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CIA και LSD

  εκ ΡΗΞΗΣ

Ρόδης Ρούφος: Χρονικό 
μιας σταυροφορίας 
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σΕΛ. 15

τεχνολογικός ανταγω-
νισμός ηπΑ - κίνας
σΕΛ. 16

η πρωτοβουλία 
«σηκωθείτε» στη 
γερμανία 

του Γ.Κ. 

Γιάννης Ξένος 

Το Μάτι θα τους 
καταδιώκει

Σελίδα 6

Sic semper
tyrannis*

Fehim Tastekin

Η Τουρκία θέλει μερίδιο 
στην Συρία              Σελίδα 14

Η 

ΔΕΘ του 2014 θα μείνει στην 
ιστορία ως ο προθάλαμος της  
εισόδου σε μια νέα μνημονι-
ακή εποχή, εκείνη του τρίτου 

μνημονίου του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο υπήρξε 
το θηριωδέστερο και καταστροφικότερο 
όλων. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, το 2018, ο 
Τσίπρας προδιαγράφει την είσοδο στο τέ-
ταρτο μνημόνιο, το οποίο θα αφήσει κλη-
ρονομιά στην ελληνική οικονομία και, βε-
βαίως, σε όσους τον διαδεχτούν στην κυ-
βέρνηση. Με την είσοδό του στην πολιτι-
κή εξουσία ολοκλήρωσε τη μνημονιακή 
καταστροφή και με την έξοδό του θέλει να 
τη διαιωνίσει. 

Διότι είναι προφανές ότι, σε μία χώρα 
που το ποσοστό των δημόσιων και ιδιωτι-
κών επενδύσεων έχει κατακρημνιστεί, με 
αποτέλεσμα οι υποδομές και η παραγω-
γή να καταρρέουν, η συνταγή του Τσίπρα, 

του Τσακαλώτου και όλης της παρέας των 
ψευτοαριστερών μπαρόβιων γιάπηδων, 
είναι μία και μόνη: après moi le deluge 
(«μετά από εμένα ο κατακλυσμός») με 
την αναπόφευκτη προσφυγή σε ένα νέο 
μνημόνιο.

Αντί, έστω την τελευταία στιγμή, να προ-
τάξουν ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης της χώρας, αυτοί, ξεζουμίζο-
ντας φορολογικά τους Έλληνες και αδια-
φορώντας για την πραγματική πορεία της 
οικονομίας, το μόνο που τους ενδιαφέρει 
είναι να εξαγγείλουν μία πολιτική ψευτο-
επιδομάτων, έτσι ώστε να συγκρατήσουν 
την κατάρρευσή τους στις εκλογές που έρ-
χονται. Εξάλλου ο Μοσκοβισί και η Μέρ-
κελ βρίσκονται στο προσκέφαλό τους.

Η πολιτική που ακολούθησαν επί τέσσερα 
χρόνια και σκοπεύουν να κορυφώσουν 
κατά τους τελευταίους μήνες της εξουσίας 

τους, συμπυκνώνεται στα εξής: 

Εξυπηρέτηση των ξένων · ξεπούλημα της 
εθνικής περιουσίας, των τραπεζών και 
των δημόσιων επιχειρήσεων · συμπόρευ-
ση με όλους τους μεγάλους ολιγάρχες 
(από τον Βαρδινογιάννη μέχρι τους Αγγε-
λόπουλους) · εξόντωση των παραγωγι-
κών κοινωνικών στρωμάτων · μεταβολή 
της χώρας σε τουριστομάγαζο · και τέλος 
μοίρασμα επιδομάτων και βραχυχρόνιων 
διορισμών στους φτωχοποιημένους Έλ-
ληνες. Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάλο-
γο με αυτό που ακολουθούσε ο... Καίσα-
ρας στη Ρώμη: οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, 
αφού εξόντωσαν τους μεσαίους και μι-
κρούς καλλιεργητές, προσφέρανε άρτον 
και θεάματα στους πληβείους για να εξα-
γοράζουν την ψήφο και τη συναίνεσή τους. 

Αυτή είναι η χειρότερη παράμετρος της 
πολιτικής του Τσίπρα και της παρέας του: 

Η προσπάθεια εξαχρείωσης των λαϊκών 
στρωμάτων, ώστε να πάψουν να διεκδι-
κούν μια οποιαδήποτε κοινωνική αλλαγή 
και βελτίωση της παραγωγικής και κοι-
νωνικής τους θέσης, και η μεταβολή τους 
σε επιδοτούμενους και λουμπενοποιη-
μένους προλετάριους. Οι συνταξιούχοι 
να είναι ικανοποιημένοι αν η μείωση της 
σύνταξής τους γίνει μετά από ένα εξάμη-
νο, οι φορολογούμενοι εάν η μείωση του 
αφορολόγητου γίνει λίγο μετά, οι εξαθλι-
ωμένοι Έλληνες εάν, ως αντάλλαγμα για 
το τσεκούρωμα των αποδοχών τους, πά-
ρουν έναν χριστουγεννιάτικο μπουναμά. 
Σε αυτή την κατάσταση θέλουν να εγκα-
ταλείψουν τους Έλληνες οι ζηλωτές του 
Μαδούρο, με ένα επιπλέον επιβαρυντικό 
στοιχείο: ότι οι δικοί μας «μαδουριστές» 
είναι ταυτόχρονα και «μερκελιστές» και 
οπαδοί της «Μακεδονίας» των Σκοπίων. 
Στα ξεκουμπίδια!

Γιώργος Καραμπελιάς,  Να ξεπεράσουμε δημιουργικά το... ’22               σελ. 3      

* «Έτσι πάντα στους τυράννους», ρωμαϊκό ρητό

Τάσος Χατζηαναστασίου

Για τα Λατινικά: 
O tempora o mores!    

                    Σελίδα 8

Νίκος Ντάσιος  

Η κατάρρευση των 
υποδομών                  

Σελίδα 5
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Facebook και ιατρικά 
δεδομένα
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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 6 οκτωβρίου 2018

Στο παρά πέντε

Έφυγε ο Αστέριος Νικούλης

Ο 
μνημονιακός εφιάλτης που ζού-
με τα τελευταία οκτώ χρόνια δεν 
πρόκειται να τελειώσει οψέπο-
τε, αν δεν τον αποτινάξουμε μαζί 

με τους παράγοντες που τον εξέθρεψαν. Άλ-
λοι πρόσφατα περιέγραψαν στους απολο-
γισμούς τους το τεράστιο νομοθετικό έργο 
που παραμένει, όπως και τις δεινές βαθιές 
αλλαγές που άλλαξαν άρδην την ελληνική 
κοινωνία και οικονομία. Στις ρίζες της ελλη-
νικής κακοδαιμονίας η διαχρονική πολύ-
πλευρη (οικονομική, πολιτική, κοινωνική) 
εξάρτηση του κράτους από γεννήσεώς του. 
Δεν υφίσταται απλά μια οικονομική κρίση 
με παροδικό χαρακτήρα, η οποία με οικο-
νομικά φάρμακα (κατάλληλα ή μη) μπορεί 
να ξεπεραστεί.

Ο παροξυσμός που έφθασε στο από-
γειό του το 2009/10 με τη διόγκωση του 
κρατικού χρέους και αποτέλεσε την αφορ-
μή για την επιβολή διεθνούς επιτροπεί-
ας δεν ήταν ωστόσο μονόδρομος. Υπήρ-
χε τότε η δυνατότητα μιας άλλης ανάστρο-
φης πορείας, η οποία δεν πραγματοποιή-
θηκε λόγω της αποχαύνωσης του κοινω-
νικού σώματος και της εθελόδουλης στά-
σης του πολιτικού συστήματος. Σημαντι-
κοί σταθμοί της εμβάθυνσης της εξάρτησης 
ήταν η ένταξη αρχικά στην ΕΕ και στη συνέ-
χεια στην ευρωζώνη, επιλογές της άρχου-
σας μεταπρατικής, κρατικοδίαιτης ολιγαρ-
χίας, που οδήγησε στην παραγωγική απο-
διάρθρωση, τον οικονομικό παρασιτισμό 
και τον πολιτισμικό εξανδραποδισμό. 

Με την επιβολή του μνημονιακού κα-
θεστώτος, που αποτέλεσε βαθιά τομή, συ-
ντελείται πλέον μια κοινωνική γενοκτονία, 
μια άνευ προηγουμένου οικονομική κα-
θίζηση, η διάλυση της προηγούμενης κοι-
νωνικής διάρθρωσης και η απώλεια της 
εθνικής κυριαρχίας για να οδηγήσει εν τέ-
λει στο καθεστώς προτεκτοράτου των μεγά-
λων δυτικών δυνάμεων με το 3ο μνημόνιο 
ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστερο-κεντρο-δεξιές κυβερ-
νήσεις ΣΥΡΙΖΑ οδήγησαν στην καθήλω-
ση και της τελευταίας ικμάδας κοινωνικών 
αντιστάσεων και ελπίδας, αφού απεμπόλη-
σαν τα ευκολάκια της προηγούμενης αντι-
μνημονιακής αφήγησης.

Η τελευταία πράξη του έργου τους, 
υπήρξε η υπογραφή μιας έξωθεν υπαγο-
ρευμένης συμφωνίας που απεμπολεί εθνι-
κά δικαιώματα με κίνδυνο διακύβευσης 
της ακεραιότητας της ελληνικής επικράτει-
ας.   

Μπορούν να ανατραπούν όλα αυτά τα 
συντελεσθέντα στο πλαίσιο της κοινωνικής 
καθήλωσης και του χωρισμού του πολιτι-
κού συστήματος από την οποιαδήποτε έν-
νοια αντιπροσώπευσης των κοινωνικών 
δυνάμεων; 

Χρειάζεται εθνική αφύπνιση και ανα-
ζήτηση μιας νέας συλλογικής ταυτότητας 
που θα υπερβαίνει την επικράτηση του 
ατομοκεντρισμού και της καταναλωτικής 
ευωχίας, που κατέληξε στην όπως-όπως 
επιβίωση, ακόμη και σε βάρος του ενός 
απέντι στον άλλο για τη συντριπτική πλει-
ονότητα της κοινωνίας. Μακράν του εθνο-
μηδενισμού και της πατριδοκαπηλείας που 
αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσμα-
τος, που αντιπαρατίθενται ψευδεπίγραφα, 
συσκοτίζοντας τις συνειδήσεις. Επίκεντρο 
πρέπει να είναι η ολική δημοκρατική επα-
νασυγκρότηση σε όλα τα επίπεδα (οικονο-
μικό, πολιτικό, κοινωνικό) πέραν του ήδη 
θανόντος κοινοβουλευτισμού. 

Χωρίς πνευματική, πολιτιστική, παρα-
γωγική αναγέννηση – που κατά την ολο-
κλήρωσή της προϋποθέτει και θα πρέπει 
να κατατείνει στην αποδέσμευση από τους 
μηχανισμούς εξάρτησης δεν είναι δυνατόν 
να πραγματωθεί ένα τέτοιο εγχείρημα. Το 
εθνικό και το κοινωνικό ζήτημα είναι άρ-
ρηκτα συνυφασμένα. Δεν νοείται αγώνας  
απελευθέρωσης μόνο με το ένα εκ των δύο 
αυτών στοιχείων. Είναι βέβαιο ότι το σάπιο 
πολιτικό σύστημα, που αποτελεί αυτοανα-
παραγώμενη κάστα υπεράσπισης ιδιοτε-
λών συμφερόντων δεν μπορεί να επιτρέψει 
κάτι τέτοιο, διότι αυτό διακυβεύει τις συνθή-
κες ύπαρξης και διαιώνισής του. 

Από την άλλη πλευρά το καθηλωμένο 
κοινωνικό σώμα δεν είναι σε θέση, όπως 
φαίνεται, να αναστηλωθεί εκ των έσω και 
κάτω, παρά τις σποραδικές αντιδράσεις 
που συνέβησαν.

Ως εκ τούτου πρωτοστάτες θα είναι, 
αφενός οι λίγες ευαίσθητες ομάδες και άτο-
μα που αντιλαμβάνονται το μέγεθος των δι-
ακυβευμάτων και τον επερχόμενο εθνικό 
και κοινωνικό αφανισμό, καθώς και οι δι-
ανοητές που τοποθετούνται έξω από την 
εξωνημένη πνευματική και ακαδημαϊκή 
ελίτ, που ανησυχούν και αγωνιούν ειλικρι-
νά για το μέλλον. 

Υπάρχει δυνατότητα διεμβόλισης του 
υφιστάμενου πολιτικού συστήματος μέσω 
της εκλογικής διαδικασίας, να ανοίξει ένα 
δρόμο που θα αναπτερώσει ελπίδες και θα 
ενεργοποιήσει την κοινωνία να επιχειρή-
σει εκ νέου και σε στερεότερες βάσεις την 
αντίσταση και την ανατροπή; Θεωρώ ότι 
το κίνημα Άρδην είναι σε θέση και οφεί-
λει –παρά τα πρόσφατα προβλήματά που 
το επληυξαν– να ανιχνεύσει τους δρόμους 
της όσμωσης μεταξύ των συνεργαζομένων 
ομάδων και προσωπικοτήτων, ώστε να δι-
αμορφωθεί το πρόπλασμα για μια τέτοια 
εθνική δημοκρατική αναγέννηση.

Γιάννης Δουλφής 

Υπάρχει απάντηση στο κυβερνητικό αφήγημα 
του τέλους των μνημονίων;

Σ 

τις 3 Σεπτεμβρίου του 2018 απεβίωσε στην 
Λάρισα, σε ηλικία 58 ετών, ο αγαπητός 
μας φίλος και συνεργάτης μας στο ΑΡΔΗΝ 

Αστέριος Νικούλης. Ο Στέργιος ήταν ένας δει-
νός διανοητής και χαρισματικός χιουμορίστας. Ο 
εκλιπών αφήνει πίσω του την πολυαγαπημένη, 
Κερκυραία  σύζυγό του, Μαρία Προβατά, τα λα-
τρεμένα του παιδιά, Γιώργο και Σπύρο, καθώς 
και τις στοργικές αδελφές του και τα ανίψια του.

Γεννήθηκε στη Βερδικούσια Λάρισας, που την 
αγαπούσε απέραντα, όπως απέραντη είναι και η 
θέα του χωριού του ως τον Όλυμπο, κηδεύτηκε 
εκεί, όπως σίγουρα ήταν η επιθυμία του. Προσπά-
θησε ενεργά να τιμήσει το χωριό του, με τις ιδέ-
ες του και την προσφορά κειμένων στους συγ-
γραφείς ιστορίας του τόπου. Αποφοίτησε από την 
Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Θεσ/νίκης, όπου 
και γνωρίστηκε με τη σύζυγό  του. Το 1986 εγκα-
ταστάθηκε στην Κέρκυρα όπου εργάστηκε ως λο-
γιστής και αργότερα μετακόμισε στην Λάρισα οι-
κογενειακώς, όπου, μέχρι τον θάνατό  του, άσκη-
σε πολύ επιτυχημένα το επάγγελμα του λογιστή.

Ο Στέργιος ήταν δεινός μελετητής της φιλο-
σοφίας, της πολιτικής, της ιστορίας, της λογοτε-
χνίας και της ποίησης. Τον έλκυε η αρχαία ελλη-
νική γραμματεία της οποίας ήταν εξαίρετος γνώ-
στης, καθώς  και η αρχαιοελληνική νομισματο-
κοπία, την οποία γνώριζε όσο πολύ λίγοι άλλοι 
ερευνητές. Αφήνει μια τεράστια συλλογή βιβλί-
ων, ιστορικών εντύπων και έργων τέχνης. Ήταν 
ταλαντούχος ποιητής, με πολλά από τα ποιήμα-
τά του να εκφράζουν τον χιουμοριστικό του χαρα-
κτήρα. Δυστυχώς, τα ποιήματά του δεν έχουν δη-
μοσιευθεί.

 Κατά το διάστημα των σπουδών του, γίνεται 
μέλος των προοδευτικών φοιτητικών οργανώ-
σεων και είναι πιστός υποστηρικτής του τότε επι-
κρατούντος  ιδεολογικού ρεύματος. Τα τελευταία 
χρόνια, με την ανεξέλεγκτη δράση των εχθρικών 
προς την Ελλάδα δυνάμεων, ως γνήσιος πατριώ-
της, με απέραντη αγάπη για την Ελλάδα, μαχόταν 
για τα συμφέροντα του έθνους και της πατρίδας 
του. Έκρινε πολύ σημαντική την υποστήριξη των 
πατριωτικών δυνάμεων από   τον μηδενισμό. Έτσι 
συντάχθηκε με το κίνημα ΑΡΔΗΝ, επειδή ήταν κί-
νημα και όχι κόμμα και αντιπροσώπευε ακριβώς 
τα «πιστεύω»  του. Στήριζε όσο μπορούσε τη δρά-
ση του κινήματος σε τοπικό επίπεδο. Έβλεπε πως 
η πάλη είναι τώρα πλέον των πατριωτών εναντίον 
των εχθρών της πατρίδας.

Η απώλεια του Στέργιου αφήνει σε μας τους 
φίλους του ένα κενό που δεν αναπληρώνεται. Χά-
νοντας τον Στέργιο δεν θα βρεθούμε μαζί στα ευ-
χάριστα συμπόσια που κάναμε, πίνοντας και συ-
ζητώντας τα θέματα που μας απασχολούσαν και 
περιγελώντας το τραγικό πολιτικό γίγνεσθαι, ή,  
απλά, χαιρόμασταν την παρέα μας. Κρίμα που μας 
έφυγες  τόσο νωρίς, φίλε Στέργιο. Καλό Ταξίδι. 

Μπάμπης Βόγιας 

Υ.Γ.  θα σε έχουμε πάντα στην καρδιά μας . 



Αριθμός φύλλου 146      ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Σεπτεμβρίου 2018 3

Σ 

τη ΔΕΘ για άλλη μια χρονιά μι-
κροί πολιτικοί, κάποιοι απ’ αυ-
τούς στα όρια σαλτιμπάγκων, 
όπως ο πρωθυπουργός των 
πυρκαγιών και των Σκοπίων, 

διαγκωνίζονται αυτές τις ημέρες για τον εκ-
μαυλισμό των Ελλήνων, προτείνοντας επιδό-
ματα, ελαφρύνσεις, διορισμούς, σε μια χώρα 
κατεστραμμένη, που βουλιάζει στη δημογρα-
φική συρρίκνωση και την οικονομική στασι-
μότητα. Ούτε μια σπίθα πρωτότυπης σκέψης, 
ούτε ένα στοιχείο οραματικό για να βοηθήσει 
τους Έλληνες  να βγουν από την κατάθλιψη 
και την παρακμή. Και αυτό ακόμα και αν κά-
ποιες σκέψεις ή κάποιες προτάσεις μπορεί να 
φαντάζουν περισσότερο ρεαλιστικές ή εφαρ-
μόσιμες από άλλες. Όμως από όλες λείπει 
εκείνο το στοιχείο που θα τις έκανε να εντάσ-
σονται σε ένα συνολικό πρόγραμμα, σε ένα 
οραματικό σχέδιο ικανό να συνεγείρει τους 
Έλληνες. 

Και, δυστυχώς, αυτή η πνευματική και 
οραματική αφλογιστία δεν περιορίζεται 
στους πολιτικούς αρχηγούς και τους παρα-
τρεχάμενούς τους, αλλά χαρακτηρίζει το 
σύνολο των ελίτ και του «πνευματικού κό-
σμου» της χώρας. Γι’ αυτό και η γενικευμένη 
αίσθηση πνιγμού και αδιεξόδου.  

Στην πραγματικότητα οι Έλληνες δεν 
έχουν ακόμα χωνέψει με τρόπο δημιουργι-
κό το ιστορικό τέλος του οικουμενικού ελλη-
νισμού, που ολοκληρώθηκε τελεσίδικα σχε-
δόν πριν εκατό χρόνια, το 1922, και ταλανί-
ζονται έκτοτε μέσα σε έναν διαρκή, κηρυγμέ-
νο και ακήρυκτο εμφύλιο, χωρίς όραμα, χω-
ρίς καμιά Μεγάλη Ιδέα ικανή να επανενώσει 
δημιουργικά τον λαό και το έθνος. Και πηγαί-
νουν από το κακό στο χειρότερο, με ηγεσίες 
–πολιτικές και πνευματικές– όλο και κατώ-
τερες, όλο και πιο υποβαθμισμένες, με απο-
κορύφωμα τον σημερινό αγράμματο, σπιθα-
μιαίο και αμοραλιστή πρωθυπουργό. 

Και είναι πασιφανές πως, αν συνεχίσου-
με με αυτό τον τρόπο, το ιστορικό μας τέλος 
είναι αναπόφευκτο. Αλληλοσπαρασσόμενοι, 
δειλοί και μοιραίοι, θα συνεχίσουμε προς την 
ιστορική μας έκλειψη. 

Μέχρι το 1922, το ιστορικό όραμα του ελ-
ληνισμού, η Μεγάλη Ιδέα, είχε εκτατικό χα-
ρακτήρα: Να επεκταθεί το ελληνικό κράτος-
έθνος, να απελευθερωθούν οι σκλαβωμέ-
νοι Έλληνές του για να μπορέσουν να συγκε-
ντρωθούν σε ένα ενιαίο κράτος, που θα απο-
καθιστούσε τα όρια του ελληνισμού στα ιστο-
ρικά μεγέθη του ύστερου Βυζαντίου – αυτό 
που επιζητούσε ο Ρήγας Βελεστινλής, η Φι-
λική Εταιρεία, ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγό-
πουλος, ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Αυτό το 
όραμα, από ευθύνες δικές μας, κατ’ εξοχήν, 
αλλά και των ξένων, που ποτέ δεν επιθυμού-
σαν έναν κραταιό ελληνισμό, βούλιαξε στο 

λιμάνι της Σμύρνης, για να μπορούν σήμερα 
τα τουρκικά αεροπλάνα να εξευτελίζουν εκεί 
τον Έλληνα υπουργό.  

Και άλλα ιστορικά έθνη της περιοχής μας 
είχαν ανάλογα οικουμενικά εθνικά χαρακτη-
ριστικά, και μάλιστα με πολύ μικρότερες ή 
και εντελώς ανύπαρκτες εθνικές εστίες, οι 
Αρμένιοι, οι Εβραίοι, οι λεβαντίνοι. Και όλοι, 
ιδιαίτερα οι δύο πρώτοι, αντιμετώπισαν γενο-
κτονίες και εξανδραποδισμούς μεγάλης κλί-
μακας. 

Το τίμημα λοιπόν της επιβίωσής μας στον 
αιώνα αυτό είναι επί τέλους να ξεπεράσουμε 
το τραύμα του 1922, το τραύμα ενός εκτατικά 
οικουμενικού ελληνισμού. 

Σήμερα, μόνο μία τύχη μπορούμε να 
έχουμε, και μάλιστα in extremis, στην κόψη 
του ξυραφιού. Να ξεπεράσουμε, για πρώ-
τη ίσως φορά στην ιστορία μας, τον εκτατι-
κό εθνικό μας χαρακτήρα, προς ένα όραμα 
"εντατικό", που να μπορεί να συγκεντρώσει 
σε ένα μικρό έδαφος και σε έναν μικρό, πλέ-
ον, πληθυσμό, μια οικουμενική πολιτιστική 
ισχύ χιλιετιών! 

Κάτι τέτοιο σημαίνει πως το σημερινό, μι-
κρό αριθμητικά ελληνικό έθνος, θα πρέπει,  
«βάζοντας στη μηχανή του» μια τεράστια 
παράδοση, να μεταβληθεί σε έναν πυκνωτή 
ισχύος, που θα το μεταβάλει και πάλι σε ένα 
«μεγάλο» έθνος, ικανό να αντέξει τις τερά-
στιες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, γε-
ωπολιτικές, οικονομικές, πολιτισμικές.  Δια-
φορετικά δεν έχουμε καμία τύχη.

Κατά συνέπεια, πρέπει να ανατραπεί άρ-
δην το σημερινό κυρίαρχο μοντέλο. Η δημο-
γραφική ανάταξη, η παιδεία, η έρευνα, η τε-
χνολογική αναβάθμιση, ο πολιτισμός, η εθνι-
κή και κοινωνική συνοχή, πρέπει να περά-
σουν στην πρωτοκαθεδρία και τα εμφυλιοπο-
λεμικά σύνδρομα να χτυπηθούν ανελέητα. 
Η παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, ιδιαίτερα 
στους τομείς της ναυτιλίας, της άμυνας, της 
γεωργίας, αλλά και προπαντός η άυλη και 
πολιτισμική ισχύς. 

Πράγματι, την εποχή που ο πολιτισμός 
είναι το ισχυρότερο όπλο της αμερικανικής 

υπερδύναμης και το Χόλυγουντ έχει μάλλον 
μεγαλύτερη δύναμη από τον Λευκό Οίκο, η 
μεταβολή της ιστορικής μας κληρονομιάς σε 
όπλο πολιτιστικής και γεωπολιτικής ισχύος, 
η προβολή μιας ιστορικής ταυτότητας που αρ-
χίζει από τον μινωικό πολιτισμό και την πρώ-
τη ελληνική γλώσσα, περνάει από την Αθή-
να και τη Μακεδονία, συγκροτεί με το Βυζά-
ντιο τη χριστιανική παράδοση και φθάνει μέ-
χρι τον Θεόφιλο και τον Σεφέρη, μπορούν και 
πρέπει να αποτελέσουν το μεγάλο έδαφος 
στο οποίο οφείλουμε να επενδύσουμε. 

Και η αποφασιστική προϋπόθεση, για να 
υιοθετήσουμε και να αρχίσουμε να θέτουμε 
σε εφαρμογή μια Μεγάλη Ιδέα για τον ελ-
ληνισμό της εποχής μας, είναι η ανατροπή 
του κυρίαρχου από το 1915 μέχρι σήμερα εμ-
φυλιοπολεμικού μοντέλου, πάνω στο οποίο 
στηρίχτηκαν  όλες οι μεγάλες σύγχρονες κα-
ταστροφές τις χώρας. Αυτό δεν επέτρεψε την 
πραγματοποίηση του οράματος του Ρήγα και 
της Φιλικής, και αποτέλεσε πάντα το όχημα 
για την ξένη διείσδυση και τη μεταβολή των 
ελίτ, ιδιαιτέρα τα τελευταία χρόνια, σε εξαρ-
τήματα, και κάποτε και σε πράκτορες, των ξέ-
νων δυνάμεων. 

Είμαστε σήμερα μικροί, ένα υπόλειμ-
μα του γένους μας, γιατί ηττηθήκαμε, ωστό-
σο αυτό το μέγεθος μπορεί να γίνει αρετή αν 
βαδίσουμε προς το μέλλον, αναλαμβάνοντάς 
το ως μια πρόκληση για να οικοδομήσουμε 
τον κόσμο εντός μας, μια γέφυρα, μια σύν-
θεση πολιτισμών, μια «μαύρη τρύπα» δημι-
ουργικότητας. Αυτός είναι ο μόνος δρόμος 
που διαθέτουμε, διαφορετικά θα πάψουμε να 
υπάρχουμε ως αυθεντικό ιστορικό συλλογι-
κό υποκείμενο. 

Και, γι’ αυτό, είναι ανάγκη να επιχειρήσο-
με μια σύν θε ση δια φο ρε τι κών ρευ μά των και 
ευαι σθη σιών, μια υ πέρ βα ση του ι δε ο λο γι κού 
κα τα κερ μα τι σμού και της μο νο θε μα τι κό τη-
τας που χα ρα κτη ρί ζει τα ελ λη νι κά ι δε ο λο γι-
κά ρεύ μα τα. Η σύ γκρα ση της ε θνι κής, κοι νω-

νι κής και οι κο λο γι κής διά στα σης των προ-
βλη μά των που α ντι με τω πί ζει ο σύγ χρο νος 
κό σμος αποτελεί αίτημα ζωής ή θανάτου για 
την Ελ λά δα. Δεν εί ναι δυ να τή σε βά θος με τα-
βο λή, σε ο ποιο νδή πο τε το μέ α της κοι νω νι-
κής και πο λι τι στι κής μας ζω ής, χω ρίς κα θο-
λι κές, ε πα να στα τι κού χα ρα κτή ρα, με τα τρο-
πές της ελ λη νι κής κοι νω νί ας. 

Δεν εί ναι δυ να τό να υ πε ρα σπί σεις την 
ε θνι κή α νε ξαρ τη σί α χω ρίς μια οι κο νο μί α μη 
πα ρα σι τι κή και πα ρα γω γι κή. Ό μως μια τέ τοια 
οι κο νο μί α προ ϋ πο θέ τει έ να μοντέλο α νά πτυ-
ξης σε απ’ ευ θεί ας α ντί θε ση με το πα γκο σμιο-
ποι η μέ νο κα τα να λω τι κό πρό τυ πο. Η ελ λη νι-
κή οι κο νο μί α κατά συνέπεια μπο ρεί να εί ναι 
αυ τό νο μη, έστω σχετικά, μό νο σε συν θή-
κες α να τρο πής της α χα λί νω της πα γκο σμιο-
ποί η σης. Το ί διο ι σχύ ει με την α νά πτυ ξη της 
ι διο προ σω πί ας μας: Χρειαζόμαστε το α γκί-
στρω μα στην πα ρά δο ση για να το μεταβάλ-
λουμε σε πρό τα ση για το μέλ λον. Η πα ρά-
δο ση πρέ πει να γί νει λί πα σμα για την ε νερ-
γο ποί η ση ρη ξι κέ λευ θων και πρω το πό ρων 
προ τά σε ων. Δια φο ρε τι κά, με τα βάλ λε ται σε 
ανίσχυρο φολ κλόρ.

Σήμερα είναι ανάγκη να κάνουμε ένα ιδε-
ολογικό άλμα προς τα εμπρός. Να μετασχη-
ματίσουμε τη συνείδηση της ταυτότητας σε 
πρόγραμμα που θα υπερβαίνει τη σχιζο-
φρενική αντίφαση εθνομηδενιστικού κοσμο-
πολιτισμού και αφόρητου επαρχιωτισμού, 
στην οποία μας έχουν οδηγήσει ελίτ χωρίς 
συνείδηση και γνώση του ίδιου του ιστορικού 
σώματος της χώρας, ως την αναγκαία βάση 
για την οποιαδήποτε απόπειρα ανόρθωσης. 
Γι’ αυτό και μπορούν τόσο άνετα να ξεπουλά-
νε τα πάντα, από τη Μακεδονία, την Κύπρο, 
τη Θράκη... μέχρι την ελληνική γλώσσα και 
την... Αμφίπολη, γιατί ακριβώς δεν έχουν συ-
νείδηση πως μόνο πάνω σε αυτά μπορεί να 
στηριχθεί η τελευταία μεγάλη απόπειρα του 
ελληνισμού για έναν εκσυγχρονισμό στηριγ-
μένο στην παράδοσή του.

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

“ 
το σημερινό μικρό αριθ-

μητικά ελληνικό έθνος, 

θα πρέπει,  «βάζοντας στη 

μηχανή» του μια τεράστια 

παράδοση, να μεταβληθεί 

σε έναν πυκνωτή ισχύ-

ος, που θα το μεταβάλει 

και πάλι σε ένα «μεγάλο» 

έθνος, ικανό να αντέξει 

τις τεράστιες προκλήσεις 

που αντιμετωπίζουμε...

Να ξεπεράσουμε δημιουργικά το... ’22
η ανάγκη ενός ιδεολογικού άλματος προς τα εμπρός
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διορισμός του Πάνου 
Σκουρλέτη στη θέση 
του γραμματέα του κόμ-
ματος δεν ήταν επιλογή 
του Τσίπρα, αλλά μάλ-

λον του επιβλήθηκε από την υπό δια-
μόρφωση αντιπολίτευση του κόμματος. 
Ο Τσίπρας θα προτιμούσε στη θέση του 
γραμματέα έναν πιστό του σύντροφο, τύ-
που Παππά ή Τζανακόπουλου, προκει-
μένου να ελέγχει πλήρως το κόμμα, ει-
δικά κυρίως μετά τις εθνικές εκλογές, 
που η προβλεπόμενη ήττα του Σύρι-
ζα μπορεί να προκαλέσει εσωτερικούς 
τριγμούς. Η υπό διαμόρφωση ενωμένη 
αντιπολίτευση δεν αποτελείται πια μόνο 
από την άοσμη κίνηση των «53» ή τον 
συνοδοιπόρο της Ν. Φίλη, αλλά και από 
τους ισχυρούς στο εσωτερικού του κόμ-
ματος, π.χ. τον προέδρου της Βουλής, 
Ν. Βούτση και άλλους πρώην προεδρι-
κούς. Η παλιά φρουρά του κόμματος 
μετά από μια δεκαετία κατά την οποία 
συνέπλευσε και ανέχτηκε τον Τσίπρα, 
μπροστά στα νέα δεδομένα που φέρνει 
η βέβαιη ήττα του Σύριζα, ετοιμάζεται 
για την επόμενη μέρα του κόμματος.       

Ο Τσίπρας βρέθηκε μπροστά σε τετελε-
σμένα, μιας και η αντίπαλη ομάδα έφε-
ρε την υποψηφιότητα Σκουρλέτη με 80 
υπογραφές μελών της Κεντρικής Επι-
τροπής σε σύνολο 150 μελών. Μπροστά 
σε αυτό ο Τσίπρας υποχώρησε και προ-
έκρινε τον Σκουρλέτη για γραμματέα, 
που δεν θα είναι γραμματέας-γλάστρα, 
όπως ο Π. Ρήγας, αλλά θα έχει αυξη-
μένες εξουσίες, δηλαδή θα είναι ένας 
κανονικός γραμματέας κόμματος με 
λόγο σε όλα, όπως τα κομματικά μέσα, 
«Αυγή», «Κόκκινο», left.gr κ.ά. 

Η απάντηση του Τσίπρα ήρθε την επό-
μενη μέρα, με την αθρόα υπουργοποί-
ηση νέων στελεχών που έχουν στε-
νές σχέσεις με τον ίδιο ή με τους στε-
νούς συνεργάτες του Παππά και Τζανα-
κόπουλο. Έτσι, πρώτος τη τάξει υπουρ-
γός (υπουργός Εσωτερικών)  ορίστη-
κε ο Αλέξης Χαρίτσης που έχει αναφο-
ρά στο περιβάλλον των Τσίπρα-Τζανα-
κόπουλου. Τη θέση του παλιού Ακοα-
τζή (ΑΚΟΑ, η οργάνωση του Γ. Μπανιά 

που βγάζει την εφημ. Εποχή και εκφρά-
ζεται μέσω των «53») Στ. Κοντονή στο 
υπ. Δικαιοσύνης πήρε ο Μιχάλης Καλο-
γήρου, συνεργάτης του Ν. Παππά, που 
βοήθησε με τις νομικές του γνώσεις 
στο ξαναστήσιμο της ΕΡΤ και στον νόμο 
για τις τηλεοπτικές άδειες και στέλεχος 
της εμπιστοσύνης του Τσίπρα, αφού μέ-
χρι πρότινος ήταν γενικός γραμματέ-
ας του υπουργικού συμβουλίου. Υφυ-
πουργός έγινε και ο στενός συνεργά-
της του Ν. Παππά, Λευτέρης Κρέτσος. 
Από τη γενιά των σαραντάρηδων και ο 
νέος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Σταύρος Αραχωβίτης, χωρίς ιδιαίτερες 
κομματικές περγαμηνές, στη θέση του 
παλιού Βαγγέλη Αποστόλου που εκλε-
γόταν με τον Συνασπισμό από το 1996. 
Υφυπουργός ΕΣΠΑ, αντικαταστάτης του 
Αλ. Χαρίτση, ο 33χρονος Στάθης Γιαννα-
κίδης. Τέλος, η 30χρονη Κατερίνα Νο-
τοπούλου ανέλαβε το υφυπουργείο Μα-
κεδονίας – Θράκης. Αυτοί οι έξι υπουρ-
γοί – υφυπουργοί, μαζί με την προϋ-
πάρχουσα ομάδων νεαρών υπουργών, 
όπως οι Τζανακόπουλος, Αχτσιόγλου, 
Ηλιόπουλου, Στρατή και πολλών άλ-
λων, που βρίσκονται σε θέσεις γενι-
κών γραμματέων υπουργείων ή σε άλ-
λες υψηλές θέσεις, αποτελούν την ομά-
δα που οφείλει την ανέλιξή της στον Τσί-
πρα. Αυτοί θα αποτελέσουν, στην επό-
μενη μέρα του κόμματος, τη φρουρά 
του Τσίπρα, φυσικά πάντα υπό την υψη-
λή εποπτεία του Αλέκου Φλαμπουράρη, 
που αποτελεί τον σύνδεσμό με την πα-

λιά γενιά του κόμματος, αλλά και τους 
«ειδικούς» στη μάχη της προπαγάν-
δας Θανάση Καρτερό (υπεύθυνος του 
Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού) 
και Άγγελο Τσέκερη (διευθυντή της Αυ-
γής).    

