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«12/10/1944. 
η Αθήνα ελεύθερη»:
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κατάργησης της 28ης 
οκτωβρίου.
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... λύση!                      Σελίδα 8                                          
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στόπουλου                       Σελίδα 7

Ε 

νας μεγάλος αριθμός Ελ-
λήνων έχει εκπλαγεί με 
τη θρυλούμενη τεράστια 
στροφή της κυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ και του Τσί-

πρα: Από μια υποτιθέμενη αντισυστημι-
κή, πολιτική και ιδεολογική τοποθέτηση, 
προς την ολοκληρωτική προσχώρηση 
στην ιδεολογία των αγορών και τον πλέ-
ον άκρατο νεοφιλελευθερισμό – ξεπού-
λημα των τραπεζών στα ξένα funds, ιδι-
ωτικοποιήσεις αεροδρομίων, σιδηροδρό-
μων, ενέργειας και... αρχαιολογικών χώ-
ρων – καθώς και στην άκρατη προσχώ-
ρηση στον ατλαντισμό, τον φιλοαμερικα-
νισμό και τον φιλογερμανισμό ταυτόχρο-
να – Σκόπια, Κυπριακό, σύγκρουση με τη 
Ρωσία κ.λπ. 

Τους μόνους ίσως που δεν εξέπλη-
ξε, είναι όσους, ιδιαίτερα από το Κίνημα 
Άρδην, είχαμε μάλλον προβλέψει μια τέ-

τοια πορεία – βλέπε τα βιβλία μου Έξι μή-
νες που συγκλόνισαν την Ελλάδα (2015) 
και Πέραν της Αριστεράς και της Δεξι-
άς, (2016), καθώς και αναρίθμητα κείμε-
να στη Ρήξη, στο Άρδην, στη γραπτή και 
ηλεκτρονική έκδοσή τους. Αυτό συνέβη 
όχι επειδή διαθέταμε κάποιο προορατι-
κό χάρισμα, αλλά επειδή είχαμε επιλέ-
ξει, εδώ και αρκετά χρόνια, μία αναλυτι-
κή σκοπιά, που μας επέτρεπε να διαγνώ-
σουμε τη φύση του συγκεκριμένου χώ-
ρου και μορφώματος: Το γεγονός, δη-
λαδή, ότι εδώ και δεκαετίες πιστεύουμε 
πως το κεντρικό διακύβευμα της χώρας 
αφορά την ίδια την εθνική της επιβίωση 
και με αυτό το κλειδί κρίνουμε το σύνο-
λο των ιδεολογικών και πολιτικών εξελί-
ξεων. 

Έτσι, με βάση αυτό το κριτήριο, θεω-
ρούσαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και γενικότερα η 
Αριστερά στην Ελλάδα, εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων, αποτελούσε τον κύριο φο-
ρέα της παγκοσμιοποιητικής ιδεολογίας, 
σε όλες της τις εκφάνσεις – άρνηση του 
πατριωτισμού, θεωρία των ανοικτών συ-
νόρων, πολυπολιτισμικότητα, ακραίος δι-
καιωματισμός που είχε υποκαταστήσει 
την ταξική αφήγηση. Αυτή η ιδεολογι-
κή, καθώς και η ανάλογη κοινωνική συ-
γκρότηση – ένας χώρος κατ’ εξοχήν ρι-
ζωμένος στα αποεθνικοποιημένα μεσαία 
στρώματα και σε μια ακραία ευρωλά-
γνα διανόηση–, τους μετέβαλε στο σκεύ-
ος επιλογής του εθνομηδενισμού και της 
παγκοσμιοποίησης στην Ελλάδα. Γι’ αυτό 
και θεωρούσαμε την άνοδό τους στην 
εξουσία ως τη χειρότερη δυνατή επιλο-
γή που εγκυμονούσε αναρίθμητες συμ-
φορές στη χώρα και ήδη από τα τέλη του 
2012 κάναμε –ματαίως–ό,τι μπορούσαμε 
για να αποφευχθεί. Οι ΗΠΑ, ο Σόρος, οι 
ολιγάρχες –από τον Βαρδινογιάννη μέχρι 

τον... Ψυχάρη και την Αγγελοπούλου– και 
η οικονομίστικη τύφλωση του παραζα-
λισμένου από τον καταναλωτισμό και τα 
μνημόνια ελληνικού λαού ήταν προφα-
νώς πολύ ισχυρότερες.

Στο παρελθόν, έξαλλου, ακόμα και ο 
Σημίτης, για να μπορέσει να επικρατήσει 
απέναντι στα πατριωτικά κατάλοιπα του 
παπανδρεϊσμού στο ΠΑΣΟΚ, είχε υπο-
χρεωθεί να «προσλάβει» χιλιάδες στελέ-
χη και διανοουμένους από τον χώρο της 
Αριστεράς για να στελεχώσει το «εκσυγ-
χρονιστικό» αποεθνικοποιητικό του εγ-
χείρημα. Ο Τσουκαλάς, ο Λιάκος, η Ζορ-
μπά, ο Χριστοδουλάκης, ο Μουζέλης, 
ο Κοτζιάς, ακόμα και ο... Βέλτσος, για να 
αναφέρουμε μόνον ορισμένους, είχαν συ-
νταχθεί με το σημιτικό ΠΑΣΟΚ στα τέλη 
της δεκαετίας του 1990 και την πρώτη δε-
καετία της νέας χιλιετίας. 

Νίκος Ντάσιος, Το προσχέδιο προϋπολογισμού            σελ. 5 Σ ε λ ί δ α  2 1
Ο δρόμος για το πουθενά
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Αθήνα
ξενοφώντος 4, 105 57
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Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 
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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

Πρόκειται για τις δύο απόπειρες του ξένου 
παράγοντα να κλείσουν δύο θέματα που αφορούν 
τον ελληνισμό, το Κυπριακό και το Μακεδονικό, 
με βλαπτικό γι’ αυτόν τρόπο. Η πρώτη απέτυχε 
διότι στο τιμόνι της Κύπρου βρισκόταν ο Τάσος 

Παπαδόπουλος, ενώ η κυβέρνηση Καραμανλή κράτησε ουδέτερη 
στάση. Η δεύτερη, από ό,τι φαίνεται, έχει πολλές πιθανότητες 
επιτυχίας, επειδή στην ηγεσία της χώρας βρίσκονται οι 
Τσίπρας, Καμμένος, Κοτζιάς. Όμως και στα δύο στρατεύθηκαν 
με ενθουσιασμό οι διανοούμενοι και ο πολιτικός χώρος της 
εξημερωμένης κατά Κονδύλη αριστεράς. Στο πρώτο, διόλου δεν 
προβληματίστηκαν ποίοι ήταν οι δημιουργοί του, ποια ήταν τα 
συμφέροντά τους, ούτε τις συνέπειες που θα είχε για τον ελληνισμό 
η διάλυση του κυπριακού κράτους, η επέκταση της τουρκικής 
κυριαρχίας και στο ελεύθερο τμήμα, καθώς και η θεσμική εμπλοκή 
του ξένου παράγοντα στο κυπριακό κράτος μετά την τυπική λήξη 
της αποικιοκρατίας. Στο δεύτερο, διόλου δεν προβληματίστηκαν 
αν η παρούσα κυβέρνηση δικαιούται να παραχωρήσει σε έναν 
τρίτο, την ιθαγένεια και την γλώσσα που ανήκουν στον διαχρονικό 
ελληνισμό, ούτε αν δικαιούται να αποδεχτεί τον αλυτρωτισμό 
ενός κράτους κατά ενός μέρους της ελληνικής επικράτειας. 

Βεβαίως και στις δύο περιπτώσεις οι διανοούμενοι της 
εξημερωμένης αριστεράς τραγούδαγαν την ίδια μονότονη 
αντιεθνικιστική μελωδία, για να αποκρύψουν το θλιβερό γεγονός 
ότι εξυπηρετούν τα ιδιοτελή σχέδια τρίτων δυνάμεων. Χάρη στο 
δημοψήφισμα ο κυπριακός ελληνισμός απέρριψε με πλειοψηφία 
75% το σχέδιο Ανάν. Τίποτε φοβερό από όσα τρομερά τον 
απειλούσαν ότι θα του συμβούν δεν ακολούθησαν. Οι πύλες της 
κολάσεως δεν άνοιξαν και σήμερα η Κύπρος μπορεί να έχει ένα 
σημαντικό ρόλο και να είναι μαζί με πολύ σημαντικές δυνάμεις, 
που στην περίπτωση αποδοχής του σχεδίου Ανάν (να σημειώσω 
ότι ακόμη και ο Σ. Μάνος εντόπισε τις αρνητικές του συνέπειες) 
δεν θα μπορούσαν να είναι. Στην περίπτωση της Συμφωνίας των 
Πρεσπών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αρνήθηκε τη διενέργεια 
δημοψηφίσματος και ουσιαστικά εγκλώβισε σε αυτή και τις 
επόμενες κυβερνήσεις που φοβούμαι ότι θα είναι πολύ δύσκολο 
να την απορρίψουν αν στην FYROM γίνει αποδεκτή. Βεβαίως 
η ιστορία θα είναι αμείλικτη έναντι των δημιουργών της και θα 
έχουν την αιώνια καταδίκη της. Όμως η απουσία ηγετών με την 
ικανότητα, το σθένος και το ήθος του Τάσου Παπαδόπουλου είναι 
σήμερα τραγικά προφανής.

Σ.Κ. 

το επόμενο φύλλο της ΡηΞησ θα 
κυκλοφορήσει το σάββατο 3 Νοεμβρίου 2018

Στο παρά πέντε

!

