βγιορν Ουλβάεους 
(των ABBA, αλλά χωρίς τους ΑΒΒΑ) δεν είναι 
χωρίς ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι το ίδιο δρο-
σερά με τα παλιότερα ποπ σουξέ του συγκρο-
τήματος της δεκαετίας του 1970, πάνω στα 
οποία βασίζεται το μιούζικαλ.

Επίσης, λείπει η Ελλάδα, όση τελοσπά-
ντων Ελλάδα είχε απομείνει και στην παλιό-
τερη ταινία, υπακούοντας στο σενάριο, όπου 
η Ντόνα βρίσκει το παραδεισένιο νησί της 
στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Η ταινία –τα εξω-

τερικά της, συγκεκριμένα –γυρίστηκε κάπου 
στην Κροατία και δεν απέφυγε το βαλκανι-
κο-τσιγγάνικο χρώμα, αντί του όποιου ελλη-
νικού. Μπορεί η Αμάντα Σάιφρεντ να μοιά-
ζει της Φαίη Ξυλά, αλλά δεν είναι· μπορεί να 
πασχίζει η ταινία να πιάσει το ελληνικό καλο-
καίρι, αλλά δεν μπορεί· μπορεί να ακούγο-
νται κάτι σπασμένα ελληνικά στο μπαγκρά-
ουντ· μπορεί το σκηνικό να καμώνεται την 
Ελλάδα, αλλά δεν είναι. Ή, μάλλον, είναι η 
Ελλάδα αποικία διασκεδαζόντων τουρισταν-
θρώπων, ένα ατελεύτητο μπιτς πάρτι σε ότο-
ριβέρς. Ίσως το μόνο πραγματικό σε όλα αυτά, 
σε σχέση με τα δικά μας, να είναι η καταιγίδα, 
που έχει στοιχειώσει φέτος το καλοκαίρι μας 
– κάτι σαν να κλαίει κι ο ουρανός ακόμα τον 
ξεπεσμό μας.

Θα μου πείτε, καλά, αμερικάνικη ταινία 
του Χόλιγουντ είναι, τι περίμενες; Όχι πολλά. 
Τουλάχιστον δυο ώρες θερινής ανεμελιάς, με 
καλή παρέα και με αναψυκτικά. Αλλά τα δρο-
σιστικά ποτά και η βραδυνή αναψυχή μετρά-
νε περισσότερο από όσα παίζονται στην οθό-
νη· λίγο η άνευρη μουσική και τα παράτονα 
πολλές φορές τραγούδια, λίγο τα χορευτικά, 
που όπως εύστοχα γράφτηκε, μας θυμίζουν 
Δαλιανίδη – χωρίς τη γοητευτική αφέλεια 
των ταινιών του, ούτε η Σερ φτάνει τη Βλαχο-
πούλου σε μπρίο. Η Σερ, ναι, είναι η λαμπε-
ρή παρουσία της ταινίας στο φινάλε, μαζί με 

το φάντασμα της Στριπ. Κάπου εκεί, κάτι πάει 
να γίνει, αλλά το έργο έχει τελειώσει. Οι σταρ 
Πιρς Μπρόσναν, Στέλαν Σκάρσγκαρντ και 
Κόλιν Φερθ επιστρατεύονται ξανά στους ρό-
λους των τριών πατεράδων της Σόφι –θυ-
μάστε το πρώτο έργο, έτσι;– μαζί τους και ο 
Άντι Γκαρσία, συμμετέχοντας όλοι στο πάρ-
τι. Το ίδιο και ο Ντομινίκ Κούπερ, στον ρόλο 
του Σκοτ, του αγαπητικού της Σόφι, που είναι 
ξανά η Αμάντα Σάιφρεντ. Το ίδιο πάνω κάτω 
καστ, το ίδιο περίπου έργο, αλλά η ξεγνοιασιά 
του ’70, ή ακόμα και του 1999, όταν γράφτη-
κε το έργο, δεν ξαναγυρνά. Σκηνοθέτης της 
ταινίας είναι ο Ολ Πάρκερ, αντί της Φιλίντα 
Λόιντ, που σκηνοθέτησε την πρώτη ταινία.