Ενδεικτικές για τη μάχη που σε λίγο και-
ρό θα διεξαχθεί ήταν το άρθρο του Νί-
κου Φίλη στην Εφημερίδα των Συντα-
κτών (καθόλου τυχαία η επιλογή του 
Μέσου): «Τέτοια πειράματα, με την εξά-
λειψη της αριστερής ταυτότητας, τη με-
τατόπιση στο κέντρο και την επικράτη-
ση αρχηγοκεντρικών μοντέλων, όπου 
επιχειρήθηκαν (π.χ. στην Ιταλία) είχαν 
κακό τέλος», ή, παρακάτω, «ο ΣΥΡΙΖΑ… 
μπορεί να επιστρέψει, ισχυρός και συ-
ντεταγμένος, στην “αριστερή κανονι-
κότητα” και να διεκδικήσει τη νίκη στις 
εκλογές». Αιχμές που στοχεύουν απευ-
θείας τον Τσίπρα και τον στενό κύκλο 
του Μαξίμου. 

Ανασχηματισμός 
με το βλέμμα στο Κόμμα

Του Γιάννη Ξένου

Στον πρόσφατο ανασχηματισμό, η προσοχή επικεντρώθηκε στην υπουργοποίηση της Κατερίνας Παπακώστα 
(γι’ αυτό και έλαβε την ονομασία «ανασχηματισμός – Παπακώστα») και διαφόρων πασοκικών στελεχών 

της περιόδου ΓΑΠ, βλέπε Μ. Ξενογιαννακοπούλου ή Μυρσίνη Ζορμπα. Αυτό που σε μεγάλο διέλαθε της 
προσοχής είναι ότι μέσω αυτού τα δύο υπό διαμόρφωση μπλοκ στο εσωτερικό του Σύριζα λαμβάνουν 

θέσεις μάχης. 
Α 

ναντίρρητα, τα τελευταία καλοκαίρια υπήρξαν 
από τα πιο επεισοδιακά και δυστυχώς 
πολυδάπανα για τη χώρα μας. Από αυτόν τον 
κανόνα, που είχε αφετηρία το καταστροφικό 

2015 και την ευρωδραχμική ψευδοπόλωση, δεν 
εξαιρέθηκε ούτε το φετινό. Στην πραγματικότητα 
βρισκόμαστε στο μεταίχμιο μεταξύ ενός καταστροφικού 
θέρους και ενός απρόβλεπτου, ή, καλύτερα, τρομακτικά 
αβέβαιου φθινοπώρου. 

Η κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ κατόρθωσε και άφησε 
προεκλογικά καμένη γη, και αυτό είναι κάτι τελείως 
κυριολεκτικό, καθόλου μεταφορικό. Η διαφορά με το ’15 
και την καρικατούρα δημοψηφίσματος είναι πως σήμερα, 
τρία χρόνια μετά, ο Αλέξης δεν έπεισε κανέναν. Κανένα 
γλωσσικό τέχνασμα, καμία αλλοίωση εννοιών, κανένα 
σχέδιο δεν πέτυχε και δεν συγκίνησε. Τουναντίον, αυτό 
που κατάφερε είναι να συσσωρεύσει μια εξαιρετικά 
ισχυρή αποστροφή που κινείται στα όρια του μίσους 
προς το πρόσωπο εκείνου και των συντρόφων του. 
Αποστροφή και μίσος για την απανθρωπιά και τον 
κυνισμό που έδειξαν στην πιο πρόσφατη και πιο 
δυσάρεστη τραγωδία που προκλήθηκε εξαιτίας των 
πυρκαγιών. Για το δόγμα «πρώτα το κόμμα», που 
υπεραμυνθήκαν σθεναρά και με υπερφίαλο εγωισμό. 

Και, φυσικά, κατόρθωσε ο πρωθυπουργός,  σε έναν 
Αύγουστο που όφειλε να χαρακτηρίζεται από σιωπή, 
αυτοκριτική και σύνεση, να εμφανίζεται στην Ιθάκη ως 
νέος Οδυσσέας που βρήκε επιτέλους τον προορισμό 
του μετά από χρόνια αντιμνημονιακού αγώνα. Λησμονεί 
ωστόσο, ως αδαής και αγράμματος, πως μεγαλύτερος 
αντίπαλος του Οδυσσέα ήταν ο Αντίνοος, που μάχεται 
για τη θόλωση της πραγματικότητας και το σύρσιμο 
στη δουλεία, μα ο Αλέξης όχι μόνο συμμάχησε με τον 
Αντίνοο, αλλά μεταμορφώθηκε στο ίδιο πρόσωπο. 
Αυτό που είδαμε την ημέρα του διαγγέλματος είναι 
η αναμόχλευση μιας ρητορικής μετεμφυλιακού 
ρεβανσισμού που περιείχε συνθήματα του τύπου «εμείς 
ή αυτοί» και μορφές καταγγελίας πολιτικών αντιπάλων, 
μα, όπως είπαμε, δεν συγκινούν πάρα μόνο τους εαυτούς 
τους. "Εμάς"  πάντως, τους υπόλοιπους, που δεν έχουμε 
αγκαλιάσει τη συριζαϊκή παράκρουση, μας τρομάζει η 
αυριανή μέρα, μας προβληματίζει ότι δεν υπήρξε καμία 
αναφορά για το αύριο και την απουσία κάποιου σχεδίου, 
ενώ ταυτόχρονα οι πληγές του χθες δεν έχουν επουλωθεί 
ώστε να ευαγγελίζεται καλύτερες μέρες ο Αλέξης. 

Το τέλος του καλοκαιριού έλαχε να συμπέσει και με 
το άκρον άωτον της κυβερνητικής παραφροσύνης, τον 
κυβερνητικό ανασχηματισμό. Από αυτόν, πήραμε ένα 
μάθημα πολύ σημαντικό και ταυτόχρονα εξαιρετικά 
δυσάρεστο. Επρόκειτο κατ’ ουσίαν για μια επιβράβευση 
της πολιτικής ασυνέπειας, μια γιορτή αναξιοκρατίας. 
Και πού είναι το πολύ δυσάρεστο; Ότι μπορεί να 
μεταφραστεί ως μια μεγάλη αδιαφορία της κοινωνίας 
των πολιτών για το πολιτικό και τον ίδιο της τον εαυτό, 
αφού αφήνει πολλές φορές χωρίς να καταδικάζει 
δέοντος τέτοιες γιορτές που βάλλουν ως δηλητηριώδη 
βέλη τη δημοκρατία, της οποίας η άμυνα φαίνεται στην 
Ελλάδα πως ασθενεί. Η αυγουστιάτικη ρέμβη μας βρήκε 
προβληματισμένους και βαθιά συντετριμμένους.

Του Βαγγέλη Βαϊάννη

Όνειρο θερινής 
θυμηδίας...

σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη
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Λ 

ίγο έξω από τις μαζικές 
περαντζάδες και τις πο-
λυσύχναστες παραλί-
ες των  λουτροπόλεων  
της Ηπείρου, δρόμοι 

σκοτεινοί με λακκούβες, εναλλασσό-
μενα μπαλώματα ασφάλτου, αύλα-
κες και ρυάκια  γεμάτα αγριόχορτα 
και καλάμια, φραγμένες υδροληψί-
ες, λιμνάζοντα νερά, εστίες κουνου-
πιών μόλυνσης και αισθητικής υπο-
βάθμισης. 

Στις περιστασιακές οχλήσεις μου για 
την εύλογη υποχρέωση συντήρησης 
και καθαρισμού προς τις περιφερει-
ακές και δημοτικές αρχές προς απο-
φυγή ατυχημάτων από την επέκταση 
πυρκαγιών ή πλημμυρικών φαινο-
μένων, η συχνή επωδός των «αρμο-
δίων» ήταν η έλλειψη χρημάτων και 
διαθέσιμου προσωπικού. Στην ανι-
κανότητα των δημοτικών επιχειρή-
σεων να συντηρήσουν την υποδομή 
τους,  προστέθηκαν σταδιακά κι οι 
περικοπές,  γεγονός που αιτιολογεί 
τα πρόσφατα τραγικά κρούσματα του 
συλλογικού μας βίου. Από την εκα-
τόμβη των καμένων συνανθρώπων 
μας στο Μάτι, τους πνιγμένους της 
Μάνδρας, τις παρατεταμένες διακο-
πές του ηλεκτρικού ρεύματος στην 
Αθήνα και στην Ύδρα –με προφα-
νείς τις οικονομικές και κοινωνικές 
συνέπειες–, τις απανωτές απώλειες 
των πιλότων μετά από πτώσεις πολε-
μικών αεροσκαφών, έως ακόμα και 
τους θανάτους από τσιμπήματα κου-
νουπιών που φέρουν τον ιό του Δυ-
τικού Νείλου, είναι προφανής η κυ-
βερνητική ευθύνη  λόγω των περι-
κοπών στα προγράμματα πολιτικής 
προστασίας, αλλά και στην ιεράρχη-
ση της κατανομής των εναπομεινά-
ντων πόρων για την αντιμετώπιση 
των άμεσων κινδύνων ανά περιοχή. 

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επεν-
δύσεων, που στα 2008 ανερχόταν 
στα 9,6 δισ. €  ακολούθησε την κα-
θοδική πορεία για να φτάσει πέρσι 
(2017) στα 6,75 δισ. €, έτσι ώστε να 
επιτευχθούν τα πρωτογενή πλεονά-
σματα που θα συντηρούν την εξυπη-
ρέτηση του χρέους στη μεταμνημο-

νιακή εποχή που εγκαινίασε ο παρι-
στάνων τον πρωθυπουργό,  από τις 
πλαγιές της Ιθάκης. Ακόμα κι ο απε-
χθής Πολ Τόμσεν,  σε κοινή έκθεσή 
του με τον Μόρις Όμπστφλεντ, οικο-
νομικό σύμβουλο του ΔΝΤ, προέ-
βλεψε ότι θα γίνουμε μάρτυρες ακι-
νητοποιημένων λεωφορείων λόγω 
έλλειψης ανταλλακτικών και νοσο-
κομείων χωρίς σύριγγες, αν οι δη-
μόσιες δαπάνες μειωθούν κατά 2% 
του ΑΕΠ, όπως ζήτησαν οι «ανυπο-
χώρητοι» διαπραγματευτές της κυ-
βέρνησής μας. Σύμφωνα με το Γε-
νικό Λογιστήριο του Κράτους, οι πι-
στώσεις του πρώτου εξαμήνου του 
2018 ανήλθαν στα 1,2 δισ. σημει-
ώνοντας απόκλιση 757 εκατ. € από 
τον εθνικό στόχο του εξαμήνου, που 
ήταν 1,99 δισ. €. Μια εξήγηση αυτής 
της απόκλισης είναι ότι το οικονομι-
κό επιτελείο συγκεντρώνει πόρους 
για επιδοματική πολιτική σε χαμηλά 
κοινωνικά στρώματα και, σε συνέ-
χεια, των αθρόων προσλήψεων μετα-
κλητών στο Δημόσιο, προκειμένου 
να διαχειριστεί το μέγεθος της εκλο-
γικής της ήττας στις επικείμενες εθνι-
κές εκλογές, που θα αναγκαστεί να 
τις κάνει πιθανότατα πριν τις ευρωε-
κλογές και τις δημοτικές εκλογές.  

Η δέσμευση του εθνικού δημόσι-
ου πλούτου στο Υπερταμείο, που θα 
ελέγχεται από τους δανειστές για τα 
επόμενα 99 χρόνια, το άνοιγμα των 
κρατικών μονοπωλίων σε κρατικές 
ή ιδιωτικές εταιρείες άλλων χωρών, 
κατά τα πρότυπα της αποικιοκρατί-
ας, όπως π.χ. οι τηλεπικοινωνίες, το 
φυσικό αέριο, τα περιφερειακά αε-
ροδρόμια, ο σιδηρόδρομος, τα λι-
μάνια, ο ΔΕΔΗΕ και οσονούπω ο …
Μόρνος, στερούν από ετήσια έσοδα 
τα κρατικά ταμεία, αφού τα υπερκέρ-
δη δεν φορολογούνται. Ενδεικτικά, 
στη σύμβαση παραχώρησης των δε-
κατεσσάρων περιφερειακών αερο-
δρομίων στη γερμανική Φράπορτ, η 
εταιρεία απαλλάσσεται από ΕΝΦΙΑ, 
δημοτικά τέλη και φόρους, ενώ θε-
σπίστηκαν ακόμα και αποζημιώσεις 
σε περίπτωση ζημιών από το ελληνι-
κό Δημόσιο!

Αξίζει ν’ αναφερθεί εδώ ότι η πολύ-
νεκρη κατάρρευση της οδογέφυ-

ρας στη Γένοβα, η οποία βρίσκεται 
πάνω στον αυτοκινητόδρομο Α10 
που αποτελεί Διευρωπαϊκό Δίκτυο 
Μεταφοράς, ήταν αποτέλεσμα της 
έλλειψης συντήρησης από το ιδιωτι-
κό κονσόρτσιουμ «Ατλάντα», με βα-
σικό μέτοχο την οικογένεια Μπένε-
τον. Το κονσόρτσιουμ παρουσίαζε 
εκθετική αύξηση του ποσοστού των 
καθαρών κερδών, που έφτασαν τα 
4 δισ. το 2017, αποτέλεσμα των πε-
νιχρών επενδύσεων στη συντήρηση 
και στην επισκευή των κακοτεχνι-
ών του αυτοκινητόδρομου. Το πρό-
γραμμα των μαζικών ιδιωτικοποιή-
σεων των αυτοκινητοδρόμων αποτέ-
λεσε εμβληματική πολιτική των κε-
ντροαριστερών Πρόντι και Νταλέμα 
από το 1998, με την απόλυτη υπο-
στήριξη της Ε.Ε. 

Οι περικοπές αυτές πραγματοποιού-
νται σε μια περίοδο που εντείνονται 
οι φυσικές πιέσεις στα συστήματα 
υποδομών και άρα θα απαιτούνταν 
ενίσχυση και επανασχεδιασμό τους 
προκειμένου να θωρακιστεί κατά το 
δυνατόν ο δημόσιος χώρος. Τα έντο-
να καιρικά φαινόμενα, οι απειλές στη 
μεσογειακή χλωρίδα και πανίδα και 
στη δημόσια υγεία  που συνοδεύουν 
την κλιματική αλλαγή, το 1,5 εκατ. 
που αντιμετωπίζει ακραία φτώχεια 
κι έχει απόλυτη ανάγκη τις δημόσι-
ες υποδομές (νοσοκομεία, μέσα μα-
ζικής μεταφοράς κοκ), ο εντεινόμε-
νος αναθεωρητισμός της νεοθωμανι-
κής Τουρκίας και των επιρροών της, 
απαιτούν δημόσιες υποδομές, αλλη-
λεγγύη και υψηλό πατριωτικό φρό-
νημα. Τα ακριβώς αντίθετα δηλαδή 
απ’ αυτά που προκαλεί η τρέχουσα 
διακυβέρνηση με την εγκατάλειψη 
και τη σήψη στη φάση της αποδρο-
μής της.  Ένα μόνο δείγμα της κατά-
στασης που θα βιώσουμε τον προσε-
χή χειμώνα είναι οι εικόνες των πλε-
ούμενων αυτοκινήτων από μικρής 
έκτασης βροχοπτώσεις το καλοκαί-
ρι στο Λεκανοπέδιο... Όσο γρηγορό-
τερα ολοκληρωθεί ο βίος αυτής της 
κυβέρνησης τόσο περισσότερες πι-
θανότητες έχουμε, βοηθούσης και 
της λαϊκής αφύπνισης, να θέσουμε 
τέλος στην κατάρρευση και στην πα-
ρακμή. 

Κατάρρευση 
υποδομών

Του Νίκου Ντάσιου

Έ 

ληξε, λέει, το μνημόνιο. 
Το μνημόνιο είναι μια 
συμφωνία. Και όταν λή-
γει μια συμφωνία, παύ-

ουν τόσο τα δικαιώματά σου όσο 
και οι υποχρεώσεις που έχεις ανα-
λάβει με βάση αυτή. Στην προκει-
μένη περίπτωση σταματάει δηλα-
δή η χρηματοδότηση από τους «δι-
ασώστες» μας. Τα μέτρα και τα χει-
ρουργεία, όμως, που έλαβαν χώρα 
προκειμένου να εισπράξουμε δα-
νεικά παραμένουν. Η εθνική περι-
ουσία υποθηκευμένη μέχρι το 2115 
(ενδεχομένως και εκποιημένη μέ-
χρι τότε), τα εισοδήματα συρρικνω-
μένα, η υπερφορολόγηση στον ου-
ρανό, οι πλειστηριασμοί ακινήτων 
εντεινόμενοι, η εγχώρια παραγω-
γική μηχανή ασθενής, το περιβάλ-
λον ακόμα περισσότερο υποβαθ-
μισμένο, η μορφωμένη νεολαία 
εξορισμένη, η εν μέρει υπαγωγή 
της συγκέντρωσης κρατικών εσό-
δων στους δανειστές παγιωμένη, 
το κλάσμα χρέους-ΑΕΠ πολύ μεγα-
λύτερο, η όποια κυβέρνηση υπο-
χρεωμένη μέχρι το 2060 να επιτυγ-
χάνει τα οριζόμενα από τους Ευρω-
παίους εταίρους μας πλεονάσματα. 
Άρα; Για ποιο τέλος των μνημονίων 
μιλάμε; Εξάλλου, σύμφωνα με αξι-
ωματούχο των Βρυξελλών, στις 10 
του μήνα υπάρχει νέα αξιολόγηση. 
Η στενή επιτήρηση, λοιπόν, συνεχί-
ζεται.

Στον οικονομικό στραγγαλισμό 
και την εντεινόμενη αποικιοποί-
ηση της χώρας θα πρέπει, δυστυ-
χώς, να προστεθεί: Ο προσανατο-
λισμός της παιδείας στη διάπλαση 
νέων ανθρώπων υποκείμενων στο 
ατομικό δικαίωμα, την κατανάλω-
ση, την αποχαύνωση της οθόνης, 
με παράλληλη απώλεια συλλογι-
κής μνήμης. Το ανθρώπινο μπόλια-
σμα της επικράτειας με δύστυχους 
αλλοδαπούς υποβοηθούμενο για 
γεωπολιτικούς λόγους από τους 
ισλαμοφασίστες γείτονες. Η πλή-
ρης υπαλληλοποίηση του πολιτι-
κού προσωπικού ως άμεσων πλέ-
ον εντολοδόχων των Αμερικανών. 
Η απομάγευση των καθημερινών 
δραστηριοτήτων. Η κυριαρχία της 
μιζέριας. Η εθνοφοβία.

Ταυτόχρονα, ο εξ Ευρώπης επί-
πεδος διαχωρισμός πολιτικών στά-
σεων (αριστεράς-δεξιάς) έχει κά-
νει τον κύκλο του και είναι πλέον 
ξεπερασμένος. Αγκομαχούν οι θι-
ασώτες του παλαιού αυτού διλήμ-
ματος να παινευτούν για την ταυτό-

τητα τους και να βλάψουν αυτή του 
άλλου, αλλά μάταια. Πλέον, ούτε 
η αριστερά μπορεί να αποτελέσει 
εφαλτήριο αντίστασης συλλογικο-
τήτων αλλά ούτε και η δεξιά, πυρή-
να πατριωτικής αφύπνισης. Η ση-
μερινή «αριστερά» μυρίζει αλαζο-
νεία, κομπλεξισμό, ενδοτισμό και 
ξεπούλημα, ενώ η σημερινή «δε-
ξιά» βρωμοκοπάει σουπερμαρκε-
τίλα και ναρκισσισμό τύπου ριάλιτι.

Η εμμονή προσκόλλησης σε 
κάποιον από τους δύο «χώρους» 
είναι ανεδαφική και αναχρονιστι-
κή. Το να αυτοπροσδιορίζεται κά-
ποιος ως αριστερός ή ως δεξιός 
στις μέρες μας είναι όχι μόνο πολι-
τικά ό,τι πιο οπισθοδρομικό μπορεί 
να υπάρχει, αλλά επιπλέον ακού-
γεται και γελοίο. Η δήλωση το να εί-
σαι αριστερός ή δεξιός σήμερα δεν 
μπορεί παρά να αποκαλύπτει ψυχο-
λογική εμμονή, παρωχημένη ιδεο-
ληψία, ατομικό συμφέρον ή απλώς 
σκέτη μικρόνοια. Οφείλουμε, έτσι, 
να συνεχίσουμε χωρίς τέτοια πρό-
σημα. Η ακραία έκφανση αυτών, οι 
εμφυλιοπολεμικές ιαχές, το μόνο 
που κάνουν είναι να ενισχύουν τις 
παγκοσμιοποιητικές τάσεις. Ακόμα 
παραπέρα, η διαμάχη αυτή καταλύ-
ει το κυρίαρχο διαχρονικά χαρακτη-
ριστικό της ελληνικής ιδιοπροσω-
πίας, το μέτρο δηλαδή, την κουλ-
τούρα της «σύνθεσης».

Η αποδυνάμωση της κλίμακας 
αυτής σε τίποτα δεν σημαίνει και 
την αναγνώριση ενός αδιεξόδου ή 
ενός μονόδρομου στην πορεία των 
κοινωνιών. Ούτε, βέβαια, προαναγ-
γέλλεται το τέλος της πολιτικής. Ίσα 
ίσα που είναι ακριβώς η εμμονή σε 
αυτό τον διαχωρισμό που οδηγεί σε 
αδιέξοδα. Στις μέρες μας το ερώτη-
μα έχει αλλάξει. Τα «στρατόπεδα» 
πλέον έχουν μεταβληθεί.

Από τη μία είναι το Διεθνές Χρη-
ματοπιστωτικό Σύστημα, τα απαντα-
χού πλοκάμια του και οι παρασιτι-
κές παραφυάδες του, οικονομικές 
και πολιτισμικές. Κι από την άλλη 
οι πατρίδες κι οι λαοί που θέλουν 
να ζήσουν αδέσμευτοι και χειραφε-
τημένοι. Απέναντι στον παγκόσμιο 
ισοπεδοτισμό να προτείνουμε την 
τοπική-εθνική μας ιδιαιτερότητα. 
Προσανατολισμός στην ικανοποίη-
ση των αναγκών της κοινωνίας, όχι 
των εισαγόμενων α-εθνικών κεφα-
λαίων που μυρίστηκαν συγκριτικό 
πλεονέκτημα και ήρθαν για απομύ-
ζηση.

Τάσος Αναστασίου

Αριστερός (Δεξιός) 
είσαι και φαίνεσαι!



            Αριθμός φύλλου 146      ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Σεπτεμβρίου 20186

Φ 

υσικά, ενάμιση μήνα 
μετά την πυρκαγιά, 
μια κανονική κυβέρ-
νηση θα έδινε στη δη-
μοσιότητα ένα πρώ-

το πόρισμα για τα αίτια της, για το τι 
πήγε στραβά στον κρατικό μηχανι-
σμό, ποιοι ευθύνονται και πώς η κρα-
τική μηχανή θα αναδιοργανωθεί για 
να μην έχουμε στο μέλλον ανάλογα 
φαινόμενα. Τίποτα από αυτά δεν έγι-
νε. Η πρώτη και τελευταία φορά που 
η κυβέρνηση προσπάθησε να εξηγή-
σει τι είχε γίνει, ήταν το θλιβερό θέ-
αμα που πρόσφεραν οι Τζανακόπου-
λος-Παππάς-Τόσκας στις 26 Ιουλίου, 
όπου παρουσιάστηκε η θεωρία της 
ασύμμετρης απειλής με αποδείξεις 
από τους «δορυφόρους» του Παππά 
και ο Τόσκας επέμενε ότι ψάχνει να 
βρει πού έσφαλε αλλά δεν το έβρι-
σκε.  

Μέχρι στιγμής, το πόρισμα του 
ερευνητή πραγματογνώμονα, πρώ-
ην υπαρχηγού του Πυροσβεστικού 
Σώματος, κ. Ανδριανού Γκουρμπάτση 
είναι η μοναδική εμπεριστατωμένη 
έρευνα σχετικά με τα αίτια και τις συν-
θήκες της πυρκαγιάς στην Ανατολική 
Αττική. Σε ένα πόρισμα 77 σελίδων 
αναφέρει διεξοδικά την ανοργανω-
σιά, την επιπολαιότητα και τα δια-
δοχικά λάθη που διέπραξε το σύνο-

λο των εμπλεκομένων φορέων, με 
προεξάρχουσα τη Γενική Γραμματεία 
Πολιτικής Προστασίας που όφειλε να 
είχε τον συντονισμό όλων.  

Σχετικά με το πώς προκλήθηκε 
η φωτιά, ο κος Γκουρμπάτσης κατα-
λήγει ότι το πιθανότερο είναι να οφεί-
λεται σε αμελή ανθρώπινη συμπερι-
φορά, άρα καταρρίπτονται οι θεωρί-
ες Παππά. Η φωτιά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που συγκέντρωσε, προήλ-
θε από άνθρωπο που 4-5 ώρες πριν 
προκληθεί η μεγάλη πυρκαγιά θέ-
λησε να κάψει κούτσουρα και κλα-
διά, τα οποία δεν έσβησε αποτελε-
σματικά με επαρκή ποσότητα νερού 
και την απαραίτητη ποσότητα χώμα-
τος. Εντόπισε το σημείο έναρξης της 
φωτιάς σε οικόπεδο επί της οδού Αν-
δρούτσου, στο Νταού Πεντέλης.

Η φωτιά, σύμφωνα με βίντεο που 
περιήλθε στα χέρια του πραγματο-
γνώμονα και κατά τις εκτιμήσεις του, 
ξεκίνησε στις 16:25 με 16:30 σε πε-
ριοχή που έπνεαν άνεμοι εντάσεως 
6 έως και 8 μποφόρ. Γρήγορα, μέ-
χρι τις 17:30, το αρχικό μέτωπο δια-
σπάστηκε σε δύο, ένα που κινήθη-
κε βορειοανατολικά προς Νέο Βου-
τζά- Μάτι-Κόκκινο Λιμανάκι και ένα 
δεύτερο νότιοανατολικά, προς Καλ-
λιτεχνούπολη, το οποίο οι πυροσβε-
στικές δυνάμεις περιόρισαν σε χαρά-
δρα της περιοχής. Στην πυροσβεστι-
κή αναγγέλθηκε στις 16:49, αλλά η 
κινητοποίηση των πρώτων πυροσβε-
στικών δυνάμεων έγινε με δεκάλε-
πτη καθυστέρηση. Αυτή η τριαντάλε-
πτη καθυστέρηση της πυροσβεστι-
κής κρίνεται εξαιρετικά κρίσιμη για 
την επέκταση της πυρκαγιάς, αν συν-
δυαστεί με τους ισχυρούς ανέμους 
και την υψηλή θερμοκρασία. 

Αλλά ο πραγματογνώμονας δι-
απιστώνει έναν ακόμα σοβαρότερο 
λανθασμένο χειρισμό από πλευράς  
πυροσβεστικής. Αναφέρεται από την 
πυροσβεστική ότι, το πρώτο όχημα 
που έφτασε στην περιοχή εκδήλω-
σης, ήταν το όχημα με αριθμό κλή-
σης 12-30, με έδρα τη θέση Πάτημα 
Βριλησσίων, αλλά το συγκεκριμένο 
όχημα είχε λάβει εντολή τρεις ώρες 
πριν από το Ενιαίο Συντονιστικό Κέ-

ντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) να ενι-
σχύσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις 
για την κατάσβεση της φωτιάς στην 
Κινέτα. Επίσης και το όχημα με αριθ-
μό κλήσης 12-15, με έδρα την θέση 
«Ντράφι-Διώνη», που ήταν το πλη-
σιέστερο στον τόπο έναρξης της πυρ-
καγιάς, είχε λάβει την ίδια εντολή να 
μεταβεί στην Κινέτα στις 14:45. Ενώ 
και δύο πυροσβεστικά οχήματα που 
βρίσκονταν στην ευρύτερη περιοχή 
(ΜΑΚΡΗ-30 και ΜΑΚΡΗ-31) δεν έλα-
βαν εντολή να σπεύσουν στον τόπο 
εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μήπως 
και κατόρθωναν να την προλάβουν 
πριν λάβει διαστάσεις. 

Από πτητικά μέσα, αρχικά μόνο 
ένα ελικόπτερο Έρικσον συνέβαλε 
στην κατάσβεση και στις 17:15 έδω-
σε μια πρώτη εικόνα της φωτιάς. Τρία 
καναντέρ που έφτασαν καθυστερη-
μένα στην περιοχή (18:15) δεν μπο-
ρούσαν να βοηθήσουν, επειδή οι 
ισχυροί άνεμοι στη θάλασσα δεν τους 
επέτρεπαν να πάρουν νερό. Το δεύ-
τερο ελικόπτερο που ενεργοποιήθη-
κε έλαβε εντολή να συνδράμει στις 
18:45, όταν και απογειώθηκε από 
τα Μέγαρα! Για τα πτητικά μέσα ανα-
φέρει ότι, ενώ στη φωτιά της Κινέ-
τας, από την πρώτη στιγμή ενεργού-
σαν 5 πτητικά μέσα και γρήγορα αυ-
ξήθηκαν σε 12, στο δεύτερο μέτωπο 
επιχειρούσε μόνο ένα. Και αυτό στις 
17:30 έφυγε από την περιοχή για να 
εφοδιαστεί καύσιμα και επέστρεψε 
μια ώρα μετά. Το κρίσιμο χρονικό δι-
άστημα μεταξύ 17:30 και 18:30 η πυ-
ροσβεστική δεν είχε εικόνα από αέ-
ρος για το πώς εξελισόταν η φωτιά!

Κατά τον πραγματογνώμονα, η 
φυσική ηγεσία της πυροσβεστικής 
όφειλε, όπως έπραξε λίγες μέρες 
μετά, στη φωτιά στα Ψαχνά Ευβοίας, 
να αναλάβει προσωπικά τον συντονι-
σμό της επιχείρησης, αντί γι’ αυτό, επί 
ώρες, ο συντονισμός μεταφερόταν 
στον ανώτερο αξιωματικό που έφτα-
νε στο σημείο. Ευθύνες καταλογίζει 
και στην αστυνομία και στην έλλειψη 
συντονισμού με τα υπόλοιπα όργανα. 
Η αστυνομία, αντί να κόψει το ρεύμα 
κυκλοφορίας που ερχόταν από Αθή-
να προς Νέα Μάκρη και από Νέα Μά-

κρη προς Αθήνα και να επιστρέφει τα 
οχήματα πίσω, όπως έγινε στην εθνι-
κή οδό στο ύψος της Κινέτας, όπου 
έσπασαν το προστατευτικό κιγκλί-
δωμα και τα οχήματα διοχετεύονταν 
προς τα πίσω, σε αυτή την περίπτωση 
τα έστειλαν στο μάτι του κυκλώνα και 
τα εγκλώβισαν στο Μάτι και στο Κόκ-
κινο Λιμανάκι. Ευθύνη της αστυνομί-
ας είναι ότι δεν σήκωσε δικό της ελι-
κόπτερο προκειμένου να έχει εναέ-
ρια εικόνα της κατάστασης. Γενικότε-
ρα υπήρχε θέμα με τα εναέρια μέσα, 
μιας και μέρες με υψηλή επικινδυνό-
τητα για πυρκαγιά, όπως η 23η Ιουλί-
ου, προβλέπεται να υπάρχει εναέρια 
επιτήρηση της Αττικής για προληπτι-
κούς λόγους. Εκείνη την ημέρα τίπο-
τε τέτοιο δεν συνέβη. 

Η Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας θα 
όφειλε, σύμφωνα με τον πραγματο-
γνώμονα, να θέσει σε εφαρμογή το 
προληπτικό μέτρο της οργανωμένης 
απομάκρυνσης των κατοίκων. Σύμ-
φωνα με το πόρισμα, από τη στιγμή 
που η πυροσβεστική δεν κατόρθω-
σε να ελέγξει τη φωτιά στην περιοχή 
Μοναστήρι Παντοκράτορος και πήρε 
κατεύθυνση προς Νέο Βουτζά και 
Καλλιτεχνούπολη, έπρεπε να δοθεί 
εντολή εκκένωσης των περιοχών 
όπου κατευθυνόταν η φωτιά. Τέλος, 
αναφέρει ότι λειτουργούσαν τρία επι-
χειρησιακά κέντρα στην ίδια υπηρε-
σία, δηλαδή στο Πυροσβεστικό Σώμα 
και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εμ-
φάνιση φαινομένων δυσλειτουργίας 
και σύγκρουσης-επικάλυψης αρμο-
διοτήτων.  

 Εντέλει, τα αρμόδια όργανα, υπό 
τον συντονισμό της κυβέρνησης, που 
έχει και την τελική ευθύνη, σε κάθε 
φάση της πυρκαγιάς αποδείχτηκαν 
ακατάλληλα για τη διαχείριση της 
κατάστασης. Το γεγονός είναι ότι λί-
γες ώρες πριν εκδηλώθηκε η φω-
τιά στην Κινέτα έστρεψε την προσο-
χή τους εκεί και στην εκ του αποτε-
λέσματος πιο επικίνδυνη φωτιά στο 
Μάτι επέδειξαν εγκληματική ολιγω-
ρία και ανεπάρκεια. Αυτή η ανεπάρ-
κεια και ολιγωρία όμως στοίχισε τη 
ζωή σε 98 ανθρώπους, ενώ δεκάδες 
άλλοι είναι σοβαρά τραυματίες.  

Το Μάτι θα τους καταδιώκει
τι έφταιξε σύμφωνα με το πόρισμα του Ανδ. γκουρμπάτση

σαράντα δύο μέρες μετά την 
καταστροφή στο Μάτι, ο τσί-

πρας επισκέφτηκε ουσια-
στικά για πρώτη φορά την 

πληγείσα περιοχή (η προη-
γούμενη φορά που βρέθηκε 
για λίγα λεπτά, κρυφά στην 
περιοχή, δεν λογίζεται ως 
επίσκεψη). ο πρωθυπουρ-

γός, συνοδευόμενος από 
τους Αλ. Φλαμπουράρη, Χρ. 

σπίρτζη  (και οι τρεις με 
ομοιόμορφα λευκά πουκά-

μισα), αλλά και την περιφε-
ρειάρχη Ρένα δούρου, που 

τελικά το αποτόλμησε να 
μεταβεί στο Μάτι, τον δή-

μαρχο Ψινάκη και άλλους, 
έδωσαν ένα ακόμα άψογα 
σκηνοθετημένο σόου. κο-
ριτσάκια πρόσφεραν τρια-

ντάφυλλα στον τσίπρα και ο 
ίδιος ρωτούσε τους κατοί-
κους πώς πάνε οι εργασί-

ες αποκατάστασης, ενώ δε-
σμεύτηκε ότι θα επισκέπτε-

ται κάθε μήνα το Μάτι για 
να βλέπει πώς εξελίσσο-

νται οι εργασίες. Επιβεβαί-
ωσε για άλλη μια φορά ότι 
είναι ένας πρωθυπουργός-
τουρίστας, εντελώς ανίκα-
νος για οποιαδήποτε εργα-
σία, εκτός από το να καλλι-
εργεί το επικοινωνιακό του 

προφίλ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ    

σκ
ίτ

σο
 τ

ου
 Ν

ικ
όλ

α

Του Γιάννη Ξένου
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Η οικονομία εκπέμπει ανησυχητικά 
μηνύματα. Την Τετάρτη, για πρώτη φορά 
μετά από πολύ καιρό, το Χρηματιστήριο 
Αθηνών έπεσε κάτω από τις 700 μονάδες 
(στις 696). Τα σπρεντ, από τις 9 Αυγούστου 
και μετά έχουν πάρει και πάλι την ανιούσα. 
Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου τα σπρεντ 
του δεκαετούς ελληνικού ομολόγου 
σκαρφάλωσαν μέχρι και 4,64%.  Στις 9 
Αυγούστου βρίσκονταν κάτω από το 4% και 
έκτοτε ακολουθούν διαρκή ανοδική πορεία, 
που ούτε η «έξοδος από τα μνημόνια» 
δεν τιθάσευσε.  Τα παπαγαλάκια της 
κυβέρνησης αιτιολογούν την άνοδο των 
σπρεντ λόγω της κατάστασης αστάθειας 
στην Ιταλία και της κρίσης στην Τουρκία. 
Αυτό είναι η μισή αλήθεια, η άνοδος των 
ελληνικών σπρεντ έχει εξωγενείς αλλά και 
ενδογενείς αιτίες.