Από το Σχέδιο Ανάν στη 
Συμφωνία των Πρεσπών

Η κερδοφόρα επιχείρηση 
«Προσφυγικό»

Σ 

ιγά σιγά οι αποκαλύψεις για το όργιο κατα-
σπατάλησης και διαφθοράς γύρω από το προ-
σφυγικό παίρνουν διαστάσεις χιονοστιβάδας. 
Στο επίκεντρο βρίσκονται και τα δύο κόμμα-

τα της συγκυβέρνησης, τόσο ο Σύριζα με το υπ. Μετα-
νάστευσης, όσο και οι ΑΝΕΛ με το υπ. Άμυνας. Η συ-
νέντευξη που παραχώρησε στον Φιλελεύθερο ο διευθυ-
ντής της Διεύθυνσης Υποδοχής και Ταυτοποίησης του 
υπ. Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ανδρέας Ηλιόπου-
λος, δηλαδή ο πιο αρμόδιος κρατικός λειτουργός, καθώς 
διευθύνει τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νη-
σιά και τον Έβρο επιβεβαιώνει τις καταγγελίες που βλέ-
πουν τη δημοσιότητα τις τελευταίες εβδομάδες. 

Ο αντιστράτηγος ε.α. παραδέχεται ότι «συμβαίνουν 
διάφορα πράγματα που δεν συνιστούν σωστή διαχείρι-
ση, από τη σίτιση έως τη διαχείριση των λυμάτων που 
ξοδεύονται εκατ. ευρώ, στη Μόρια έχουν διατεθεί πάνω 
από ένα εκατ. ευρώ αυτά τα χρόνια μόνο για τη μεταφο-
ρά των λυμάτων και βρισκόμαστε ακόμη στο σημείο μη-
δέν». Κατά τον Αν. Ηλιόπουλο, στο όργιο κατασπατά-
λησης κοινοτικών πόρων εμπλέκονται και οι δεκάδες 
ΜΚΟ που ασχολούνται με το προσφυγικό και διαχειρί-
ζονται πολλαπλάσια ποσά σε σχέση με το κράτος. Όπως 
λέει, επανειλημμένα έχει ζητήσει από το υπουργείο του 
τα μνημόνια συνεργασίας των ΜΚΟ και με ποιον τα 
έχουν συνάψει και τι ακριβώς κάνουν, αλλά ποτέ δεν 
έλαβε απάντηση. Και καταλήγει: «Έχει χαθεί ο έλεγ-
χος. Επικρατεί ένα χάος αυτή τη στιγμή… πρέπει άμεσα 
να παρέμβουν οι εισαγγελείς». Η απάντηση του αρμό-
διου υπουργού, Δ. Βίτσα, ήταν ότι ο Αν. Ηλιόπουλος εί-
ναι ακατάλληλος για τη θέση που κατείχε και τον έπαυσε. 
Ανακάλυψε την «ανικανότητά» του όταν άνοιξε το στόμα 
και μίλησε, όσο δεν μίλαγε ήταν «κατάλληλος». 

Γ.Ξ. 

Το οικόπεδο 7 της κυπριακής ΑΟΖ

Η 

Τουρκία την Πέμπτη απείλησε την Κύπρο 
ότι αν προχωρήσει σε έρευνες στο οικόπεδο 
7 της κυπριακής ΑΟΖ θα αντιμετωπίσει την 
οργή της γιατί η Άγκυρα θεωρεί ότι μέρος 

του οικοπέδου της ανήκει. Η απειλή της Τουρκίας στρέ-
φεται και κατά της Ελλάδας, επειδή η τουρκική ΑΟΖ 
φτάνει μέχρι το οικόπεδο 7 ισχυριζόμενη ότι το Καστελ-
λόριζο δεν έχει ΑΟΖ! Τόσα χρόνια η Ελλάδα απέφευγε 
να ανακηρύξει ΑΟΖ και τώρα φτάσαμε να θεωρεί αυτο-
νόητο η Τουρκία ότι μπορεί να αμφισβητεί την ελληνι-
κότητα του Καστελλόριζου. 

Γ.Ξ.
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Το ΠΑΣΟΚ, εντούτοις, έφερε πολλά βαρίδια 
από την παλαιότερη διαδρομή του και, εξάλλου, 
κατεστράφη πολιτικά από τον ΓΑΠ και την είσο-
δο της χώρας στη μνημονιακή εποχή. Έτσι, οι δι-
ανοούμενοι που είχαν προσχωρήσει στον σημιτι-
σμό με «υποσχετική», παλιννόστησαν, εν σώματι, 
στον ΣΥΡΙΖΑ, που αποτελούσε μια «χημικά κα-
θαρή» μορφή εθνομηδενισμού. Γι’ αυτό και μόνο 
ένα κόμμα αντιπατριωτικό, αντιορθόδοξο, ακραία 
ευρωπαϊστικό και εκσυγχρονιστικό, που απεχθά-
νεται την εγχώρια παράδοση, όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, θα 
μπορούσε να είναι ο κατ’ εξοχήν φορέας που χω-
ρίς ενδοιασμούς θα μπορούσε ολοκληρώσει την 
αποικιοποίηση της χώρας, αφού δεν είχε ιδεο-
λογικά βαρίδια που θα αποτελούσαν εμπόδιο σε 
μια τέτοια πορεία. Εξάλλου, όσα τέτοια κομμουνι-
στογενή «βαρίδια» εμπεριείχε, εκδιώχθηκαν μετά 
τη μεγάλη κωλοτούμπα του δημοψηφίσματος και 
έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να πραγματοποιήσει το 
όνειρο του... Λεωνίδα Κύρκου.

Αντίθετα, η Δεξιά, όντας συνδεδεμένη σε με-
γάλο βαθμό με συντηρητικά κοινωνικά στρώματα, 
με την Εκκλησία, και, έστω και φραστικά, με μια 
πατριωτική παραδοσιοκεντρική, αγροτική και μι-
κροαστική βάση, δεν αποτελούσε το ιδανικό όχη-
μα για την ολοκλήρωση της εκχώρησης της ελλη-
νικής οικονομίας και του ελληνικού έθνους στους 
ξένους, παρά την ηγεμονία των φιλελεύθερων και 
εκσυγχρονιστικών στρωμάτων στην ηγεσία της, 
παρά τον Μητσοτάκη και ακόμα χειρότερα την 
και τον Μπακογιάννη. Γι’ αυτό και δεν ήταν ο Σα-
μαράς που δέχτηκε την εκχώρηση όλης της δη-
μόσιας περιουσίας με το υπερταμείο, ούτε καν ο 
φιλελεύθερος Κυριάκος Μητσοτάκης που μπορεί 
να ολοκληρώσει τη μεγάλη προδοσία του Μακε-
δονικού, εκτός και αν διαλύσει το κόμμα του στα 
εξ ων συνετέθη. 

Και γι’ αυτό, τόσο οι Γερμανοί όσο και οι Αμε-
ρικανοί, προτιμούν τον Τσίπρα έναντι του Μη-
τσοτάκη και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τον δι-
ατηρήσουν στην εξουσία. Γι’ αυτό και η Μέρκελ 
δείχνει διατεθειμένη να παραχωρηθεί η αναστο-
λή της περικοπής των συντάξεων, πραγματο-
ποιώντας ανοιχτή στροφή στη γερμανική οικονο-
μική πολιτική έναντι της Ελλάδας. Και αυτό συμ-
βαίνει, όχι μόνο διότι προσδοκά την κύρωση της 
Συμφωνίας των Πρεσπών, την οποία δεν μπο-
ρεί να πραγματοποιήσει με τις σημερινές συνθή-
κες ο Μητσοτάκης, αλλά και διότι θέλει να επιβά-
λει τον ΣΥΡΙΖΑ ως τον φιλοδυτικό και παγκοσμι-
οποιητικό πόλο στον χώρο της «Κεντροαριστε-
ράς». Εξ’ου και οι τεράστιες πιέσεις από την ευ-
ρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία προς τη Γεννημα-
τά και την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ να προσχωρήσει 
σε ένα ενιαίο μέτωπο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτά τα 
πλαίσια εξάλλου εντάσσεται και η αποχώρηση 
του Ποταμιού από το ΚΙΝΑΛ. 

Δηλαδή, ο «διεθνής παράγων» βρήκε, στον 
Τσίπρα και τους νεαρούς γιάπηδες που τον περι-
στοιχίζουν, τον ιδανικό εκφραστή του εκσυγχρο-
νιστικού σοσιαλδημοκρατικού πόλου στην Ελλά-

δα και κατά συνέπεια δεν τον στηρίζει μόνο μέ-
χρι να ολοκληρώσει τις εκκρεμότητες των Σκο-
πίων, της Κύπρου και του μεταναστευτικού, αλλά 
και για να διατηρηθεί μονιμότερα, ως ο δεύτερος 
πόλος του πολιτικού συστήματος. 

Με βάση τις τελευταίες εξελίξεις, εξάλλου, 
ο Τσίπρας φαίνεται να το πετυχαίνει, τόσο στο 
εσωτερικό του κόμματός του, όσο και σε σχέση 
με το ΚΙΝΑΛ. Στο εσωτερικό, ο τελευταίος ανα-
σχηματισμός, πίσω από το επικοινωνιακό προ-
πέτασμα καπνού της Παπακώστα και της Ξενο-
γιαννακοπούλου, είχε ως σημαντικότερο χαρα-
κτηριστικό την ανάδειξη δεκάδων νεώτερων στε-
λεχών. Στελεχών που βρίσκονται στη πολιτική 
γραμμή, αλλά και την ηλικία των Τσίπρα-Παπ-
πά-Τζανακόπουλου-Αχτσιόγλου-Καλογήρου, οι 
οποίοι δεν κυριαρχούν πλέον μόνο στο επίπεδο 
των συμβούλων και των γενικών γραμματειών 
των υπουργείων, αλλά και στο ίδιο το υπουργικό 
συμβούλιο, ενώ σταδιακώς παραμερίζεται η πα-
λιά φρουρά του ΣΥΝ. 