Όσο για την Ελλάδα του τουρισμού, αυτή 
καλά κρατεί, καταπίνοντας την πραγματική 
Ελλάδα, που, όπως είπε κάποιος αείμνηστος 

σοφός, εξακολουθητικά και πεισματικά «πα-
ραμένει εκτός πραγματικότητας». Δεν θα χά-
σει κανείς αν δεν δει την ταινία, αλλά δεν θα 
σας χαλάσει κιόλας, με μπόλικη ίσως κου-
βέντα με τον/την παρακαθήμενη, συνοδεία 
παγωμένων αφεψημάτων. Αν και, ίσως εί-
ναι προτιμότερες οι μαθητικές παραστάσεις 
του «Μάμα μία», όπως αυτή του περασμένου 
Φλεβάρη, από το Μουσικό Σχολείο Αλίμου, 
στο Δημοτικό Θέατρο Καλλιθέας, με ζωντανή 
μουσική, με χορευτικά από τα σαράντα περί-
που παιδιά του γυμνασίου και του λυκείου, 
με νόστιμες ερμηνείες, σε σκηνοθεσία, ενορ-
χήστρωση και χορογραφίες της μαθήτριας 
της Γ΄ Λυκείου Λένας Σέρα. Μια παράσταση 
που μας είχε δροσίσει κι ας ήταν χειμώνας. 
Έτσι κι αλλιώς, το έργο είναι για την πιτσιρικα-
ρία – οποιασδήποτε ηλικίας, φυσικά!

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Mamma mia! Here we go again

Τ 

ο καλοκαίρι δε, που είναι 
για όλους, ίσως να είναι 
προτιμότερες οι επανεκδό-
σεις ταινιών, σαν κι αυτή 

του Ταχυδρόμου (1994), με την ιστο-
ρία του ταχυδρόμου του Πάμπλο Νε-
ρούντα, όταν εκείνος ζούσε εξόρι-
στος σ’ ένα ψαρονήσι της Ιταλίας. Η 
ταινία, σκηνοθετημένη από τον Μά-
ικλ Ράντφορντ, είχε κάνει αίσθηση 
στον καιρό της, κερδίζοντας μάλι-
στα και το Όσκαρ μουσικής, ιδιαίτερα 
λόγω της ερμηνείας του Μάσιμο Τρό-
ιζι, που πέθανε λίγο πριν ολοκληρω-
θούν τα γυρίσματα. Ο Τρόιζι συνέβα-
λε και στο σενάριο, που προέρχεται 
από το βιβλίο του Αντόνιο Σκαρμέ-
τα, και στη σκηνοθεσία. Εκείνη όμως 
που θα μείνει αξέχαστη είναι η πραγ-
ματικά έξοχη ερμηνεία του στον ρόλο 
του ντροπαλού και διστακτικού χωρι-
κού Μάριο Ρουόπολο, ενός φτωχού 
ψαρά, που δεν είναι ικανός στο ψά-
ρεμα και που γι’ αυτό βρήκε μια προ-
σωρινή δουλειά, να πηγαίνει δηλα-
δή την αλληλογραφία του Νερούντα. 
Ο Πάμπλο και ο Μάριο γίνονται φίλοι 
και κουμπάροι, αφού ο Χιλιανός νο-

μπελίστας ποιητής τον βοηθά να κα-
τακτήσει την αγαπημένη της καρ-
διάς του Μπεατρίτσε Ρούσο. Ο ποιη-
τής φεύγει από το χωριό και όταν στο 
τέλος ξαναγυρίζει, μαθαίνει  ότι ο φί-
λος του ο Μάριο έχει ήδη πεθάνει.