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 
το  β΄ τρίμηνο κινήθηκε με μικρότερη 
ταχύτητα από ό,τι προέβλεπε το υπ. 
Οικονομικών, δηλαδή κινήθηκε αυξητικά 
με ρυθμό 1,8% έναντι πρόβλεψης 2,3%. 
Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές τον Ιούλιο αντί 
να μειωθούν, όπως αναμενόταν, αφού η 
κυβέρνηση έλαβε την τελευταία δόση των 
15 δισ. ευρώ, αυξήθηκαν. Οι εφορίες δεν 
πραγματοποιούν επιστροφές φόρων, τα 
χρέη των νοσοκομείων αυξάνονται και 
πάλι, νέες συντάξεις δεν βγαίνουν κ.ά. 

Η κυβέρνηση ακολουθεί αυτή την τακτική 
για να αυξήσει όσο μπορεί το εικονικό 
υπερπλεόνασμα ώστε να το μοιράσει τα 
Χριστούγεννα με μορφή δώρων και να 
γλυκάνει προεκλογικά τους ψηφοφόρους. 
Η κυβέρνηση θέλει να μοιράσει 1,2–
1,4 δισ., όταν το υπερπλεόνασμα δεν 
προβλέπεται να είναι πάνω από 800 εκατ. 
ευρώ. Τα παραπάνω θα βρεθούν από 
τον περιορισμό των ήδη πετσοκομμένων 
δημόσιων επενδύσεων και από τα φέσια 
του Δημοσίου. 

Αυτή η εικόνα όμως μεταφέρεται και 
στο εξωτερικό και δίνει το σήμα ότι η 
Ελλάδα μέχρι τις εκλογές θα ξεφύγει 
οικονομικά και ότι ο Σύριζα θα μπει 
στη λογική «Τσοβόλα δώστα όλα». Αν η 
προεκλογική περίοδος κρατήσει αρκετούς 
μήνες, οι συριζαίοι θα φέρουν και πάλι 
την οικονομία στο χείλος του γκρεμού. 
Αν συνυπολογίσουμε ότι αρνήθηκαν 
να λάβουν την πιστοληπτική γραμμή, 
που θα ήταν σωτήρια αν τα πράγματα 
στράβωναν, και ότι το να βγούμε στις 
αγορές με τα σπρεντ πάνω από το 4% είναι 
αυτοκτονία, μας οδηγούν δυστυχώς σε 
τέταρτο μνημόνιο και πάλι με τη σφραγίδα 
του Σύριζα, που θα το φορτώσουν στην 
επόμενη κυβέρνηση...  

Γ.Ξ.

Η οικονομία 
στο κόκκινο

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Eκπόρθησε την Τροία
Παντρεύτηκε την Κίρκη και 

μεταμορφώθηκε σε γουρούνι (από βόδι)

Έστειλε το
καράβι του

στη Σκύλλα και 
τη Χάρυβδη

Δωροδόκησε τον
άγριο Ποσειδώνα

Τραπέζωσε τον
μονάντερο 
Κύκλωπα

Αγνόησε τις ενοχλητικές Σειρήνες

Εντέλει παράτησε τη 
φουκαριάρα την 
Πηνελόπη και πήγε 
με τους μνηστήρες...

Το ταξείδι του πολυμήχανου, από τα τσιπουράδικα στην Ιθάκη...
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ΠΑΙΔΕΙΑ   

Τ 
α νέα μέτρα που 
εξήγγειλε ο υπουρ-
γός Παιδείας για την 
εισαγωγή στην ανώ-
τατη εκπαίδευση, σε 

συνδυασμό με την κατάργηση της 
μετάφρασης του διδαγμένου κει-
μένου και την υποβάθμιση, βαθμο-
λογική και ποσοτική, της μετάφρα-
σης του αδίδακτου (του «άγνω-
στου») κειμένου κατά την εξέταση 
του μαθήματος των Αρχαίων Ελ-
ληνικών στις πανελλήνιες εξετά-
σεις, συνιστούν μία καθόλα αρνη-
τική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τουλά-
χιστον τις πολύπαθες ανθρωπιστι-
κές σπουδές, αλλά και για τη συ-
νολικότερη συγκρότηση του αυρι-
ανού πολίτη. Πολύ συνοπτικά και 
κωδικοποιημένα, οι λόγοι για τη 
ριζική αντίθεσή μας είναι οι εξής: 

1. Καταργούνται όλα τα μα-
θήματα Γενικής Παιδείας στη Γ΄ 
Λυκείου πλην τριών μαθημάτων: 
της Νεοελληνικής Γλώσσας που 
στο εξής αποτελεί κοινό αντικείμε-
νο με τη Νεοελληνική Λογοτεχνία, 
παρά το ότι έχουν σαφώς διαφορε-
τικό σκοπό και μέθοδο διδασκαλί-
ας και γι’ αυτό αποτελούσαν δια-
κριτά αντικείμενα, των Θρησκευτι-
κών, που παραμένουν ως μονόω-
ρο μάθημα, δηλαδή ως υποβαθμι-
σμένο μάθημα που δεν θα εξετά-
ζεται κατά τις ανακεφαλαιωτικές 
εξετάσεις και της Φυσικής Αγω-
γής. Μεταξύ άλλων καταργείται 
και το μάθημα της Ιστορίας, όπως 
επίσης και τα μαθήματα Φυσικών 
Επιστημών. Η ξένη γλώσσα παρα-
μένει ως μάθημα επιλογής. 

2. Στην Ομάδα Προσανατο-
λισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών 
καταργείται το μάθημα των Λατινι-
κών, το οποίο αντικαθίσταται από 
το μάθημα της Κοινωνιολογίας. Τα 
Λατινικά δεν είναι «χρήσιμα μόνον 
για τους κλασικούς φιλολόγους», 
όπως δήλωσε σε συνέντευξή του 
στις 3 Σεπτεμβρίου ο υπουργός, 
αλλά επίσης στους νομικούς και 
τους θεολόγους, ενώ αποτελεί 
τη μήτρα πολλών ευρωπαϊκών 
γλωσσών. Τέλος, αποτελεί βασικό 
συστατικό στοιχείο του παγκόσμιου 
πολιτισμού. 

3. Η κατάργηση της κο-
ρυφαίας πνευματικής άσκησης, 
της απόδοσης στη Νέα Ελληνι-
κή ενός αποσπάσματος διδαγμέ-
νου κειμένου στην εξέταση στα 
Αρχαία Ελληνικά, δεν αντιμετωπί-

ζει την παπαγαλία όπως διατείνο-
νται οι εμπνευστές του μέτρου. Για-
τί και οι απαντήσεις στις ερμηνευ-
τικές ερωτήσεις μπορούν να απο-
δοθούν μηχανικά από τα ποικίλα 
«βοηθήματα» χωρίς τη μεσολά-
βηση κριτικής επεξεργασίας από 
τον υποψήφιο. Αλλά ακόμη κι αν 
ίσχυε αυτό, είναι εύκολο να ελεγ-
χθεί, με το να δοθεί για μετάφρα-
ση ένα απόσπασμα από εκτενέστε-
ρο κείμενο για μετάφραση, όπου 
θα φαινόταν ποιος μαθητής γνω-
ρίζει τι και πώς το μεταφράζει. Και, 
τέλος, είναι προτιμότερο και πολ-
λαπλώς ωφελιμότερο να γνωρί-
ζει κανείς από στήθους ένα κείμε-
νο υψηλής αξίας, από το να αναμα-
σά τις έτοιμες εν είδει κονσέρβας 
απαντήσεις σε ερμηνευτικές ερω-
τήσεις. 

4. Τέλος, ο περιορισμός της 
μετάφρασης του αδίδακτου κειμέ-
νου σε λίγους στίχους και η βαθμο-
λογική του υποβάθμιση (από 20 
σε 10 στις εκατό μονάδες) μόνο ως 
φτηνός λαϊκισμός μπορεί να εκλη-
φθεί, ως «διευκολυντικό» μέτρο, 
που επιτρέπει σε μαθητές μέτρια 
προετοιμασμένους, αλλά τυχε-
ρούς ως προς τα υπόλοιπα θέματα, 
να συναγωνιστούν έναν καλά προ-
ετοιμασμένο στην αποκωδικοποί-
ηση ενός αδίδακτου κειμένου. 

Το πρόβλημα βεβαίως αφορά 
τη συνολική αντίληψη που διέπει 
τα νέα μέτρα. Δεν πρόκειται απλώς 
για μία σκανδαλώδη εύνοια υπέρ 
των κοινωνιολόγων εις βάρος των 
φιλολόγων, ούτε καν για τη συ-
νήθη απέχθεια των γκλαμουρά-
των «εκσυγχρονιστών» έναντι της 
«μούχλας» των κλασικών φιλο-
λόγων με τα αρχαία και τα λατινι-
κά τους, παρ'  όλο που κι αυτά παί-
ζουν τον ρόλο τους. Πρόκειται για 
έναν συνδυασμό αγραμματοσύ-

νης, έλλειψης ουσιαστικής Παι-
δείας, αλλά και συνειδητής αντί-
θεσης σε αυτό που συνιστά την 
ουσία της γνώσης ως αθλήματος 
παιδείας και της ευρύτερης πνευ-
ματικής καλλιέργειας, βάση των 
οποίων είναι ο πνευματικός μό-
χθος. Τα περί δήθεν αναβάθμισης 
και περιορισμού της παπαγαλίας 
συνιστούν απλά προσχήματα, βρί-
σκουν όμως ευήκοα ώτα στους 
απαίδευτους και σε όσους απε-
χθάνονται συνολικά κάθε κοπια-
στική προσπάθεια για την επίτευ-
ξη ενός ανώτερου σκοπού, όπως 
η γνώση εν προκειμένω. Γιατί και 
η Κοινωνιολογία παπαγαλιστί θα 
αποδίδεται στις εξετάσεις και όχι 

ως μάθημα ελεύθερης ανάπτυξης 
της δείνα ή της τάδε άποψης για 
την οικογένεια ή το κράτος. Διαφο-
ρετικά, ας μην ορίσουν ένα εγχει-
ρίδιο, αλλά ας δώσουν απλώς θέ-
ματα προς εξέταση και ας διαβά-
σει ο καθένας από τη βιβλιογρα-
φία ό,τι νομίζει. Δεν θα το κάνουν 
όμως. Θα δώσουν ένα βιβλίο και οι 
μαθητές θα το μάθουν απέξω. Για-
τί, αν ήθελαν να καταπολεμήσουν 
την παπαγαλία στα Λατινικά, μπο-
ρούσαν, εισάγοντας την εξέταση 
και σε ένα απόσπασμα από αδίδα-
κτο κείμενο. 

Φυσικά και είναι κουραστικό 
και βαρετό να μελετά κανείς αρ-
χαία κείμενα, ελληνικά και λατινι-
κά, να μαθαίνει αρχικούς χρόνους 
και να ασκείται στα ποικίλα συντα-
κτικά φαινόμενα. Πολύ πιο ευχάρι-
στο και ξεκούραστο να συζητά για 
την τάδε ή δείνα άποψη μη έχοντας 
ιδέα τι πραγματικά λέει το κείμενο. 
Αλλά, πώς μπορεί να φτάσει κά-
ποτε, αν το επιθυμεί, να αξιολογή-
σει ο ίδιος (κριτική σκέψη) ή έστω 
μόνο ν’ απολαύσει την ανάγνωση 
ενός κειμένου, εάν δεν το κατανο-
εί γλωσσικά; Πώς μπορεί να απο-
λαύσει ένα βιβλίο ή μια συζήτη-
ση σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα 
εάν πρώτα δεν στρωθεί να μάθει 
τη γερμανική γραμματική και τις 
συντάξεις των αγγλικών ρημάτων; 
Αυτά τα αυτονόητα για κάθε γνώ-
ση ή δεξιότητα, αγνοεί, περιφρονεί 
και επιχειρεί να καταργήσει με τα 
νέα μέτρα ο υπουργός.

Ceterum censeo cultura 
delenda est, σκέφτηκαν και γι’ 
αυτό αποτελούν προ πολλού 
persona non grata ο υπουργός και 
η κυβέρνησή του. Alea jacta est (ο 
κύβος ερρίφθη). Ας διαβούμε κι 
εμείς τον Ρουβίκωνα!

O tempora o mores!
...η υποβάθμιση της κλασικής παιδείας συνεχίζεται... 

Του Τάσος Χατζηαναστασίου

Ο 
αείμνηστος καθηγητής 
μου Β. Φίλιας έλεγε ότι δε 
νοείται κοινωνιολόγος να 
μην μετέρχεται της κλα-

σικής μας παιδεία και να μην γνωρί-
ζει Ιστορία, Οικονομία, Δίκαιο και Γε-
ωγραφία. Αναφερόταν με μια συνθετι-
κή ματιά, στο αντικείμενο της Κοινω-
νιολογίας και στην αναπόφευκτη δι-
ασύνδεσή της με βασικά εκπαιδευ-
τικά πεδία. Αυτή και μόνο η αλληλε-
πίδραση της σύνθεσης θα αρκούσε 
ώστε το υπ. Παιδείας να αναβάθμιζε 
συνολικά την κλασική παιδεία, χωρίς 
να μπει στην διαδικασία αντικατάστα-
σης των Λατινικών. Η ένταξη της Κοι-
νωνιολογίας στα βασικά μαθήματα 
των ομάδων προσανατολισμού ήταν 
μια απαραίτητη απόφαση, για μια επι-
στήμη η οποία είναι η μεθοδική απο-
τύπωση «του Λόγου της ίδιας κοινω-
νίας για τον εαυτό της» και μόνο πλού-
το μπορεί να προσφέρει σε μια εκπαί-
δευση, όπου η τεχνολογική, οικονομι-
στική μονομέρεια τείνει να κυριαρχή-
σει απόλυτα.

Η απόφαση  του Γαβρόγλου, (που 
εκτός των άλλων, είχε και οικονομικό 
κριτήριο για τη μη πρόσληψη φιλολό-
γων) έφερε άλλον έναν ανόητο μικρο-
εμφύλιο εκεί όπου θα υπήρχε μόνο 
παιδευτική αλληλεπίδραση και συ-
νεργατική επιστημονική κριτική σκέ-
ψη. Υπερασπιστές και πολέμιοι, στο 
λαϊκό και στο επιστημονικό σώμα, κο-
νταροχτυπιούνται ανούσια, ενώ ο ιδε-
ολογικός πολιορκητικός κριός ενά-
ντια στην παιδεία έχει σπάσει ήδη την 
πόρτα, με προτροπή της κυβέρνησης.

Λατινικά και Κοινωνιολογία θα 
μπορούσαν να συνυπάρχουν. Ανή-
κουν στην κλασική παιδεία. Πηγά-
ζουν από την ίδια πηγή της γνώσης. 
Και εκεί είναι η ιδεολογική πληγή 
της ψευδοαντιπαράθεσης. Η απόφα-
ση στηρίζεται στην μικροπολιτική της 
εξουσίας που ορίζει την εκπαίδευση 
ως ιδεολογικό εργαλείο της, ως μηχα-
νισμός του κράτους και όχι ως μηχα-
νισμός της πολιτείας και των πολιτών, 
που παίρνει ένα καθολικό και προπά-
ντων πολιτικό χαρακτήρα. 

Εντάσσεται στην ίδια λογική από-
συρσης των αρχαίων ελληνικών  και 
στο μαρασμό της γλώσσας μας από 
τα σχολεία. Αρχαία ελληνικά και Λα-
τινικά, είναι «νεκρές γλώσσες» για τον 
Γαβρόγλου και τους οργανικούς δια-
νοούμενους της εξουσίας. Η εισαγω-
γή μιας κοινωνιολογικής τεχνοκρατί-
ας είναι απαραίτητη ώστε να γίνει το 

άλμα προς τον «ορθολογισμό και τον 
εκσυγχρονισμό» της κοινωνίας, όπως 
εκλιπαρούσε το 2001, ο ….φιλόλογος  
καθηγητής του ΕΚΠΑ Γιώργης Για-
τρομανωλάκης, σε εισήγησή του με 
τον προβοκατόρικο τίτλο: «Τι χρείαν 
έχομεν της κλασικής παιδείας σήμε-
ρον», όταν αδυνατούσε να δει, όπως 
έλεγε, τι ουσιαστικό έφερε στους νεο-
έλληνες η ασφυκτική διδασκαλία των 
κλασικών σπουδών. Αυτό το ευρύτε-
ρο θεωρητικό και ιδεολογικό  ρεύμα, 
απαιτούσε ως τίμημα για την υπαγω-
γή μας στην προηγμένη Ευρώπη, τη 
θυσία των κλασικών σπουδών, ώστε ο 
…λογιστής Σημίτης να έφερνε τη χώρα 
σε μια τάξη, επιτέλους! 

Στην ίδια όχθη, εντέλει, η παρέα 
αυτή συναντούσε και συμμαχούσε με 
τους «υπερασπιστές» της Κοινωνιο-
λογίας. Ποιάς Κοινωνιολογίας, όμως; 
Μα αυτής που ορίζεται ως η επιστήμη 
του δυτικού Διαφωτισμού, της Γαλλι-
κής επανάστασης και του βιομηχανι-
σμού. Της Κοινωνιολογίας του Γάλ-
λου θετικιστή φιλόσοφου A. Comte. 
Της μετα-κοινωνιολογίας της αποδό-
μησης του Βέλτσου και των εξ εσπε-
ρίας συναδέλφων του και όχι του …
κλασικού, διαιώνιου, πρώτου κοινω-
νιολόγου Αριστοτέλη! Ο οποίος έδω-
σε την πάντα επίκαιρη και αναγκαία 
κληρονομία του μέτρου και της ανα-
λογίας, με την οποία ανάγει τα καθη-
μερινά φαινόμενα, τα «καθ’έκαστα» 
στα «καθ’όλου», το μέρος στο σύνο-
λο. Καλώντας και προκαλώντας τους 
σημερινούς κοινωνιολόγους να αυτο-
προσδιοριστούν ηθικά ως υποκείμε-
να  που αντιστέκονται στην συνολική 
κυριαρχία της επίπεδης παγκόσμιας 
εκπαίδευσης και επιστήμης, ένα εκ 
των όπλων της οποίας είναι και αυτός 
ο νεωτερικός τεχνικός διαχωρισμός 
τους από την κλασική παιδεία. 

Ανούσια η κόντρα, όταν Λατι-
νικά και Κοινωνιολογία ποτίζονται 
από την ίδια μεγάλη κοίτη των πολι-
τισμών, που θεωρούσαν τον ίδιο τον 
βίο του ανθρώπου έναν οργανισμό 
που το κάθε μέρος του είναι διαλεκτι-
κά και λειτουργικά δεμένο με το άλλο. 
Η συνολική απάντηση στις πολιτικές 
αυτές είναι η ανάπτυξη ενός κυριολε-
κτικά λαϊκού κοινωνικού κινήματος, 
ενάντια στην εκπαίδευση των «εξει-
δικευμένων αμόρφωτων» και της σα-
λαμοποίησης του εγκεφάλου των  μα-
θητών και όχι η κατασπατάληση πολι-
τικής ενέργειας, σε μηδαμινής σημα-
σίας αντιπαραθέσεις και συντεχνιακές 
κόντρες. 

Άλλος ένας κουτοπόνηρος 
ιδεολογικός εμφύλιος 
της κυβέρνησης
Του Δημήτρη Ναπ.Γιαννάτου
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Eπειδή οι ιθύνοντες του Υπουργείου έχουν 
μαρξιστική και δη γκραμσιανή παιδεία, ας 
δούμε τι έγραφε από τη φυλακή και όχι 
από το κλιματιζόμενο γραφείο του ο σο-
σιαλιστής διανοούμενος Αντόνιο Γκράμ-
σι για τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά:

Τ 
α λατινικά και τα αρχαία ελληνι-
κά δεν μαθαίνονται για να μιλή-
σει κανείς σε αυτές τις γλώσσες, 
για να κάνει κάποιος το γκαρσό-

νι, τον μεταφραστή ή οτιδήποτε σχετικό. 
Μαθαίνονται για να γνωρίσει κανείς τον 
πολιτισμό δύο λαών, η ζωή των οποίων 
αποτελεί τη βάση του παγκόσμιου πολι-
τισμού. Τα λατινικά και τα αρχαία ελληνι-
κά διδάσκονται κυρίως ως προς τη γραμ-
ματική τους, κάπως μηχανιστικά: κι όμως 
υπάρχει αρκετή δόση υπερβολής σε αυ-
τήν την κατηγορία της μηχανιστικής προ-
σέγγισης και της αποστέωσης. Έχει να κά-
νει με τους νέους οι οποίοι αποκτούν έτσι 
ορισμένες συνήθειες όπως η επιμέλεια, 
η ακρίβεια, η πνευματική συγκέντρωση 
σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα. 
Ένας διανοούμενος των τριάντα-σαράντα 
χρόνων θα μπορούσε να καθίσει να με-
λετήσει δεκαέξι συνεχόμενες ώρες, εάν 
δεν είχε από παιδί «καταναγκαστικά», 
με «μηχανιστικό εξαναγκασμό» υιοθε-
τήσει τις απαραίτητες ψυχικές και σωμα-
τικές συνήθειες; Εάν οι διανοούμενοι θέ-
λουν να ανεβούν σε υψηλότερο επίπεδο 
θα πρέπει να ξεκινήσουν από κει και πρέ-
πει να πιέσουν ώστε να έχουμε εκείνες τις 
χιλιάδες ή εκατοντάδες ή ακόμη και δεκά-
δες διανοουμένων με μεγάλο πείσμα και 
θέληση τους οποίους κάθε κοινωνία έχει 
ανάγκη. Τα λατινικά διδάσκονται, τεμαχι-
σμένα στα πιο στοιχειώδη μικρότερα μέρη 
τους, αναλύονται σαν ένα νεκρό σώμα, εί-
ναι αλήθεια, μα κάθε ανάλυση που γίνε-
ται από παιδί δεν μπορεί παρά να είναι για 
κάτι νεκρό. Από την άλλη μεριά δεν πρέ-
πει να ξεχνάμε ότι όπου γίνεται αυτή η με-
λέτη, με αυτή τη μορφή, η ζωή των Ρωμαί-
ων είναι ένας μύθος που σ’ έναν βαθμό 
ήδη έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον του 
παιδιού ή τον ενδιαφέρει τώρα. Η γλώσσα 
είναι νεκρή στο κρεβάτι του ανατόμου, εί-
ναι αλήθεια, αλλά το πτώμα ξαναζεί μέσα 
από τα παραδείγματα και τις ιστορίες που 
αυτή αφηγείται. 

Αντόνιο Γκράμσι,Τετράδια φυλακής, Τε-
τράδιο 4 (XIII),

Μετάφραση: Τάσος Χατζηαναστασίου

«Τα Λατινικά δεν 
διδάσκονται για να 
μάθει το παιδί λατινικά. 
Διδάσκονται για να 
συνηθίσει το 
παιδί να 
μελετά»
Α. Γκράμσι

          ΠΑΙΔΕΙΑ

Το νηπιαγωγείο πρωταγωνιστής 
στο θέατρο σκιών του μνημονιακού παραλόγου

Από το 2011 έως σήμερα το δημόσιο νη-
πιαγωγείο βρίσκεται στο στόχαστρο πρα-
κτικών εμπορευματοποίησης, με έντονες  
πιέσεις για πλήρη ιδιωτικοποίηση, με την 
προώθηση νεοφιλελεύθερων μικροπολι-
τικών, που αντικαθιστούν τις παιδαγωγι-
κές αρχές με μια υποτιθέμενη ελευθερία 
επιλογής μέσω των βάουτσερ. 

Δ 

εν πρόκειται για τυχαίες στρατη-
γικές. Συνάδουν με την έναρξη 
της χειρότερης μεταπολεμικής 
κρίσης του δημόσιου εκπαιδευ-
τικού συστήματος, μέσα από τη 

σταδιακή απορρύθμιση της εκπαίδευσης με 
σειρά νόμων (3848/2010, 4254/2014) στη-
ριζόμενων στις αρxές του σύγχρονου μάνα-
τζμεντ ως βασικού εργαλείο εξορθολογισμού 
του εκπαιδευτικού συστήματος, την αποδυνά-
μωση και την εισαγωγή όρων μιας ευέλικτα 
ασύδοτης αγοραίας φθηνής προσχολικής  εκ-
παίδευσης και «βιομηχανοποιημένης προ-
σχολικής παιδαγωγικής». 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η θέσπιση 
της δίχρονης υποχρεωτικής φοίτησης απο-
κλειστικά  στα δημόσια νηπιαγωγεία (ΦΕΚ 
38/2-3-2018) σε βάθος τριετίας και υπό προ-
ϋποθέσεις, προτρέποντας σε ένα μοντέλο που 
επιτρέπει την εισχώρηση της τοπικής αυτοδιοί-
κησης στον χώρο της προσχολικής εκπαίδευ-
σης επιδιώκοντας την εφαρμογή αποφάσεων 
(ΚΕΔΕ 30/11-2/12/2017) των ΟΤΑ για μετα-
φορά κρατικών δομών και αρμοδιοτήτων απο-
κλειστικά στους δήμους, όπως αυτή της δομής 
του νηπιαγωγείου,  προκαλώντας εντονότατες 
αντιδράσεις και  απειλές προσφυγής στο ΣΤΕ 
από πλευράς τους, ώστε να κριθεί αντισυνταγ-
ματική η διάταξη του νόμου και ταυτόχρονα 
να παραμείνει δυνητική η εφαρμογή της υπο-
χρεωτικότητας, με το επιχείρημα ότι η δίχρονη 
υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση δεν εί-
ναι δυνατόν να υλοποιηθεί από το υπουργείο 
Παιδείας, όχι μόνο λόγω ελλείψεων σε υλικοτε-
χνική και κτηριακή υποδομή, αλλά διότι απο-
τελεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αρμοδιότητα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. 

Σε μια περίοδο εντονότατης οικονομικής 
και μνημονιακής κρίσης, είναι εμφανής, όσο 
ποτέ άλλοτε, η προσπάθεια υποταγής του νη-
πιαγωγείου σε μια νέα αντίληψη εκπαιδευτι-
κής μεταρρύθμισης, που έχει σχέση περισ-
σότερο με την επιχειρηματική λογική. Το νη-
πιαγωγείο οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια 
στην προσαρμογή της λειτουργίας του σε αυτή 
την προοπτική ώστε να λειτουργεί με κριτήριο 
την εξεύρεση κονδυλίων (μέσω χορηγιών βλ: 
Μποδοσάκη, Λάτση, τράπεζες κ.λπ.). Η ανά-

θεση μεγάλου μέρους αυτής της ευθύνης με-
τατρέπει τις προϊστάμενες σε μάνατζερ για τη 
χρηματοδότηση και τη «σωστή επιλογή» εκ-
παιδευτικού προσωπικού, την άμεση υπαγω-
γή και εξάρτηση από την τοπική αυτοδιοίκηση 
και τους «παραγωγικούς φορείς», γεγονός που 
καλλιεργεί την τάση υποχώρησης στις πελατει-
ακές απαιτήσεις, αφού η συντήρηση ή η ανά-
πτυξη των νηπιαγωγείων θα εξαρτάται άμεσα 
από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης, 
επιτυγχάνοντας φυσικά αυτό που σε πολλά ση-
μεία επισημαίνει ο ΟΟΣΑ στην έκθεσή του για 
μείωση των κρατικών δαπανών στην παιδεία 
και στην πλήρη ελαστικοποίηση των εργασια-
κών σχέσεων (μηδενικές προσλήψεις μονίμων 
εκπαιδευτικών). Τέτοια παραδείγματα άσκη-
σης εκπαιδευτικής πολιτικής πέραν των ΟΤΑ 
αποτελούν:

α) Η έκθεση του Συνδέσμου Βιομηχάνων 
Ελλάδος για την εκπαίδευση στην Ελλάδα, με 
μια σειρά προτάσεων πολιτικής για την εκπαί-
δευση, που αφορούν τους πόρους, τη δομή, το 
περιεχόμενο, τους εκπαιδευτικούς, και με κε-
ντρικές θέσεις μεταξύ άλλων την αποκέντρωση 
και την αυτονομία, καθώς και τη σύνδεση και 
χρηματοδότηση από την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Μάλιστα, προτείνει την αντικατάσταση του 
άρθρου 16 του Συντάγματος (που κατοχυρώ-
νει τη δωρεάν υποχρεωτική εκπαίδευση και 
την ελευθερία ίδρυσης δημόσιων εκπαιδευτι-
κών ιδρυμάτων), με το άρθρο 14 του χάρτη των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί 
από την ελληνική Βουλή με το Ν3671/2008 
και αναγνώριση του δικαιώματος επιλογής 
από τους γονείς της εκπαίδευσης των παιδιών 
τους, καθώς και αναγνώριση και κατοχύρωση 
της ανεξαρτησίας της σε όλες της βαθμίδες και 
σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Στην τε-
λευταία περίπτωση υπονοούνται τα περίφη-
μα βάουτσερ που ο Κ. Μητσοτάκης έχει δηλώ-
σει ότι θέλει να καθιερώσει στην ελληνική εκ-
παίδευση, δίνοντας στους γονείς ένα ποσό που 
θα μπορούν να διαθέσουν και να εγγράψουν το 
παιδί τους σε όποιο σχολείο επιθυμούν.

β) Η επαναφορά του αιτήματος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τον Ια-
νουάριο του 2018 (είχε τεθεί πρώτη φορά το 
2014), για «Λευκή Εβδομάδα» αμέσως μετά 
την Καθαρά Δευτέρα, διάρκειας 4 ημερών αρ-
γίας μαζί με το Σαββατοκύριακο, διευκρινίζο-
ντας ότι οι μέρες αυτές μπορούν να αναπληρω-
θούν από τις ημέρες διακοπών του καλοκαι-
ριού, ασκώντας έτσι όχι μόνο εκπαιδευτι-
κή, αλλά και οικογενειακή πολιτική, αφού 
επισημαίνει ότι, εκτός από τις μαθητικές εκδρο-
μές, θα μπορούν και οι οικογένειες να εκδρά-
μουν με τα παιδιά τους αφιερώνοντας χρόνο 
μεταξύ τους!

Αυτή η προσπάθεια υποταγής της προ-

σχολικής εκπαίδευσης βρίσκει πατήματα στην  
προχειρότητα και την άγνοια (;) που διέπει κάθε 
λογική σχεδιασμού της δημόσιας δωρεάν προ-
σχολικής εκπαίδευσης, ακολουθώντας πολιτι-
κές συντεχνιακών συμφερόντων και δημόσι-
ων πολιτικών δηλώσεων, χαρακτηριστικά πα-
ραδείγματα των οποίων αυτή  του κου Κουκο-
δήμου, υφυπουργού Παιδείας το 2014, ανα-
φορικά με τον σκοπό και τον ρόλο που διαδρα-
ματίζει το νηπιαγωγείο στα πλαίσια του οποίου, 
«Τα παιδιά ούτως ή άλλως  δεν μαθαίνουν κάτι. 
Βρίσκονται σε μια αίθουσα, παίζουν παιχνίδια, 
ζωγραφίζουν κ.λπ.», όσο και του υπουργού 
Παιδείας κου Γαβρόγλου τον Μάιο του 2017, 
κατά τον επικείμενο σχεδιασμό της δίχρονης 
υποχρεωτικής προσχολικής εκπαίδευσης, με 
μια συκοφαντική και σεξιστική φρασεολογία, 
λέγοντας μεταξύ άλλων ότι σκέφτεται διάφορα 
για το δίχρονο νηπιαγωγείο κατόπιν επισημάν-
σεων από φιλικό του πρόσωπο για το «αν θα 
πρέπει να αφήσει τα παιδιά στις νηπιαγωγούς 
με τα τακούνια, που δεν ζεσταίνουν φαγητά»! 

Εν έτει 2018, το νηπιαγωγείο βρίσκεται στη 
δίνη μνημονιακών και μεταμνημονιακών αλ-
λαγών.  Χωρίς συνεχές και ενιαίο πρόγραμ-
μα, με περιορισμούς ως προς τη φοίτηση στο 
ολοήμερο, με αύξηση ωραρίου χωρίς ανα-
γνώριση υπερωριών, που ειδικά για τα μονο-
θέσια ως τριθέσια νηπιαγωγεία δεν υπάγεται 
ούτε στη δυνατότητα μείωσής του κατ’ αναλο-
γία των άλλων βαθμίδων εκπαίδευσης. Με ένα 
κυβερνητικό σχέδιο ανάλογο με το προτα-
θέν αναδιοργάνωσης των διοικητικών δομών 
του 2011, για την αναδιοργάνωση των δομών 
υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης αντίστοιχο των προη-
γούμενων σχεδίων «Αθηνά» ως προς τις συγ-
χωνεύσεις και την ενοποίηση των νηπιαγωγεί-
ων σε υπερομάδες. Με τις συγχωνεύσεις των 
τμημάτων βρεφονηπιοκόμων με τα παιδαγω-
γικά τμήματα – με όλη τη σηματοδότηση που 
εύκολα μπορεί κανείς να αντιληφθεί. Με την 
κατάργηση των υφιστάμενων δομών επο-
πτείας και υποστήριξης  σχολικών μονάδων 
και εκπαιδευτικού έργου (σχολικοί σύμβουλοι, 
ΚΕΔΔΥ, κ.ά.), και την εισαγωγή στη θέση τους  
συγκεντρωτικών, απρόσωπων υπερδο-
μών, οδηγούμαστε σε ένα και μόνο συμπέρα-
σμα, αυτό του κρετινισμού από πλευράς ηγε-
σίας και του  εμπαιγμού της νοημοσύνης μας 
με τη βούλα. 

Οι νηπιαγωγοί σε ρόλο καραγκιόζη, πιεζό-
μενοι από τις «αβρές παραινέσεις» του εγχώρι-
ου Χατζηαβάτη που λογοδοτεί στον κυρίαρχο 
Ευρωπαίο πασά, προκαλεί εκρηκτικά συναι-
σθήματα, μαζί με ένα σιβυλλικό μειδίαμα στα 
χείλη των νηπιαγωγών για το δυσοίωνα λα-
μπρό μέλλον του δημόσιου νηπιαγωγείου και 
του κλάδου ΠΕ60. 

Της Α. Κ., προϊστάμενης ΠΕ60 
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Τα φυτοφάρμακα αποτελούν μια σο-
βαρή απειλή για τη ζωή. Διαπιστώ-
θηκε για πρώτη φορά με το DDT, που 
το γνωρίζουμε από το φλιτ  που 
υπήρχε παλιότερα σε όλα τα σπίτια 
και νοικοκυρές ψέκαζαν με αυτό τα 
κουνούπια και μύγες. Το DDT συσ-
σωρευόταν όμως στον λιπώδη ιστό 
και το συκώτι των ζώων και του αν-
θρώπου. Όταν αυτό έγινε γνωστό, 
μετά από τις έρευνες της βιολόγου 
Ρέιτσελ  Κάρσον, απαγορεύτηκε και 
άρχισαν να χρησιμοποιούνται  ορ-
γανοφωσφορικά εντομοκτόνα, που 
δεν εμφανίζουν αυτό το φαινόμε-
νο·  είναι όμως τοξικά.