Έτσι, το φυτώριο των νέων γιάπηδων του πο-
λιτικού συστήματος, που δεν έχουν πλέον ούτε 
κατ’ ελάχιστο ιδεολογικές αναστολές, έπαψε να εί-
ναι το εκσυγχρονιστικό ΠΑΣΟΚ και μετακινήθη-
κε στον ΣΥΡΙΖΑ. Πώς άλλωστε θα μπορούσε να 
γίνει διαφορετικά, όταν η Γεννηματά και η από-
ψεις της αποτελούν μειοψηφία στο εσωτερικό 
του ηγετικού απαράτ, φανερού και αφανούς, του 
ΚΙΝΑΛ (ΓΑΠ, Καμίνης, Λαλιώτης, Λιβάνης κ.ά.), 
και στηρίζεται μόνο στο αβυσσαλέο μίσος της ση-
μερινής βάσης του ΠΑΣΟΚ εναντίον του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, δηλαδή όσων δεν προσχώρησαν σε αυτόν. 

Συνεπώς, η «στροφή» Τσίπρα και στο εθνικό 
και στο κοινωνικό-οικονομικό πεδίο ήταν εγγε-
γραμμένη εξ αρχής στο εθνομηδενιστικό DNA 
του Σύριζα και, όπως συχνά επαναλαμβάνου-
με, «όποιος δεν αγαπάει την πατρίδα του δεν 
μπορεί εν τέλει να αγαπάει και τον λαό της». 

Αλλά, βέβαια, παρότι ο Σύριζα φαίνεται να 
πετυχαίνει το στοίχημα της υποκατάστασης των 
υπολειμμάτων του ΠΑΣΟΚ, δεν έχει καμία πιθα-
νότητα να ενδυθεί και μεγέθη του. Αντίθετα η πο-
ρεία του θα είναι υποχρεωτικά φθίνουσα, διότι ο 
εθνομηδενισμός σε τέτοιες συνθήκες, ακόμα και 
αν ηγεμονεύει στις ελίτ μιας χώρας αποικίας χρέ-
ους και απειλούμενης με εθνικό ακρωτηριασμό, 
δεν μπορεί να είναι πλειοψηφικός. Αναπόφευ-
κτα και άλλες πολιτικές δυνάμεις, πατριωτικές, 
θα αναδειχθούν τα επόμενα χρόνια στο πολιτικό 
προσκήνιο μιας χώρας που απειλείται με ιστορι-
κή έκλειψη. Το ζήτημα είναι να είναι ταυτόχρονα 
και δημοκρατικές.      

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Του Γιώργου Καραμπελιά

Το μυστήριο μίας 
«προδοσίας»...

>

Η 

μεγάλη αποχή στο 
δημοψήφισμα της 
30.9.2018 ουσιαστικά 
σημαίνει ότι ο λαός των 
Σκοπίων δεν εγκρίνει τη 

Συμφωνία των Πρεσπών. Το ποσοστό 
των συμμετασχόντων δείχνει ότι ψήφι-
σαν μόνον οι Αλβανοί, οι οποίοι αποτε-
λούν το 25%-30% του πληθυσμού, και 
λίγοι φανατικοί οπαδοί του Ζάεφ. Η συ-
ντριπτική πλειοψηφία του σλαβικού 
στοιχείου απέσχε. Αν ήθελαν να εγκρί-
νουν τη συμφωνία, θα πήγαιναν να ψη-
φίσουν.

Η διπλωματία υπάρχει για να φέρ-
νει την ειρήνη και την καταλλαγή. Η 
συγκεκριμένη συμφωνία φέρνει μόνο 
διαίρεση και αναταραχή. Πρώτον, διαι-
ρεί τον πολυεθνικό λαό των Σκοπίων, 
αφού φέρνει σε αντιπαράθεση τη σλα-
βική πλειοψηφία με την αλβανική κοι-
νότητα. Δεύτερον, προκαλεί πικρία σε 
δύο γειτονικούς λαούς, Έλληνες και 
Σκοπιανούς. Και οι δύο λαοί στην πλει-
οψηφία τους απορρίπτουν τη συμφω-
νία. Στην Ελλάδα βλέπουμε το καθημε-
ρινό δημοψήφισμα που εκδηλώνεται 
με τις δημοσκοπήσεις.

Όταν οι δύο ενδιαφερόμενοι λαοί 
απορρίπτουν μία συμφωνία, η ρύθμιση 
αυτή δεν έχει μέλλον.

Βεβαίως οι πολίτες των Σκοπίων 
έχουν τα δικά τους κριτήρια και τα δικά 
τους συμφέροντα, διαφορετικά από τα 
ελληνικά. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε 
εμείς για να προστατεύσουμε την ιστο-
ρία μας, τη Μακεδονία μας, την εθνι-
κή μας αξιοπρέπεια. Η Συμφωνία των 
Πρεσπών δεν πρέπει να κυρωθεί από 
τη Βουλή των Ελλήνων έστω και αν γί-
νει η αναθεώρηση του σκοπιανού Συ-
ντάγματος, πράγμα λίαν αβέβαιο.

Μετά τη χθεσινή εξέλιξη τίθεται το 

ερώτημα: Γιατί βιάστηκε το ελληνικό 
Υπουργείο Εξωτερικών να ενεργοποι-
ήσει την πρόβλεψη του άρθρου 8 και 
να καλέσει Σκοπιανούς ιστορικούς και 
αρχαιολόγους να παρέμβουν στα σχο-
λικά βιβλία μας και στις ανασκαφές 
μας; Θυμίζω ότι μία από τις διατάξεις 
του άρθρου 8 της αποτυχημένης συμ-
φωνίας προβλέπει τη σύσταση κοινής 
διεπιστημονικής επιτροπής εμπειρο-
γνωμόνων για θέματα ιστορίας, αρχαι-
ολογίας και εκπαιδεύσεως.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έλεγε ότι 
θα ασχοληθούν οι επιστήμονες των 
δύο χωρών κυρίως με στοιχεία αλυ-
τρωτισμού στα σχολικά βιβλία. Δηλα-
δή, πριν καν κυρωθεί η συμφωνία από 
Έλληνες και Σκοπιανούς, σπεύδει το 
ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να 
παραχωρήσει στους ιστορικούς της γει-
τονικής χώρας το δικαίωμα να μας κά-
νουν υποδείξεις για θέματα που άπτο-
νται της εθνικής μας ταυτότητος. Αντί να 
καταργήσει τον αλυτρωτισμό των Σκο-
πίων, η κυβέρνηση της χώρας μας απο-
δέχεται ότι και εμείς είμαστε ύποπτοι… 
αλυτρωτισμού!

Η Συμφωνία των Πρεσπών βλά-
πτει σοβαρά τον Ελληνισμό και πρέπει 
το συντομότερο να ακυρωθεί. Είναι στο 
σύνολό της επιζήμια για τα εθνικά μας 
συμφέροντα. Ειδικά η επιτροπή του άρ-
θρου 8 πρέπει αμέσως τώρα να ανα-
στείλει τη λειτουργία της. Την ώρα που 
η συμφωνία έχει αρχίσει να βουλιάζει 
στις Πρέσπες δεν είναι δυνατόν να ανα-
γορεύουμε τους οπαδούς του τεχνητού 
«μακεδονικού» έθνους σε αρμοδίους 
ερμηνευτές περί Αλεξάνδρου, Κυρίλ-
λου και Μεθοδίου και Μακεδονικού 
Αγώνος!

Υποσημείωση: Το ΥΠΕΞ μας βιάζε-
ται. Από τις 10.9.2018 ενεργοποίησε το 
άρθρο 8 μιας συμφωνίας που δεν έχει 
κυρωθεί από τα δύο μέρη...

Γιατί ενεργοποιούν 
το άρθρο 8;

η συμφωνία των πρεσπών βουλιάζει στις πρέσπες...

Του Κωνσταντίνου Χολέβα
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συνέχεια από σελίδα 1

https://www.mfa.gr/epikairotita/eidiseis-anakoinoseis/sustase-tes-meiktes-diepistemonikes-epitropes-empeirognomonon-mdee-ellados-pgdm.html
https://www.mfa.gr/epikairotita/eidiseis-anakoinoseis/sustase-tes-meiktes-diepistemonikes-epitropes-empeirognomonon-mdee-ellados-pgdm.html
https://www.mfa.gr/epikairotita/eidiseis-anakoinoseis/sustase-tes-meiktes-diepistemonikes-epitropes-empeirognomonon-mdee-ellados-pgdm.html
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λέον, με το κλίμα που έχει δι-
αμορφωθεί, και τη δυναμι-
κή που τείνει να αποκτήσει το 
απορριπτικό στρατόπεδο, θα 
είναι εξαιρετικά δύσκολο για 

τον πρωθυπουργό της γειτονικής χώρας να 
διασπάσει το μέτωπο της αντιπολίτευσης και 
να βρει τους επιπλέον βουλευτές που χρειά-
ζονται ώστε να εξασφαλίσει τον απαραίτητο 
αριθμό των 80 εδρών (σε σύνολο 120) για να 
την κυρώσει βουλευτικά με αυξημένη πλει-
οψηφία. 

Όσο για τον Τσίπρα, τον Κοτζιά και την 
ελληνική κυβέρνηση, παραμένουν έκθετοι, 
αποδεικνυόμενοι οι «χρήσιμοι ηλίθιοι» του 
ΝΑΤΟ και των ευρωατλαντιστών: Απεμπό-
λησαν, για να ικανοποιήσουν τα αφεντικά 
τους, κάθε διπλωματικό όπλο (όπως το ελλη-
νικό βέτο στην ένταξη της ΠΓΔΜ σε Ε.Ε. και 
ΝΑΤΟ), ξέχασαν κάθε κόκκινη γραμμή (ανα-
γνωρίζοντας «μακεδονική γλώσσα», υπηκο-
ότητα, και άρα, de facto «μακεδονική εθνότη-
τα») και τώρα, με τη διπλωματική διαδικασία 
να βαίνει προς εκτροχιασμό, κινδυνεύουν να 
επιστρέψουν στο σημείο μηδέν, έχοντας πα-
ραδώσει μάλιστα ένα σημαντικό  για την Ελ-
λάδα διαπραγματευτικό κεκτημένο. 