Δεν είναι σπάνιο πράγμα να μι-
μείται η ζωή την τέχνη. Ο Τρόιζι, που 
ήταν θαυμαστής του Παζολίνι, πέθα-
νε όπως ο αγαπημένος του σκηνοθέ-
της, ξαφνικά και νέος, σαν τον ήρωα 
της ταινίας, τον ντροπαλό Μάριο, 
τον αποτυχημένο ψαρά με την ποι-
ητική φύση. Πώς μπορεί να τα βρει 
ένας διανοούμενος ποιητής και πο-
λιτικός διεθνούς εμβέλειας, όπως 
ο Νερούντα, με έναν απλό χωρικό, 
που ίσα ίσα ξέρει να συλλαβίζει; Ο 
Νερούντα, βέβαια, ανήκει στο είδος 
εκείνο των λογίων που τείνει πλέ-
ον να εκλείψει. Γιατί κάποτε υπήρ-
χαν και αληθινοί ποιητές που έγιναν 
από ανάγκη πολιτικοί. Έχοντας βαθύ 
ψυχικό σύνδεσμο με τον φτωχό λαό 
της χώρας του, παρ’ ό,τι ο ίδιος ήταν 
αριστοκράτης και γερουσιαστής, ικα-
νοποίησε την έκκληση ενός ανθρα-
κωρύχου στην Τάμπα, να (περι)γρά-

ψει τη ζωή των πάμφτωχων συμπο-
λιτών του, των κολασμένων στο ατε-
λείωτο κάτεργο της σκληρής δου-
λειάς, που λίγο διέφεραν από αρχαί-
ους δούλους: «Εκείνος μου ’πε:», 
όπως το λέει ο Νερούντα, «Όπου 
πας, μίλα εσύ για τα μαρτύρια, / μίλη-
σε αδέρφι για τον αδερφό σου / που 
ζει εδώ μες στη βαθειά την κόλα-
ση.» Κι ο ποιητής έγραψε το «Κάντο 
Χενεράλ», την «Ωδή των όλων» ή το 
«Τραγούδι όλων», ή κάπως έτσι. Το 
έργο του, τραγουδώντας τα πάθη και 
τη ζωή των απλών ανθρώπων, έγινε 
η σημαία του λαού του για ελευθερία 
και ζωή άξια να τη ζει κανείς. Πόσο 
μας λείπουν σήμερα τέτοιοι καλλιτέ-
χνες!

Στην ταινία τον Νερούντα τον υπο-
δύεται ο Φιλίπ Νουαρέ και αλήθεια 
δεν ξέρω ποιος είναι πιο κοντά στην 
πραγματική φιγούρα του ποιητή: ο 
καλόκαρδος πρωταγωνιστής του Τα-
χυδρόμου του Ράντφορντ –μοιάζει 
λίγο με τον Σεφέρη;– ή ο μποέμ-αρι-
στοκράτης-κομμουνιστής στην ταινία 
Νερούντα (2016), του Πάμπλο Λα-
ρέν, που τον υποδύεται ο Λουίς Γκνέ-

κο – ένας τύπος Σικελιανού και Μπά-
ιρον ταυτόχρονα. Η ταινία πάντως του 
Ράντφορντ είναι ένα τυπικό μεσογει-
ακό (ιταλικό) μελόδραμα, αν και ο 
σκηνοθέτης είναι βρετανικής κατα-
γωγής, και ίσως σε αυτό τον τύπο να 
συναντά την επίσης μελοδραματική 
λατινική ψυχή της Νότιας Αμερικής. 
Το ίδιο με το Mamma mia ο Ταχυδρό-
μος είναι κι αυτός γεμάτος γοητευτι-
κή μουσική, κατάλληλη για ρομαντι-
κές συνευρέσεις – «ρομάνς» ονο-
μάζεται ο έρωτας στο μιούζικαλ του 
Ολ Πάρκερ– αν και το συνεχές μου-
σικό μοτίβο κάνει υπερβολικά μελι-
στάλακτη τη δόση του μελοδράμα-
τος. Τη μελίρρυτη κατάσταση τη σώ-
ζει, κακά τα ψέματα, ο Μάσιμο Τρόι-
ζι, με την αξεπέραστη ερμηνεία του. 
Μαζί του η δροσερή Μαρία Γκράτσια 
Κουζινότα και άλλοι σε μικρότερους 
ρόλους, όπως ο Ρενάτο Σκάρπα, στον 
ρόλο του κομμουνιστή ταχυδρομι-
κού και η Λίντα Μορέτι, στον ρόλο της 
Ντόνα Ρόζα.