Γ 

ια την καταπολέμηση 
των ζιζανίων –των ανε-
πιθύμητων φυτών στην 
καλλιέργεια– χρησιμο-
ποιούνται ζιζανιοκτόνα, 

επίσης τοξικά φάρμακα, πολλά από 
τα οποία κατηγορούνται για αρρώ-
στιες όπως ο καρκίνος. Είναι γνωστή 
η ατυχής τελικά προσπάθεια στην 
Ε.Ε. να απαγορευτεί το ζιζανιοκτόνο 
Roundap που παράγει η αμερικάνικη 
πoλυεθνική Μοσάντο, η οποία πρό-
σφατα εξαγοράστηκε από την γερ-
μανική Μπάγιερ.  Η ουσία γλυκοσά-
τη που περιέχει – το πιο διαδεδομέ-
νο ζιζανιοκτόνο στον πλανήτη– είναι 
καρκινογόνα και προκαλεί μεταβο-
λικές διαταραχές και άλλες νόσους. 
Αν και στην Γερμανία ανιχνεύτηκε σε 
14 γνωστές μπύρες, η πίεση των οι-
κονομικών συμφερόντων δεν επέ-
τρεψε να δημιουργηθεί πλειοψηφία 
στην Ε.Ε. για την απαγόρευσή του.

Προφανώς η λύση είναι η βιο-
λογική – οργανική – καλλιέργεια, 
χωρίς φυτοφάρμακα ή τουλάχιστον 
αυτό που ονομάζεται ολοκληρωμέ-
νη γεωργία, δηλαδή μια λελογισμέ-
νη γεωργία χαμηλών χημικών εισ-
ροών μετά από ακριβείς μετρήσεις.

Τα ψεκαστικά και οι συσκευ-
ασίες των φυτοφαρμάκων
Αυτό δεν είναι άμεσα εφικτό και πρέ-
πει να ληφθούν μέτρα για την αντι-
μετώπιση της ανεξέλεγκτης χρήσης 
των φυτοφαρμάκων και της ανεξέ-
λεγκτης απόρριψης των συσκευασι-
ών στο περιβάλλον.  Οι αγρότες σή-
μερα ψεκάζουν με εδικά ψεκαστικά 
μηχανήματα που τα μεταφέρουν τρα-
κτέρ. Αυτά τα ψεκαστικά έχουν δια-
δεχτεί  τις ψεκαστικές μηχανές που 
μεταφέρανε παλιά στην πλάτη. Το 
φάρμακο διαλύεται στο νερό και δια-

σπείρεται σε απόσταση μέσα στο χω-
ράφι με την μορφή σταγονιδίων…

Σήμερα στα περισσότερα χωριά 
στους κάμπους υπάρχουν θέσεις 
πλήρωσης των ψεκαστικών. Ένας 
σωλήνας κρέμεται από ψηλά, ο οποί-
ος,  χωρίς να ακουμπά το ψεκαστικό, 
το γεμίζει γρήγορα με νερό, ενώ ταυ-
τόχρονα αδειάζεται μέσα και το φυτο-
φάρμακο. Στην Μακεδονία, την Θρά-
κη και την Θεσσαλία πρόκειται για 
μια συνηθισμένη εικόνα.  Ακούγεται 
ως μια καλή λύση, αλλά δυστυχώς 
δεν λειτουργεί σωστά, καθώς πρό-
κειται για θέσεις με μεγάλη ρύπαν-
ση. Με νερά να τρέχουν γύρω και 
τα κουτιά των φυτοφαρμάκων να εί-
ναι πεταμένα στην άκρη, ενώ, όταν 
υπάρχουν κάδοι συλλογής, αυτοί εί-
ναι ξέχειλοι και οι συσκευασίες έξω 
ανοικτές χύνουν το περιεχόμενό 
τους στο έδαφος. Αυτό είναι γνωστό 
σε όλους – και στις υπηρεσίες περι-
βάλλοντος και γεωργίας. Λίγα όμως 
έχουν γίνει.

Οι υποτυπώδεις προσπάθει-
ες του κράτους
Για τα γεωργικά φάρμακα, τα προ-
βλήματα που μπορούν να δημιουρ-
γήσουν και τον τρόπο διαχείρισής 
τους  το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει 
εγκύκλιο με τίτλο: «Βέλτιστες Ερ-
γασιακές Πρακτικές Χρήσης Γε-
ωργικών Φαρμάκων», που περιέ-
χει οδηγίες. Προβλέπεται επίσης θέ-
σπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την ορθολογική χρήση των γεωρ-
γικών φυτοφαρμάκων  και το πρώ-
το δημοσιεύτηκε το 2015. Το Εθνι-
κό Σχέδιο Δράσης εστιάζει με γενι-
κό και εποπτικό τρόπο:  στην κατάρ-
τιση των χρηστών και διανομέων και 
την χορήγηση πιστοποιητικού  γνώ-
σεων ορθολογικής χρήσης των γε-
ωργικών φαρμάκων, την ενημέρω-
ση – ευαισθητοποίηση, την αντιμε-

τώπιση των περιστατικών δηλητη-
ρίασης, τον τρόπο επιθεώρησης του 
εξοπλισμού, την απαγόρευση των 
αεροψεκασμών, εκτός από ειδικές 
περιπτώσεις, την ενημέρωση του 
κοινού για την προστασία του υδάτι-
νου περιβάλλοντος και του πόσιμου 
νερού, τον ειδικό τρόπο εφαρμογής 
σε κατοικημένες ζώνες, την διαχεί-
ριση των συσκευασιών των φυτο-
φαρμάκων και την ολοκληρωμένη 
φυτοπροστασία.

Το όλο σχέδιο, εκτός από την κα-
τάρτιση, την οποία οι συντάκτες φαί-
νεται να γνωρίζουν καλά(!), είναι 
γενικόλογο και παραπέμπει κάπου 
στο μέλλον την εφαρμογή τους. Δεν 
περιλαμβάνει ακριβώς προσδιορι-
σμένα και κοστολογημένα μέτρα και 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους…

Τι προβλέπει η διαχείριση:
Σύμφωνα με τις υποδείξεις, τα κενά 
δοχεία πρέπει να πλένονται τρεις 
φορές με πίεση, να αδειάζεται το πε-
ριεχόμενο στον ψεκαστήρα και να 
αφήνεται να στραγγίζει για μισό λε-
πτό. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μετά 
το πρώτο ξέπλυμα,  παραμένει στο 
δοχείο το 1,4% του περιεχομένου, 
στο δεύτερο 0,021% και στο τρίτο 
0,00035%. Αν γίνει αυτό μπορεί στην 
συνέχεια η συσκευασία να προωθη-
θεί για ανακύκλωση.

Το σχήμα φαίνεται ιδανικό, αλλά 
στην πράξη δεν εφαρμόζεται.

Τι γίνεται στην πράξη:
•	 Οι συσκευασίες δεν ξε-

πλένονται και ρίχνονται δίπλα στον 
χώρο ανεξέλεγκτα –με αποτέλεσμα 
να καταλήγουν να θάβονται μαζί με 
τα αστικά σε ΧΥΤΑ ή χωματερές, ρυ-
παίνοντας τα υπόγεια νερά ή,

•	 Καίγονται σε βαρέλια επί 
τόπου, που αποτελεί εξαιρετικά επι-
κίνδυνη πρακτική ακόμη και για την 
υγεία του ιδίου του χρήση από ει-

σπνοή των τοξικών καπνών.
•	 Οι αγρότες στην συντριπτι-

κή πλειοψηφία τους δεν συμμετέ-
χουν σε κάποιες πιλοτικές προσπά-
θειες που γίνονται και βλέπουμε τις 
συσκευασίες δίπλα στους δρόμους, 
προφανώς χωρίς να έχουν ξεπλυ-
θεί, και τα νερά να έχουν πλημμυ-
ρίσει τον χώρο γύρω από τις θέσεις 
πλήρωσης των ψεκαστικών.  Θα κα-
ταλάβουμε επίσης πόσο μικρή ενη-
μέρωση, υπάρχει καθώς θα δούμε 
τους αγρότες πάνω στο τρακτέρ, χω-
ρίς τα αναγκαία μέτρα ατομικής προ-
στασίας (κάσκα με φίλτρο και ολό-
σωμη φόρμα), να ραντίζουν μέσα σε 
ένα σύννεφο σταγονιδίων. Ύστερα 
κάποιοι αναρωτιούνται γιατί πάθα-
νε καρκίνο, ενώ δεν τρώνε από αυτά 
που πουλάνε, αλλά αυτά που καλλι-
εργούν «οικολογικά» – όπως πα-
λιά – στον κήπο τους.

Μερικές προτάσεις για την 
λύση του ζητήματος:

•	 Ιχνηλάτηση κάθε συσκευ-
ασίας με ανάγλυφο μοναδικό κωδι-
κό επί της συσκευασίας για εντοπι-
σμό του κατόχου. Σημειώνεται ότι οι 
αγρότες είναι υποχρεωμένοι να δια-
τηρούν επί τριετία μητρώο των φυτο-
φαρμάκων που αγόρασαν.

•	 Ενημέρωση των αγροτών 
για την διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθείται στα σημεία υδροληψί-
ας μέσω των συνεταιρισμών και με 
ειδικά τηλεοπτικά μηνύματα.

•	 Ανάληψη ευθύνης από 
τους δήμους για την διαχείριση των 
συσκευασιών των φυτοφαρμάκων 
έως την τελική ανακύκλωσή τους.

•	 Κεντρικό πρόγραμμα του 
υπουργείου Γεωργικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων για την διαμόρφωση 
των χώρων πλήρωσης των ψεκα-
στικών, την τοποθέτηση κάδων και 
ενημερωτικών πινακίδων σε συνερ-
γασία με τους δήμους.

•	 Θέσπιση τέλους για τις 
εταιρείες παραγωγής φυτοφαρμά-
κων, ώστε να χρηματοδοτείται το σύ-
στημα ανακύκλωσης.

•	 Εφαρμογή των ποινών που 
προβλέπονται στον νόμο.

Το υπουργείο Γεωργικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων και οι δήμοι 
έχουν την κύρια ευθύνη για μια σω-
στή οργάνωση της αντιμετώπισης 
του προβλήματος. Αλλά, όλοι μας 
έχουμε επίσης ευθύνη και πρέπει να 
πιέσουμε για να πάψει επιτέλους η 
δηλητηρίαση της φύσης και της ίδιας 
μας της ζωής.

ΓΕΩΡΓΙΑ

Η απειλή των φυτοφαρμάκων
Επικίνδυνες οι πρακτικές διαχείρισης των συσκευασιών γεωργικών φαρμάκων

Του Δημήτρη Γ. Μπούσμπουρα

Τα άδεια κουτιά των φυτοφαρμάκων στο Αντίγονο

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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διαμοιρασμός υπήρξε μια πα-
νάρχαια διαδικασία του αν-
θρώπινου είδους, καθώς οι 
πρώτες κοινότητες ανθρωπί-
δων ή ανθρώπων συνειδητο-

ποίησαν χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία το πόσο 
πολύ βοηθάει το να μπορείς να μοιραστείς 
μια σπηλιά για σπίτι, τον κίνδυνο του κυνη-
γιού τεράστιων ή επικίνδυνων ζώων για τρο-
φή, ακόμη ακόμη και το εργαλείο που χρει-
άζεσαι και τυχαίνει να κατέχει ο διπλανός. 
Προέκταση αυτής της διαδικασίας υπήρξε ο 
θεσμός του δώρου που παρέπεμπε, σε πολύ 
γενικές γραμμές, στον διαμοιρασμό «πλού-
του». Για να φτάσουμε στη σύγχρονη εποχή 
και στη λεγόμενη –προσφυώς;– «οικονομία 
του διαμοιρασμού». Κι εδώ ξεκινάνε τα... ευ-
τράπελα της ελληνικής –και όχι μόνο!– πραγ-
ματικότητας!

Εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας, που 
συχνά φιλοξενεί στήλη με αντιπαραθέσεις σε 
θέματα που αφορούν την κοινωνία, παρέθε-
τε πρόσφατα δυο αντίθετες απόψεις σε σχέ-
ση με γνωστή πλατφόρμα βραχυχρόνιας μί-
σθωσης. Ο πρώτος γράφων –καθηγητής σε 
οικονομικό τμήμα πανεπιστημίου– παρέθε-
τε ως οφέλη από τη συγκεκριμένη υπηρε-
σία το «ξεκλείδωμα» ακίνητου πλούτου, την 
αποφυγή πολύπλοκων διαδικασιών, την ενί-
σχυση του εισοδήματος του κατόχου του ακι-
νήτου, την αναμόρφωση του κέντρου της πό-
λης χωρίς μεγάλη όχληση για τους κατοί-
κους [sic!], την ταχύτατη ανάπτυξη του του-
ρισμού, στην οποία οι κάτοικοι γίνονται μέ-
τοχοι [sic!] και την άνοδο των τιμών σε υπο-
βαθμισμένες περιοχές του κέντρου, ούτως 
ώστε να κερδίζουν όλοι [sic!]. Ο καθηγητής, 
στη σοφία του, έκλεινε λέγοντας, ούτε λίγο 
ούτε πολύ, ότι το κέντρο της πόλης θα πρέ-
πει να αφεθεί στους τουρίστες και οι υπόλοι-
ποι κάτοικοί του να ζούμε λίγο πιο έξω, με τα 
εισοδήματά μας από την τουριστική κίνηση! 
Η οικονομία με ροζ γυαλιά! Ούτε πρωτοετής 
φοιτητής της οικονομίας δεν θα μπορούσε να 
βλέπει τα πράγματα τόσο θετικά!

Ο έτερος γράφων –από την πλευρά των 
ξενοδοχείων– μιλούσε για αθέμιτο ανταγωνι-
σμό και στρέβλωση, μιας και τα ακίνητα που 

ενοικιάζονται μέσα από διαδικτυακές εφαρ-
μογές δεν δηλώνονται πουθενά και δεν υπά-
γονται στους περιορισμούς και τη φορολο-
γία που θέτει η νομοθεσία για την ενοικίαση. 
Επίσης, ανέφερε το αρνητικό αποτύπωμα της 
συγκεκριμένης δραστηριότητας στην κοινω-
νία, καθώς αυξάνονται τα ενοίκια, αλλοιώνε-
ται η φυσιογνωμία στις γειτονιές των πόλε-
ων, δημιουργείται έλλειμμα στη στέγαση ει-
δικών κατηγοριών, όπως καθηγητές, δάσκα-
λοι, γιατροί, ένστολοι, φοιτητές. Τέλος, ζητού-
σε να υπάρξουν περιορισμοί και οριοθετή-
σεις, καθώς και μέριμνα από το κράτος για 
δήλωση των στοιχείων των εν λόγω ιδιοκτη-
τών στην εφορία. Πολύ πιο προσγειωμένη 
άποψη και πολύ πιο κοντά στην κοινωνία και 
την πραγματικότητα σε σχέση με τον προα-
ναφερθέντα κύριο καθηγητή! Τι να σχολιά-
σει κανείς για τους διανοούμενους;...    

Το θέμα, όμως, είναι πολύ πιο περίπλο-
κο και πάει πολύ πιο βαθιά. Ας διευκρινί-
σουμε, κατ’αρχάς, για το τι ακριβώς μιλάμε. 
Ο όρος «οικονομία του διαμοιρασμού» ξεκί-
νησε, στη σύγχρονη εποχή, από τις κοινότη-
τες ανοικτού λογισμικού και παρέπεμπε στο 
μοίρασμα μεταξύ των μελών τους της πρό-
σβασης σε αγαθά και υπηρεσίες μέσω δια-
δικτύου, εννοείται χωρίς πληρωμή. Σήμε-
ρα, όμως, πολλοί οικονομολόγοι και ερευ-
νητές καταδικάζουν ή απορρίπτουν τη χρή-
ση του όρου ως παραπλανητικού1. Προτι-
μάται ο όρος «συνεργατική κατανάλωση» 
(collaborative consumption), ή «οικονομία 
της πρόσβασης» (access economy), για να 
αναδείξει το βασικό χαρακτηριστικό αυτής 
της δραστηριότητας που είναι η αγοραπω-
λησία αγαθών ή υπηρεσιών μέσω διαδικτυ-
ακών αγορών. Υπάρχουν, πλέον, πολλά και 
διαφορετικά είδη δοσοληψιών υπό τον συ-
γκεκριμένο όρο2: συστήματα παροχής υπη-
ρεσιών προϊόντων (π.χ. το DriveNow της 
BMW), αγορές επαναδιάθεσης προϊόντων 
(π.χ. eBay, swap.com, κ.ά.), συνεργατικός τρό-
πος ζωής (π.χ. εφαρμογές που αφορούν τη 
διάθεση χρόνου, χώρου, χρημάτων, δεξιοτή-
των, κ.λπ.). Σίγουρα, όμως, λίγες από αυτές τις 
εφαρμογές αφορούν πραγματικά «διαμοιρα-
σμό», που προϋποθέτει μια κοινότητα εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας.

Υπάρχουν οφέλη από τέτοιες εφαρμογές; 

Φυσικά! Πρώτα πρώτα, μειώνεται το ανθρώ-
πινο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς μει-
ώνεται η ποσότητα αγαθών που χρειάζεται να 
παραχθεί, σημαντικό στην εποχή της κλιμα-
τικής αλλαγής. Δεύτερον, αυτή η οικονομία 
αποτελεί κατά κάποιον τρόπο μια βελτίωση 
του παλιότερου συνθήματος «μείωσε, επα-
ναχρησιμοποίησε, ανακύκλωσε, επιδιόρθω-
σε», για τη διαχείριση των κάθε λογής «απορ-
ριμάτων». Τρίτον, διευκολύνει εκείνους που 
δεν μπορούν, λόγω οικονομικής θέσης, να 
αγοράσουν κάποια αγαθά ή υπηρεσίες, ή δεν 
τα χρειάζονται για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Τέταρτον, προσφέρεται η δυνατότητα αξιολό-
γησης της παροχής, κάτι που διασφαλίζει και 
τις δυο πλευρές της συναλλαγής και βοηθά 
να βελτιωθεί. Επιπλέον, προσφέρεται η δυνα-
τότητα χρήσης αγαθών ή ελεύθερου χρόνου, 
για προσπορισμό επιπλέον εισοδήματος, χω-
ρίς εμπόδια. Όμως, διατηρούμε επιφυλάξεις, 
μιας και σχεδόν οτιδήποτε νέο στην οικονο-
μία σήμερα γρήγορα διαβρώνεται και κατα-
ντάει όργανο συμφερόντων με μοναδικό σκο-
πό το κέρδος και τίποτε άλλο.

Συγκεκριμένα, ειδικά όσον αφορά τη 
βραχυχρόνια μίσθωση που αναφέρθηκε 
παραπάνω, πρόσφατες αποφάσεις για πε-
ριορισμούς στη λειτουργία συγκεκριμένης 
πλατφόρμας σε τουριστικά μέρη (Νέα Υόρ-
κη, Άμστερνταμ, Μαδρίτη, Βαρκελώνη, Βε-
νετία, Καλιφόρνια, Ισλανδία, Ιαπωνία και αλ-
λού) και οι σχετικές διαμαρτυρίες κάποιων 
εκ των κατοίκων τους –που πλέον, απηυδι-
σμένοι, οργανώνονται– για την αθρόα του-
ριστικοποίηση, θα αρκούσαν για να διαμορ-
φώσουμε αρνητική άποψη. Οι πόλεις εί-
ναι συσπειρώσεις κατοίκων, οργανωμένων 
σε γειτονιές. Όταν αυτές γίνονται πόλεις-φα-
ντάσματα, επειδή οι κάτοικοι αποχωρούν ή 
η ζωή τους γίνεται δύσκολη λόγω του του-
ρισμού, η φυσιογνωμία της αλλάζει και το 
στοιχείο εκείνο που αποτελούσε πλεονέκτη-
μα για την τουριστική τους κίνηση είναι πι-
θανό ακόμη και να χαθεί, οδηγώντας σε μεί-
ωση του τουρισμού! Αναλογιστείτε μια τέτοια 
κατάσταση στη χώρα μας, όπου ο τουρισμός 
έχει αναδειχτεί σε μονοκαλλιέργεια...  

Από την άλλη, η ζήτηση, ειδικά σε χώ-
ρες με χειμαζόμενη οικονομία, όπως η Ελλά-
δα, μπορεί να ωφελεί κάποιους ιδιοκτήτες ή 

επενδυτές βραχυπρόθεσμα, αλλά η αρνητική 
επίδραση στην κτηματική αγορά είναι ασύλ-
ληπτη. Κατά πρώτον, άνοδος των ενοικί-
ων για τον μέσο ενοικιαστή – που πλέον έχει 
μειωμένο εισόδημα λόγω της κρίσης και των 
κουτσουρεμένων απολαβών του κι έτσι δυ-
σκολεύεται να βρει κατάλληλη στέγη προς 
ενοικίαση. Επιπλέον, παρουσιάζεται έλλειμ-
μα κατάλληλης στέγης για μια σειρά ειδικών 
κατηγοριών ενοικιαστών, όπως ήδη αναφέρ-
θηκε. Λόγω της οικονομικής δυσπραγίας, δη-
μιουργείται, επίσης, εργοστασιακή παραγω-
γή εξώσεων είτε παλιών ενοικιαστών που 
είναι κακοπληρωτές (ιδιαίτερα με την πρό-
σφατη αλλαγή στη νομοθεσία που λειτουργεί 
υπέρ του ιδιοκτήτη), είτε άλλων που δεν είναι, 
απλά και μόνο λόγω της προτίμησης του ιδιο-
κτήτη για το υψηλότερο εισόδημα που μπορεί 
να αποφέρει η βραχυχρόνια μίσθωση. Ταυτό-
χρονα, συντελείται μετάλλαξη ολόκληρων πο-
λυκατοικιών, ειδικά στο κέντρο της πόλης, συ-
χνά χωρίς να δηλώνονται στην εφορία ή την 
πολεοδομία. Αυτό εγείρει θέματα ασφάλειας 
των ενοικιαστών τέτοιων χώρων σε περίπτω-
ση φωτιάς, σεισμού ή άλλης καταστροφής. 
Παράλληλα, δημιουργούνται θόρυβος και 
όχληση για τους μόνιμους κάτοικους σε ακα-
τάλληλες –και όχι μόνο– ώρες, ενώ, επειδή η 
συγκεκριμένη υπηρεσία συμβαδίζει με την 
ύπαρξη μετρό ή τρένου, όλο και περισσότερες 
περιοχές του κέντρου γίνονται πεδίο κυνη-
γιού ευκαιριών από επενδυτές3, ανεβάζοντας, 
μεν, τις τιμές των κτισμάτων (μάλλον καλό οι-
κονομικά), αλλά ανεβάζοντας μεσοπρόθεσμα 
και τον ΕΝΦΙΑ που πρέπει να πληρώσουν οι 
από χρόνια ιδιοκτήτες και κάτοικοι!  

«Διαμοιρασμός», μα την αλήθεια!

Σημειώσεις
1. Ενδεικτικά: Eckhardt, G. M. & Bardhi, F., «The 

Sharing Economy Isn’t About Sharing at All»,  
Harvard Business Review. 28.01.2015 και 
Sundararajan, A., «From Zipcar to the Shar-
ing Economy», Harvard Business Review. 
03.01.2013. Πρόσβαση 10.08.2018. 

2. Botsman, R. & Rogers, R. Beyond Zipcar: Col-
laborative Consumption Harvard Business 
Review. 10. 2010. Πρόσβαση 10.08.2018.  

3. Βλέπε «Οι κάτοικοι φεύγουν, οι τουρίστες έρ-
χονται...» Καθημερινή 29/7/2018.

        ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Οικονομία του Διαμοιρασμού 
λίγα κοινά έχει με τον... διαμοιρασμό!
Όταν το πολιτικώς ορθό συναντά την ελληνική πραγματικότητα

Της Μαριάννας Δεσύπρη
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το πρώτο στρατόπεδο, 
βρίσκεται μια ιδιότυ-
πη συμμαχία που πε-
ριλαμβάνει τους νεο-
φιλελεύθερους υπαλ-

λήλους των ξένων τραπεζών, τους 
υπεργολάβους των ξένων επιχει-
ρήσεων που έχουν διαμοιράσει 
τα ιμάτια της χώρας, τους μεγαλο-
καθηγητάδες των πανεπιστημίων, 
τους δημοσιογράφους που ακο-
λουθούν πιστά τις επιταγές των 
αφεντικών τους και των πρεσβει-
ών, τους περισσότερους πολιτι-
κούς, και βέβαια τις… ΜΚΟ και 
την πλειοψηφία των… ψευδοαντιε-
ξουσιαστών.

Απέναντί τους η πλειοψηφία 
του ελληνικού λαού, πρώην αρι-
στεροί, δεξιοί, ή κεντρώοι, τσακι-
σμένοι από την κρίση, που έχουν 
μείνει πολιτικά άστεγοι, καθώς οι 
παλαιές κομματικές και παραταξι-
ακές αναφορές δεν σημαίνουν τί-
ποτα για  την κοινωνία.  Και παρό-
λο που αντιπροσωπεύουν την συ-
ντριπτική πλειοψηφία βρίσκο-
νται έξω από το πολιτικό παιγνίδι, 
στο περιθώριο.

Από έναν αγώνα, εθνικής και 
κοινωνικής επιβίωσης, που θα 
έπρεπε να πάρει διαστάσεις μιας 
καθολικής κινητοποίησης, απου-
σιάζουν ΟΛΕΣ οι ηγεσίες: Από 
τους διανοούμενους, μέχρι τα κόμ-
ματα, τα συνδικάτα, τους δήμους, 
την εκκλησιαστική ηγεσία.

Πρόκειται ίσως για το πιο στα-

θερό γνώρισμα  της κρίσης των τε-
λευταίων χρόνων. Γι’ αυτό και χα-
ντακώθηκαν όλοι οι αγώνες που 
έδωσε ο ελληνικός λαός ενάντια 
στα μνημόνια, και κατέληξαν στα 
χέρια των τυχάρπαστων δημα-
γωγών, που παριστάνουν την κυ-
βέρνηση, και ολοκλήρωσαν ότι ξε-
κίνησε ο Γιωργάκης Παπανδρέου 
από το Καστελόριζο το 2010.

Και σήμερα, λοιπόν, η κοινω-
νία στον πατριωτικό και κοινωνι-
κό της αγώνα, απειλείται και απ’ τις 
ίδιες της τις παθογένειες. 

Διότι εκτός από τον κύριο 
εχθρό της, που είναι οι εθνομηδε-
νιστικές ελίτ και οι πολιτικοί τους 
συνοδοιπόροι, θα πρέπει να αντι-
μετωπίσει τη δημαγωγία και τον 
μικροπολιτικαντισμό, που κατέ-
στρεψαν το κίνημα των αγανακτι-
σμένων. 

Έχει να αντιμετωπίσει όλες 
εκείνες τις κραυγές που απειλούν 
να ξαναρρίξουν τον ελληνικό λαό 
σε μια νέα λαοκτόνα σύγκρουση, 
θέλοντας να αναστήσουν τα φα-
ντάσματα του εμφυλίου. Απειλώ-
ντας  να εκτρέψουν την κινητοποί-
ηση της κοινωνίας σ’ έναν πόλεμο 
συμμοριών.

Σήμερα λοιπόν, θα πρέπει 
πάση θυσία να ξεπεράσουμε αυτές 
τις αδυναμίες και να εγκαινιάσου-
με μια νέα πορεία. Η αρχή πρέπει 
να γίνει με την πτώση μιας κυ-
βέρνησης, που κινείται ανοικτά 
ενάντια στην λαϊκή βούληση. Πρό-

κειται για την αναγκαία αφετηρία, 
μιας μακράς πορείας ανασυγκρό-
τησης της κοινωνίας και της πολι-
τικής, έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί 
με τις απαιτήσεις που έχει ο αγώ-
νας της χώρας για επιβίωση.

Το δεύτερο μεγάλο βήμα εί-
ναι η διατύπωση μιας νέας Μεγά-
λης Ιδέας για τον ελληνισμό στον 
21ο αιώνα, εγκαταλείποντας τα ξε-
περασμένα φαντάσματα της αρι-
στεράς και της δεξιάς, 

Ενός οράματος που να συνδυ-
άζει αξίες πατριωτικές, αξίες κοι-
νωνικής δικαιοσύνης, ένα αίτη-
μα μορφωτικής και πολιτιστικής 
αναγέννησης, την αποκέντρω-

“ 
Από έναν αγώνα, 
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θα έπρεπε να πά-

ρει διαστάσεις μιας 

καθολικής κινητο-

ποίησης, απουσιά-

ζουν ΟΛΕΣ οι ηγε-

σίες: Από τους δια-

νοούμενους, μέχρι 

τα κόμματα, τα συν-

δικάτα, τους δήμους, 

την εκκλησιαστική 

ηγεσία.

Κ 

αι οι θεατρινισμοί ενός 
αγράμματου δημαγω-
γού στην Ιθάκη, και 
στη ΔΕΘ, δεν μπορούν 
τελικά να αποκρύψουν  

την καμένη γη που αφήνουν 
πίσω τους:

– Δημογραφική κατάρρευ-
ση, με κίνδυνο ανεπανόρθωτης 
γήρανσης και εξαφάνισής μας.

– Οικονομική καθίζηση, φο-
ρολεηλασία, καταστροφή της πα-
ραγωγής, διάλυση τραπεζών,  οι-
κονομικός Αρμαγεδδώνας για τα 
λαϊκά και μεσαία κοινωνικά στρώ-
ματα, φυγή των νέων.

– Μεταβολή των μνημονίων 
σε μόνιμο καθεστώς, με διαρκή 
επιτήρηση, υπέρογκα πλεονάσμα-
τα, απομύζηση κάθε παραγωγικής 
ικμάδας.

– Μεταβολή μας σε ένα τερά-
στιο hotspot της  Μέρκελ – απο-
θήκη ψυχών, με κίνδυνο αλλοίω-
σης της εθνικής, κοινωνικής και 
πολιτιστικής συνοχής, που οδηγεί 
σε λιβανοποίηση και εξυπηρετεί 
τα σχέδια της Τουρκίας.

– Διάλυση του κράτους, και 
των υποδομών και κυβερνητικός 
παχυδερμισμός με συνέπεια πο-
λύνεκρες τραγωδίες.

– Όργιο πελατειοκρατίας και 
διορισμών ημετέρων.

– Δορυφοροποίησή μας απέ-
ναντι στη νεοθωμανική Τουρκία – 
σε λίγο δεν θα μπορούμε να κινη-

θούμε στη Θράκη και τα νησιά δί-
χως την άδεια του Σουλτάνου.

– Γκαιμπελικές απόπειρες 
ελέγχου των ΜΜΕ και αμείλικτη 
προπαγάνδα.

–Εξουσιομανία και νεοπλου-
τισμός.

– Εθνομηδενισμός, εγκατά-
λειψη της ελληνικής παιδείας και 
του πολιτισμού, κ.λπ. κ.λπ.

Ως αποτέλεσμα, αυτό που δια-
γράφεται μπροστά μας είναι ο κίν-
δυνος μιας ανεπίστρεπτης παρακ-
μής, που θα κλείσει οριστικά τους 
δύο αιώνες ελεύθερου βίου του 
έθνους και του λαού.

Αυτόν ακριβώς τον κίνδυνο δι-
αισθάνθηκαν οι Έλληνες. Γι’ αυτό 
τα συλλαλητήρια για το Μακε-
δονικό ήταν τόσο μαζικά, πυροδο-
τώντας την πατριωτική αφύπνι-
ση του λαού, την μαζική αντίθε-
σή του με την υπογραφή των Πρε-
σπών, και την πλειοψηφική απόρ-
ριψη του εθνομηδενισμού  του κα-
τεστημένου…

Και από τη μία πλευρά βρίσκο-
νται οι δυνάμεις της παγκοσμιο-
ποίησης και του εθνομηδενισμού, 
ψευδοελίτ κοσμοπολίτικες και χω-
ρίς πραγματική σχέση με την κοι-
νωνία, το έθνος, τον πολιτισμό του 
και από την άλλη, βρίσκεται η φτω-
χοποιημένη λαϊκή πλειοψηφία, 
που ριζωμένη στον τόπο, και άρα 
δεμένη με τη μοίρα του, μάχεται 
για την εθνική της επιβίωση.

ΑΝΕΠΙθΥΜητΟΣ 
ο πρωθυπουργός των μεγάλων καταστροφών και της εθνικής μειοδοσίας
Η εθνική μειοδοσία στο  «Μακεδονικό», όπου η Ελλάδα 

εγκατέλειψε το μοναδικό διπλωματικό μέσο πίεσης το ζήτημα 

της ονομασίας, αναγνωρίζοντας παράλληλα «μακεδονική 

γλώσσα», και «μακεδονική εθνότητα», ήταν η σταγόνα που 

ξεχείλισε το ποτήρι για να βγουν στο φως όλες οι καταστροφές 

που έχει επισωρεύσει στη χώρα η χειρότερη κυβέρνηση μετά τη 

δικτατορία, η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου. 

To κίνημα Άρδην συμμετέχει 
στη συγκέντρωση της 
δΕθ ενάντια στην έλευση 
του πρωθυπουργού, το 
σάββατο, 8 σεπτεμβρίου, 
στις 7 μ.μ., ατο Βασιλικό 
θέατρο. προσυγκέντρωση 
στα γραφεία του Άρδην 
θεσσαλονίκης (δαναϊδών 7), στις 6 μ.μ.

ά  δηνρ
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ση της χώρας, το χτύπημα του αθη-
νοκεντρισμού, και την ανάκαμψη 
της παραγωγής, της δημογραφί-
ας, καθώς και την προστασία των 
φυσικών πόρων και του περιβάλ-
λοντός της.

Και για να γίνει κάτι τέτοιο,  και 
αυτό είναι το τρίτο βήμα, θα πρέπει 
σπάσουμε τον ασφυκτικό βρόγχο 
ενός γερασμένου καθεστώτος, που 
απειλεί, καταρρέοντας, να πάρει 
μαζί του ολόκληρη τη χώρα, και να 
βιώσουμε το τέλος του ελληνικού 
έθνους ως ανεξάρτητης χώρας. Και 
όσο περνάει από το χέρι μας δεν θα 
το επιτρέψουμε. 

Κατά συνέπεια θα πρέπει να 
αγωνιστούμε για τη διαμόρφωση 
μιας νέας κοινωνικής συμμαχί-
ας, που θα ορίσει τη νέα εθνική 
στρατηγική, και η οποία θα κληθεί 
να υλοποιήσει το τιτάνιο έργο της 
ανασυγκρότησης, μακριά και πέρα 
από τις ανίκανες ελίτ που κατέστρε-
ψαν τη χώρα.

ΩΣ ΕΔΩ!
ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Κίνημα Άρδην

Yankees Go ΔΕΘ! έγραφε στο εξώφυλλό της 
η φιλοκυβερνητική Εφημερίδα των Συντα-
κτών, την Τετάρτη 5/9, για τη φετινή διορ-
γάνωση της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλο-
νίκης, που έχει τις ΗΠΑ ως τιμώμενη χώρα. 
Ένα εύστοχο εξώφυλλο, τουλάχιστον σε ό,τι 
αφορά στις προθέσεις και τις επιλογές της 
ίδιας της κυβέρνησης, που πλέον μπορεί 
και να είναι η φιλοατλαντικότερη που υπάρ-
χει σε όλη την Ε.Ε.! 

Η 

σύμπτωση, βέβαια, δεν είναι 
τυχαία. Η επιλογή να τιμηθούν 
φέτος οι ΗΠΑ από τη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά 
τη Ρωσία και την Κίνα, προφα-

νώς και έχει να κάνει με τις μεθοδεύσεις των 
Αμερικάνων σε σχέση με το σκοπιανό, και τη 
Βαλκανική ολάκερη, καθώς θεωρούν ότι, 
μετά την επιτυχή γι’ αυτούς ολοκλήρωση του 
διπλωματικού κύκλου Ελλάδας-ΠΓΔΜ, ακο-
λουθεί η επίλυση του ζητήματος του Κοσόβου. 
Όπου, απ’ ό,τι φαίνεται, η σερβική κυβέρνηση 
έχει συμφωνήσει την αναγνώριση της ανε-
ξαρτησίας του, παίρνοντας σε αντάλλαγμα την 
προσάρτηση των μικρών δήμων που διατη-
ρούν ακόμα σέρβικη πλειοψηφία. 