Όσο για τον ευρωατλαντικό άξονα, ακόμα 
ψάχνουν να καταλάβουν πώς γύρισε μπού-
μερανγκ κάτι που θεωρούσαν ως ένα από τα 
πιο εύκολα στάδια της διπλωματικής διαδι-
κασίας, μιας και πίστευαν ότι, έχοντας θέσει 
ενώπιον της γειτονικής κοινωνίας το καρότο 
της ένταξης της χώρας στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., 
και έχοντας βάλει την Ελλάδα να αποδεχθεί 
επί της ουσίας την ύπαρξη «μακεδονικής 
εθνότητας», η «μισή υποχώρηση», της κύρω-
σης της σύνθετης γεωγραφικής έναντι όλων 
θα ήταν περίπατος.

Κι όμως, δεν ήταν. Τα ευρωατλαντικά επι-
τελεία αστόχησαν για άλλη μια φορά στις εκτι-
μήσεις τους που έχουν να κάνουν με τα Βαλ-
κάνια, γιατί διέπραξαν το πάγιο σφάλμα που 
κάνουν όταν εμπλέκονται στην περιοχή: Υπο-
τιμούν τη σημασία που έχουν οι εθνικές, γε-
ωπολιτικές αντιπαραθέσεις και ανταγωνισμοί 

και στηρίζουν τη στρατηγική τους σε αντιλή-
ψεις οικονομίστικες, που λίγο έχουν να κά-
νουν με το κλίμα της. Έτσι, αφέθηκαν να πα-
ραπλανηθούν για την ισχύ πειθούς που έχει 
η υπόσχεση της ευημερίας και της σταθε-
ρότητας εντός της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ, υποτι-
μώντας μια παράπλευρη όσο και καθοριστι-
κή επιπλοκή που είχαν οι μέριμνες της συμ-
φωνίας: Η σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό 
προσδιορισμό και την παράλληλη αναγνώρι-
ση της αλβανικής γλώσσας, ως δεύτερης επί-
σημης γλώσσας του γειτονικού κράτους, συ-
νεπάγεται την υποβάθμιση της «μακεδονικής 
εθνότητας» σε συνιστώσα εθνότητα ενός κρά-
τους δυο κυρίαρχων εθνοτήτων. H αναβάθμι-
ση δε, των Αλβανών, συντελείται και μέσα στη 
διαδικασία, καθώς η κυβέρνηση Ζάεφ υπάρ-
χει και λειτουργεί με αλβανική ψήφο και το 
ίδιο αναμενόταν να συμβεί και με την κύρω-
ση του δημοψηφίσματος, με τους Αλβανούς 
να αποτελούν τον σκληρό πυρήνα του «ΝΑΙ». 

Αυτή η εικόνα τρόμαξε τους Σλάβους, 
όπως τους τρομάζει και η προοπτική έντα-
ξης ενός κράτους όπου το αφήγημα του «μα-
κεδονισμού» θα έχει μετριαστεί εντός της Ε.Ε., 
παράλληλα με την προώθηση της ένταξης 
του Κοσόβου, το ζήτημα του οποίου έπεται 
ακριβώς μετά τη λήξη του ονοματολογικού, 
για τον ευρωατλαντικό άξονα. Κι αυτό γιατί, 
ενδεχόμενη άρση των συνοριακών περιορι-
σμών μεταξύ ΠΓΔΜ και Κοσόβου μέσα στην 
Ένωση, θα ενοποιούσε τον αλβανικό πληθυ-
σμό των δύο περιοχών (ας μην ξεχνάμε ότι οι 
Αλβανοί του Κοσόβου είναι 1,5 εκατομμύρια 
και αποτελούν τον πιο νέο και δημογραφικά 
ακμαίο πληθυσμό της Ευρώπης), ανατρέπο-
ντας πλήρως τα δημογραφικά δεδομένα στην 
περιοχή. 

Αυτός είναι ο βαθύτερος λόγος για τον 
οποίο εν τέλει το απορριπτικό ρεύμα επικρά-
τησε εντός της γειτονικής κοινωνίας, παρ’ όλο 
που ο Ζάεφ είχε δίκιο να υποστηρίζει ότι η 
αναγνώριση της μακεδονικής γλώσσας και 
εθνότητας αποτελεί σημαντική επιτυχία για 
τον γειτονικό αλυτρωτισμό. Κι όμως, οι γεί-
τονές μας, υπακούοντας στους πολύπλο-
κους εθνικούς και γεωπολιτικούς ανταγωνι-
σμούς που ορίζουν τη βαλκανική πραγματι-

κότητα, επέλεξαν να ψηφίσουν ως Σλάβοι και 
όχι ως «Μακεδόνες» (sic!), αποδεικνύοντας 
στην πράξη και με τον πιο παράδοξο τρόπο 
το ασύστατο του εθνικού αφηγήματος που οι 
ίδιοι υπηρετούν. 

Αυτή η «εκλογική ανταρσία» των Σλά-
βων λέει πολλά και για τους συσχετισμούς 
που τείνουν να διαμορφωθούν στα Βαλκάνια, 
υπό την επίδραση του εντεινόμενου και κλι-
μακούμενου ανταγωνισμού μεταξύ ευρωατ-
λαντικών (ΝΑΤΟ) και ευρασιατικών (Ρωσία-
Κίνα) δυνάμεων: Οι προνομιακές σχέσεις 
που καλλιέργησαν οι πρώτοι με τον αλβανι-
κό αλυτρωτισμό από την εποχή της διάλυ-
σης της Γιουγκοσλαβίας, μέχρι τους βομβαρ-
δισμούς της Σερβίας και την απόσχιση του 
κοσοβάρικου κρατιδίου, αντισυσπειρώνουν  
τους Σέρβους και τους Σκοπιανούς προς τον 
ευρασιατικό άξονα, επιτρέποντάς του έτσι να 
σχεδιάζει μια σφήνα επιρροής προς την Κε-
ντρική Ευρώπη, αποτρέποντας προς το πα-
ρόν το τόξο αποκλεισμού που θέλουν να δη-
μιουργήσουν οι ευρωατλαντιστές.     

Αυτή είναι η ευρύτερη εικόνα που τείνει 
να διαμορφωθεί στην περιοχή. Το τι θα γίνει 
από εδώ και πέρα είναι άδηλο. Προφανώς, 
συμφέρον της ελληνικής πλευράς θα είναι να 
ακυρωθεί η συμφωνία ως άμεση ή έμμεση 
συνέπεια της απόρριψής της από τους πολίτες 
της γειτονικής χώρας. Κάτι που θα μπορού-
σε να πετύχει και η ελληνική πλευρά μετά το 
χτεσινό αποτέλεσμα, όχι όμως αυτή η κυβέρ-
νηση, που μοιάζει περισσότερο πλέον με πα-
ράρτημα του αμερικανικού υπ. Εξωτερικών 
παρά με εκφραστή της εγχώριας λαϊκής εντο-
λής, γεγονός που αποτελεί και τη βασική αιτία 
για την οποία πρέπει να πέσει, προτού επισω-
ρεύσει περαιτέρω καταστροφές. 

 Υπάρχουν ωστόσο, και άλλα ευρύτερα 
ζητήματα που η ίδια η συγκυρία θέτει και 
απαιτεί μια εθνική στρατηγική. Γιατί τα Βαλ-
κάνια μοιάζουν να διχάζονται σε μια βάση 

που για τη χώρα στοιχειοθετεί σενάριο «ήτ-
τας-ήττας», καθώς ο ευρωατλαντικός άξονας 
προς το παρόν δείχνει να επιμένει στην ανα-
βάθμιση του αλβανικού μεγαλοϊδεατισμού 
και ο ευρασιατικός στο φλερτ του με τον νε-
οθωμανισμό. Προς το συμφέρον της ελληνι-
κής πλευράς θα ήταν να αποφύγει την κλιμά-
κωση της πόλωσης και της νεοψυχροπολεμι-
κής διαίρεσης της περιοχής. 

Όσο για το ονοματολογικό, μετά και το 
χτεσινό δημοψήφισμα, θα πρέπει να συνε-
χίσουμε να ζούμε με αυτό, γιατί, με βάση τη 
βούληση της γειτονικής χώρας, είναι σαφές 
πως δεν υπάρχει προοπτική άμεσης και θε-
τικής για τα ελληνικά δίκαια λύσης. Μπορού-
με ωστόσο να κερδίσουμε χρόνο για να αντι-
στρέψουμε το αρνητικό κλίμα που υπάρχει 
για τις ελληνικές απόψεις διεθνώς, πράγμα 
που καθίσταται ευκολότερο στην περίπτωση 
που η συμφωνία καταπέσει στα χέρια της άλ-
λης πλευράς. 

Προϋπόθεση γι' αυτό, να πάψει το ονομα-
τολογικό να αποτελεί αντικείμενο εσωτερι-
κής, εμφύλιας αντιπαράθεσης για τους Έλλη-
νες, και να καταστεί στοιχείο - αιχμή μιας στα-
θερής και πάγιας εθνικής στρατηγικής. Που 
θα περιλαμβάνει, λόγου χάρη, από έναν δι-
πλωματικό φάκελο που θα εκθέτει τις αιτιά-
σεις του γειτονικού αλυτρωτισμού, μέχρι τη 
διεξαγωγή μιας διεθνούς εκστρατείας για τη 
διάδοση και την προβολή της σημασίας του 
μακεδονικού πολιτισμού, αρχαίου, μεσαιωνι-
κού και νεώτερου (ξεκινώντας από την ολο-
κλήρωση των εργασιών της Αμφίπολης, που 
η παρούσα κυβέρνηση θυσίασε μέσα στην 
εμφυλιοπολεμική της λογική). 