Αντί άλλου σχολίου για την ται-
νία, που νομίζω δεν σας χρειάζε-
ται για να την απολαύσετε, αντιγρά-

φω λίγους στίχους από το «Κάντο 
Χενεράλ», ιδιαίτερα αφιερωμένους 
στους σημερινούς άμουσους υπηρέ-
τες της εξουσίας:

«Με διαπεράσανε οι συφορές
του λαού μου, μού τυλιχτήκανε
σα συρματένιο δίχτυ στην ψυχή,

μου συσπούνε την καρδιά.
Βγήκα να σκούξω στους δρόμους,

βγήκα να κλάψω τυλιγμένος κάπνα,
άγγιξα τις πόρτες και με πληγώσανε,

σαν πριονομάχαιρα,
κάλεσα τις απαθείς μορφές

που άλλοτε είχε λατρέψει σαν αστέρια 
και μου δείξαν το κενό τους.[...]

Για χάρη τούτων των νεκρών,
για χάρη των νεκρών μας,

ζητάω την τιμωρία.
Για εκείνους που ραντίσανε

μ’ αίματα την πατρίδα,
ζητάω την τιμωρία.»

Άλλοι άνθρωποι, άλλες εποχές... 
Μας τους θυμίζει καλοκαιριάτικα ο 
Ταχυδρόμος των Μάικλ Ράντφορντ 
και Μάσιμο Τρόιζι, έστω και με μια 
πιο ελαφρά διάθεση από την «Ωδή» 
του ποιητή. Καλό καλοκαίρι!

Κωνσταντίνος Μπλάθρας

Ο Ταχυδρόμος
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ΠΙΣΩ ΟΨΗ

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

Άρδην
Κυκλοφορεί 

το νέο τεύχος

ΑφΙερωΜΑ:

2010-2018
Στην Ελλάδα

της παρακμής

 ΜΑΚεδΟΝΙΚΟ:
Η εθνική μειοδοσία και 

τα ψέματα του ΣΥρΙΖΑ

φΑΚελΟΣ:
 Τουρκία: Από περιφε-
ρειακή σε παγκόσμια 

δύναμη;

ΟΧΙ στη μεταβολή του νομικού 
συστήματος σε εργαλείο οικονομικών 

και πολιτικών συμφερόντων
ά  δηνρ

Κ Ι Ν Η Μ Α

www.ardin-rixi.g r

OXI ΣΤΗ
ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΔΗΝ

Να εμποδίσουμε το κλείσιμο του 
πολυχώρου «Ρήγας Βελεστινλής» 

Κ Υ Κ λ Ο φ Ο ρ ε Ι
Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος

ΡΕΚΒΙΕΜ ΜΕ ΚΡΕΣΕΝΤΟ;
Ηomo Sapiens: Ο τελευταίος 

του γένους των ανθρώπων

α΄ τόμος

ΠΑΝεΠΙΣΤΗΜΙΑΚεΣ εΚδΟΣεΙΣ ε.Μ.Π.

διατίθεται σε μειωμένη τιμή
στον χώρο πολιτικής και πολιτισμού

«ρήγας Βελεστινλής»

νέος Ερμής 
ο Λόγιος
Κυκλοφορεί 
το νέο τεύχος

ΑφΙερωΜΑ:

Από τη μεταβυζαντινή 
παράδοση στη σύγχρο-
νη λαϊκή ζωγραφική

> Τομά Πικετύ: Ο ανταγωνι-
σμός Γαλλίας - Γερμανίας

> Μισός αιώνας και μία ημέ-
ρα από το Μάη του 1968

> Η εθνική αφύπνιση των 
Βουλγάρων και η εξαρχία
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