Ας επιστρέψουμε όμως στη Θεσσαλονίκη:  
Τη σημειολογία της «σύμπτωσης» των διαδι-
κασιών λύσης στο ονοματολογικό και της ευ-
ρείας παρουσίας Αμερικανών αξιωματούχων, 
επιχειρηματιών (καθώς και των μυστικών 
υπηρεσιών και του στρατού, βεβαίως, βεβαί-
ως) αυτόν τον Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη, 
ξεκαθάρισε ο ίδιος ο πρέσβης των ΗΠΑ στην 
Ελλάδα, Τζ. Πάιατ, κατά τη συνέντευξη Τύπου 
ενόψει των εγκαινίων της έκθεσης: «Θέλουμε 
να συνεργαστούμε, ώστε οι βόρειοι γείτονές 
σας στα δυτικά Βαλκάνια να πλησιάσουν στους 
ευρωπαϊκούς και ευρωατλαντικούς θεσμούς, 
να κινηθούν προς ένταξη στην Ε.Ε. και –εάν το 
θέλουν οι πολίτες τους– στο ΝΑΤΟ. Θεωρούμε 
την Ελλάδα φυσικό μας σύμμαχο στις σχέσεις 

με την Τουρκία και σημαντικό παράγοντα με 
πολύ μακρά ιστορία στη Μαύρη Θάλασσα 

και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσο-
γείου. Είναι σημαντική η εστίαση της 

παρουσίας μας φέτος στον τομέα της 
ενέργειας». 

Ο Τσίπρας έκανε ρελάνς δυο 
μέρες μετά, γράφοντάς του σε 

άρθρο στο «Πρακτορείο» 
(έτσι λέγεται η ιστοσελίδα 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ, αλλά στη 

δοσμένη συγκυρία η ση-
μειολογία της σύμπτωσης 

αποκτάει και μια σατιρική 

διάσταση), ότι όντως «η φετινή ΔΕΘ είναι ιστο-
ρικής σημασίας». Πριν από αυτό, στο πλαίσιο 
συνάντησης που είχε με παραγωγικούς φο-
ρείς της πόλης, είχε σπεύσει να τάξει και το 
απαραίτητο «τυράκι» προς την κοινή γνώμη, 
δηλώνοντας πως η λύση του ονοματολογικού 
θα πυροδοτήσει έναν  κύκλο ανάπτυξης για τη 
Βόρειο Ελλάδα τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Άραγε να εννοούσε τις συμφωνίες που 
αναμένει από την επίσκεψη των μεγάλων 
αμερικανικών επιχειρήσεων στην ΔΕΘ;  Αυ-
τές είναι κυρίως οι κολοσσοί των ψηφιακών 
εταιρειών (Facebook, Google, Microsoft) κα-
θώς και η απαραίτητη Lockheed Martin. Αν, οι 
πρώτες κυρίως, προσβλέπουν σε κάτι από την 
πόλη, αυτό μάλλον θα είναι η αξιοσημείωτη 
«παραγωγή» υψηλά ειδικευόμενων εργαζό-
μενων στους ψηφιακούς κλάδους, που όντως 
γίνεται στο ΑΠΘ, και που δημιουργεί ορισμέ-
νες επενδυτικές προϋποθέσεις, καθώς ακόμα 
και οι υψηλοί για τα ελληνικά δεδομένα μι-
σθοί που παίρνουν όσοι εργάζονται σε αυτούς 
τους κλάδους δεν συγκρίνονται με εκείνους 
των ΗΠΑ. Υπάρχει και μια μικρή, αλλά αξιο-

σημείωτη παράδοση στην πόλη, από τις ψηφι-
ακές τέχνες μέχρι τις τεχνολογικές spin-off. 
Ωστόσο, ακόμα κι αν συμβεί κάτι τέτοιο, δεν θα 
μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, αλλά για 
μεμονωμένες και στοχευμένες συμφωνίες.  

Το επίδικο εξάλλου δεν είναι οικονομικό, 
αλλά γεωπολιτικό: Είναι σαφές πως οι ΗΠΑ 
χρησιμοποιούν τη διοργάνωση για να στεί-
λουν μήνυμα προς πολλές κατευθύνσεις, ότι 
μετά από δεκαπέντε χρόνια σχετικής απουσί-
ας επιστρέφουν και πάλι στα Βαλκάνια δυνα-
μικά, θορυβημένοι από το έντονο αποτύπωμα 
που έχει αφήσει τα τελευταία χρόνια η ρωσο-
κινεζική συνεργασία στην περιοχή, η οποία 
θεωρείται μια από τις ευρωπαϊκές πύλες του 
περίφημου «Νέου Δρόμου του Μεταξιού», δη-
λαδή του φιλόδοξου σινορωσικού σχεδίου για 
την ευρασιατική ενοποίηση. 

Μ’ αυτά και μ’ εκείνα βέβαια, και δεδομέ-
νης της γεωπολιτικής καθίζησης της Ελλάδας, 
η Θεσσαλονίκη τείνει να καταστεί τα τελευταία 
χρόνια –βοηθούντος και του δημάρχου της, 
βεβαίως, βεβαίως– «αποικιακό πολυώνυμο», 
καθώς από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, μέχρι την 
Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα, όλοι οι παίκτες 
της Βαλκανικής Σκακιέρας σπεύδουν να αυξή-
σουν το αποτύπωμα και την επιρροή τους στην 
πόλη. 

Όσο για τους ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, τώρα, που έχουν 
αποψιλωθεί και από κάθε ευρεία κοινωνική 
στήριξη στο εσωτερικό, γίνονται ολοένα και 
περισσότερο μια «πορτοκαλί κυβέρνηση», για 
να θυμηθούμε και μια ορολογία της προηγού-
μενης δεκαετίας, που παρέπεμπε στις αμερι-
κανοκίνητες πολιτικές δυνάμεις που δρούσαν 
στην Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια. Με 
την απεμπόληση της Μακεδονίας να είναι το 
πρώτο μεγάλο τίμημα αυτής της μετάλλαξης 
των πάλαι ποτέ «αντιαμερικανών» (sic!). 

Έργα και ημέρες 
μιας «πορτοκαλί κυβέρνησης»
Του Γιώργου Ρακκά

“ 
Είναι σαφές πως οι 

ηπΑ χρησιμοποιούν 

την διοργάνωση για να 

στείλουν μήνυμα προς 

πολλές κατευθύνσεις, 

πως μετά από δεκαπέντε 

χρόνια σχετικής απουσίας 

επιστρέφουν και πάλι στα 

Βαλκάνια δυναμικά...
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Ε 

νώ ο τερματισμός της ντε φάκτο 
κουρδικής αυτονομίας στη βό-
ρεια Συρία φαίνεται να είναι η 
πρώτη προϋπόθεση για μια πι-
θανή ομαλοποίηση των σχέσε-

ων μεταξύ της Άγκυρας και της Δαμασκού, 
υπάρχει ακόμη μια ανομολόγητη προϋπόθε-
ση: η απόσπαση μεριδίου στην ανασυγκρό-
τηση της Συρίας.

Φυσικά, η κυβέρνηση Άσαντ δεν έχει 
πρόθεση να παραχωρήσει το οποιοδήποτε 
μερίδιο στην Τουρκία, η οποία κατηγορεί-
ται για την υποστήριξη των αντικαθεστωτι-
κών στρατιωτικών ομάδων που έχουν κατα-
στρέψει τη χώρα και λεηλατήσει τις βιομηχα-
νικές ζώνες του Χαλεπίου. Ωστόσο, ο έλεγχος 
από την Τουρκία μιας εκτεταμένης έκτασης 
στη βόρεια Συρία και η συνεργασία της με τη 
Ρωσία καθιστούν δύσκολο τον αποκλεισμό 
της από τη συμμετοχή στο παιχνίδι της ανοι-
κοδόμησης..

Η επιρροή της Τουρκίας σε ομάδες της 
αντιπολίτευσης που θα μπορούσε να βαρύ-
νει στις συνομιλίες της Γενεύης δεν πρέπει να 
υτποτιμηθεί. Η Τουρκία κατάφερε να κρατή-
σει τη θέση της ως ο σημαντικότερος εμπορι-
κός εταίρος της Συρίας, παρά την επτάχρονη 
σύγκρουση. Η γεωγραφική εγγύτητα, η υπε-
ροχή της στις υπηρεσίες των λοτζίστικς και οι 
δυνατότητές της στον κατασκευαστικό τομέα, 
ενθαρρύνουν τη Τουρκία να αποκτήσει ένα 
ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία ανοικοδό-
μησης.

Επιπλέον, η Τουρκία οργανώνει σ’ αυτήν 
τη φάση τοπικές οντότητες στην Αλ Μπαμπ, 
στην Τζαραμπλούς, στην Αζάζ, στο Κομπαν-
μπέι και στο Αφρίν που είναι ντε φάκτο υπό 
τον έλεγχό της. Επίσης, εγκαθιστά συστήματα 
ασφαλείας, εκπαιδευτικούς και θρησκευτι-
κούς θεσμούς, ενώ εκδίδει ακόμη και ταυτό-
τητες για τους κατοίκους. Επιπροσθέτως, έχει 
ξεκινήσει την κατασκευή ενός οδικού δικτύ-
ου.

Εάν η Τουρκία μπορέσει να επιβάλει τον 
έλεγχό της στην περιοχή, ένας νέος αυτοκι-
νητόδρομος θα κατασκευαστεί μεταξύ της 
Τζαραμπλούς και της Μανμπίτζ και, στην 
πραγματικότητα, τοπικές πηγές επιβεβαιώ-
νουν ότι τα κατασκευαστικά έργα έχουν ήδη 
ξεκινήσει.

Η τουρκική κυβέρνηση βλέπει την Μαν-
μπίτζ ως βασικό εμπορικό κόμβο για το 
Ιράκ και τη Συρία, ενώ η Μανμπίτζ και η Αλ 
Μπαμπ θα αποτελέσουν το προοίμιο για την 

ανοικοδόμηση του Χαλεπιού. Αλλά η Ρω-
σία και το Ιράν, που έχουν επίσης δαπανήσει 
δισεκατομμύρια στη Συρία, θα επιτρέψουν 
στην Άγκυρα να πάρει αυτό που θέλει;

Για την ανοικοδόμηση του Χαλεπιού, η 
Άγκυρα βασίζεται στις διαπραγματεύσεις με 
τη Ρωσία. Μια επιχείρηση στο Ιντλίμπ και 
η ενδεχόμενη αποχώρηση των τουρκικών 
στρατευμάτων, μπορεί επίσης να καθορίσει 
το αποτέλεσμα αυτών των διαπραγματεύ-
σεων. Η δε Άγκυρα ελπίζει ότι, μια συμφω-
νία με τη Ρωσία, μπορεί να υπερνικήσει την 
απροθυμία της Δαμασκού.  

Ξένος τεχνοκράτης, που συμμετέχει ενερ-
γά στη διαδικασία της ανοικοδόμησης στη 
Συρία είπε ότι ο Άσαντ θεωρεί πως η διαδι-
κασία αυτή είναι ένα εξαιρετικά λεπτό ζήτη-
μα. Μιλώντας στο «Al Monitor», υπό τον όρο 
της ανωνυμίας, είπε ότι: 

«Οι επαφές είναι μυστικές στα υψηλά κλι-
μάκια. Ο Άσαντ επιμένει ότι όσοι είχαν μερί-
διο στην καταστροφή της Συρίας δεν μπο-
ρούν να έχουν ρόλο στην ανοικοδόμησή της 
και προτιμά τις ρωσικές, ιρανικές και κινε-
ζικές εταιρείες. Μπορεί η Ρωσία να πείσει 
τη Δαμασκό να παραχωρήσει μερίδιο στην 
Τουρκία; Κατ’ αρχήν η Συρία δεν θέλει να 
δώσει τίποτε στην Τουρκία. Αλλά υπάρχουν 
τρεις σημαντικοί παράγοντες.

Οι Ρώσοι κατανοούν τους Τούρκους και 
η οικονομική διάσταση βρίσκεται στην ατζέ-
ντα των συνομιλιών της Μόσχας με την Άγκυ-
ρα. Αν ρωτήσετε τον οποιοδήποτε Ρώσο αξι-
ωματούχο, θα σας πει ότι οι τουρκικές εται-
ρείες είναι σημαντικές για την ταχεία ανοικο-
δόμηση των καταστραμμένων πόλεων, ανα-
γνωρίζοντας έτσι τη σπουδαιότητα των Τούρ-
κων εργολάβων στα μεγάλης κλίμακας κατα-
σκευαστικά έργα.

Έπειτα έχουμε και τα δεδομένα. Το 2017, 
150.000 βαριά φορτωμένα φορτηγά μπήκαν 
στη Συρία από την Τουρκία. Οτιδήποτε πω-
λείται στη βόρεια Συρία προέρχεται από την 
Τουρκία.

Ο τρίτος παράγων είναι ότι το ανατολικό 
Χαλέπι, που η κυβέρνηση απελευθέρωσε 
πριν από δύο χρόνια, ακόμη κείτεται σε ερεί-
πια. Σημειώστε ότι η Κίνα μπορεί να είναι μια 
σημαντική εναλλακτική λύση για την Τουρ-
κία, αλλά οι Κινέζοι είναι απρόθυμοι να δε-
σμευθούν σε μεγάλες επενδύσεις πριν συμ-
φωνηθεί μια πολιτική διευθέτηση. Το Πε-
κίνο δεν θέλει να επιλέξει τη λάθος πλευρά, 
ενώ η Μόσχα και η Ουάσιγκτον βρίσκονται 

ακόμη σε ένα μπρα ντε φερ».
Η ίδια πηγή ανέφερε επίσης ότι υπάρ-

χουν έμμεσες επαφές μεταξύ Άγκυρας και 
Δαμασκού: «Υπάρχουν ανοικτοί δίαυλοι στο 
παρασκήνιο και ένας από τους σπουδαιότε-
ρους είναι μέσω Ρωσίας. Πολλά ζητήματα 
συζητούνται, αλλά καμία χώρα δεν είναι σε 
θέση να τα αποκαλύψει. Ο κοινός νους στη 
Δαμασκό αποδέχεται ότι, εάν θέλει να ανοι-
κοδομήσει σύντομα τη Συρία, να εξασφαλί-
σει την επιστροφή των προσφύγων και την 
εξομάλυνση, πρέπει να αναγνωριστεί ο ρό-
λος των τουρκικών εταιρειών».

Οι επιχειρηματικές προοπτικές είναι ση-
μαντικές. Σύμφωνα με την Οικονομική και 
Κοινωνική Επιτροπή του ΟΗΕ για τη Δυτική 
Ασία, το συνολικό κόστος για την ανοικοδό-
μηση της Συρίας φθάνει περίπου στα 388 δι-
σεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο Άσαντ το εκτι-
μά στα 400. Ένας βασικός παράγοντας που 
θα καθορίσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης 
είναι η στήριξη από τη διεθνή κοινότητα. Από 
πού θα έρθουν ποσά αυτά και ποιος θα πάρει 
κομμάτι από το γλυκό; Ακόμη και τα 9,6 δισ. 
δολάρια της ανθρωπιστικής βοήθειας που 
έχει δεσμευθεί να δώσει η Ομάδα των Φί-
λων της Συρίας το 2017, εξαρτώνται από την 
επιτυχή πολιτική μετάβαση.

Η ανασυγκρότηση της Συρίας εγγράφη-
κε στην ατζέντα της συνάντησης μεταξύ των 
Τραμπ και Πούτιν στο Ελσίνκι, στις 16 Ιουλί-
ου. Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού της Ρωσίας, στρατηγός Βαλέρι Γκερασί-
μοφ, έστειλε ένα γράμμα στον Αμερικανό 
συνάδελφό του, Τζόζεφ Ντάνφορντ, στις 19 
Ιουλίου, προτείνοντάς του συνεργασία στη 
διαδικασία ανασυγκρότησης. Εντούτοις, ο 
Ντάνφορντ απήντησε ότι δεν μπορούσαν να 
συνεργαστούν πριν διενεργηθούν γενικές 
εκλογές υπό την εποπτεία του ΟΗΕ και επι-
τευχθεί μια πολιτική μετάβαση. Η εκπρόσω-
πος της Ε.Ε. Φεντερίκα Μογκερίνι είπε επί-
σης ότι, εάν επιτευχθεί πρόοδος στο πλαίσιο 
της ειρηνευτικής διαδικασίας του ΟΗΕ, η Ε.Ε. 
είναι έτοιμη να συμβάλει.

Φυσικά, οι χώρες που συνεισφέρουν οι-
κονομικά θα θέλουν να έχουν λόγο στη δια-
δικασία. Σύμφωνα με τον τεχνοκράτη, η Ρω-
σία προσπαθεί επίμονα να στρέψει την προ-
σοχή των ΗΠΑ και της Ε.Ε. στη μετά τη σύ-
γκρουση εποχή. Οι Ρώσοι ειδικοί είναι πε-
πεισμένοι ότι χωρίς μια άμεση οικονομική 
και πολιτική στήριξη η Συρία θα καταστεί ένα 
χρεοκοπημένο κράτος. Τα μέλη της Ε.Ε., που 
έχουν συμφωνήσει με την παραμονή του 
Άσαντ, γνωρίζουν τους κινδύνους ενός χρεο-
κοπημένου κράτους και θέλουν να δουν κά-
ποια αλλαγή. Οι Σύροι που βασίζονται στο 
Ιράν, τη Ρωσία και την Κίνα γνωρίζουν ότι 
δεν θα λάβουν περισσότερα από 10 δισεκα-
τομμύρια από τη διεθνή κοινότητα. Γι’ αυτό η 
μόνη τους ελπίδα είναι ο συριακός λαός.

«Προκειμένου να κινητοποιηθούν οι Σύ-
ροι, πρώτα πρέπει να κατακτηθεί η εμπιστο-
σύνη του λαού και να του προσφερθούν εγ-
γυήσεις. Ο ειδικευμένος και νεανικός πλη-
θυσμός πρέπει να ενθαρρυνθεί να επιστρέ-
ψει στην πατρίδα του. Οι κυβερνητικοί θε-
σμοί είναι ημιθανείς και δεν μπορούν να ξο-
δέψουν περισσότερο από το 20% των προϋ-
πολογισμών τους, εξαιτίας των περιορισμέ-
νων ικανοτήτων τους και της κακής διαχείρι-
σης θα πρέπει να επανενεργοποιηθούν και ο 
ιδιωτικός τομέας θα πρέπει να αποκτήσει τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιηθεί».

Εάν η επιχείρηση στο Ιντλίμπ ολοκληρω-
θεί, όπως προβλέπεται, και ο διάλογος Κούρ-
δων-Δαμασκού καταλήξει σε θετικά αποτε-
λέσματα, το ζήτημα της ανοικοδόμησης θα 
καταστεί ακόμη πιο επείγον. Αν και η πολι-
τική εξομάλυνση θα χρειαστεί περισσότερο 
χρόνο, οι πρακτικοί τρόποι συνεργασίας επί 
του εδάφους είναι εφικτοί.

Πηγή: www.al-monitor.com
Μετάφραση: Σωτήρης Δημόπουλος

του Fehim Tastekin 

Η Τουρκία θέλει μερίδιο στην 
ανοικοδόμηση της Συρίας

Αν και η τουρκία εμφανίζεται δημοσίως να κρατά 
μια εχθρική στάση προς τον Άσαντ, είναι ωστόσο έτοιμη 
για μια νέα συρία με τον Άσαντ πρόεδρο. 

η τουρκία κατάφερε να 

κρατήσει τη θέση της ως ο 

σημαντικότερος εμπορικός 

εταίρος της συρίας, παρά 

την επτάχρονη σύγκρουση. 

η γεωγραφική εγγύτητα, η 

υπεροχή της στις υπηρεσίες 

των λοτζίστικς και οι 

δυνατότητές της στον 

κατασκευαστικό τομέα, 

ενθαρρύνουν την τουρκία 

να αποκτήσει έναν 

ουσιαστικό ρόλο στη 

διαδικασία ανοικοδόμησης.

“ 
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Τ 

ο σκηνικό μπορεί να συ-
γκαλύψει τα ουσιώδη. Ο 
εμπορικός πόλεμος τον 
οποίο διεξάγουν οι Ηνω-
μένες Πολιτείες ενάντια 

στην Κίνα κρύβει έναν άλλο, πιο ση-
μαντικό: τη μάχη του μέλλοντος για 
την επιστημονική και τεχνολογική 
υπεροχή. Η πρόκληση –η πρωτοκα-
θεδρία στους τομείς της δημιουργί-
ας και της καινοτομίας– είναι στρα-
τηγική. Η μάχη αυτή θα αποφασίσει 
για τις δύο μεγαλύτερες οικονομί-
ες στον κόσμο. Εκείνη που θα κερ-
δίσει θα μπορεί να διεκδικήσει την 
υπεροχή ή, αν θέλετε, την κατηγο-
ρία της υπερδύναμης.

Οι πρώτες βολές, που πραγμα-
τοποιήθηκαν στη διάρκεια του κα-
λοκαιριού, επικεντρώθηκαν στους 
τελωνειακούς δασμούς. Στους δα-
σμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ 
Τραμπ, στο όνομα της «εθνικής 
ασφάλειας», σε προϊόντα αξίας 34, 
και στη συνέχεια 50, δισεκατομμυ-
ρίων δολαρίων σε μια σειρά κινε-
ζικών εξαγωγών προς τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες, το Πεκίνο αποκρίθη-
κε ανεβάζοντας τον πήχη: δασμοί σε 
ένα ευρύ φάσμα αμερικανικών προ-
ϊόντων αξίας 60 δισεκατομμυρίων 
δολαρίων. Ανταποδίδοντας το χτύ-
πημα, η Ουάσινγκτον απειλεί τώρα 
να ανεβάσει ταχύτητα –δασμοί σε 
προϊόντα αξίας 200 δισ. δολαρίων– 
ενώ η Κίνα υπόσχεται ότι θα πλειο-
δοτήσει με τη σειρά της.

Όσο θεαματική και αν είναι αυτή 
η μονομαχία των δασμών, προοίμιο 
σε μια διαπραγμάτευση που μόλις 
ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον, μέχρι 

στιγμής δεν έχει παρά μικρό οικο-
νομικό αντίκτυπο. Φαίνεται να έχει 
κλονίσει την εμπιστοσύνη των Κι-
νέζων περισσότερο από των Αμε-
ρικανών. Η επιχειρηματολογία του 
Τραμπ είναι γνωστή. Θεωρώντας 
την Κίνα υπεύθυνη για το εμπορικό 
έλλειμμα μεταξύ των δύο χωρών, 
την κατηγορεί για αθέμιτες πρακτι-
κές. Η Κίνα δεν παίζει καθαρό παι-
χνίδι. Οι Κινέζοι εξαγωγείς επωφε-
λούνται από τις διευκολύνσεις που 
τους παρέχει ένας τραπεζικός τομέ-
ας ελεγχόμενος από το κράτος. Δεν 
πληρώνουν ενοίκια. Για τις ξένες 
εταιρείες, η πρόσβαση στην κινεζι-
κή αγορά είναι περιορισμένη –είτε 
πρόκειται για την πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών είτε για την απόκτη-
ση μιας τοπικής εταιρείας– όταν δεν 
υποβάλλονται στην υποχρέωση να 
μεταφέρουν την τεχνολογία τους επί 
τόπου. Η Κίνα φαίνεται ότι ασκεί ευ-
ρύτατα βιομηχανική κατασκοπία και 
κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας, κυ-
ρίως με ψηφιακά μέσα.

Καθορίζοντας το 
βιομηχανικό τοπίο του 
αύριο

Επισήμως, η μάχη των δασμών απο-
σκοπεί στο να αναγκάσει το Πεκίνο 
να επιστρέψει σε πιο ορθόδοξες 
ανταγωνιστικές μεθόδους. Παρά 
το γεγονός ότι το εμπορικό έλλειμ-
μα των ΗΠΑ έχει πολλές άλλες αι-
τίες εκτός από το διμερές εμπόριο 
με την Κίνα, δεν είναι όλα λάθος 
στην επιχειρηματολογία του Τραμπ, 
την οποία συμμερίζονται σε μεγά-
λο βαθμό πολλές ευρωπαϊκές εται-
ρείες. Εξάλλου, σε αυτή την αντιπα-
ράθεση με το Πεκίνο, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση πήρε το μέρος της Ουάσιν-
γκτον. Η Κίνα θα κινδύνευε να βρε-
θεί απομονωμένη.

Αλλά η εμπορική μάχη κρύ-
βει κάτι άλλο, ακόμα πιο σημαντι-
κό για το μέλλον. Η ανάδυση της Κί-
νας ως επιστημονικής και τεχνολο-
γικής υπερδύναμης αρχίζει να τα-
ράζει τον ύπνο των Αμερικανών. Η 
αντιπαλότητα υπερβαίνει την οικο-
νομία, αγγίζει ένα από τα βασικά 
στοιχεία της στρατηγικής εξουσίας: 
την ικανότητα καινοτομίας στους το-
μείς του μέλλοντος – εκείνους που 
θα καθορίσουν το βιομηχανικό το-
πίο του αύριο. Στις επερχόμενες δι-
απραγματεύσεις μεταξύ Πεκίνου 
και Ουάσινγκτον, οι Αμερικανοί στο-
χεύουν ιδιαίτερα στο κινεζικό πρό-
γραμμα «Made in China 2025».

Με εξαγορές στο εξωτερικό –
συχνά ευνοούμενες, αν όχι  εν κρυ-
πτώ καθοδηγούμενες, από τις δη-
μόσιες αρχές–, με επιδοτήσεις και 

διάφορες ενισχύσεις στο εσωτερι-
κό, η Κίνα σκοπεύει, από σήμερα 
έως το 2025, να εξασφαλίσει προ-
νομιακή θέση σε μια δεκαριά βασι-
κούς τομείς: από τη ρομποτική έως 
την τεχνητή νοημοσύνη, από τις βι-
οτεχνολογίες μέχρι τους κβαντι-
κούς υπολογιστές, από τα οχήματα 
χωρίς οδηγό έως τους πυρηνικούς 
σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η 
δυσπιστία εγκαθίσταται στις Ηνω-
μένες Πολιτείες και στην Ευρώπη. 
Η επιδεικτική φιλοδοξία των Κινέ-
ζων να κυριαρχήσουν στο επιστη-
μονικό και τεχνολογικό τοπίο του 
μέλλοντος, σε συνθήκες αθέμιτου 
εν πολλοίς ανταγωνισμού, προκα-
λεί φόβο. Αφού επέτρεψε στις κι-
νεζικές εταιρείες να πολλαπλασι-
άσουν τις εξαγορές στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, η Ουάσινγκτον ανακοι-
νώνει το τέλος μιας εικοσαετίας χω-
ρίς δασμολογικούς και ποσοτικούς 
περιορισμούς. Αυτή η στάση αντα-
νακλά ένα σύμπλεγμα ανωτερότη-
τας ή, για να το θέσουμε πιο ήπια, 
μια απόλυτη εμπιστοσύνη στην ικα-
νότητα της Αμερικής να παραμείνει 
το παγκόσμιο κέντρο της καινοτομί-
ας. Στις αρχές Αυγούστου, η εφημε-
ρίδα New York Times σημείωνε ότι 
οι ομοσπονδιακές αρχές, στο όνο-
μα της «εθνικής ασφάλειας», προ-
βάλλουν έναν αυξανόμενο αριθμό 
αρνήσεων σε εξαγορές αμερικανι-
κών επιχειρήσεων από κινεζικές 
εταιρείες.

Η Κίνα δεν αντιγράφει πια, 
επινοεί

Στις αρχές Αυγούστου πάντα, οι 
Financial Times, η ημερήσια εφη-
μερίδα της βρετανικής επιχειρημα-
τικής κοινότητας, επεσήμαινε την 
ίδια τάση στην Ευρώπη – έστω και 
αν η ΕΕ είναι, πολιτικά και νομικά, 
πολύ λιγότερο καλά εξοπλισμένη 

από τις ΗΠΑ για να ελέγχει τις ξέ-
νες επενδύσεις στην επικράτειά 
της. Οι FT θεωρούν ότι ανιχνεύουν 
ένα «σημαντικό σημείο καμπής»: η 
Δύση διεξάγει πόλεμο ενάντια στο 
σχέδιο «Made in China 2025».

Πολύ αργά, γράφει το αφεντικό 
του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της 
Μασαχουσέτης, του περίφημου MIT, 
σε ένα άρθρο που δημοσιεύθηκε 
στις 10 Αυγούστου, στο πρωτοσέλι-
δο των New York Times. Εάν, με το 
πρόσχημα μιας εμπορικής μάχης, ο 
στόχος είναι να εμποδιστεί η Κίνα να 
μεταβληθεί σε έναν επιστημονικό 
και τεχνολογικό γίγαντα, διαβεβαι-
ώνει ο L. Rafael Reif, η μάχη είναι 
χαμένη εκ των προτέρων. Η Κίνα 
δεν αντιγράφει πλέον, επινοεί και 
προχωρά, μέρα με τη μέρα, «προ-
κειμένου να επιβεβαιώσει επιθετι-
κά την υπεροχή της σε ορισμένους 
βασικούς τομείς» των βιομηχανι-
ών του μέλλοντος. Οι Αμερικανοί 
και οι Ευρωπαίοι εισέρχονται σε μια 
νέα εποχή – αυτή του τεχνολογικού 
ανταγωνισμού με την Κίνα.

Ένα από τα στοιχεία της 
«δυτικής ιδεολογίας» 
καταρρέει

Θεωρούσαμε ότι η επιστημονική 
και τεχνολογική καινοτομία προϋ-
πέθετε ένα κλίμα απόλυτης ελευ-
θερίας. Η Silicon Valley ήταν αδια-
νόητη χωρίς την αμερικανική δη-
μοκρατία. Κόρη του Διαφωτισμού, 
η δημιουργικότητα θα ήταν ασυμβί-
βαστη με τον πολιτικό αυταρχισμό. 
Η Κίνα αποδεικνύει ότι τίποτα δεν 
είναι λιγότερο βέβαιο, την ίδια στιγ-
μή μάλιστα που ο Xi Jinping επιβάλ-
λει την «πολιτική εποπτεία» στο 
έργο των ερευνητών. Δεν χρειάζε-
ται να παραμυθιαζόμαστε.

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ

Tεχνολογικός 
ανταγωνισμός

ο Alain Frachon πιστεύει ότι, πίσω από τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ πεκίνου και ουάσιν-
γκτον, διεξάγεται ένας πόλεμος ακόμη σημαντικότερος για το μέλλον, ουσιαστικά ένας πόλε-
μος για την τεχνολογική ηγεμονία που δεν αφορά τις ηπΑ αποκλειστικά, αλλά ολόκληρη τη 
δύση. Ήδη η Ευρώπη έχει αρχίσει να μπλοκάρει κινεζικές επενδύσεις και αγορές επιχειρή-
σεων υψηλής τεχνολογίας. Αυτή την ανησυχία εκφράζει και το παρόν άρθρο του πρώην διευ-
θυντή σύνταξης του Monde.

η ανάδυση της κίνας 
ως επιστημονικής υπερδύναμης 
αρχίζει να βασανίζει
 τους Αμερικανούς 

του Alain Frachon, LE MONDE, 30.08.2018
Μετάφραση: Χρηστίνα Σταματοπούλου

Η Κίνα σκοπεύει έως το 

2025 να εξασφαλίσει 

προνομιακή θέση σε 

βασικούς τομείς, από 

τη ρομποτική έως την 

τεχνητή νοημοσύνη, 

από τις βιοτεχνολογίες 

μέχρι τους κβαντικούς 

υπολογιστές...
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     ΔΙΕΘΝΗ

Aufstehen! («Σηκωθείτε»)
Μια νέα πολιτική πρωτοβουλία στη γερμανία

Σ 

τη Γερμανία το πολι-
τικό κλίμα είναι πα-
γερό και επιθετικό, 
ενώ οι κοινωνικές 
ανισότητες πολύ βα-

θιές, παρά την παρουσιαζόμενη ευ-
ημερία στις στατιστικές, με αποτέλε-
σμα «η ατμομηχανή της Ευρώπης» 
να πηγαίνει προς μια κατεύθυνση 
που η πλειονότητα του πληθυσμού 
της δεν την επιθυμεί. Αυτό που ζού-
με είναι μια σοβαρή κρίση της δη-
μοκρατίας, παράδοση κυριαρχι-
κών δικαιωμάτων στην Ε.Ε. και μια 
πρόδηλη αδυναμία του πολίτη, που 
νιώθει παραμελημένος, να δρά-
σει ως αυτεξούσιο πολιτικό υπο-
κείμενο. Γεγονός που οδηγεί πολ-
λούς ανθρώπους στην παραίτηση 
και την αδιαφορία, ενώ σε πολλούς 
άλλους προκαλεί οργή που αποτε-
λεί το πρόσφορο έδαφος για να θε-
ριέψει το μίσος και η έλλειψη ανε-
κτικότητας. 

Με τέτοιες σκληρές διαπιστώ-
σεις, που αντανακλούν όμως την 
άποψη πολύ μεγάλης μερίδας της 
γερμανικής κοινωνίας, η «κόκκι-
νη» Σάρα Βάγκενκνεχτ, αρχηγός 
της κοινοβουλευτικής ομάδας της 
γερμανικής Αριστεράς (die Linke), 
παρουσίασε πρόσφατα, μαζί με τέσ-
σερα ακόμη ιδρυτικά στελέχη, την 
«υπερκομματική» «δεξαμενή συλ-
λογής» (Samelbecken) με το όνομα  
«Aufstehen» («Σηκωθείτε» / «Εξε-
γερθείτε»), που αισιοδοξεί, ούτε 
λίγο ούτε πολύ, ν’ αλλάξει τη χώρα. 
Μια χώρα που μπορεί να ηγεμο-
νεύει στην Ευρώπη και για μια 
ακόμα χρονιά να έχει στεφθεί πα-
γκόσμια πρωταθλήτρια στις εξαγω-
γές και στα πλεονασματικά εμπορι-
κά ισοζύγια, όμως ο κάθε πέμπτος 
Γερμανός εργαζόμενος ανήκει στην 
κατηγορία των χαμηλόμισθων, 6,5 
εκατομμύρια Γερμανών φυτοζω-
ούν με κοινωνικά επιδόματα Hartz-
IV, ενώ 2,7 εκατομμύρια συνταξι-
ούχων και 4,4 εκατομμύρια παιδιά 
ζουν σε συνθήκες φτώχειας. 

Αν στην κραυγαλέα κοινωνική 
ανισότητα προστεθεί και ο πολυτε-
μαχισμός της γερμανικής κοινωνί-
ας στο μεταναστευτικό τα τελευταία 

τρία χρόνια, τότε μπορεί κανείς να 
αντιληφθεί ότι οι εμπνευστές της 
πρωτοβουλίας «Aufstehen» επέ-
λεξαν την κατάλληλη στιγμή να πα-
ρέμβουν δυναμικά, έχοντας σαν 
πρώτο θέμα το κοινωνικό ζήτημα 
και την πολιτική οικονομία – και όχι 
το μεταναστευτικό και τη σύγκρου-
ση των πολιτισμών όπως ισχυρίζο-
νται όσοι, αριστεροί και δεξιοί, δεν 
καλοβλέπουν το νέο αυτό εγχείρη-
μα. Η γερμανική πολιτική πραγ-
ματικότητα είναι ότι στα ουσιώδη 
της πολιτικής ατζέντας, Σοσιαλδη-
μοκράτες και Πράσινοι δεν διαφέ-
ρουν από τη Μέρκελ, ενώ ένας αρι-
στερός συνασπισμός SPD – Linke 
– Πράσινοι όχι μόνο δεν αποτελεί 
πλέον πλειοψηφική εναλλακτική 
πρόταση αλλά βρίσκεται σε συνε-
χή υποχώρηση. Ένας λόγος παρα-
πάνω για πολιτικές πρωτοβουλίες 
για σφυρηλάτηση νέων, προοδευ-
τικών συμμαχιών, από άτομα ανα-
γνωρισμένης πολιτικής διαίσθησης 
και ικανότητας, όπως είναι η Σάρα 
Βάγκενκνεχτ και ο σύζυγός της 
Όσκαρ Λαφονταίν.