Δυστυχώς, βέβαια, τα ελάχιστα και τα αυ-
τονόητα, για το ελληνικό πολιτικό σύστημα 
φαντάζουν μέχρι σήμερα μακρινή ουτοπία...

Tο φιάσκο Ζάεφ και οι χρήσιμοι ηλίθιοι
Ένα πρώτο σχόλιο για το δημοψήφισμα στα σκόπια

ηχηρό ράπισμα, και πολλαπλά μηνύματα προς όλες τις κατευθύνσεις, 

στέλνει το χτεσινό αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που 

πραγματοποιήθηκε στη γειτονική πΓδΜ, για την έγκριση της 

συμφωνίας των πρεσπών: Όπως έχει ήδη γραφτεί και αναλυθεί 

εξαντλητικά, η επικράτηση της... αποχής (65%) μεταβάλλει την 

όλη διπλωματική διαδικασία σε οπερέτα, εκθέτει τους δύο φίλους 

και συνυποψήφιους για το νόμπελ(!) πλέον πρωθυπουργούς για 

την ευκολία τους να τη συνάψουν και να την επιβάλουν πάση 

θυσία και δημιουργεί σοβαρότατες επιπλοκές στην απόπειρα του 

ευρωατλαντικού άξονα να την επιβάλει με το ζόρι.

Του Γιώργου Ρακκά

σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη
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Ά 
λλη μια παγκόσμια 
πρωτοτυπία κατέ-
γραψε η κυβέρνηση 
των Τσίπρα-Καμέ-
νου, καταθέτοντας 

το προσχέδιο του προϋπολογι-
σμού του 2019 με διττό σενάριο: 
την περικοπή ή  μη  των συντά-
ξεων! Μετά το φιάσκο του δημο-
ψηφίσματος στα Σκόπια και την 
επί της ουσίας απονομιμοποίη-
ση της Συμφωνίας των Πρεσπών, 
φαίνεται πως το αφήγημα της 
μη περικοπής των συντάξεων θ’ 
αποτελέσει το βασικό επιχείρη-
μα της κυβέρνησης προκειμένου 
να διασωθεί από την εκλογική 
της κατάρρευση, όποτε κι αν γί-
νουν οι εκλογές εντός του 2019. 
Αφήγημα που θα εστιαστεί στην 
υψηλή διαπραγματευτική ικα-
νότητα των κυβερνώντων προς 
όφελος του λαού της (sic), αλλά 
και στην αντιστροφή της κατά-
στασης της Ελληνικής οικονομί-
ας. Διαπραγματευτική ικανότητα 
που εξαντλείται σε ακράδαντα 
επιχειρήματα, όπως αυτό της 
φυσικής εξαγωγής από το σύ-
στημα των άνω των 70 ετών, που 
δήλωσαν με απίστευτο κυνισμό 
Τσίπρας και Τσακαλώτος, δεί-
χνοντας για ακόμα μια φορά την 
αγάπη τους γι’ αυτόν τον λαό!

 Οι τελικές αποφάσεις για το 
ζήτημα των συντάξεων θα λη-
φθούν στο Γιούρογκρουπ του 
Νοεμβρίου, ενώ διαφαίνεται μια 
κατ’ αρχήν συναίνεση της Μέρ-
κελ. Συναίνεση που καμία σχέ-
ση δεν έχει με τις επιδόσεις της 
ελληνικής οικονομίας και τη δι-
απραγματευτική δεινότητα των 
κυβερνώντων, αλλά κυρίως με 
τη νέα μεγάλη κόντρα της Ιταλί-
ας- που αντανακλά το αντιγερ-
μανικό μένος και την αμφισβήτη-
ση της Γερμανικής Ευρώπης. Αν 
εδώ προστεθεί και ο οικονομι-
κός πόλεμος ΗΠΑ-Ευρώπης που 
εδράζεται στην αμφισβήτηση 
των υψηλών γερμανικών πλεο-
νασμάτων, φαίνεται πως παρήλ-
θε πλέον η εποχή που η Γερμα-
νία είχε απέναντί της μόνο τους 
«yesmen» του εγχώριου πολιτι-
κού συστήματος. Μια κατάστα-
ση που θα οδηγήσει αργά ή γρή-
γορα είτε στη διάλυση της Ευρω-
ζώνης είτε σε υπαναχώρηση της 
γερμανικής οικονομικής πολιτι-
κής, τάσεις που θα εγγραφούν 

σε κάθε περίπτωση στις επικεί-
μενες ευρωεκλογές. 

Σύμφωνα με το σενάριο του 
προσχεδίου του προϋπολογι-
σμού, η μη περικοπή της προ-
σωπικής διαφοράς των συντάξε-
ων, κόστους 2,065 δισ. €, οδηγεί 
σε πλεόνασμα 3,56% καλύπτο-
ντας έτσι τις βασικές προϋπο-
θέσεις της συναίνεσης της Μέρ-
κελ για 3,5% πλεόνασμα και για 
συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, 
παρά τους εδώ πανηγυρισμούς 
για την έξοδο από τα μνημό-
νια. Στα αντίμετρα περιλαμβά-
νει: Περιορισμούς στο επίδομα 

στέγασης, ώστε οι ωφελούμε-
νοι να περιοριστούν από 600 σε 
300 χιλ., επιπλέον μείωση κατά 
300 εκατ. € του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων, οδηγώ-
ντας σε κατάρρευση τις υποδο-
μές, τα σχολικά κτήρια, τα δημό-
σια νοσοκομεία, θέτοντας εν αμ-
φιβόλω τις προοπτικές ενδογε-
νούς ανάπτυξης της χώρας. Επι-
πρόσθετα προβλέπει νέες περι-
κοπές δαπανών στους βρεφο-
νηπιακούς σταθμούς, στη φαρ-
μακευτική δαπάνη, στα σχολικά 
γεύματα και στα προγράμματα 
απασχόλησης! Ένα σύνολο κοι-
νωνικών παροχών εξισορρόπη-
σης των επιπτώσεων της οικο-
νομικής πολιτικής στους πλέον 
αδύναμους ύψους 1,7 δισ. € που 
εν τέλει δεν θα δοθούν, αν ισχύ-
σει το σενάριο της μη περικοπής 
των συντάξεων. Είναι αξιοσημεί-
ωτη η «αριστερή κοινωνική πο-
λιτική» που εφαρμόζεται, αφαι-
ρώντας πόρους από τους φτωχο-
ποιημένους για να μην εξαθλιώ-
σει άλλους (συνταξιούχους), που 
με περισσό θράσος στοχοποίησε 
με την υπογραφή του 3ου Μνημο-
νίου.  

Στην ίδια κατεύθυνση πολι-
τικής, του να βγάζουμε δηλα-
δή από μία τσέπη για να τα βά-
ζουμε στην άλλη, προωθώντας 
τις προεκλογικές εξαγγελίες στη 
ΔΕΘ, είναι και τα όσα προβλέπο-
νται στις παρεμβάσεις στον το-

μέα των εσόδων. Από την κατάρ-
γηση του ΕΝΦΙΑ περνάμε πλέον 
στη μεσοσταθμική μείωση κατά 
10% και στη μείωση των ασφα-
λιστικών εισφορών των ελευθέ-
ρων επαγγελματιών, αυτοαπα-
σχολούμενων και αγροτών, συ-
νολικού κόστους 492 εκατ. € – 
φορολογία και εισφορές που η 
ίδια κυβέρνηση επέβαλε με τον 
νόμο Κατρούγκαλου! Η μείωση 
φορολογίας των διανεμόμενων 
κερδών και του φόρου εισοδή-
ματος νομικών προσώπων, από 
29% σε 25% θα έχουν δημοσιο-
νομική επίπτωση και άρα εφαρ-
μογή από το 2020. Αντιστάθ-
μισμα των παραπάνω μειώσε-
ων των εσόδων αποτελεί η αύ-
ξηση κατά 282 εκατ. € των άμε-
σων φόρων και 286 εκατ. € που 
θα εισπράξει το ελληνικό δημό-
σιο από τους φόρους των συντά-
ξεων, σε περίπτωση μη περικο-
πής τους. 

Στο πεδίο των δαπανών, η 
κυβέρνηση επιχειρεί μια ακόμα 
προσέγγιση εκλογικής πελατεί-
ας, προβλέποντας τη μετατροπή 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
σε αορίστου, για 3.000 εργαζό-
μενους στο πρόγραμμα «Βοή-
θεια στο Σπίτι», μεταθέτει όμως 
την εφαρμογή του μέτρου στο 
2020, κρατώντας τους σε ιδιό-
τυπη ομηρία. Αντίστοιχα προ-
βλέπει την πρόσληψη 4.500 εκ-
παιδευτικών και εξειδικευμένου 

προσωπικού στην Ειδική Αγω-
γή συνολικής δαπάνης 22 εκατ. 
€, που θα επιβαρύνει τον Τακτι-
κό Προϋπολογισμό. Κατ’ εφαρ-
μογή της Ευρωπαϊκής Πρωτο-
βουλίας για την Απασχόληση 
των Νέων μέχρι εικοσιτεσσάρων 
ετών (ΠΑΝ), προϋπολογίστηκε 
ποσό 103 εκατ € για την επιδότη-
ση του 100% των ασφαλιστικών 
εισφορών του εργαζόμενου και 
κατά 50% του εργοδότη, καθώς 
και 150 εκατ. € για πιο στοχευ-
μένη δράση όσον αφορά τα κρι-
τήρια επιδότησης των ενοικίων, 
μέτρα που βέβαια δεν μπορούν 
να αντισταθμίσουν το παραγωγι-
κό έλλειμμα της χώρας. 

Στα μακροοικονομικά μεγέ-
θη, ο ρυθμός οικονομικής μεγέ-
θυνσης, σε σταθερές τιμές, προ-
βλέπεται να είναι 2,1% και 2,5% 
για τα έτη 2018 και 2019 αντι-
στοίχως. Μεγέθυνση που επικε-
ντρώνεται κυρίως στην άνοδο 
των εξαγωγών, που ανήλθε σε 
1,3% του ΑΕΠ, αντισταθμίζοντας 
την πτώση των συνολικών επεν-
δύσεων στο πρώτο εξάμηνο του 
2018. Ο πληθωρισμός αναμένε-
ται να αυξηθεί το 2019, στο 1,2% 
έναντι 0,6% το 2018, αποτέλε-
σμα πολλαπλών αρνητικών επι-
πτώσεων της διεθνούς οικονομί-
ας, όπως του αυξανόμενου προ-
στατευτισμού στο διεθνές εμπό-
ριο, της πορείας της διεθνούς τι-
μής του πετρελαίου και της δι-
ατήρησης των βασικών επιτοκί-
ων της ΕΚΤ στα σημερινά χαμηλά 
επίπεδα, παρά τη λήξη της ποσο-
τικής χαλάρωσης.

Το πλέον σημαντικό όμως εί-
ναι ότι, παρά τα μνημόνια και τη 
φτωχοποίηση της ελληνικής κοι-
νωνίας, το δημόσιο χρέος συ-
νεχίζει την ανοδική του πορεία, 
έχοντας φτάσει ήδη στα 360 δισ. 
€. Χρέος που, αν δεν περικοπεί 
με πολιτική απόφαση σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, θα είναι αδύνα-
τον προοπτικά να αποπληρωθεί, 
παρά τα θηριώδη πλεονάσμα-
τα, τη σκανδαλώδη υποθήκευση 
του δημόσιου πλούτου -των αρ-
χαιολογικών χώρων και των πο-
λιτιστικών μνημείων συμπερι-
λαμβανομένων!- και τις αναγκα-
στικές εκποιήσεις των απαξιω-
μένων περιουσιακών στοιχείων 
των ελληνικών δημόσιων επιχει-
ρήσεων. 
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Το προσχέδιο του προϋπολογισμού

Του Νίκου Ντάσιου

και η πολιτική του «βγάζουμε από τη μία τσέπη για να τα βάζουμε στην άλλη»
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«Η Αθήνα ελεύθερη»
η απόπειρα κατάργησης της εθνικής μας εορτής της 28ης οκτωβρίου 1940

Τ 
ο ΟΧΙ του 1940 δεν 
φαίνεται να είναι και 
πολύ αρεστό στο «φι-
λεleft» σύστημα εξου-
σίας, λόγω προφανώς 

των αντιστασιακών μηνυμάτων 
που αυτό περνάει στην ελληνι-
κή κοινωνία και μάλιστα στη νε-
ολαία και ως εκ τούτου θα πρέ-
πει να υποβαθμιστεί και υπο-
σκελιστεί και εν τέλει να καταρ-
γηθεί1. Στο πλαίσιο αυτό δίδε-
ται έμφαση, ιδιαίτερα στη δη-
μόσια εκπαίδευση, στην ανάδει-
ξη άλλων πτυχών της περιόδου, 
προσπάθεια εμφορούμενη πά-
ντοτε υπό ένα διάχυτο «μεταμο-
ντέρνο» πνεύμα μηδενισμού και 
δη εθνομηδενισμού. Η μαθητιώ-
σα νεολαία λοιπόν βρίσκεται στο 
στόχαστρο του υπ. Παιδείας, που 
μέσω «επιμορφωτικών» σεμινα-
ρίων και προγραμμάτων του ΙΕΠ 
προς τους εκπαιδευτικούς της 
πρωτοβάθμιας και της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαί-
σιο πάντοτε ενός ευρύτερου σχε-
διασμού εκ του πονηρού αλλα-
γής του κέντρου βάρους, από το 
ΟΧΙ του 1940 και την πανεθνι-
κή και παλλαϊκή Αντίσταση, στην 
Απελευθέρωση και τον Εμφύλιο.

Δύο είναι οι βασικοί ιδεολο-
γικοί πυλώνες βάσει των οποί-
ων επιχειρείται η κατάργηση της 
28ης Οκτωβρίου 1940, μέσω της 
ανάδειξης της 12ης Οκτωβρίου 
1944, ημέρας απελευθέρωσης 
της πρωτεύουσας: α) το liberal 
ιδεολόγημα του ευρωπαϊσμού 
και της παγκοσμιοποίησης, σύμ-
φωνα με το οποίο «η Ελλάδα εί-
ναι μοναδική χώρα στην Ευρώπη 
που εορτάζει την έναρξη και όχι 
τα λήξη του πολέμου», και β) 
Τα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα 
του κυβερνώντος σχήματος του 
«Πρώτη φορά Αριστερά». Στην 
πρώτη περίπτωση οι Έλληνες 
εγκαλούνται ως δήθεν «φιλο-
πόλεμοι» διότι εορτάζουν την 
αντίσταση στον ξένο επιβου-

1 Η πολιτική βούληση για αντικατάστα-
ση της 28ης Οκτωβρίου από την 12η 
Οκτωβρίου προκύπτει και από ανα-
φορές σαν αυτήν, της σχολικής συμ-
βούλου Βασιλική Σακκά, η οποία σε 
«επιμορφωτική» ομιλία της προς τους 
εκπαιδευτικούς έχει κάνει σαφή λόγο 
για κατάργηση της εθνικής μας εορτής: 
«Να γιορτάσουμε την απελευθέρω-
ση και όχι την κήρυξη του πολέμου». 
Βλ. http://www.ert.gr/radiotileorasi/
istoria-radiotileorasi/ekpedeftikes-
draseis-i-athina-eleftheri.

λέα, τη φασιστική Ιταλία (1940), 
και όχι τη συντριβή της ναζιστι-
κής Γερμανίας (1945) ή την απε-
λευθέρωση της πρωτεύουσας 
Αθήνας (1944), χάρη κυρίως στις 
αλλεπάλληλες ήττες του Άξονα 
από τους Συμμάχους. Επίσης, 
εγκαλούνται για «εθνοκεντρι-
σμό», εφόσον δεν εορτάζουν μαζί 
με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους 
τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου είτε εκείνοι πολέμησαν 
(π.χ. ΕΣΣΔ, Βρετανία), είτε παρα-
δόθηκαν σχεδόν αμαχητί (π.χ. 
Δανία), είτε υπήρξαν ακόμα και 
συνεργάτες του Άξονα, με χιλιά-
δες μάλιστα εθελοντές στα Ες Ες 
(π.χ. Κροατία, βαλτικές χώρες και 
άλλες ανατολικές χώρες)2. Από 
την άλλη επιχειρείται η καλλιέρ-
γεια ενός εμφυλιοπολεμικού κλί-
ματος -κατά το «διαίρει και βασί-
λευε»- και αποδόμησης του πα-
νεθνικού και παλλαϊκού χαρακτή-
ρα της αντίστασης των Ελλήνων 
από το ΟΧΙ της 28ης Οκτωβρίου 
1940 μέχρι και την αποχώρηση ή 
την παράδοση και του τελευταί-
ου Γερμανού στρατιώτη από τη 
χώρα μας (Σεπτέμβριος 1944 – 
Μάιος 1945). 

Έτσι αναδεικνύονται άλλες 
πτυχές της περιόδου εκείνης, 
πάντοτε υπό ένα πνεύμα μηδε-
νισμού, με θεματολογία όπως 
οι δωσίλογοι, η πείνα, η μαύρη 
αγορά, καθημερινή ζωή, ο υλι-
κός πολιτισμός, πρωτίστως δε 
τα εμφύλια πάθη της εποχής. Σε 
κάθε δε περίπτωση αποσιωπώ-
νται οι ηρωικές πράξεις ανθρώ-
πων του λαού μας, η ανάδειξη 
των οποίων απαγορεύεται διά 
ροπάλου, ιδίως στη δημόσια εκ-

2 «Η επιλογή της 28ης Οκτωβρίου 1940 
ως εθνικής μας εορτής», http://ardin-
rixi.gr/archives/201300.

παίδευση, βάσει τουλάχιστον 
των σχετικών οδηγιών των σχο-
λικών συμβούλων3. Για τον εσμό 
των εθνομηδενιστών, η λήξη της 
γερμανικής Κατοχής είναι πρω-
τίστως η απαρχή του καταστρο-
φικού για τον τόπο μας, μα και 
τόσο αγαπητού για την ιστορι-
ογραφία τους Εμφυλίου, και τί-
ποτε περισσότερο. Για όλους αυ-
τούς η Απελευθέρωση παρου-
σιάζει ουσιαστικά ενδιαφέρον, 
γιατί αμέσως μετά την ακολού-
θησαν τα Δεκεμβριανά (1944) 
και ο Εμφύλιος Πόλεμος (1946-
49), κορυφαίες στιγμές σύμφω-
να με το αφήγημά τους. Υπ’ αυτό 
λοιπόν το εθνομηδενιστικό και 
ενίοτε εμφυλιοπολεμικό οπτι-
κό πρίσμα μπορεί κανείς να ανα-
γνώσει και να ερμηνεύσει τον 
τόσο ζήλο για ανάδειξη της 12ης 
Οκτωβρίου 1944 ως οιονεί εθνι-
κής μας εορτής, εις βάρος της 
28ης Οκτωβρίου 1940.