Οι πέντε εκπρόσωποι του 
«Aufstehen» δεν παρουσίασαν 
προχθές κάποιο επεξεργασμένο 
«εκλογικό» πρόγραμμα, ούτε είχαν 
τέτοιες προθέσεις. Αντίθετα, έχο-
ντας βάση την κοινή διακήρυξη αρ-
χών του κινήματος επικεντρώθη-
καν, πέρα από την οικονομία και 
την κοινωνική ανισότητα, σε πολ-
λά άλλα ζητήματα, εκφράζοντας ξε-
κάθαρες γενικές αρχές του τύπου: 

«Η Γερμανία και η Ευρώπη πρέ-
πει να ανεξαρτητοποιηθούν περισ-
σότερο από τις ΗΠΑ», ή, «η γερμα-
νική πολιτική δυναμώνει τον εθνι-
κισμό άλλων χωρών επειδή αυτές 
δεν θέλουν να κυβερνούνται από 
το Βερολίνο και τις Βρυξέλλες» ή 
ότι «οι εξελίξεις στο προσφυγικό 
οδήγησαν σε μεγαλύτερη ανασφά-
λεια». Εντύπωση προκαλεί το γε-
γονός ότι το ΝΑΤΟ δεν εμφανίζε-
ται πουθενά στη διακήρυξη, πολύ 
περισσότερο μια θέση που θα ζη-
τούσε την έξοδο της Γερμανίας από 
το ΝΑΤΟ ή τις επιπτώσεις που θα 
είχε. Είναι σαφές πάντως ότι τα στε-
λέχη του «Aufstehen» δεν σκοπεύ-
ουν να δημιουργήσουν κάποιο πο-
λιτικό κόμμα, αφού πρωτίστως θέ-
λουν να προκαλέσουν, είναι αλή-
θεια «από τα πάνω», έναν ευρύτα-
το δημόσιο διάλογο, να δημιουργή-
σουν ένα είδος «αντιπληροφόρη-
σης» για τους «χαμένους» της πα-
γκοσμιοποίησης, να πιέσουν «από 
τον δρόμο» τα παραδοσιακά κόμ-
ματα για ν’ αλλάξουν ριζικά, καταρ-
γώντας ένα χρόνιο status quo, και 
να δημιουργήσουν συμμαχίες για 
καινούριες πλειοψηφίες στην ευρύ-
τερη Αριστερά. 

Ακολουθώντας μια έξυπνη δι-
αδικτυακή τακτική (βλ. info@
aufstehen.de), ήδη από τις πρώ-
τες μέρες, πάνω από 100 χιλιάδες 
Γερμανοί δήλωσαν την υποστήριξή 
τους στο κίνημα και στη διακήρυξή 
του με τίτλο: «Μαζί για μια δίκαιη 
και ειρηνική χώρα». Στη «δεξαμενή 

συλλογής» αναμένονται να ενεργο-
ποιηθούν πολίτες όχι μόνο από την 
αριστερά και τη δεξιά ή εκείνοι που 
δεν ψηφίζουν κανένα κόμμα, αλλά 
και οι «παραστρατημένοι» ψηφο-
φόροι του ακροδεξιού AfD, όπως 
πιστεύει ο γηραιός Όσκαρ Λαφο-
νταίν. Και όλα αυτά σε μια περίο-
δο που σε ολόκληρη την Ευρώπη 
η Αριστερά –και ιδιαίτερα η σοσι-
αλδημοκρατική και κομμουνιστική 
της διάσταση– δεν περνά τις καλύ-
τερες μέρες της ιστορίας της. 

Όπως αναμενόταν οι αρνητικές 
αντιδράσεις, αλλού συγκρατημένες 
και αλλού επιθετικές και δηλητη-
ριώδεις, ήρθαν απ’ όλα τα παραδο-
σιακά κόμματα και τα mainstream 
MME. Το κομματικό όργανο του 
SPD «Vorwärts» συμπέρανε πως 
το «Aufstehen» είναι «κίνημα για 
ηττημένους», ακριβώς την ημέρα 
που οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι 
η πάλαι ποτέ ισχυρή γερμανική σο-
σιαλδημοκρατία είναι πλέον τρίτο 
κόμμα με 16% και τάσεις σταθερής 
καταβαράθρωσης. Η κρατική τηλε-
όραση ARD προσπάθησε με επαί-
σχυντα αντιδεοντολογικό τρόπο να 
στριμώξει το κίνημα –και ιδιαίτερα 
τη Σάρα Βάγκενκνεχτ–, στον χώρο 
της ακροδεξιάς για την αντίθεσή 
της στη μερκελική πολιτική στο με-
ταναστευτικό. Ενώ όλοι σχεδόν στο 
SPD συμφωνούν  ότι «όλα γίνονται 
στο πλαίσιο του αγώνα για την εξου-
σία μέσα στο κόμμα της Αριστεράς 
(die Linke) και τις διασπαστικές τα-
κτικές του ζεύγους Λαφονταίν-Βά-
γκενκνεχτ». Ανάλογη στάση έχουν 
και τα περισσότερα ανώτερα στελέ-
χη του κόμματος die Linke.

Το ξεκίνημα του «Aufstehen» 
υπήρξε επιτυχές, κάτι που ομο-
λογούν ακόμα και οι επιφανέστε-
ροι επικριτές του στα παραδοσια-
κά κόμματα, που αντιλαμβάνονται 
πόσο επικίνδυνο μπορεί να απο-
δειχτεί όχι μόνο για τα κόμματά 
τους, που απώλεσαν τον κοινωνι-
κό τους προσανατολισμό, αλλά και 
για τις καρέκλες τους. Όμως είναι 
σαφές, όπως τόνισε κάποιος υπο-

στηριχτής του «Aufstehen»: «Χω-
ρίς την προσπάθεια να γίνει (το κί-
νημα) ανεξάρτητο από τις παραδο-
σιακές δυνάμεις στα ΜΜΕ, την οι-
κονομία και την πολιτική, δεν θα 
υπάρξει προοδευτική πλειοψηφία 
στη Γερμανία. Διότι οι συντηρητι-
κοί και οι δεξιοί στην πολιτική, τα 
ΜΜΕ και την οικονομία είναι ενω-
μένοι και μάλιστα παγκοσμίως σε 
έναν στόχο: Να καταρρεύσει κάθε 
προσπάθεια να επιτευχθεί μια αρι-
στερή πλειοψηφία με παραδοσιακό 
τρόπο, συμπερι λαμβα νομένης και 
της υποστήριξης ή τουλάχιστον της 
ανοχής των μίντια».  

Τουλάχιστον στα πρώτα της βή-
ματα η πρωτοβουλία «Aufstehen» 
πρέπει να ιδωθεί σαν μια σοβα-
ρή και οργανωμένη προσπάθεια 
προκειμένου από μια όντως άθλια 
κατάσταση για ένα μεγάλο μέρος 
του γερμανικού λαού –και σε πεί-
σμα του ψευδεπίγραφου μερκε-
λικού δόγματος «όλα βαίνουν κα-
λώς»–, να γίνει κάτι καλύτερο, του-
λάχιστον σαν μια ελπίδα για αλλα-
γή και «ανανέωση της δημοκρα-
τίας». Ο υπεύθυνος επικοινωνίας 
του «Aufstehen» υποσχέθηκε πά-
ντως κάτι το εντυπωσιακό: «Θα με-
τατρέψουμε τη Γερμανία σε κοινο-
βούλιο», έχοντας ψηλά στην ατζέ-
ντα λέξεις όπως ανθρωπιά, ειρή-
νη, ασφάλεια και κοινωνική συνο-
χή. Ίσως στην πορεία να αποκαλυ-
φτεί κάτι το πραγματικά νέο που 
να έχει επιπτώσεις και στην υπό-
λοιπη Ευρώπη. Το γεγονός ότι σε 
όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης δεν 
ακούστηκε κανένα τσιτάτο κάποιου 
από τα «ιερά τέρατα» του κομμου-
νιστικού κινήματος είναι κάτι που 
θα πρέπει να σημειωθεί. Βεβαίως 
οι Μπέρνι Σάντερς, Ζαν Λυκ Με-
λανσόν και Τζέρεμι Κόρμπιν απο-
τελούν πρότυπα και για το κίνη-
μα «Aufstehen», η κοινή διακήρυ-
ξη του οποίου δείχνει και τον μεγα-
λεπήβολο στόχο: «Μαζί για μια δί-
καιη χώρα, σε μια δίκαια Ευρώπη! 
Μαζί για έναν καλύτερο κόσμο! Γι’ 
αυτό, ας εξεγερθούμε!».

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

η «κόκκινη» σάρα Βάγκενκνεχτ, αρχηγός της κοινοβουλευτικής ομάδας της γερμανικής Αριστεράς 
(die Linke), παρουσίασε πρόσφατα, μαζί με τέσσερα ακόμη ιδρυτικά στελέχη, την «υπερκομματική» 
«δεξαμενή συλλογής» (Samelbecken) με το όνομα  «Aufstehen» («σηκωθείτε» / «Εξεγερθείτε»), 
που αισιοδοξεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, ν’ αλλάξει τη χώρα. 

Όπως αναμενόταν οι αρνητικές αντιδράσεις, αλλού 
συγκρατημένες και αλλού επιθετικές και δηλητηριώδεις, ήρθαν 
απ’ όλα τα παραδοσιακά κόμματα και τα mainstream MME.
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Μ 
ετά τις πρόσφατες αμε-
ρικανικές προεδρικές 
εκλογές υπάρχει μια με-
γάλη συζήτηση αναφο-

ρικά με τους «λαϊκιστές» και τον «λα-
ϊκισμό», συνηθέστερα με μια υποτι-
μητική διάθεση. Ακούμε συχνά πως 
ο λαϊκιστής πολιτικός είναι ένας δη-
μαγωγός που κερδίζει ψήφους υπο-
δαυλίζοντας τις πικρίες και τα συναι-
σθήματα των καθημερινών ανθρώ-
πων εις βάρος της λογικής. Οι επικρι-
τές των λαϊκιστών ισχυρίζονται πως, 
εκείνοι που ασπάζονται τον λαϊκισμό, 
όπως και οι πολιτικοί που τους χειρα-
γωγούν, δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη.

Ένα ιδιαίτερο γνώρισμα του λαϊ-
κισμού είναι πως αγνοεί το δεδομέ-
νο πολιτικό φάσμα δεξιάς-αριστε-
ράς. Σήμερα έχουμε αριστερούς, όσο 
και δεξιούς λαϊκιστές. Στις πρόσφατες 
εκλογές, τόσο ο Μπέρνι Σάντερς όσο 
και ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίστη-
καν λαϊκιστές. Στο παρελθόν επίσης 
υπήρξαν αριστεροί λαϊκιστές όπως 
ο Χιούι Λονγκ, όπως και δεξιοί λαϊκι-
στές σαν τον Τζωρτζ Γουάλας.

Οι λαϊκιστές ισχυρίζονται πως οι 
διεφθαρμένες ελίτ ευθύνονται για την 
ανασφάλεια και τα προβλήματα της 
μεσαίας τάξης. Καταλογίζουν σε αυ-
τές την υψηλή ανεργία, την αδυναμία 
πληρωμής χρεών και λογαριασμών, 
την έλλειψη επαρκούς περίθαλψης, 
τους χαμηλούς μισθούς και την περι-
φρόνηση των αξιών των απλών κα-
θημερινών ανθρώπων. Θεωρούν 
ακόμα πως η ατζέντα των ελίτ αυξά-
νει τις ανισότητες με τη μεταφορά των 
θέσεων εργασίας στο εξωτερικό, την 
εταιρική παγκοσμιοποίηση, τη διά-
λυση των συνδικάτων και τις μηχα-
νορραφίες του βαθέως κράτους. Όλα 
αυτά, από τη σκοπιά των λαϊκιστών, 
αντιπροσωπεύουν την τυραννία του 
1% και όχι την ευημερία του 99%.

Δεν είναι απαραίτητο να είναι κα-
νείς δημαγωγός για να πείσει τους αν-
θρώπους πως όλα αυτά είναι πραγμα-
τικά προβλήματα και όχι παρανοϊκοί 
φόβοι. Το πρόβλημα με τους σημερι-
νούς αριστερούς και δεξιούς δημα-
γωγούς είναι η απροθυμία ή ανικανό-
τητα να φτάσουν στη ρίζα των προβλη-
μάτων που προσπαθούν να αξιοποιή-
σουν ψηφοθηρικά. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως, οι κατηγορούμενοι για λα-
ϊκισμό σημερινοί πολιτικοί, δεν αυτο-
αποκαλούνται λαϊκιστές και δικαίως. 
Είναι ψευδολαϊκιστές, που αποτυγχά-
νουν να αμφισβητήσουν το καθεστώς 
της συνεχιζόμενης ανισότητας.

Ας κάνουμε μια ιστορική αναδρο-
μή. Έχει πλήρως λησμονηθεί η ύπαρ-
ξη ενός δραστήριου λαϊκιστικού κι-
νήματος του 19ου αιώνα, πρώτα με τη 
μορφή της Αγροτικής Συνεργασίας 
μετά τον εμφύλιο πόλεμο και, αργότε-
ρα, τη δεκαετία του 1890, με τη μορ-
φή του Λαϊκού Κόμματος. Ο υποψήφι-
ος του Λαϊκού Κόμματος το 1892, Τζέ-
ιμς Γουίβερ, απέσπασε πάνω από ένα 
εκατομμύριο ψήφους κερδίζοντας 
τέσσερις πολιτείες. Πάνω από σαρά-
ντα λαϊκιστές εξελέγησαν στο Κο-
γκρέσο τη δεκαετία του 1890, όπως, 
ακόμα, έξι γερουσιαστές και δεκάδες 
κυβερνήτες και δήμαρχοι.

Ένα παρόμοιο λαϊκιστικό κύμα θα 
ήταν σήμερα αδιανόητο, γεγονός εν-
δεικτικό της στενότητας των πολιτι-
κών μας επιλογών. Οι Αμερικανοί λα-
ϊκιστές του 19ου αιώνα υπήρξαν το τε-
λευταίο σοβαρό πολιτικό κίνημα της 
χώρας που αμφισβήτησε τον διπο-
λισμό των δύο μεγάλων κομμάτων, 
υπερβαίνοντας το δυαδικό σχήμα 
σκέψης δεξιά-αριστερά. Η ήττα τους 
από τους πλουσιοπάροχα χρηματο-
δοτούμενους και καλύτερα οργανω-
μένους αντιπάλους τους σηματοδό-
τησε τη διαρκή, μέχρι σήμερα, απου-
σία από τον εθνικό πολιτικό διάλογο 
των ζητημάτων που προσπάθησαν να 
αναδείξουν.

Ποια ήταν αυτά τα ζητήματα; Οι 
αυθεντικοί λαϊκιστές, σε αντίθεση με 
τους σημερινούς ψευδολαϊκιστές δια-
δόχους τους, απέρριπταν τις δύο επι-
λογές, οι οποίες καθόριζαν και εκεί-
νη την εποχή τον αμερικανικό πολιτι-
κό διάλογο: τον εταιρικό καπιταλισμό 
και τον κρατικό σοσιαλισμό. Ο εταιρι-
κός καπιταλισμός εδραιώνει την οι-
κονομική και πολιτική του εξουσία 
με τεράστιες καθετοποιημένες δομές 
ελεγχόμενες από μια χούφτα πλούσι-
ων επενδυτών και μεγαλοστελεχών. 
Ο κρατικός σοσιαλισμός εδραιώνει 
την οικονομική και πολιτική του εξου-
σία με τεράστιες καθετοποιημένες δο-
μές, ελεγχόμενες από μια χούφτα πο-
λιτικών και γραφειοκρατών.

Οι αυθεντικοί λαϊκιστές απέρρι-
πταν τόσο τον σοσιαλισμό όσο και τον 
καπιταλισμό ως αυταρχικές ιδεολο-
γίες. Προσπάθησαν να συνδυάσουν 
την ανάγκη της συλλογικής δρά-
σης με την ατομική ελευθερία. Ανα-
ζήτησαν τη μεγιστοποίηση της ισότη-
τας, φροντίζοντας για την εκτεταμέ-
νη διασπορά της ιδιωτικής περιουσί-
ας, όπως και για τον αυστηρό έλεγχο 
στη συγκέντρωση οικονομικής εξου-
σίας, έως και την εξάλειψή της. Υπήρ-
ξαν υποστηρικτές των μικρών ανε-

ξάρτητων παραγωγών: αγροτών, τε-
χνιτών, κατασκευαστών και γενικότε-
ρα των ιδιοκτητών μεσαίου μεγέθους, 
τοπικών, ανεξάρτητων επιχειρήσε-
ων. Στόχευαν στην επανατοπικοποίη-
ση της δημοκρατικής διακυβέρνησης 
στηριζόμενοι στην παράδοση του Τζέ-
φερσον για την αποκέντρωση. Η γνή-
σια ελεύθερη αγορά και η πραγματι-
κή δημοκρατία προϋποθέτει, σύμφω-
να με αυτούς, την ατομική οικονομική 
ασφάλεια των πολιτών ως ανεξάρτη-
των κατόχων παραγωγικών μέσων 
και την εξάσκηση τους σε μια μεστή 
νοήματος τοπική δημοκρατία.

Στους αυθεντικούς λαϊκιστές δεν 
ηγούνταν δημαγωγοί, όπως συμβαί-
νει στη σύγχρονη, απρόσωπη και μα-
ζική πολιτική των ημερών μας, αλλά 
ένα πλήθος ριζοσπαστών ακτιβιστών 
(όπως θα τους αποκαλούσαμε σήμε-
ρα), που επικεντρώνονταν σε ζητήμα-
τα κομβικά όσον αφορά την οικονομι-
κή και πολιτική ανεξαρτησία και κυρί-
ως τον έλεγχο και την αποκέντρωση 
της επιχειρηματικής εξουσίας (στην 
κυβέρνηση, την οικονομία, τις μετα-
φορές και την επικοινωνία). Υποστή-
ριζαν ένα δημόσιο τραπεζικό σύστη-
μα ως εργαλείο για την αναδιανομή 
κεφαλαίων σε ιδιώτες και μικρές επι-
χειρήσεις, επιτρέποντας την εύκολη 
πρόσβαση του κοινού σε χαμηλότο-
κα δάνεια.

Οι πολιτικοί που προσπαθούν να 
εκμεταλλευτούν τα λαϊκά συμφέρο-
ντα σήμερα δεν είναι πραγματικοί λα-
ϊκιστές. Είναι συνήθως αριστεροί κρα-
τιστές σοσιαλιστές (Μπέρνι Σάντερς), 
ή δεξιοί εταιρικοί καπιταλιστές (Ντό-
ναλντ Τραμπ). Ούτε ο σοσιαλισμός, 
ούτε ο καπιταλισμός μπορούν να πα-
ράσχουν μια οικονομία ανεξάρτητων 
ατόμων και την πολιτική ελευθερία 
που οραματίστηκαν οι πραγματικοί 
λαϊκιστές. Τα προβλήματα που ανα-
κίνησαν παραμένουν επίκαιρα. Ίσως 
είναι καιρός να πάρουμε στα σοβαρά 
και τις λύσεις που πρότειναν.

Πηγή: Counterpunch
μετάφραση: Σ.Σ

Επανεξετάζοντας τον 
λαϊκισμό
του Adrian Kuzminski

Κ 

άθε φορά που γίνεται αναφορά στη μεταναστευτική κρίση της 
Ελλάδας επισημαίνεται, πρώτα απ’ όλα, ο διχασμός της κοι-
νωνίας σε δύο στρατόπεδα: των «αντιπάλων» και των «υπο-
στηριχτών» της σύγχρονης μετανάστευσης των λαών. Η άπο-

ψη αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι στην Ελλάδα ακόμα δεν υπάρ-
χει κάποια αξιόπιστη και σε βάθος κοινωνιολογική-οικονομική έρευνα 
για το επίμαχο αυτό ζήτημα, που, δυστυχώς, έχει αφεθεί κυριολεκτικά 
στην τύχη του από την ελληνική κυβέρνηση και από τους «αρμόδιους» 
φορείς. Είναι όμως πράγματι έτσι με αυτόν τον κοινωνικό διχασμό ή πρό-
κειται για ένα πιο σύνθετο φαινόμενο; 

Σε άλλες χώρες τουλάχιστον το ψάχνουν, πριν να είναι πολύ αργά 
για την κοινωνική ειρήνη και συνοχή. Έρευνα στη Γερμανία (από το 
«Institut Ipsos» για λογαριασμό της φιλομεταναστευτικής οργάνωσης 
«More in Common») με τίτλο «Στάση για την εθνική ταυτότητα, τη μετα-
νάστευση και τους πρόσφυγες στη Γερμανία» δείχνει ότι στην πραγμα-
τικότητα η γερμανική κοινωνία δεν είναι διχασμένη, αλλά τεμαχισμέ-
νη σε πέντε βασικές ομάδες με περίπου ίσα ποσοστά: α) «Σκεπτικιστές 
αλλά με ανθρώπινες ευαισθησίες» 23%, β) «φιλελεύθεροι κοσμοπολί-
τες» 22%, γ) «οικονομικοί πραγματιστές» 20%, δ) «μετριοπαθείς αντί-
παλοι της μετανάστευσης» 18%, ε) «ριζικά αντίπαλοι της μετανάστευ-
σης» 17%).

Κι ενώ, ως συνήθως, τα δύο άκρα (κοσμοπολίτες και ριζικά αντίθετοι) 
που μονοπωλούν το ενδιαφέρον της πολιτικής και των ΜΜΕ, συγκε-
ντρώνουν αθροιστικά το 40%, άγνωστο παραμένει το υπόλοιπο «σιωπη-
ρό» 60% που αφορά το κοινωνικό κέντρο. Στην πολυπληθέστερη ομάδα 
(«Σκεπτικιστές αλλά με ανθρώπινες ευαισθησίες» 23%) περιλαμβάνο-
νται πολίτες που θέλουν να δοθεί βοήθεια σε ανθρώπους της προσφυ-
γιάς (πόλεμοι, δικτατορίες κλπ), όμως έχουν φόβους που βασίζονται 
στη δυνατότητα ενσωμάτωσης τέτοιων μεγάλων αριθμών μεταναστών – 
προσφύγων με τόσο διαφορετική κουλτούρα, αλλά και από το ενδεχόμε-
νο μελλοντικά να υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις για τη Γερμανία. Αυτή 
η ομάδα δεν πήρε καθόλου μέρος στον μέχρι τώρα τόσο έντονο διάλο-
γο για το μεταναστευτικό των τελευταίων ετών. Ανάλογα συμπεριφέρε-
ται και το 20% των «οικονομικών πραγματιστών», που για οικονομικούς 
λόγους βλέπουν θετικά τη μετανάστευση, όμως εκφράζουν την αντίθεσή 
τους στο γεγονός ότι οι μετανάστες-πρόσφυγες θέλουν να διατηρήσουν 
πάση θυσία την ταυτότητα και τις παραδόσεις τους στη χώρα υποδοχής. 
Αυτές οι δύο ομάδες αποτελούν το «διχασμένο κέντρο» μ’ ένα συνολικό 
ποσοστό 43% και δεν εντάσσονται σε κανένα από τα δύο άκρα και σίγου-
ρα κανείς δεν γνωρίζει ποια θέση θα πάρουν όταν τα πράγματα γίνουν 
ακόμα πιο σοβαρά. Ενδιαφέρον έχει πάντως ότι το αθροιστικό ποσοστό 
των δύο ομάδων (μετριοπαθείς και ριζικά αντίθετοι) που στέκονται επι-
κριτικά στη μεταναστευτική πολιτική της Μέρκελ ανέρχεται στο 37%.

Έτσι πάντως μπορεί να ερμηνευτεί τουλάχιστον γιατί μέσα σε λίγα χρό-
νια το «ξενοφοβικό» κόμμα «Alternative für Deutschland» βρίσκεται 
στο 17% και όπως όλα δείχνουν μπορεί σύντομα να γίνει «λαϊκό κόμ-
μα», υποκαθιστώντας τους Σοσιαλδημοκράτες, ενώ κάποιοι αναλυ-
τές εκτιμούν ότι στις αρχές της επόμενης δεκαετίας πιθανόν να είναι το 
πρώτο κόμμα στη Γερμανία (βλ. «Bittere Steingart-Prognose: 2021 ist 
AfD stärkste Partei, gefolgt von Union, dem großen Nichts und dann der 
SPD.»)     
Όσο για την Ελλάδα, μπορεί τα ποσοστά των πέντε βασικών ομάδων να 
μην είναι τα ίδια με αυτά της Γερμανίας, όμως κάτι ανάλογο πρέπει να 
συμβαίνει και με τον «τεμαχισμό» της ελληνικής κοινωνίας, που κά-
ποιοι επιδιώκουν να τη διχάζουν και στο μεταναστευτικό, χωρίς να λαμ-
βάνουν και σε αυτό το ζήτημα υπόψη τις σοβαρές ανησυχίες της πλειο-
ψηφίας του ελληνικού λαού.

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Μεταναστευτικοί 
μύθοι!

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ



            Αριθμός φύλλου 146      ΣΑΒΒΑΤΟ 8 Σεπτεμβρίου 201818

Η 

Ουκρανία βιώνει μια δη-
μογραφική καταστρο-
φή, κάτι που αναγνωρί-
ζει ακόμη και η κυβέρ-

νηση του Κιέβου. Όπως δήλωσε ο 
υπουργός Εξωτερικών Πάβελ Κλίμ-
κιν, ετησίως μεταναστεύουν περίπου 
ένα εκατομμύριο Ουκρανοί. […] Κα-
νείς δεν γνωρίζει, ποιος είναι ο ση-
μερινός πληθυσμός στη χώρα, μια 
και η τελευταία απογραφή πραγμα-
τοποιήθηκε το 2001. Τότε ο αριθμός 
των κατοίκων ήταν 48 εκατομμύρια, 
αλλά πέρυσι οι Ουκρανοί στατιστικο-
λόγοι εκτιμούσαν τον πληθυσμό στα 
42 εκατομμύρια. Ωστόσο, όταν διαλύ-
θηκε η ΕΣΣΔ, στο έδαφος της Δημο-
κρατίας της Ουκρανίας ζούσαν πάνω 
από 52 εκατομμύρια. Ώστε σε λίγο πα-
ραπάνω από ένα τέταρτο του αιώνα ο 
ουκρανικός πληθυσμός μειώθηκε 
κατά 10 εκατομμύρια;

Κι όμως, είναι ακόμη περισσότε-
ρα, διότι σε αυτά τα 42 υπολογίζονται 
και οι αυτονομημένες Λαϊκές Δημο-
κρατίες του Λουγκάνσκ και του Ντο-
νιέτσκ, άρα στην πραγματικότητα μι-
λάμε για κάτω από 40 εκατομμύρια. 
Ωστόσο, και αυτός ο αριθμός δεν εί-
ναι ακριβής. Διότι είναι πολύ περισ-
σότεροι όσοι έφυγαν στο εξωτερικό. 
Δεν μετανάστευσαν επισήμως, αλλά 
έφυγαν να βρουν εργασία ή ακόμη 
και μόνιμο τόπο κατοικίας. Και πόσοι 
είναι, μπορούμε μόνον να το υποθέ-
σουμε. Οι ειδικοί ανεβάζουν τον αριθ-
μό στα 5 εκατομμύρια, κάποιοι ακόμη 
και στα εφτά. Ως εκ τούτου, στην Ου-
κρανία ζουν 32-33 εκατομμύρια και 
φαίνεται ότι πλέον η χώρα υποχωρεί 
στη δεύτερη θέση των πιο πολυπλη-
θών πρώην σοβιετικών δημοκρατι-
ών μετά τη Ρωσία, αφού το Ουζμπεκι-
στάν έχει μεγαλύτερο πληθυσμό.

Ο επικεφαλής του υπουργείου 
Εξωτερικών Πάβελ Κλίμκιν δήλωσε 
την Τρίτη (4.9): «Βιώνουμε μια κα-
ταστροφική κατάσταση. Σχεδόν ένα 
εκατομμύριο Ουκρανοί φεύγουν σε 
ετήσια βάση. Θεωρούμε ότι, δυστυ-
χώς, αυτή η αρνητική κατάσταση θα 
διατηρηθεί και το επόμενο διάστη-
μα». Σύμφωνα με τον Κλίμκιν, όπως 
δείχνουν τα πρόσφατα στοιχεία, μό-
νον στην Πολωνία ζουν 1,4 εκατομ-
μύρια Ουκρανοί. 

Αυτή τη φορά ο υπουργός δεν 

ανέφερε τον αριθμό όσων ζουν στη 
Ρωσία και είναι Ουκρανοί πολίτες, 
αλλά την άνοιξη είχε μιλήσει για 3 
εκατομμύρια. Και, βεβαίως, δεν ζει 
μόνον ένα εκατομμύριο στην Ευρώ-
πη, καθώς μόνον το 2015 ο αριθμός 
των Ουκρανών που για πρώτη φορά 
πήραν άδεια προσωρινής διαμονής 
στην Ε.Ε. έφθασε τις 500.000. Υπάρ-
χουν ακόμη και ο Καναδάς και οι 
ΗΠΑ, όπου εκεί οπωσδήποτε τα μεγέ-
θη είναι πολύ μικρότερα.

Σε γενικές γραμμές η Ουκρανία 
αποψιλώνεται πληθυσμιακά, καθώς, 
και ένα σημαντικό τμήμα των μετα-
ναστών που έχουν μετακινηθεί ακό-
μη και στην Πολωνία, επιδιώκει στα-
διακά να γαντζωθεί εκεί, να αποκτή-
σει άδεια παραμονής ή υπηκοότη-
τα και να μεταφέρει την οικογένειά 
του. Αυτή η διαδικασία με τη σημερι-
νή πολιτική-οικονομική κατάσταση 
της χώρας δεν πρόκειται να σταματή-
σει. Αποβιομηχάνιση, απώλεια θέσε-
ων εργασίας, μετατροπή της χώρας 
σε αγροτικό παράρτημα και προμη-
θεύτρια φθηνής εργατικής δύναμης 
για την Ευρώπη οδηγούν στην έξο-
δο εκατομμύρια κατοίκων της Ου-
κρανίας προς αναζήτηση εργασίας. 
Επιπλέον, παρατηρείται και γήρανση 
του πληθυσμού, καθώς οι γεννήσεις 
πέφτουν ραγδαία και βρίσκονται στο 
μισό του αριθμού των θανάτων ετη-
σίως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΗΕ, 
το 2050 ο πληθυσμός της Ουκρανί-
ας θα μειωθεί έως 36 εκατομμύρια, 
αλλά αυτό μαζί με την Κριμαία και το 
Ντονμπάς, δηλαδή στην ουσία κάτω 
από 30 εκατομμύρια. 

Όμως, αυτές είναι οι πλέον αισι-
όδοξες εκτιμήσεις, διότι ο ΟΗΕ βασί-
ζεται μόνον στην πτώση της γεννήσε-
ων και δεν λαμβάνει υπ’ όψιν την αύ-
ξηση της μετανάστευσης. Άλλοι, λοι-
πόν, δημογράφοι προβλέπουν τα 30 
εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ωστό-
σο, το σημαντικότερο δεν είναι αυ-
τές οι προγνώσεις, αλλά τελικά πό-
σοι θα είναι όσοι πραγματικά θα ζουν 
στο έδαφος της Ουκρανίας. Αν από τα 
30 εκατομμύρια τα 10 θα βρίσκονται 
πρακτικά μόνιμα στο εξωτερικό, ως 
προσωρινοί εργαζόμενοι ή μόνιμοι 
μετανάστες, τότε για ποια χώρα θα μι-
λάμε; 

Η δημογραφική 
κατάρρευση 
της Ουκρανίας

του Πιοτρ Ακόπωφ  Πηγή: vz.ru (απόσπασμα)

Μ 

ετά το σκάνδα-
λο Cambridge 
Analytica με την 
παράτυπη χρή-
ση προσωπι-

κών δεδομένων εκατομμυρίων 
χρηστών του Facebook, η εται-
ρεία φαίνεται να εμπλέκεται σε 
μία παραπλήσια υπόθεση με ια-
τρικής φύσεως δεδομένα αυτή 
τη φορά. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ του CNBC, γιατρός που εκ-
προσωπούσε το Facebook βρι-
σκόταν σε προχωρημένες συ-
νομιλίες με μεγάλα νοσοκομεία 
των ΗΠΑ και με το Αμερικάνικο 
Κολέγιο Καρδιολόγων ζητώντας 
μη ταυτοποιημένα ιατρικά δεδο-
μένα. Ο στόχος ήταν να συνδυ-
αστούν με τη βάση δεδομένων 
που είχε το Facebook από τους 
χρήστες του και μέσω μιας δια-
δικασίας που λέγεται «hashing» 
να ταυτοποιηθούν και να ομογε-
νοποιηθούν ανά χρήστη. 

Σύμφωνα με το  Facebook, 
o σκοπός αυτής της ερευνητι-
κής προσπάθειας ήταν η βελτί-
ωση των υπηρεσιών υγείας σε 
ασθενείς με καρδιαγγειακές πα-
θήσεις, ώστε να αναγνωριστούν 
έγκαιρα οι θεραπευτικές τους 
ανάγκες για να καλυφθούν από 
το σύστημα υγείας. Η αναγνώρι-
ση των αναγκών αυτών βέβαια 
θα γινόταν ερήμην του ασθε-
νούς, χωρίς να έχει συναινέσει 
σε κάτι τέτοιο. Άπαξ όμως και 
επιτυγχάνονταν, στη συνέχεια τα 
ταυτοποιημένα δεδομένα δυνη-
τικά θα μπορούσαν να χρησιμο-
ποιηθούν και για άλλες χρήσεις: 
από ειδικές διαφημίσεις για ια-
τρικές υπηρεσίες και προϊόντα, 
μέχρι τη στοχευμένη προώθη-

ση επικοινωνιακού υλικού (κο-
ντολογίς, εξατομικευμένη προ-
παγάνδα) για περι-ιατρικά ζητή-
ματα, αναλόγως των προτεραι-
οτήτων που θα θέσουν οι προ-
γραμματιστές του Facebook.  
Φανταστείτε για παράδειγμα να 
προωθείται ως «ορθολογική» 
επιλογή η έκτρωση για εγκυμο-
σύνες σε συγκεκριμένες πλη-
θυσμιακές ομάδες, ή η υποβο-
ηθούμενη αυτοκτονία σε ασθε-
νείς τελικού σταδίου. Το επικοι-
νωνιακό υλικό θα επιλέγεται με 
βάση την προσωπικότητα του 
«χρήστη», με στόχο τη μεγιστο-
ποίηση της πιθανότητας να υιο-
θετήσει την επιλογή που κάποιοι 
επέλεξαν εν αγνοία του ως «ορ-
θολογικότερη» - έχοντας παράλ-
ληλα την ψευδαίσθηση ότι επέ-
λεξε «ελεύθερα». Η παρούσα 
προσπάθεια συλλογής και δια-
σταύρωσης των δεδομένων, φυ-
σικά, έγινε με την πρόφαση ενός 
«καλού» σκοπού, ωστόσο τίπο-
τε δεν εμποδίζει αυτό να αλλάξει 
στο μέλλον.

Κρίσιμο στοιχείο αποτελεί το 
γεγονός ότι το νομικό καθεστώς 
στις ΗΠΑ είναι ασαφές. Οι καθη-
γητές Νομικής G. Cohen και M. 
Mello, από το Χάρβαρντ και το 
Στάνφορν αντίστοιχα, εξέφρασαν 
σχετικές ανησυχίες σε πρόσφατο 
άρθρο στο έγκυρο ιατρικό περι-
οδικό JAMA της Αμερ. Ιατρικής 
Ένωσης. Η διαχείριση των ιατρι-
κών πληροφοριών ρυθμιζόταν 
κυρίως από τον νόμο που είναι 
γνωστός ως HIPAA και ο οποί-
ος φαίνεται ότι ικανοποιούσε τις 
ανάγκες των ασθενών για έλεγ-
χο των ιατρικών πληροφοριών 
τους, ενώ παράλληλα επέτρεπε 

τη χρήση τους, εφόσον ήταν μη 
ταυτοποιήσιμες, για ερευνητι-
κούς σκοπούς, απαγορεύοντας 
αυστηρώς κάθε προσπάθεια 
ταυτοποίησης. Ωστόσο, ο νόμος 
δεν ρυθμίζει το πλαίσιο διαχείρι-
σης των «ιατρικών» δεδομένων 
από όλους, αλλά μόνο από συ-
γκεκριμένους οργανισμούς (νο-
σοκομεία, πανεπιστήμια, φαρ-
μακευτικές κ.λπ.), αφήνοντας 
εκτός πλαισίου εταιρείες όπως 
το Facebook.

Οι μεγαεταιρείες των Μέσων 
Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), 
όπως το Facebook, το Twitter ή 
το YouTube, δεν θα πρέπει να 
θεωρούνται πολιτικά ουδέτερες. 
Αποτελούν κρίσιμο εξάρτημα 
του μηχανισμού που προωθεί 
τον ανθρωπότυπο του αιωνίως 
ανέστιου τεχνονομάδα του 21ού 
αιώνα χωρίς πολιτισμικό ρίζω-
μα και ιστορική μνήμη. Έχο-
ντας αφεθεί ανεξέλεγκτες στους 
(ανύπαρκτους) μηχανισμούς της 
«ελεύθερης» αγοράς έχουν απο-
κτήσει δυσανάλογα μεγάλη πο-
λιτική δύναμη, επιδιώκοντας τη 
δημιουργία τετελεσμένων όπως 
έγινε με την προσπάθεια επέ-
κτασης στα ευαίσθητα ιατρικά 
δεδομένα. Μπορεί η απόπειρα 
αυτή να διακόπηκε εξαιτίας της 
Cambridge Analytica, σύντομα 
όμως θα επαναληφθεί με άλλη 
πρόφαση. Είναι επομένως επιτα-
κτική η ανάγκη να ρυθμιστεί με 
τρόπο σαφή και αποτελεσματι-
κό η ηγεμονία τους, προτού με-
ταφραστεί σε εκλεπτυσμένη και 
μαζική χειραγώγηση συνειδή-
σεων.

Δείμος

Το Facebook προσπαθεί 
να ελέγξει τα ιατρικά δεδομένα

Οι μεγα-εταιρείες των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως πολιτικά 
«ουδέτερες». Έχοντας αφεθεί ανεξέλεγκτες στους (ανύπαρκτους) μηχανισμούς της «ελεύθερης» 
Αγοράς έχουν αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλη πολιτική δύναμη...

     ΔΙΕΘΝΗ
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Ο 
τηλέμαχος Νταλάκας 
γεννήθηκε στο Αδραμύττι-
ον, στο βάθος του ομώνυ-
μου κόλπου της επαρχί-

ας Μπαλίκεσιρ, περί τα 1895. Σε ηλι-
κία 20 ετών… «μετακινήθηκε» οικογε-
νειακώς, μαζί με άλλους ομοεθνείς του, 
απέναντι στη νήσο Λέσβο, ενώ θρυλεί-
ται ότι συμμετείχε και στη Μικρασια-
τική Εκστρατεία, ως λοχίας. Στη συνέ-
χεια, αφού πληγώθηκε βαρέως από τα 
πεπυρωμένα βέλη ενός ανεκπλήρω-
του (ίσως μηδέποτε εκπεφρασμένου;) 
έρωτος, κατέφθασε στο λιμάνι του Πει-
ραιά το 1925, προς αναζήτηση «μιας 
καλύτερης τύχης» (και αναγνώρισης). 
Εν Αθήναις, υιοθέτησε το ονοματεπώ-
νυμο Αρμάνδος Δελαπατρίδης και 
ίδρυσε το κόμμα των Κυανολεύκων, 
ενώ κυκλοφορούσε πάντα καλοντυμέ-
νος, με φράκο, ημίψηλο καπέλο και μο-
νόκλ. Εκφωνούσε με στόμφο πολιτικές 
ομιλίες, προκαλώντας παραλήρημα εν-
θουσιασμού στους αργόσχολους θα-
μώνες των καφενέδων, αλλά και στην 
«υψηλή κοινωνία» του κλεινού Άστεως. 
Ως «εκλογική περιφέρειά» του μπορεί 
να θεωρηθεί η ευρύτερη περιοχή της 
Πλατείας Συντάγματος, ενώ τα «κεντρι-
κά γραφεία» βρίσκονταν στο περίφημο 
καφενείο του Ζαχαράτου. Σε κατά και-
ρούς «προγραμματικές δηλώσεις» του 
είχε διατυπώσει τη δέσμευση ότι: «Θα 
βγάλω τα συρματοπλέγματα από το 
Δαφνί και θα τα βάλω στα ελληνικά σύ-
νορα, καθότι είναι αδιανόητο να υπάρ-
χουν Έλληνες διαβιούντες εκτός φρενο-
κομείου». 

Ίσως, το πολιτικό «ειδικό βάρος» 
του να μεγιστοποιήθηκε όταν ο δικτά-
τορας Θεόδωρος Πάγκαλος τον συμπε-
ριέλαβε στους «ανισόρροπους που δια-
τείνονται ότι ηγούνται κομμάτων».

Υπογραμμίζεται ότι πέραν της πολι-
τικής είχε και ένα δίδυμο πάθος, τη λο-
γοτεχνία. Κορυφαίο (αν και ανολοκλή-
ρωτο) έργο του υπήρξε το «Η κοινωνία 
γελά». Η κλοπή των ανέκδοτων χειρο-
γράφων από κακεντρεχείς «ψηφοφό-
ρους» του υπήρξε ένα χτύπημα που 
βάθυνε ακόμα περισσότερο τα εσωτε-
ρικά ρήγματα στην ψυχή του συμπα-
θούς Προέδρου των «Κυανολεύκων».

Συν τω χρόνω όμως, η εμβληματι-
κή φιγούρα άρχισε να ξεθωριάζει. Στη 
δεκαετία του 1930 νοσηλεύτηκε στο 
ψυχιατρείο, όπου παρέμεινε τα δύσκο-
λα  χρόνια της Κατοχής. Μετεμφυλια-
κά, δυστυχώς, η μεσοπολεμική αστική 

λεπτότητα του «δελαπατριδείου» ακρο-
ατηρίου είχε δώσει τη θέση της σε χον-
δροειδείς απρέπειες και χυδαιότητες, 
τις οποίες ανεχόταν με καρτερικότητα ο 
Αρμάνδος.

Απεβίωσε την 1η Ιουνίου 1960, η 
κηδεία του έγινε δημοσία δαπάνη, ενώ 
οι αρθρογράφοι της εποχής  αναφέρ-
θηκαν στον εκδημήσαντα με τρυφερή 
και νοσταλγική διάθεση (βλ. «Ψηφίδες 
Ιστορίας», Πέτρος Παπαπολυβίου, εκ-
δόσεις ΡΙΖΕΣ, Λευκωσία 2017).

Μ έρες σαν κι αυτές, με τον 
ανασχηματισμό προ των 
πυλών (ante portas) και 
τη διαρκή εκλογολογία 

εντός των τειχών (intra muros), εμφανί-
ζονται ανάμεσά μας –με ύφος εντόνως 
παιγνιώδες και σαρκαστικόν !– οι αμί-
λητες σκιές κάποιων γραφικών τύπων 
της παλιάς Αθήνας. Μπροστά στην πλέ-
ον αναγνωρίσιμη από αυτές τις φυσιο-
γνωμίες της παραπολιτικής νεοελληνι-
κής ιστορίας στεκόμαστε αμήχανα… Ο 
δικαιωμένος Τηλέμαχος από το Αδρα-
μύττι δεν καταδέχεται καν να μας κου-
νήσει το δάκτυλο. Δεν επιθυμεί να γευ-
θεί το κρύο φαγητό της εκδίκησης… Τα 
τελευταία αρκετά χρόνια, η σφοδρή δι-
ολίσθηση των πολιτικών ηθών, λόγων 
και έργων δεν μας αφήνει περιθώρια 
απολογίας. Είναι πλέον προφανές ότι 
οφείλουμε να αμφιβάλλουμε για το αν 
ο Νταλάκας ήταν όντως ανισόρροπος, 
ή αν απλώς  «παρουσίαζε σωστά εν τη 
ουσία τα πράγματα με ανισόρροπον 
μορφήν»… 

του Ιωάννη Μ. Μιχαλακόπουλου

Δελαπατρίδης
Reloaded;

Η «Ολική Επαναφορά» του Αρμάνδου…

Σ 

ύμφωνα με την 
ελληνορθόδοξη 
λαϊκή παράδοση, 
τα Συναξάρια και τα 

Εορτολόγια ο Κασσιανός είναι 
«επισήμως» ο αδικημένος 
άγιός μας, καθότι η μνήμη του 
τιμάται μια φορά κάθε τέσσερα 
χρόνια, στις 29 Φεβρουαρίου… 
Αυτή η δυσμενής «δίσεκτη 
περιοδικότητα» του 
επιβλήθηκε στο ποινολόγιο 
του Παραδείσου λόγω του ότι 
ήταν «άτακτος» και διέσπειρε 
«καινά δαιμόνια» κατά την 
εκεί διαμονή και (ανατρεπτική) 
δράση του. Ο σεβαστός κι 
αγαπητός καθηγητής Ιστορίας 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
κ. Πέτρος Παπαπολυβίου, 
μας ενημερώνει ότι, στη 
νεοελληνική γραμματεία, ο 
Γεώργιος Βιζυηνός (1884) 
και ο Χρήστος Χριστοβασίλης 
(1903) αναφέρονται στη 
συγκεκριμένη τιμωρία. 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ έχει το γεγονός 
ότι η μόνη ελληνική εκκλησία 
αφιερωμένη στον Άγιο Κασσιανό 
βρίσκεται στην –γεμάτη 
συμβολισμούς– Παλιά Πόλη 
της Λευκωσίας, στην περιοχή 
του Τακτακαλά… Για τους μη 
γνωρίζοντες, τονίζεται ότι το εν 
λόγω ακρότατο σημείο βρίσκεται 
στις ελεύθερες περιοχές 
(πλησίον της ιστορικής Παναγίας 
Χρυσαλινιώτισσας), ακριβώς 
δίπλα στην Πράσινη Γραμμή που 
ακόμα χωρίζει την ευρωπαϊκή 
πρωτεύουσα της Κύπρου στα 
δύο. Έτσι, βαδίζοντας μέσα στα 
παραπονεμένα και λαλίστατα 
σοκάκια, ακούοντας τα χαμηλά 
βλέμματα των ηλικιωμένων 
στον καφενέ αφουγκράζεσαι 
την απόκοσμη ηχώ της ιστορίας 
του τόπου και των ανθρώπων. 
Σαν γνώριμος από καιρό, 
διακατέχεσαι από μια υπέρλογη 
αίσθηση βαθέως βιώματος 
καταστάσεων μηδέποτε 

βιωμένων από εσένα τον ίδιον. 
Εικόνες οικείες άλλων καιρών 
σε παρασύρουν. Νομίζεις 
ότι κόσμος συρρέει από 
παντού σεμνά, ταπεινά και με 
ελαφριά περπατησιά  υπό τους 
γλυκερούς Ήχους της Μεγάλης 
Εβδομάδας. Ο Ηλίας και η 
Μερόπη συζητάνε χαμηλόφωνα 
μέσα στες μπουκαμβίλιες και 
στ’ αυγουστιάτικα γιασεμιά 
διά την πρόοδον των τέκνων 
τους… Στο περίφημο σχολείο 
της γειτονιάς, δεκάδες παιδικά 
χαμόγελα προκαλούν αμηχανία 
στον πανδαμάτορα (;) χρόνο. 
Τα εύρωστα αγιορείτικα 
βασιλικά, με την κορμοστασιά 
και την ευωδία τους, θαρρείς 
ανθίστανται στην ημισέληνο που 
ρίχνει βαριά τη σκιά της, εκεί 
στου δρόμου την άκρη.

ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ, με την ευκαιρία 
επαγγελματικού ταξιδιού 
στην Νήσο του Ευαγόρα, 

επισκεφθήκαμε αυτό τον χώρο 
της πυκνής σημειολογίας 
(σημειωτικής). Ο «αδικημένος» 
Άγ. Κασσιανός της Κύπρου, από 
κοσμοπολίτης πρωτευουσιάνος 
κατέληξε Ακρίτας. Ανοίγοντας 
τα παράθυρα της εκκλησίας, 
η περιρρέουσα αύρα του 
προσφυγικού πόνου και νόστου 
αναμειγνύεται με το θυμίαμα 
ελπίδος… 

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ πλέον στην 
καρδιά του καλοκαιριού. 
«Αποφράδες ημέρες» και 
«θλιβερές επέτειοι» βρίσκονται 
γαντζωμένες στα ημερολόγια 
της μνήμης. Οι αμείλικτοι 
συνειρμοί των αναπάντητων 
«γιατί;» ακόμα στοιχειώνουν 
και την τελευταία σπιθαμή 
ελεύθερης σκέψης που μας 
έχει (;) απομείνει…

Ιωάννης Μ. Μιχαλακόπουλος

Ο Άγιος Κασσιανός 
της Λευκωσίας

Ο δίκλιτος Ιερός Ναός του Αγ. Κασσιανού δίπλα στην πράσινη γραμμή
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Ο 

Ρόδης Ρούφος 
έγραψε ένα πολι-
τικό μυθιστόρη-
μα που έχει έντο-
να αυτοβιογραφικά 

στοιχεία, αφού ακολουθεί τη δική 
του πορεία ως φοιτητής στη διάρ-
κεια της κατοχής και στη συνέχεια 
ως αντάρτης του ΕΔΕΣ. Είναι αφι-
ερωμένο σε μια χαρισματική φυ-
σιογνωμία του φοιτητικού κινήμα-
τος κατά τη διάρκεια της κατοχής, 
τον Κίτσο Μαλτέζο Μακρυγιάν-
νη (απόγονο του στρατηγού Μα-
κρυγιάννη), που δολοφονήθηκε 
από την ΟΠΛΑ. Γι’ αυτόν έγραψε 
ο θεόφιλος Φραγκόπουλος την 
«Τειχομαχία» (αδελφικός φίλος του 
Ρόδη Ρούφου που ακολούθησαν 
πανομοιότυπη πορεία από τη Νο-
μική και τις φοιτητικές οργανώσεις, 
στον ΕΔΕΣ, στρατευμένοι κατόπιν 
κατά της απριλιανής δικτατορίας 
προσέγγισαν από αυτό τον δρόμο 
την αριστερή διανόηση), ενώ σχε-
τικά πρόσφατα ο Πέτρος Μακρής 
Στάικος προσπάθησε να φωτίσει 
τις συνθήκες και τους αυτουργούς 
της δολοφονίας του. 

Το πρώτο μέρος του έργου εκ-
δόθηκε το 1954, λίγα χρόνια μετά 
τη λήξη του εμφυλίου και ήταν εύ-
λογο να προκαλέσει την οργή της 
αριστεράς. Διότι αφενός ήταν στρα-

τευμένο πολιτικά, αφετέρου περι-
έγραφε δίχως περιστροφές τα συ-
ναισθήματα που κυριαρχούσαν 
στον χώρο του κέντρου και της δε-
ξιάς ακριβώς μετά τη λήξη του εμ-
φυλίου. Οι θερμοκρασίες είναι πιο 
υψηλές, τα συναισθήματα πιο έντο-
να από αυτά που ζουν οι ήρωες της 
φοιτητικής συντροφιάς που περι-
γράφει ο Γ. θεοτοκάς στην μεσο-
πολεμική «Αργώ».

Ο Ρ. Ρούφος ανήκε σε αντιστα-
σιακές φοιτητικές οργανώσεις των 
πανεπιστημιακών σχολών, που 
συμμετείχαν μεταξύ άλλων ο Σά-
κης Πεπονής και ο Β. Φίλιας. Οι 
αψιμαχίες μεταξύ των διαφόρων 
οργανώσεων εξελίχθηκαν σε ένο-
πλα επεισόδια που λίγο απείχαν 
από τον εμφύλιο πόλεμο, κάτω από 
τη μύτη των κατοχικών δυνάμεων, 
που επωφελούνταν από την κατά-
σταση αυτή. Είναι θαύμα που δια-
σώθηκαν προσωπικότητες της τότε 
αριστεράς, που διακρίθηκαν αργό-
τερα, όπως για παράδειγμα ο Ιάνης 
Ξενάκης, ο Μιχάλης Κατσαρός, ο 
Κ. Αξελός, ο Κ. Καστοριάδης, ο Μ. 
Χατζηδάκις, ο Μ. Θεοδωράκης. Ο 
Ν. Καραπιδάκης θεωρεί ως ση-
μαντικότερο πλεονέκτημα του έρ-
γου πως αποτελεί μια σημαντική 
μαρτυρία για την ιστορία της κατο-
χής, την αντίσταση της αστικής τά-

ξης, ώστε «να καταλάβουμε την 
ποικιλία των συμπεριφορών που 
αναπτύχθηκαν αυτή την περίοδο» 
(σελ.774). 

Θεωρώ ως αρετή του έργου την 
περιγραφική δύναμη που διαθέτει. 
Μας δίνει την εικόνα μιας νεολαί-
ας –όχι αστικής με την αυστηρή της 
σημασία, αλλά ευκατάστατης–, που 
μπορεί να επικοινωνεί σε αρκε-
τό βαθμό με την ευρωπαϊκή κουλ-
τούρα, κάνει πάρτι, πηγαίνει εκδρο-
μές, ακούει κυρίως κλασική μουσι-
κή, θέλει να ζήσει μια κανονική ει-
ρηνική ζωή, αλλά την παρασύρουν 
γεγονότα που είναι δυνατότερα από 
αυτή. Οι συμπεριφορές όχι αρκε-
τά συνηθισμένες σε μια εποχή που 
η φτώχεια είναι ο κανόνας προκά-
λεσαν την οργή της αριστερής κρι-
τικής (Δ. Ραυτόπουλος, Κ. Πορφύ-
ρης), που του επιτέθηκε από την 
Αυγή και την Επιθεώρηση Τέχνης. 
Βεβαίως η εισαγωγή στη χώρα, κυ-
ρίως μετά τη δεκαετία του’ 70, των 
χαρακτηριστικών της καταναλωτι-
κής κοινωνίας (το αυτοκίνητο γενι-
κεύεται, οι νεανικές συντροφιές, τα 
πάρτι είναι ο κανόνας, η εισβολή 
της μαζικής κουλτούρας πιο έντο-
νη) προκάλεσε σταδιακά την γενί-
κευση συμπεριφορών που στο πα-
ρελθόν περιορίζονταν στα πιο ευ-
κατάστατα στρώματα. Οι νέοι που 

μας περιγράφει ο Ρ. Ρούφος έχουν 
κάποια από την οπτική που μετέ-
δωσαν κυρίως τα κείμενα του Τσά-
τσου και του Π. Κανελλόπουλου, 
ενώ οι αναφορές σε έναν αριστε-
ρής απόχρωσης πλατωνισμό θυ-
μίζει τον Κ. Δεσποτόπουλο. Όμως 
απουσιάζει ο προβληματισμός της 
γενιάς του ’30, η εμμονή στο δημο-
τικό τραγούδι ή στο ρεμπέτικο. Το 
τελευταίο θα το ανακαλύψει προς το 
τέλος του αντάρτικου, λίγο μετά την 
απελευθέρωση, όπου μια αντρι-
κή αποκλειστικά παρέα θα εκτο-
νωθεί χορεύοντας ζεϊμπέκικο.  Η 
γενιά αυτή τελικά μοιάζει περισ-
σότερο εκστασιασμένη από τις δι-
άφορες εκδοχές του ευρωπαϊκού 
πολιτισμού. Η δολοφονία του Κί-
τσου Μαλτέζου Μακρυγιάννη, που 
εγκατέλειψε την αριστερή ιδεολο-
γία προς περισσότερο προσωπικές 
αναζητήσεις, προκάλεσε την πρόω-
ρη ωρίμανσή της.

Εντυπωσιακή είναι η καταγρα-
φή πολλών γεγονότων της εποχής, 
όπως η δολοφονία από τους Γερ-
μανούς των περισσότερων μελών 
της κεντρώας ΠΕΑΝ μετά την ανα-
τίναξη της δωσιλογικής ΕΣΠΟ. Επί-
σης περιγράφει την οικογένεια Πα-
παγεωργίου, που είχε μετατρέψει 
το σπίτι της στο Παγκράτι σε στρα-
τώνα, αναλωνόταν σε συγκρούσεις 
με το ΕΑΜ της περιοχής μέχρι την 
πλήρη εξόντωσή της από αυτό.

Ο Ρούφος ούτε εξιδανικεύει, 
ούτε δαιμονοποιεί: θύτες και θύμα-
τα εναλλάσσονται. Όπως θρηνεί τον 
φίλο του Μαλτέζο, έτσι περιγράφει 
το τραγικό γεγονός όπου τα Τάγμα-
τα Ασφαλείας σκότωσαν πραγματι-
κά στο ξύλο ένα Αρμένη κομμουνι-
στή από το Δουργούτι που δεν κα-
τέδιδε τους συντρόφους του. Αλλά 
και ένα συμφοιτητή κομμουνιστή 
που λεγόταν Γιαννόπουλος τον 
πλησιάζει με αισθήματα φιλίας και 

τον κλαίει με πόνο όταν πεθαίνει 
κατά τον εμφύλιο. Η συμμετοχή στο 
αντάρτικο ήταν μια εμπειρία εξαι-
ρετικά επώδυνη για τον συγγρα-
φέα, αλλά και αποκαλυπτική της 
αγροτικής Ελλάδας. Όμως αποδει-
κνύεται ότι η γενιά αυτή, ένθεν, και 
ένθεν σμιλεύθηκε μέσα στο καμί-
νι του πολέμου, δεν ήταν η διανόη-
ση του γραφείου, κράτησε την πένα 
και το όπλο, έγραψε με τις τραυμα-
τικές εμπειρίες της, με το αίμα της.

Ο Μιχαήλ, δηλαδή ο Κίτσος 
Μαλτέζος Μακρυγιάννης, λέει σε 
ένα σημείο: «“Να σώσουμε το όνει-
ρομ..”, είπε εκείνο το βράδυ ο Μι-
χαήλ. Και τ’ όνειρο ήταν όλη η 
ομορφιά του κόσμου, του κόσμου 
που έφευγε, και κάθε καινούρ-
γιου. Ήταν ό,τι καλύτερο έμενε, ό,τι 
άφθαρτο από χιλιάδες χρόνια πί-
στη και φως κι έρωτα και αγωνία» 
(σελ.131). 

Ο Ρόδης Ρούφος τελικά προ-
σπαθεί να απωθήσει τον εφιάλτη 
που έζησε η γενιά του, τον φοβε-
ρό εμφύλιο, προσπαθεί να δείξει 
τι έχασαν και τι οφείλουν να κερ-
δίσουν στα ειρηνικά χρόνια που 
θα ακολουθήσουν, καθώς γρά-
φει: «Τούτο το φως είναι δικό μας, 
κι ο ουρανός, κι η θάλασσα, και τα 
όμορφα κορμιά, κι είν’ όλα μέσα 
στο πένθιμο εμβατήριο. Εκεί στα τε-
λευταία πρόθυρα, ο ανώνυμος Αρ-
μένης κομμουνιστής γίνεται αδερ-
φός μας όσο κι ο Μιχαήλ. Κάθε θά-
νατος είναι μια διπλή εγκατάλειψη... 
“Κύριε”, σκέφτηκε ο Δίων με μισό-
κλειστα μάτια, “δώσε μου να μην 
ξεχάσω ποτέ αυτά τα δύο πράγμα-
τα: το φτωχόν Αρμένη που πέθανε 
βουβός για την πίστη του, και τού-
τη τη γυναίκα που σήμερα ξεπέρα-
σε για χάρη μου το σώμα της και με 
βοήθησε να ξεπεράσω το δικό μου 
και να φτάσουμε μαζί, για λίγο, στη 
δική σου όχθη”»...

Ο Ρόδης Ρούφος προσπαθεί 

να απωθήσει τον εφιάλτη 

που έζησε η γενιά του, τον 

φοβερό εμφύλιο. Προσπαθεί 

να δείξει τι έχασαν και τι 

οφείλουν να κερδίσουν 

στα ειρηνικά χρόνια που θα 

ακολουθήσουν,

 η συμμετοχή στο αντάρτικο ήταν μια εμπειρία εξαιρετικά 

επώδυνη για τον συγγραφέα αλλά και αποκαλυπτική της 

αγροτικής  τότε Ελλάδας. Όμως αποδεικνύεται ότι η γενιά 

αυτή, ένθεν και ένθεν, σμιλεύθηκε μέσα στο καμίνι του 

πολέμου, κράτησε την πένα και το όπλο, έγραψε με τις 

τραυματικές εμπειρίες της, με το αίμα της...

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

Ρόδης Ρούφος

Χρονικό μιας σταυροφορίας
Βιβλιοπωλείο της Εστίας, Αθήνα 2015
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Τ 

ον Νοέμβρη του 1953 το 
θερμό επεισόδιο του πο-
λέμου της Κορέας έχει 
τελειώσει με ισοπαλία 
μετά από τρία χρόνια 

σκληρών μαχών και η αντιπαράθεση 
μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ έχει επανέλ-
θει στην ψυχροπολεμική της κανο-
νικότητα. Στην εξοχή του Μέρυλαντ η 
CIA διεξάγει το εξαμηνιαίο συνέδριο 
αξιολόγησης και απολογισμού δρά-
σης της υπηρεσίας σε ένα πολυτελές 
θέρετρο διακοπών στο οποίο συμμε-
τέχουν επιστημονικοί συνεργάτες, 
αναλυτές και πράκτορες διαφόρων 
ειδικοτήτων. Τη δεύτερη ημέρα του 
συνεδρίου, σε μία αίθουσα του ξενο-
δοχείου είναι συγκεντρωμένοι καμιά 
δεκαριά επιστήμονες που εργάζο-
νται υπό την εποπτεία του επικεφα-
λής προγράμματος της υπηρεσίας, 
Σίντνεϋ Γκότφριντ. Ο Γκότφριντ ανοί-
γει ένα μπουκάλι Κουαντρώ και προ-
σφέρει από ένα γεμάτο ποτήρι στους 
παριστάμενους. Αφού το μπουκάλι 
αδειάσει, θα τους ανακοινώσει ότι 
το λικέρ ήταν εμποτισμένο με γεν-
ναία δόση LSD και θα τους καλέσει 
να χαλαρώσουν και να απολαύσουν 
το ακούσιο ψυχεδελικό τους ταξίδι. 

Παρά το γεγονός ότι εκείνο το 
βράδυ δεν σημειώθηκε κάποιο ιδι-
αίτερο γεγονός, τις επόμενες ημέρες 
φάνηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με 
τον ερευνητή Φρανκ Όλσον. Ενώ το 
βράδυ της χορήγησης του LSD ήταν 
ομιλητικός και πρόσχαρος, την επο-
μένη εμφανίστηκε απότομος κι ευε-
ρέθιστος, μετά έπεσε σε βαριά κατά-
θλιψη, παραιτήθηκε από τη θέση του 
καταγγέλλοντας τις πρακτικές της 
CIA και πριν κλείσει ο μήνας πήδη-
ξε από τον δέκατο όροφο ενός ξενο-
δοχείου της Ουάσιγκτον και σκοτώ-
θηκε. Η οικογένειά του, αλλά και ο 
ιατροδικαστής που εξέτασε τη σορό 
του μετά από εκταφή το 1994, επιμέ-
νουν πως ο θάνατος του Όλσον ήταν 
ανθρωποκτονία από πρόθεση. Εννο-
είται ότι τo 1953 ο θάνατός του απο-
σιωπήθηκε και αποδόθηκε σε αυτο-
κτονία. 

Όπως κι αν έχουν τα πράγμα-
τα, ο Τζον ΜακΛάφλιν, πρώην υπο-
διευθυντής της CIA από το 2000 ως 
το 2004, περιγράφει σε βιβλίο του 

πως στις αρχές της δεκαετίας του ’50 
«ενέσκηψε μια επιδημία τρόμου και 
παράνοιας στην κυβέρνηση», που 
είχε ως αποτέλεσμα «την απίστευ-
τα πλουσιοπάροχη χρηματοδότη-
ση προγραμμάτων που δυνητικά θα 
μπορούσαν να μας δώσουν το πλε-
ονέκτημα απέναντι στους κομμουνι-
στές».

Ένα απ’ αυτά τα προγράμματα, 
με διευθυντή τον Σίντνεϋ Γκότφριντ, 
ονομάστηκε ΜΚ Ούλτρα (από το Mind 
Control) και είχε ως στόχο «την επι-
λογή ναρκωτικών ουσιών και διαδι-
κασιών προς χρήση κατά τη διάρκεια 
ανακρίσεων, με σκοπό την αποδυνά-
μωση του ατόμου και την απόσπαση 
ομολογιών μέσω τεχνικών ελέγχου 
του νου». Το πρόγραμμα ξεκίνησε 
την άνοιξη του ’53 και συντονιζόταν 
από το Γραφείο Επιστημονικών Πλη-
ροφοριών της CIA σε συνεργασία με 
το Εργαστήριο Βιολογικού Πολέμου 
του αμερικανικού στρατού. Τα πειρά-
ματα, εκτός από το LSD περιλάμβα-
ναν ουσίες όπως η ηρωίνη, η μορ-
φίνη, η μεσκαλίνη, η ψιλοκυβίνη, η 
σκοπολαμίνη, η κάνναβη, το αλκο-
όλ, η νατριούχος θειοπεντάλη (ορός 
της αλήθειας) και το υπερναρκωτικό 
τεμαζεπάμη.

Προφανώς, οι ηγέτες της CIA  
μπήκαν στον πειρασμό να το παίξουν 
θεοί και να αποκτήσουν τη δυνατότη-
τα να γελοιοποιούν διάφορους ηγέ-
τες, αντιπάλων και μη χωρών, φλο-
μώνοντάς τους στα ναρκωτικά, όπως 
επίσης να ναρκώνουν πληθυσμούς 
ολόκληρων πόλεων μέσω της πα-
ροχής νερού. Το πρόβλημα ήταν ότι 

οι συγκεκριμένες ιδέες ήταν επανα-
στατικές, απρόβλεπτες και τελείως 
παράνομες και μέσα στην τεράστιά 
τους σοφία οι προϊστάμενοι της υπη-
ρεσίας άρχισαν τα πειράματα στους 
ίδιους τους υφισταμένους τους και 
σε ανύποπτους πολίτες. Αρχικά, επι-
λέχθηκε ένας αριθμός πρακτόρων 
που έπαιρναν LSD ανά δύο και τρί-
παραν για ώρες κρατώντας σημειώ-
σεις. Μετά, αφού εξοικειώθηκαν με 
την επίδραση της ουσίας, άρχισαν να 
ναρκώνουν ο ένας τον άλλον απρο-
ειδοποίητα, οπουδήποτε και οποτε-
δήποτε. Μετά από μια μέρα υπό την 
επήρεια ο πράκτορας δικαιούνταν 
μια μέρα ρεπό για να συνέλθει. 

Το πράγμα άρχισε να ξεφεύγει 
τελείως όταν ξεκίνησαν τις μαζικές 
χορηγήσεις LSD σε χριστουγεννιάτι-
κα πάρτι και επίσημες μαζώξεις της 
υπηρεσίας. Έχει διασωθεί ένα εσω-
τερικό έγγραφο της CIA από τον Δε-
κέμβριο του ’54 στο οποίο αναφέ-
ρεται ότι δεν προτείνεται η «ενίσχυ-
ση» με LSD των μπολ με το χριστου-
γεννιάτικο παντς. Οι υπάλληλοι εί-
χαν αρχίσει να φέρνουν τα δικά τους 
προσωπικά ποτά στις κοινωνικές συ-
γκεντρώσεις της υπηρεσίας, για να 
έχουν το κεφάλι τους ήσυχο.  Όπως 
είναι φυσικό, με τόσο άφθονο LSD να 
ρέει, τα παρατράγουδα δεν άργησαν 
να συμβούν. Το 1957, ένας ομοσπον-
διακός σερίφης ονόματι Γουέην Ρί-
τσι, τον οποίο είχε ναρκώσει με LSD 
κάποιος πράκτορας, λήστεψε υπό 
την απειλή όπλου ένα μπαρ αδειά-
ζοντας το 45άρι του στον καθρέφτη. 
Ένας άλλος μαστουρωμένος πρά-

κτορας πετάχτηκε στον δρόμο ουρ-
λιάζοντας, φανταζόμενος ότι τα αυ-
τοκίνητα ήταν μαλλιαρά τέρατα που 
ήθελαν να τον καταβροχθίσουν. Τον 
βρήκαν σε στάση εμβρύου στο παρα-
πέτο μιας γέφυρας να τρέμει ακατά-
παυστα.

Τη δεκαετία του ’60, το πρόγραμ-
μα ΜΚ Ούλτρα είχε απογειωθεί και 
επεκταθεί σε ΗΠΑ και Καναδά σε 
πάνω από 80 ιδρύματα, από πανε-
πιστήμια και κολέγια ως νοσοκο-
μεία, φυλακές και φαρμακευτικές 
εταιρείες. Εκτός από τους ίδιους τους 
υπαλλήλους της και άλλους κυβερ-
νητικούς υπαλλήλους, γινόταν πλέ-
ον χορήγηση LSD σε ψυχασθενείς, 
φυλακισμένους, ναρκομανείς, ιερό-
δουλες και γενικώς σε «άτομα που 
δεν μπορούσαν να αντισταθούν». Σε 
μια περίπτωση χορηγήθηκε LSD σε 
κάποιον ψυχοπαθή στο Κεντάκι για 
174 μέρες στη σειρά. 

Η υπηρεσία προχώρησε επίσης 
στην επιχείρηση «Μεσονύκτια Κλι-
μάκωση» (άραγε πόσο LSD είχε πά-
ρει ο πράκτορας που βάφτισε την εν 
λόγω επιχείρηση;) όπου η CIA εγκα-
τέστησε πόρνες σε διάφορες γιάφ-
κες της στο Σαν Φρανσίσκο και στη 
Νέα Υόρκη, στις οποίες μαγνητοσκο-
πούνταν επιχειρηματίες και δημόσιοι 
παράγοντες σε διάφορες αμαρτωλές 
περιπτύξεις υπό την επήρεια LSD. Η 
εχεμύθεια των θυμάτων εξασφαλι-
ζόταν απολύτως με τις ενοχοποιητι-
κές μαγνητοταινίες. Οι πράκτορες εί-
χαν αρχίσει πλέον να τελειοποιούν 
τις μεθόδους τους πετυχαίνοντας εύ-
κολες ομολογίες με την απειλή χο-

ρήγησης περαιτέρω ποσότητας LSD 
στα πειραματόζωα. Στους ηρωινομα-
νείς λειτουργούσε απλώς η δωρο-
δοκία με ηρωίνη και ο ανακρινόμε-
νος δεχόταν αυτόματα τη λήψη παρα-
πάνω LSD. Περιττό να πούμε ότι από 
αυτά τα πειράματα και τις ανακρίσεις 
υπήρξαν πολλοί θάνατοι και αναπη-
ρίες που θάφτηκαν κάτω από το χαλί.

Παρά ταύτα, η υπηρεσία συνέχι-
σε απρόσκοπτα τα πειράματα με ψυ-
χοτρόπες ουσίες για περίπου άλλα 
δέκα (άλλοι κάνουν λόγο για είκο-
σι και βάλε χρόνια), πριν σκάσει το 
σκάνδαλο Γουότεργκεϊτ και όλα τα 
σχετικά προγράμματα, υποτίθεται, 
κλείσουν κακήν κακώς με την υπα-
γωγή της CIA υπό τον στενό έλεγχο 
του κογκρέσου. Σημειωτέον, ότι είναι 
ιστορικά αποδειγμένο πως το 1973 ο 
πρόεδρος Νίξον έδωσε εντολή στον 
διευθυντή της ΣΙΑ, Ρίτσαρντ Χελμς, 
να καταστραφούν όλες οι αποδείξεις 
για την ύπαρξη του προγράμματος 
ΜΚ Ούλτρα, όπως και έγινε. 