Εμείς από την πλευρά μας 
έχουμε να αντιτείνουμε το ότι η 
28η Οκτωβρίου είναι μία εθνι-
κή εορτή που καθιερώθηκε «από 
τα κάτω», εν μέσω της Κατοχής, 
από τον απλό αγωνιζόμενο ελ-
ληνικό λαό και τις αντιστασιακές 
του οργανώσεις. Ο λαός μας δεν 
εορτάζει μόνο τις νίκες του, μα 
και τον αγώνα και τις θυσίες του 
για ελευθερία και εθνική ανεξαρ-
τησία και αξιοπρέπεια, ανεξαρ-
τήτως αποτελέσματος, έννοιες 
άγνωστες για τον εσμό των κάθε 
λογής εθνομηδενιστών. Το μεγα-
λείο και αξία του ΟΧΙ της 28ης 
Οκτωβρίου εδώ ακριβώς έγκει-
ται: οι Έλληνες του τότε αγωνί-
στηκαν εναντίον υπέρτερων σε 

3 «Το ΟΧΙ του ελληνικού λαού του 1940 
ενοχλεί. Να καταργηθεί!», http://
ardin-rixi.gr/archives/201079.

μέσα και αριθμούς εχθρικών δυ-
νάμεων, μη γνωρίζοντας αν θα 
νικήσουν ή αν θα ηττηθούν4. 

Αυτός ο αγώνας είχε έναν 
πάνδημο και πανεθνικό χαρακτή-
ρα. Από την ηγεσία του τόπου μέ-
χρι και τον τελευταίο αγρότη και 
στρατιώτη, ανεξαρτήτως πολι-
τικών πεποιθήσεων, ο λαός μας 
αντιστάθηκε αρχικά κατά την ιτα-
λική και εν συνεχεία κατά τη γερ-
μανική εισβολή, συνεχίζοντας 
τον ένοπλο αγώνα του και καθ’ 
όλη την περίοδο της Κατοχής, μην 
υποστέλλοντας ποτέ τη σημαία 
της αντίστασης. Αυτό είναι άλλω-
στε το μήνυμα του ΟΧΙ: Μήνυμα 
αντίστασης και συνάμα μήνυμα 
ενότητας, που κάποιοι θέλουν 
να διασαλεύσουν. Όταν στον αυ-
στηρά ελεγχόμενο από το μετα-
ξικό καθεστώς Τύπο της εποχής 
δημοσιευόταν επιστολή του Γ.Γ. 
του ΚΚΕ Νίκου Ζαχαριάδη, που 
καλούσε τους Έλληνες να αγω-
νιστούν για την ελευθερία τους, 
αυτό προφανώς σήμαινε ότι ακό-
μα και οι θανάσιμοι κατά τα άλλα 
πολιτικοί αντίπαλοι της εποχής 
παραμέρισαν τις διαφορές τους 
και ενώθηκαν ενώπιον του επερ-
χόμενου κοινού κινδύνου και έτσι 
οδηγηθήκαμε στο έπος του 1940.

Σήμερα ποιον ενοχλεί η εθνι-
κή ενότητα; Κυρίως δε ποιον 
ενοχλεί το αντιστασιακό φρόνη-
μα του λαού μας; Ποιος δεν θέ-
λει να περάσει και στη νέα γενιά 
η αντιστασιακή μας παράδοση; 
Πρόκειται φυσικά για ρητορικά 
ερωτήματα, μέσα από την απά-
ντηση των οποίων μπορούμε να 
κατανοήσουμε το ποιος επωφε-
λείται από όλη αυτή την ιστορία.

4 «Γιατί ενοχλεί η 28η Οκτωβρίου;», 
http://ardin-rixi.gr/archives/201088.

σύμφωνα με το κυβερνητικό 

αφήγημα: «Για τέταρτη 

χρονιά φέτος οι εκδηλώσεις 

«12 οκτωβρίου 1944. η 

Αθήνα ελεύθερη» γεμίζουν 

την πόλη. πέντε φορείς, 

το Ίδρυμα της Βουλής των 

Ελλήνων, η περιφέρεια 

Αττικής, ο δήμος Αθηναίων, 

τα Γενικά Αρχεία του κράτους 

και η ΕΡτ, αναλαμβάνουν 

τη διοργάνωση και 

υποστηρίζουν ένα 

σύνολο δράσεων για την 

ανάδειξη της επετείου 

της απελευθέρωσης της 

πρωτεύουσας από τις 

ναζιστικές δυνάμεις κατοχής 

τον οκτώβριο του 1944 

ως μιας πάνδημης γιορτής 

της πόλης. οι εκδηλώσεις, 

που εκτείνονται όλο τον 

χρόνο, κορυφώνονται τον 

μήνα οκτώβριο». Από 

τον οκτώβριο του 2015 

λοιπόν, από την επαύριο 

δηλαδή της ανάληψης της 

εξουσίας από τον συΡΙΖΑ, 

επιχειρείται τεχνηέντως 

η υπέρμετρη ανάδειξη 

της 12ης οκτωβρίου 

1944, ως ημέρας μνήμης, 

ανταγωνιστικής της 28ης 

οκτωβρίου 1940. 
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Γ 
ια πάνω από τέσσερα 
χρόνια, πολίτες απ’ όλα 
τα Μεσόγεια συγκεντρω-
νόμαστε κάθε Τετάρτη 

3:30-5:00 το απόγευμα έξω από το 
Ειρηνοδικείο Κορωπίου και απο-
τρέπουμε τους πλειστηριασμούς. 
Ειδικά τα 2,5 τελευταία χρόνια 
κανένας πλειστηριασμός δεν έγι-
νε στο Κορωπί, με αποτέλεσμα να 
έχουν σωθεί περιουσίες εκατοντά-
δων συμπολιτών μας.   

Δεν κάνουμε διαχωρισμό σε 
λαϊκή και μη περιουσία. Σταματά-
με τα πάντα γιατί όλα μας χρειά-
ζονται για την επόμενη μέρα. Δη-
μόσια και ιδιωτική περιουσία είναι 
για μας κοινωνικό κεφάλαιο απα-
ραίτητο για να πάρουμε τη χώρα 
στα χέρια μας. Το απαξιωμένο ιδι-
ωτικό κεφάλαιο μπορεί να μετα-
τραπεί εδώ και τώρα σε χρήσιμη 
λαϊκή περιουσία εφόσον το αυτο-
διαχειριστούν οι ίδιοι οι εργαζόμε-
νοι, όπως έκαναν στην ΒΙΟΜΕ. Δεν 
χαρίζουμε τίποτα στα ξένα και ντό-
πια «κοράκια».

Είναι αλήθεια ότι έχει κερδη-
θεί μια μάχη. Κυβέρνηση και κάθε 
λογής λαμόγια που θέλουν ν’ αρ-
πάξουν περιουσίες για ένα κομ-
μάτι ψωμί, προς το παρόν τουλά-
χιστον δείχνουν ότι φεύγουν ηττη-
μένοι από τα Ειρηνοδικεία. Ανα-
ζητούν διέξοδο στους ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς. Όμως και 
εκεί θα μας βρίσκουν μπροστά 
τους, όπως  στα Ειρηνοδικεία.  Όχι 
μόνο στο Κορωπί, αλλά σε όλη την 
χώρα. Παντού υπάρχουν Πολίτες & 
Συλλογικότητες σαν την δική μας. 
Ο πόλεμος συνεχίζεται & χρειαζό-
μαστε βοήθεια.

Η επιτυχία του αγώνα μας δεν 
ήρθε τυχαία. Η ενότητα είναι το 
όπλο μας. Πολίτες με διαφορετι-
κές διαδρομές, άλλοι σε κόμματα 
άλλοι όχι, συμμετέχουμε ισότιμα 
αφήνοντας έξω κομματικές ταυ-
τότητες & κομματικούς διαχωρι-
σμούς & συναποφασίζουμε στην 
Συνέλευση αμεσοδημοκρατικά, με 
αντιπαραθέσεις μεν συχνά, αλλά 
με αλληλοσεβασμό πάντα. Χω-
ρίς ηγεμονίσκους & καθοδηγητές 
παίρνουμε την ευθύνη των απο-
φάσεών μας συλλογικά και αν κά-
νουμε κάπου λάθος είμαστε εκεί 
για να το διορθώσουμε. Επαγγελ-
ματίες «κατόχους της αλήθειας» 
δεν χρειαζόμαστε. Κάποιες φορές 
κόμματα & οργανώσεις προσπά-
θησαν να καπελώσουν και να κα-
πηλευτούν τον αγώνα μας, αλλά 
δεν τους το επιτρέψαμε. Γι’ αυτό 

και προχωράμε.
Ταυτόχρονα όμως συνειδητο-

ποιούμε τα εξής: Ακόμα κι αν τελι-
κά σώσουμε τα σπίτια μας, η ση-
μασία αυτού του γεγονότος θα εί-
ναι μικρή, εφόσον όλη η χώρα βρί-
σκεται υπό κατοχή και ξεπουλιέ-
ται και η κοινωνία είναι υπόδουλη. 
Ο αγώνας στα Ειρηνοδικεία δεν 
φτάνει και πρέπει να γενικευτεί.

Το σύστημα της κοινοβουλευ-
τικής  ολιγαρχίας στην χώρα δεν 
αποφασίζει για τίποτα αν δεν έχει 
την έγκριση των τοκογλύφων δα-
νειστών της παγκόσμιας ελίτ. Κομ-
ματικοί μηχανισμοί, παρατάξεις, 
πολιτικοί παράγοντες θέλουν ένα 
κίνημα χειραγωγημένο & ελεγχό-
μενο, ώστε να το χρησιμοποιούν 
στα παιχνίδια εξουσίας που παί-
ζουν. Προσπαθούν με κάθε τρόπο 
να μας πείσουν να τους αναθέσου-
με ν' αποφασίζουν για λογαριασμό 
μας. Μας αντιμετωπίζουν σαν μά-
ζες ηλιθίων. Αυτές οι αποκρουστι-
κές τακτικές αποθαρρύνουν αν-
θρώπους που δεν εμπλέκονται 
σε κόμματα να συμμετέχουν, δι-
ασπούν την κοινωνία, συντηρούν 
τον κομματισμό, τον ελεγχόμενο 
συνδικαλισμό, τους επαγγελματίες 
συνδικαλιστές & αποτελούν ανά-
χωμα και δεκανίκι του σημερινού 
πολιτικού συστήματος.