Ωστόσο, μέσα στον πανικό των 
ημερών του Γουότεργκεϊτ, κάπου 20 
χιλιάδες έγγραφα αποθηκεύτηκαν 
εκ παραδρομής σε ένα από τα κτή-
ρια της οικονομικής υπηρεσίας της 
CIA και ανακαλύφθηκαν κατά λάθος 
το 1977. Σε αυτά τα έγγραφα οφεί-
λουμε τις όποιες γνώσεις μας για 
το τι ήταν το πρόγραμμα ΜΚ Ούλτρα. 
Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως εκεί 
μέσα υπάρχουν αναφορές για προ-
γράμματα που ενώ ξεκίνησαν υπό 
την αιγίδα της υπηρεσίας σε καθε-
στώς ακραίας μυστικότητας αλλά και 
ασυλίας, στη συνέχεια ουσιαστικά 
αφέθηκαν να αυτονομηθούν και υπό 
έλεγχο να δημιουργήσουν επαφές, 
αλλά και να βρουν πρόθυμο αγορα-
στικό κοινό στα «παιδιά των λουλου-
διών» κάτω από τον μανδύα της αντι-
κουλτούρας των δεκαετιών του ’60 
και ’70. Είτε υπό την εποπτεία του κο-
γκρέσου είτε όχι, δεν είναι λίγο αυτοί 
που πιστεύουν ότι οι έρευνες της CIA 
πάνω στον έλεγχο της σκέψης δεν 
σταμάτησαν ποτέ, απλώς καμουφλα-
ρίστηκαν καλύτερα και ότι η δήθεν 
διακοπή τους ήταν μια ακόμη καλο-
στημένη επιχείρηση παραπληροφό-
ρησης της υπηρεσίας.

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

CIA και LSD
Όταν η υπηρεσία έκανε πόλεμο όχι εναντίον, αλλά με τα ναρκωτικά
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Για τους Έλληνες οπαδούς της 
rock μουσικής η Ιρλανδία αποτε-
λεί μία από τις μεγάλες συμπά-
θειες. Καλλιτέχνες όπως οι Rory 
Gallagher, Gary Moore, Thin Lizzy, 
Van Morrison, U2 και πολλοί άλλοι 
έχουν αγαπηθεί ιδιαιτέρως και τα 
τραγούδια τους αποτελούν κομμάτι 
της ζωής μας.

Η 

ιστορία αυτού του 
νησιού είναι πολυ-
τάραχη και έχει χυ-
θεί πολύ αίμα εξαιτί-
ας της αποικιοκρατι-

κής πολιτικής της Μεγάλης Βρετα-
νίας, αλλά και των ακροτήτων που 
ακολούθησαν οι ένοπλες ομάδες 
του ΙRA – που δικαίως επιζητούσε 
την πλήρη ανεξαρτητοποίηση (οικο-
νομική και διοικητική)  από τη Με-
γάλη Βρετανία και την ισότιμη με-
ταχείριση προτεσταντών και καθο-
λικών καθώς και την ένωση της Βο-
ρείου Ιρλανδίας, στη Δημοκρατία της 
Ιρλανδίας. Όμως ο κύκλος της βίας 
είχε πολλά αθώα θύματα και από 
τις δυο πλευρές και παρά το γεγο-
νός ότι υπήρξαν πραγματικοί ήρω-
ες (Bobby Sands) που θυσίασαν τη 
ζωή τους για ανεξαρτησία και ελευ-
θερία από ένα σημείο και μετά ο κό-
σμος επιζητούσε ειρήνη, κάτι που  
έχει συμβεί τις δύο τελευταίες δεκα-
ετίες.
Παρακάτω παρουσιάζουμε μερικά 
σπουδαία rock τραγούδια που σχετί-
ζονται άμεσα με την ιστορία της πα-
νέμορφης αυτής χώρας.
 
Simple Minds: «Belfast Child»
Αν και Σκωτσέζοι οι S.M. κυκλοφό-
ρησαν για πρώτη φορά αυτή την υπέ-
ροχη σύνθεση το 1989 στο ΕΡ με τίτ-
λο «Ballad of the Streets» που πε-
ριλάμβανε άλλα δύο σπουδαία κομ-
μάτια (Βiko και Mandela Day) και στη 
συνέχεια το βρίσκουμε στον δίσκο 
της μπάντας «Street Fighting Years». 
To συγκεκριμένο τραγούδι είναι δια-
σκευή του παραδοσιακού ιρλανδέζι-
κου κομματιού «She Moved Through 
the Fair», με άλλους στίχους, επηρε-
ασμένο από την έκρηξη βόμβας στο 
Enniskillen από  τον IRA που είχε δυ-
στυχώς αρκετούς νεκρούς και πα-
ράλληλα περιγράφει τη θλίψη και 
την τρέλα που επικρατούσε εκείνη 
την περίοδο.
 
Gary Moore: «Blood of 

Emeralds»
Το 1989, ο σπουδαίος Ιρλανδός κι-
θαρίστας κυκλοφορεί τον τελευταίο 
δίσκο τους «After the War» με το 
γνωστό hard rock και heavy ήχο με 
τον οποίο λατρεύτηκε από χιλιάδες 
οπαδούς του. Το κομμάτι είναι σα-
φώς επηρεασμένο από τους κέλτι-
κους ρυθμούς· άλλωστε οι γκάιντες 
κυριαρχούν στη σύνθεση που είναι 
αφιερωμένη στη μνήμη του φίλου 
του Phil Lynott, με σαφείς στιχουρ-
γικές αναφορές για την Ιρλανδική 
ενότητα, τόσο για όσους είναι από 
το Μπέλφαστ της Βόρειας ιρλανδί-
ας (G.Moore) και όσους είναι από το 
Δουβλίνο (P. Lynott).
 
 Wings: «Give Ireland Back to 
the Irish»
Μπορεί ο John Lennon να ήταν ο 
πιο πολιτικοποιημένος από τους 
υπόλοιπους BEATLES, όμως  και ο 
Paul McCartney, ειδικά με την μπά-
ντα των Wings είχε μερικές συνθέ-
σεις σε αυτή την κατεύθυνση. Με το 
«Give Ireland Back to the Irish» που 
κυκλοφόρησε το 1972, το «σκαθά-
ρι» αντέδρασε στην «αιματηρή σφα-
γή της Κυριακής» στις 30 Ιανουαρί-
ου 1972 στη Βόρεια Ιρλανδία, ενώ τί-
μησε με αυτό τον τρόπο και τον συ-
νεργάτη του, κιθαρίστα των Wings, 
Henry McCullough που ήταν από τη 
Βόρεια Ιρλανδία ενώ το κομμάτι για 
ευνόητους λόγους απαγορεύτηκε 
στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το απίστευτο 
είναι ότι το τραγούδι αγάπησαν οι 
Βάσκοι της Ισπανίας!
 
U2: «Sunday Bloody Sunday»
Το πασίγνωστο άσμα που για πολ-
λά χρόνια αποτελούσε τον ύμνο της 
μπάντας αναφέρεται στα θλιβερά  γε-
γονότα της «ματωμένης Κυριακής» 
του 1920 και του 1972 και το τραγού-
δι καυτηριάζει τον άσκοπο κύκλο της 
βίας και αποτελεί έκκληση για ενό-
τητα μεταξύ Ιρλανδών καθολικών 
και προτεσταντών. H συγκεκριμέ-
νη σύνθεση περιλαμβάνεται στο άλ-
μπουμ «War» (1983). Μνημειώδης 
είναι η live εκτέλεση της μπάντας στο 
Colorado Red Rocks Amphitheatre 
τον Ιούνιο του 1983 με τον Bono 
να υψώνει τη λευκή σημαία και να 
φωνάζει «This is not a rebel song».
 
Boomtown Rats: «Banana 
Republic»
Στα τέλη του 1980, οι Βρετανοί κυ-
κλοφορούν τον τέταρτο δίσκο τους 
με το new wave ήχο να κυριαρ-

χεί, αν και η συγκεκριμένη σύν-
θεση κινείται σε ska-reggae ρυθ-
μούς. Το τραγούδι χλευάζει και κρι-
τικάρει το άσχημο πρόσωπο της Δη-
μοκρατίας της Ιρλανδίας, μιας και 
εκείνη την περίοδο επικρατούσε ο 
εθνικισμός, οι διεφθαρμένοι πολι-
τικοί και τα μεσαιωνικά μυστήρια 
των κληρικών. Μάλιστα είχε απα-
γορευτεί στους Boomtown Rats να 
παίζουν στην πατρίδα τους λόγω του 
γεγονότος ότι ο Bob Geldof έδωσε 
μία αμφιλεγόμενη συνέντευξη-
παράσταση το 1977 στο «The Late 
Late Show» της Ιρλανδίας, όπου 
καυτηρίαζε όλα τα παραπάνω.
 
The Police: «Invisible Sun»
Ετούτη η εξαιρετική μυστήρια σύνθε-
ση κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 
1981 και βρίσκεται στο τέταρτο άλ-
μπουμ του αξεπέραστου τρίο με τίτλο 
«Ghost in the Machine». Το κομμάτι 
στιχουργικά είναι επηρεασμένο 
από τον απεργό πείνας (πέθανε 
κατά τη διάρκειά της) και ήρωα 
της Ιρλανδίας Bobby Sands, ενώ 
παράλληλα ο ντράμερ Stewart Co-
peland δήλωσε ότι έχει αναφορές 
και στην πατρίδα του τη Βηρυτό που 
βομβαρδίστηκε την ίδια χρονική 
περίοδο. Ο Sting επίσης είχε δηλώ-
σει ότι το συγκεκριμένο τραγούδι εί-
ναι μία νότα αισιοδοξίας για όσους 
ζουν καταστάσεις πολέμου και φτώ-
χειας.
 
John Lennon: «The Luck of 
the Irish»
Ο John Lennon, μετά τη διάλυση των 

Beatles είχε μία έντονη καλλιτεχνι-
κή παρουσία με πολλές πολιτικοι-
νωνικές προεκτάσεις και δράσεις. 
Το 1972 κυκλοφορεί το άλμπουμ 
«Some Time in New York City» και 
εκεί εκφράζει τη δυσαρέσκειά του 
για τη βρετανική κυριαρχία απένα-
ντι  στη Βόρεια Ιρλανδία και τα προ-
βλήματα που είχαν δημιουργηθεί. 
Μάλιστα είχε προχωρήσει σε σκλη-
ρές δηλώσεις όπως ότι «μια χώρα 
ομορφιάς και θαύματος βιάστηκε 
από Βρετανούς ληστές».
 
The Cranberries: «Zombie»
Το «Zombie» αναφέρεται σε ένα θλι-
βερό γεγονός  που συνέβη στο Γουό-
ρινγκτον της Αγγλίας, ανατολικά του 
Λίβερπουλ, στις όχθες του ποταμού 
Μέρσι. Εκεί, στις 20 Μαρτίου 1993, 
ο IRA (Irish Republican Army) «φύ-
τεψε»  δυο βόμβες σε κάδους σκου-
πιδιών μέσα σε κατοικημένη περιο-
χή και σκοτώθηκαν δύο μικρά παι-
διά. Τους στίχους έγραψε η τραγου-
δίστρια του συγκροτήματος, Dolores 
O’ Riordan, για να καταγγείλει τη βία 
και την ανεπάρκεια των πολιτικών 
να δώσουν μια ειρηνική λύση...

Elton John: «Belfast»
Ο Elton John, μαζί με τον για πολ-
λά χρόνια συνεργάτη του, Bernie 
Taupin, δημιούργησαν αυτή την έξο-
χη μπαλάντα, με τον καλλιτέχνη να 
εκδηλώνει την αγάπη του για τη 
μαρτυρική πόλη, αλλά παράλληλα 
δίνει και ένα μήνυμα ώστε να βρε-
θεί η «κοινή λογική» των δύο αντι-
μαχόμενων πλευρών. Το τραγούδι 

κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1995 
και βρίσκεται στο άλμπουμ «Made 
in England», ενώ αντιμετώπισε για 
ανόητους λόγους και προβλήματα 
διανομής από την Island Records.
 
Van Morrison: «Cyprus 
Avenue»
 Τον Νοέμβριο του 1968 ο μεγάλος 
αυτός καλλιτέχνης κυκλοφορεί τον 
δεύτερο και κλασικό πλέον δίσκο 
του, στον οποίο υπάρχει η συγκεκρι-
μένη εξαιρετική σύνθεση που ενέ-
πνευσε από τον Elvis Costello έως 
και τον Bruce Springsteen. Για την 
ιστορία, η «Λεωφόρος Κύπρου» εί-
ναι από τoυς πιο αγαπημένους δρό-
μους του Μπέλφαστ και εδώ ο Van 
Morrison υμνεί την εφηβεία, «κατα-
κτημένος», όπως περιγράφει, από 
ένα κορίτσι, ενώ δηλώνει ρομαντι-
κός και νοσταλγός της «παλιάς» 
ζωής.

Thin Lizzy: «Dublin» & 
«Whiskey in the Jar»
Το 1971, το θρυλικό συγκρότημα 
ηχογραφεί το Ε.Ρ. με τίτλο «New 
Day» EP, και ο άσημος τότε Phil 
Lynott αφιερώνει αυτή την ψυχεδε-
λική μπαλάντα στην πόλη που αγα-
πά και δεν είναι άλλη από τη γενέτει-
ρά του, το όμορφο Δουβλίνο, ενώ το 
2010 επανακυκλοφορεί με κάποια 
extras. Επίσης έξοχη είναι και η δια-
σκευή που έκαναν στο παραδοσιακό 
ιρλανδέζικο «Whiskey in the Jar» 
τον Νοέμβριο του 1972.
 
 Black 47: «Bobby Sands»
Ελάχιστοι γνωρίζουν  ετούτη την 
μπάντα, η οποία συνδυάζει το κέλ-
τικο ροκ με την punk και τη reggae 
με το hip hop. Η σύνθεση είναι αφι-
ερωμένη εξ ολοκλήρου στον Bobby 
Sands, τον ηγέτη της απεργίας πεί-
νας του 1981, στην οποία φυλακι-
σμένοι και μέλη του Ιρλανδικού Δη-
μοκρατικού Στρατού εναντιώθηκαν 
στην άρνηση της ιδιότητάς τους ως 
πολιτικών κρατουμένων, με συνέ-
πεια να πεθάνουν και ο αγώνας τους 
να γίνει παγκόσμιο σύμβολο. Για 
αυτό το ηρωικό γεγονός, που απο-
τέλεσε σημείο αναφοράς  ενάντια 
στην απάνθρωπη πολιτική της Θά-
τσερ, γράφτηκαν  δεκάδες τραγού-
δια, ενώ στον  πατριωτικό του αγώνα 
υποκλίθηκαν αρκετοί καλλιτέχνες 
όπως οι Rage Against the Machine 
και οι Grateful Dead.

www.rocktime.gr

Tραγούδια για τον IRA και την Ιρλανδία
του Φώτη Μελέτη

     ΤΕΧΝΗ
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Τ 

ο S.O.S. Πεντάγωνο κα-
λεί Μόσχα (1964), η 
μαύρη κωμωδία που 
προηγήθηκε –εύγλωτ-
τος ο κωμικοτραγικός 

πρωτότυπος τίτλος της: Dr Stran-
gelove or: How I Learned to Stop 
Worryning and Love the Bomb 
(Ο δόκτωρ Αλλοκοτοαγάπη ή: 
Πώς έμαθα να μην ανησυχώ και 
ν’ αγαπάω τη βόμβα!)–, αυτή του 
η ταινία και το Κουρδιστό πορ-
τοκάλι (1971), που έπεται, χαρ-
τογραφούν τα απύθμενα ενός μη-
χανιστικού (παβλωφικού) εγωτι-
κού ψυχισμού, ο οποίος ξεβράζει 
απανθρωπία, καθώς ο άνθρωπος 
ψυχικά ολοένα και περισσότερο 
ορίζεται απόλυτα από τα εργαλεία 
του: τις μηχανές. Η απόλυτη παρά-
δοση, η λατρεία της «ευφυίας» της 
τεχνολογίας παράγει τον απόλυ-
το παραλογισμό. Σαν να υπάρχει 
ένας τεχνολογικά ευφυής, όπως 
μας λέει η ταινία, εξωγήινος (κα-
κός;) σύμβουλος, που με τη συχνό-
τητά του βραχυκυκλώνει τη ζωώ-
δη ανθρώπινη αφέλεια, από την 
αυγή της ανθρωπότητας: Ο Κιού-
μπρικ ψυχανεμίζεται τη βιβλική 
αφήγηση της πτώσης, μέσα από 
τη δαρβινική στρέβλωσή της. Ο 
παράδεισος χάνεται απ’ όταν ο πι-
θηκοειδής αρχάνθρωπος σηκώνει 
στον ουρανό το πρώτο του όπλο, 
από τα κόκαλα κάποιου νεκρού 
θηρίου και, μέσα σε μια στιγμή, σε 
ένα κατ και αλλαγή πλάνου, ο ντε-
λικάτος εξελιγμένος άνθρωπος τα-
ξιδεύει στο Διάστημα, κουβαλώ-
ντας πυρηνικά στη Σελήνη.

Ο τίτλος 2001: η Οδύσσεια του 
Διαστήματος, ίσως δίνει λαβή σε 
παρεξηγήσεις στο τι πρόκειται να 
δει κανείς – αν  δεν την έχετε κιό-
λας δει. Η ταινία θα μπορούσε να 
έχει τίτλο «Η Οδύσσεια της Αν-
θρωπότητας, κοιταγμένη από ένα 
(όχι τόσο) μακρινό μέλλον», ποιη-
τική αδεία Κιούμπρικ. Δίχως άλλο 
ο Κιούμπρικ είναι ένας ευρηματι-
κός, ευφυής, πολυταλαντούχος και 
εμπνευσμένος ποιητής-δημιουρ-
γός στο σινεμά ex nihilio. Εκ του 

μηδενός αρύονται τα σύμπαντα 
της τέχνης, κι όπως πάντα συμβαί-
νει όταν αυτή είναι αληθινή τέχνη, 
η ζωή μιμείται τον φανταστικό της 
κόσμο: πρώτος στο φεγγάρι πήγε 
ο Κιούμπρικ –μετά τον Μελλιές 
και τον Λουκιανό, βεβαίως. Ο Νηλ 
Άρμστρονγκ τον ακολούθησε, δέ-
καπέντε μήνες αργότερα. Με αυτή 
την έννοια, ο Κιούμπρικ δεν είναι 
ένας μακρινός προφήτης, αλλά 
πρόδρομος, μια ανάσα μόλις από 
τα συμβαίνοντα: Τον ίδιο καιρό 
που η ΝΑΣΑ ετοίμαζε τη σεληνά-
κατο, ο Κιούμπρικ την επάνδρω-
νε με τον ψυχισμό του παραδομέ-
νου στο μηδενιστικό αδιέξοδο της 
μηχανής, ανθρώπου. Στο τέλος, 
που η ΝΑΣΑ φυσικά δεν γνωρί-
ζει, αλλά ο δημιουργός το ονειρεύ-
εται σαν άλλος Ιεζεκιήλ, θα σώσει 
την κατάσταση η επιστροφή μας 
στον αμνιακό σάκο: ο άνθρωπος 
πρέπει να ξαναγυρίσει στην κοιλιά 
του μητρικού σύμπαντος, ως έμ-
βρυο με τα μάτια ανοιχτά πλέον... 
στην ομορφιά της γης; Στο θαύμα; 
Ποιος στ’ αλήθεια ξέρει;

Μαθημένοι στις ταινίες καταιγιστι-
κής δράσης, σαν τις περισσότερες 
χολιγουντιανές ταινίες επιστημο-
νικής φαντασίας, εάν έτυχε να μην 
την έχετε ξαναδεί, θα βρεθείτε αίφ-
νης σε έναν φιλμ αργό, ταξιδεύο-
ντας στον κενό χώρο, σχεδόν χω-
ρίς ανθρώπους, με λίγους και από-
λυτα τυπικούς διαλόγους. Αυτός 
είναι ο ορισμός του κενού του Δια-
στήματος και όχι μόνο, από τον κι-
νηματογραφικό του εφευρέτη, τον 
Κιούμπρικ, πενήντα χρόνια πριν 
το σήμερα. Το 2001: Η Οδύσσεια 
του Διαστήματος είναι, όπως το 
περιέγραψε ο κριτικός Αλεξάντερ 
Γουόλκερ, «η πρώτη μέινστριμ 
ταινία που απαιτεί τη συνεχή συμ-
μετοχή του θεατή». Αν και ενδέχε-
ται η συμμετοχή του αυτή να μην 
είναι απαραιτήτως νηφάλια. Για τη 
γενιά του ’68, φερ’ ειπείν, για τους 
χίπις, που αυτοί «μάλλον έσωσαν 
το 2001», όπως λέει ένας άλλος 
ποιητής και κριτικός1, από την πα-
ταγώδη νυσταλέα αποτυχία του, 

όπως την προοιωνιζόταν η πρώ-
τη του προβολή, τον Απρίλιο του 
1968, στη Νέα Υόρκη, η θέαση της 
ταινίας ήταν μια εμπειρία τρανς. Ο 
Μπάουι την είδε έχοντας μασήσει 
κάνναβη και ο Λένον έλεγε πως 
έβλεπε την ταινία κάθε εβδομάδα. 
Ναι, η Οδύσσεια, που προβλήθη-
κε ένα μήνα μόλις πριν τον γαλλι-
κό Μάη, κατέγραψε στο σινεμά το 
ψυχικό του χάος, νομίζω βαθύτερα 
και καθαρότερα από τους συνή-
θεις κινηματογραφικούς, μαρξίζο-
ντες εκπροσώπους της. 

Το σενάριο της ταινίας το έγραψε 
ο Κιούμπρικ με τη βοήθεια του 
συγγραφέα του φαναστικού Άρ-
θουρ Κλαρκ και από τη συνερ-
γασία τους προέκυψε το ομώνυ-
μο μυθιστόρημα. Ο Κιούμπρικ 
δημιούργησε έναν απόλυτα δικό 
του φανταστικό κόσμο. Οι επιστή-
μονες και οι σχεδιαστές τον ακο-
λούθησαν στους φουτουριστικούς 
του οραματισμούς – ένας από τους 
επικεφαλής της ΝΑΣΑ είχε ονο-
μάσει τα στούντιο στο Λονδίνο, 
όπου γυρίστηκε το φιλμ, «ανατο-
λική ΝΑΣΑ»! Δεν είναι η πρώτη 
φορά, βέβαια, που ο κινηματογρά-
φος έγινε εισηγητής μόδας, από τα 
κοστούμια, μέχρι τα έπιπλα. Αλλά 
η επίδραση της Οδύσσειας άφησε 
σίγουρα πιο έντονο το αποτύπωμά 
της. Έχουν γραφτεί και γράφονται 
πολλά για όλα αυτά. Δεν θα επιμεί-
νω. Ο κινηματογράφος σίγουρα, 
εκτός από τέχνη, είναι κατ’ εξοχήν 
διαφημιστής της σύγχρονης ζωής, 
παιδί ο ίδιος –και θύμα– του μη-
χανικού αυτοματισμού στην κα-

ταγραφή της εικόνας. Σαν άλλος 
«ψυχωτικός κομπιούτερ», όπως ο 
ΧΑΛ, ένας από τους πρωταγωνι-
στές της τανίας, οδηγεί την ανθρω-
πότητα σε ένα ταξίδι μακρυνό, έξω 
από τον γήινο κόσμο της. Μα η 
αυτόματη εικόνα του μπορεί να γί-
νει αναπόδραστη παγίδα, όταν ξε-
φύγει από τα χέρια του δημιουρ-
γού: η καρδιά της ταινίας βρίσκε-
ται στον διάλογο του ΧΑΛ με τον 
Μπόουμαν. Όταν ο αστροναύτης 
ρωτά τον ομιλούντα κομπιούτερ 
μήπως κάνει λάθος, εκείνος απα-
ντά: «Τα κομπιούτερ δεν κάνουν 
λάθη, οι άνθρωποι κάνουν!» Σαν 
παντοδύναμος αλάνθαστος, σαν 
δαίμονας Μεφιστοφελής ο ΧΑΛ, 
πριν απενεργοποιηθεί, θα παρα-
σύρει τους αστροναύτες του στον 
θάνατο.

Αλλά ο Κιούμπρικ δεν είναι κατα-
σκευαστής μηχανών και το σινε-
μά δεν είναι ΝΑΣΑ. Ευτυχώς. Ο 
Μπάουμαν θα εκτοξευθεί σε μια 
αχαρτογράφητη από κάθε τεχνο-
λογία αστρική πύλη – στην πιο 
ευρηματική σκηνή του έργου. Η 
«μεταφυσική» για τον σύγχρονο 
εκκοσμικευμένο άνθρωπο φτά-
νει ίσως μόνο μέχρι τις παραισθή-
σεις. Ο δημιουργός όμως οφείλει 
να προχωρήσει παραπέρα. Εκεί 
που ο άνθρωπος, πάλι με ένα κατ, 
με μια αλλαγή πλάνου, διατρέχει 
όλη του τη ζωή και από αψεγά-
διαστος νέος γίνεται εσχατόγερος. 
Η εξωγήινη εκπέμπουσα πλάκα 
θα βρεθεί πάλι μπροστά του. Θα 
πεθάνει τάχα ή θα ξαναγεννηθεί; 
Στον Κιούμπρικ δεν υπάρχει η 

ανάσταση, σαν τον Σολάρις (1972) 
του Ταρκόφσκι, που μοιάζει να 
του οφείλει πολλά στην επινόηση 
του διαστημικού σκηνικού. Μένει 
ωστόσο ζωντανή η ελπίδα, ο άν-
θρωπος-έμβρυο. Θα βγει στον κό-
σμο ή θα μείνει πάντα κλεισμένος 
στην ασφάλεια του αμνιακού του 
σάκου;

Δεν χρειάζεται να σας πω άλλα. 
Μπορεί κανείς να βρει εύκολα 
στοιχεία, από την πολυσχιδή ανά-
λυση του έργου που έχει γίνει όλα 
αυτά τα χρόνια. Η ταινία στην εκ-
δοχή των 142 λεπτών ξαναβγαίνει 
σε νέες –ψηφιακές σε εμάς, στην 
αρχική της υπόσταση των 70 χιλι-
οστών φιλμ στις ΗΠΑ– στα σινεμά. 
Ο ίδιος ο Κιούμπρικ περιέκοψε 18 
λεπτά από την κόπια της αρχικής 
πρώτης προβολής το 1968. Έκα-
ψε κιόλας τα υπόλοιπα των ταινιών 
του πριν πεθάνει. Αινιγματικός και 
εσωστρεφής, όπως τα έργα του, 
έμεινε στην ιστορία του κινηματο-
γράφου ως ένας από τους εφευ-
ρέτες του. Αξίζει να τον ξαναδούμε 
τώρα πια, πέρα από τις επινοήσεις 
του: σαν έναν αληθινό δημιουρ-
γό, που λέει κάτι βαθύτερο από τη 
μυθολογία των σκηνικών και των 
κοστουμιών του, για τον άνθρωπο 
και τη μοίρα του. Σαν ένα σύγχρο-
νο τραγικό πιθανόν.

Σημείωση
1 Δες: Dan Chiasson, 2001: A Space 
Odyssey: What it means, and how it 
was made, New Yorker, 23/4/2018.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

2001: Η Οδύσσεια του Διαστήματος
Ίσως δεν υπάρχει πιο βαθύς ανατόμος της βίας της σύγχρονης 
ζωής, κι ακόμα πιο πολύ του κυνισμού που παράγεται 
από την ολοκληρωτική, ψυχική και σωματική παράδοση του 
ανθρώπου στις μηχανές, από τον Στάνλεϊ Κιούμπρικ... 
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Κυκλοφορούν από τις Εναλλακτικές Εκδόσεις

Γιώργος Καραμπελιάς
Π. Κονδύλης: 
Μια διαδρομή

Γιάννης Παπαμιχαήλ
Πολίτης του Κόσμου

Η νέα λαϊκή πολιτική 
νοοτροπία

Καρλ Πολάνυι
η εφεύρεση του 

εμπορίου

ΠΙΣΩ ΟΨΗ

Για τους φίλους/φίλες που διαμένουν στο 
εξωτερικό, ή για τους… ανυπόμονους που 
διαμένουν εντός της χώρας, υπάρχει η 
δυνατότητα αποστολής κάθε φύλλου της 
εφημερίδας Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή 
(pdf). Με μια απλή συνδρομή υποστήρι-
ξης (15€/χρόνο) και την ηλεκτρονική σας 
διεύθυνση, θα σας στέλνουμε την εφημε-
ρίδα Ρήξη σε ηλεκτρονική μορφή… πριν 
ακόμα κυκλοφορήσει στα περίπτερα. Την 
ίδια στιγμή, με την συμβολή σας βοηθά-
τε στην οικονομική επιβίωση της εφημε-
ρίδας.

Μπορείτε να καταθέσετε τα 15€ στην 
τράπεζα, διαδικτυακά ή με ταχυδρομι-
κή επιταγή στη διεύθυνση: εφ. Ρήξη, Ξε-
νοφώντος 4, 6ος όροφος, 105 57, Αθήνα. 
Τα στοιχεία του λογαριασμού είναι: Λο-
γαριασμός Τραπέζης: Εθνική Τράπεζα 
116/768054-65, ΙΒΑΝ GR120110 1160 
0000 1167 6805 465, ΒΙC: ETHNGRAA, 
Δικαιούχος: Γιώργος Καραμπελιάς. Πεί-
τε μας επίσης από ποιο τεύχος θέλετε να 
ενεργοποιηθεί η συνδρομή. Με το που κα-
ταθέσετε τα χρήματα, θα σας στείλουμε την 
εφημερίδα.

Γίνετε ηλεκτρονικοί 
συνδρομητές της Ρήξης

Νέος Ερμής ο Λόγιος
κυκλοφορεί το τεύχος 17
καλοκαίρι 2018

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Από τη μεταβυζαντινή παρά-
δοση στη σύγχρονη λαϊκή ζωγραφική
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ΑφΙερωΜΑ: 

2010-2018
Στην ελλάδα της παρακμής

Σ 

τις 20 Ιουνίου, η υπόθεση 
έξωσης του Άρδην, της Ρήξης 
και της Εταιρείας Μελέτης 
Ελληνικού Πολιτισμού από τον 
χώρο πολιτικής και πολιτισμού 

«Ρήγας Βελεστινλής» έλαβε νέα τροπή. 
Λάβαμε ένα εξώδικο από τον ιδιοκτήτη, 
που ζητούσε μέσα σε δέκα μέρες να του 
αποδώσουμε τον χώρο.

Έκτοτε, ξεκινήσαμε έναν αγώνα 
με κατάθεση διαδοχικών αιτήσεων 
ασφαλιστικών μέτρων. Ο ιδιοκτήτης δύο 
φορές επιχείρησε να εκτελέσει έξωση, 
αλλά η παρουσία των μελών του Άρδην, 
η συμπαράσταση από άλλους πολιτικούς 
χώρους και η παράλληλη νομική προσπάθεια 
το εμπόδισε. Τη δεύτερη φορά (στις 27 
Ιουλίου, τρεις μέρες από τη φωτιά στο Μάτι) 
μάλιστα ήρθαν να εκτελέσουν την έξωση 
τρεις τραμπουκοειδείς δικαστικοί επιμελητές 
με συνοδεία οχτώ αστυνομικών και δύο 
αστυνομικών οχημάτων. Όταν εξηγήσαμε 
στους αστυνομικούς ότι δεν μπορεί να γίνει η 
έξωση γιατί είχαμε καταθέσει νέα ασφαλιστικά 
μέτρα, που θα εξετάζονταν την 1η Αυγούστου, 
η απάντηση του ήταν ότι το καταλαβαίνουν και 
θέλουν να αποχωρήσουν, αλλά κάποιος από 
τα υψηλά κλιμάκια της αστυνομίας δεν τους το 
επέτρεπε.  

Εν τέλει, στις 27 Αυγούστου, το δικαστήριο 
έδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής της 
έξωσης. Η βασική μας επιδίωξη είναι, μέχρι 
τις 26 Οκτωβρίου 2018 που θα εκδικαστεί 
η κύρια δίκη, να βρισκόμαστε στον χώρο. 
Γιατί, αν έχουμε εκδιωχθεί, η κύρια δίκη 
ουσιαστικά δεν θα είχε αντίκρισμα. Ακόμα και 
αν κερδίσουμε τη δίκη δεν θα μπορούσαμε να 
επιστρέψουμε στον χώρο (ένα από τα πολλά 
παράδοξα της ελληνικής δικαιοσύνης)!

Η στάση μας, με τη χρήση των νομικών 
μέσων, της δημοσιοποίησης της υπόθεσης 
και της εμπόδισης εκτέλεσης της έξωσης 
έχει σαν αποτέλεσμα και η πλευρά του 
ιδιοκτήτη να αναδιπλώνεται σταδιακώς. Στην 
πραγματικότητα έχει ανησυχήσει από τη 
δημοσιότητα και πολιτικοποίηση που πήρε το 
θέμα και  ότι τελικά μπορεί, στην ανακοπή, να 
χάσει τη δίκη.

Για να έχουν όλοι μια εικόνα του αριθμού 
των δικών, σας πληροφορούμε ότι, μέχρι 
σήμερα, από τις διαφορετικές δικαστικές 
πράξεις έχουμε κερδίσει μόνο δύο, την πρώτη 

και την τελευταία, και έχουμε χάσει πέντε σε 
διάστημα ενός χρόνου, ενώ εκκρεμούν δύο 
ακόμα, την 1η και την 26η Οκτωβρίου. Με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε χρόνο, άγχος και έξοδα. 
Και έχουμε απέναντί μας και την κυβέρνηση 
(που κάνει ό,τι μπορεί στο δικαστικό ζήτημα, 
και την πολεοδομία, που κάνει τον κουφό 
για τα τεράστια πολεοδομικά προβλήματα 
που έχει ο χώρος) και ισχυρά επιχειρηματικά 
συμφέροντα που κινητοποίησαν εναντίον 
μας ακόμα και τον Μανδραβέλη και την 
Καθημερινή.

Αυτή η υπόθεση μάς απορρόφησε πολλές 
δυνάμεις απομακρύνοντάς μας από άλλα 
κρίσιμα θέματα, αλλά πιστεύουμε ότι εντέλει 
άξιζε. Παρότι τα έξοδα είναι πολλά (πάνω 
από 12.000 ευρώ), αυτή η υπόθεση ενίσχυσε 
το συλλογικό πνεύμα μεταξύ μας. Δεκάδες 
φίλοι από την Αθήνα πέρασαν αρκετές 
ώρες μέσα στα γραφεία περιμένοντας την 
εμφάνιση των δικαστικών επιμελητών. 
Επίσης, για πρώτη φορά οργανώσαμε 
καμπάνια οικονομικής ενίσχυσης και μέσα 
σε δύο μήνες συγκεντρώσαμε 14.000 ευρώ. 
Με την «ευκαιρία» της έξωσης, δείξαμε ότι 
μπορούμε να λειτουργήσουμε συλλογικά και 
να συγκεντρώσουμε χρήματα, που και τα δύο 
είναι απαραίτητα αν θέλουμε το εγχείρημα 
μας να προχωρήσει. Καλούμε και τους 
φίλους που ακόμα δεν έχουν τακτοποιηθεί 
οικονομικά να το πράξουν το επόμενο 
διάστημα, διότι τα έξοδα για τις δύο επόμενες 
δίκες (ασφαλιστικά την 1η Οκτωβρίου και 
ανακοπή στις 26 Οκτωβρίου) δεν έχουν 
συνυπολογιστεί και θα πρέπει, αν τελικώς 
χάσουμε την υπόθεση, να μετακομίσουμε με 
μεγάλο κόστος.

Τέλος, η υπόθεση αυτή έδωσε τη 
δυνατότητα να καταγγελθούν σε ένα ευρύ 
κοινό οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις και 
να βγει στη δημοσιότητα το σκάνδαλο των 
βραχυχρόνιων  μισθώσεων (airbnb) και  
των εξώσεων. Δηλαδή, παρότι χάσαμε 
αρκετό χρόνο και χρήματα σε αυτή την 
υπόθεση, ταυτόχρονα κατορθώσαμε να το 
μεταβάλλουμε σε πολιτικό ζήτημα και θα 
συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση, που 
μόνη αυτή, εξάλλου, μπορεί και να επιτρέψει 
οποιαδήποτε αίσια έκβαση.

7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΚΙΝΗΜΑ ΑΡΔΗΝ

Ενημέρωση για τον χώρο 
πολιτισμού «Ρήγας Βελεστινλής»

ΟΧΙ ΣΤΗ
ΦΙΜΩΣΗ ΤΟΥ
ΑΡΔΗΝ
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