Όλα αυτά τα έχουμε βιώσει 
σαν κοινωνία και είναι καιρός να 
μπουν στο μουσείο της ιστορίας, 
γιατί απλά δεν έχουν να μας προ-
σφέρουν τίποτα πια στους αγώνες 
που πρέπει να δώσουμε. Αγώνες 
για ν αποτραπούν οι μνημονιακές 
πολιτικές, για το δίκαιο, την δημο-
κρατία, την Εθνική και Κοινωνική 
Απελευθέρωση.

Η ενότητα στην βάση της Κοι-
νωνίας θα είναι η δύναμή μας. Δεν 
αναθέτουμε σε κανέναν «σωτή-
ρα», κόμμα, παράταξη, ηγέτη, ν' 
αποφασίζει για λογαριασμό μας, 
αλλά ν' αποφασίζουμε οι ίδιοι 
ώστε να παίρνουμε και την ευθύ-
νη.

Γιατί θέλουμε να ζούμε σαν 
άνθρωποι σκεφτόμενοι & ελεύ-
θεροι. Έτσι θα μπορέσει να δημι-
ουργηθεί ένα μεγάλο κίνημα – μέ-
τωπο για την απελευθέρωση της 
χώρας & της κοινωνίας στο οποίο 
εμείς θα συνεισφέρουμε βοηθώ-
ντας με τις δικές μας δυνάμεις.

Επαγρυπνούμε & συμμετέ-
χουμε.

Ο αγώνας για την απελευθέ-
ρωση της χώρας & της κοινωνίας 
συνεχίζεται.

Πολίτες κατά των πλειστη-
ριασμών στα Μεσόγεια

Ε 

ίναι φορές που ένα 
γεγονός έρχεται να 
φέρει στην επιφά-
νεια όλο το μέγεθος 
της παθογένειας που 

σοβεί στα έγκατα μιας εποχής. Ο 
θάνατος του Ζαν Κωστόπου-
λου ανήκει σε αυτή την κατηγο-
ρία, όχι μόνο ως τραγικό γεγονός 
απώλειας ζωής ενός νέου ανθρώ-
που αλλά, κυρίως, προκαλώντας 
έναν «δημόσιο» διάλογο που ανα-
δεικνύει την απώλεια του μέτρου 
και των «κοινών συμφωνημένων 
υπονοούμενων» επί των οποίων 
εδράζεται η κοινωνική συνοχή.

Ο χορός που στήθηκε πάνω 
από ένα πτώμα είναι φρικτός, 
είναι η σύγκρουση δύο «δι-
καιωματισμών»: Το δικαίωμα 
στην ασφάλεια που φτάνει ως την 
αυτοδικία και το λυντσάρισμα και, 
ως αντίστιξη, το δικαίωμα στην 
αντικοινωνική συμπεριφορά που 
βαφτίζεται «διαφορετικότητα». Ο 
Γιάννης Αγιάννης των Αθλίων του 
Ουγκώ επιστρατεύεται για να δη-
μιουργήσει συναισθηματικές ταυ-
τίσεις του Μεγάλου Αδικημένου. 
Το γεγονός ότι η δημόσια έκφρα-
ση πραγματώνεται πλέον μέσω 
του απρόσωπου και ανεύθυνου 
καφενείου των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης, όχι μόνο παροξύνει το 
φαινόμενο, αλλά αναδεικνύει και 
τις πραγματικές του διαστάσεις.

Ο «πλειοψηφικός» λόγος εί-
ναι αυτός του πρώτου «δικαιω-
ματισμού»: αυτή η στάση δεν θα 
έπρεπε να ξαφνιάζει κανέναν. Σε 
όλες τις μετρήσεις της κοινής γνώ-
μης, διαχρονικά, το ζήτημα της 
ασφάλειας αναρριχάται στην κο-
ρυφή των φόβων της ελληνικής 
κοινωνίας, μεταβάλλοντας την σε 
μια φοβική κοινωνία. Άδικα; Σί-
γουρα όχι. Οι σχέσεις οικειότη-
τας έχουν διαρραγεί βίαια, τα γκέ-
το αντικατέστησαν τις γειτονιές, 
το επίπεδο της βίας αυξήθηκε σε 
πρωτρόγνωρο βαθμό, τεράστι-
οι αριθμοί «άλλων» με διαφορε-
τικές συνήθειες, αξίες και κοινω-
νικές στάσεις εισβάλλουν τροφο-
δοτώντας την αμοιβαία εχθρικό-
τητα. Το κράτος ως οργανωμένη 
κοινωνία έχει εκπέσει στον ρόλο 
του παρατηρητή ή του τραυματιο-
φορέα στην καλύτερη περίπτωση. 
Όλα σπρώχνουν στο να «πάρου-
με τον νόμο στα χέρια μας» εγκαι-
νιάζοντας έναν πόλεμο που γίνε-

ται εύκολα πόλεμος όλων εναντί-
ον όλων.

Από την άλλη, ο «μειοψηφι-
κός» λόγος, που τυγχάνει να εί-
ναι και ο «επίσημος λόγος» αρ-
πάζει κάθε ευκαιρία να επιτεθεί 
στους «νοικοκυραίους» στηλιτεύ-
οντας τον «λαϊκισμό» της κοινω-
νικής πλειοψηφίας και λοιδορώ-
ντας κάθε ανάγκη για κοινωνική 
ασφάλεια (εξαιρουμένης ίσως της 
κοινωνικής ασφάλισης, αν κρί-
νουμε από την ανάδειξη των συ-
ντάξεων ως θεμέλιου της κυβερ-
νητικής ρητορικής). Έτσι κι αλ-
λιώς αυτοί είναι με τον πολυπο-
λιτισμό και την «κοινωνία του ρί-
σκου», και στην κοινωνία αυτή το 
να καταστρέφεις ή να αρπάζεις 
τεκμηριώνεται ως δικαίωμα στην 
διαφορά.

Το χειρότερο είναι ότι ο 
πολιτικός λόγος πολώνεται 
και πολώνει: Οι «δεξιοί» προ-
βάλλουν κατ’ εξοχήν το θέμα της 
ασφάλειας αναζητώντας εύκολα 
ακροατήρια, ενώ οι «αριστεροί» 
τον δικαιωματισμό που είναι εγ-
γενής στα δικά τους ακροατήρια. 
Και βέβαια τα επιχειρήματα εστι-
άζονται στην καταγγελία του αντι-
πάλου και στον στιγματισμό ως 
αναρχικού ή φασίστα. Ο πολιτι-
κός λόγος που θα έπρεπε να είναι 
διαμεσολαβητικός γίνεται επιθετι-
κός τροφοδοτώντας ένα αδιέξοδο 
που αποτελεί το θερμοκήπιο του 
φασισμού, ενός εκφασισμού της 
καθημερινής στάσης και συμπε-
ριφοράς που αυτονόητα θα τρο-
φοδοτήσει τα νέα Τάγματα Εφό-
δου. Αυτό θα είναι το αντίτιμο του 
πολιτικού ελλείμματος των πολιτι-
κών μας.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι 
στα θέματα της εξάρτησης από τα 
ναρκωτικά οι δύο αυτές λογικές 
παίρνουν ακραίες μορφές: σκο-
τώστε τους, φυλακίστε τους, εξα-
φανίστε τους θα πουν οι μεν, η 
χρήση είναι ατομικό δικαίωμα θα 
πουν οι δε, επεκτείνοντας την έκ-
φραση του δικαιώματος σε συ-
μπεριφορές που στρέφονται όχι 
μόνο εναντίον του εαυτού αλλά 
και εναντίον των άλλων.

Το τραγικό ερώτημα στην πε-
ρίπτωση του κοσμηματοπωλείου 
της Ομόνοιας είναι η δυσκολία 
να διακρίνει κανείς τον θύτη 
από το θύμα. Είναι το λάθος ερώ-
τημα, κι ένα λάθος ερώτημα δεν 
μπορεί να βρει σωστή απάντη-
ση. Όσο η κοινωνία κατρακυλάει 

σε μορφές ανομίας, όσο ο Νόμος 
αλλά και οι εσωτερικευμένοι κώ-
δικες συνύπαρξης εκλείπουν, τα 
ίδια υποκείμενα θα εναλλάσσο-
νται με έναν τραγικό τρόπο στον 
ρόλο του θύτη και του θύματος, θα 
επιχειρούν να παρουσιάσουν τον 
εαυτό ως θύμα και τον άλλο ως 
θύτη για την ποινική ή ηθική τους 
αποενοχοποίηση.

Ο κοσμηματοπώλης της Ομό-
νοιας, θύμα της κατάστασης που 
έχει επικρατήσει στο κέντρο της 
Αθήνας, έγινε θύτης πράττοντας 
αυτοδικία. Ο Κωστόπουλος, θύμα 
της εξάρτησης και της καθημερι-
νής βίας που δεχόταν ως εξαρ-
τημένος μπουκάρισε στο κοσμη-
ματοπωλείο. Ο κάθε Καμίνης θα 
βρει την ευκαιρία να προβάλλει 
τις «φιλελεύθερες» πολιτικές των 
χώρων ελεγχόμενης χρήσης ως 
πανάκεια που εξαντλεί το κοινω-
νικό χρέος για φροντίδα και πολι-
τικές απεξάρτησης.

Ποιος να δικαιωθεί;
Αν θέλουμε να αποφύγουμε 

τα θανάσιμα αυτά δίπολα πρέπει 
να κάνουμε μια αρχή να στοχα-
στούμε ως κοινωνία. Και μια κοι-
νωνία πρέπει να διασφαλίζει την 
ζωή και την σωματική ακεραιό-
τητα (πρώτα απ’ όλα), αλλά και την 
ασφαλή καθημερινότητα, όπως 
και την φροντίδα στα άτομα που 
πάσχουν.

Μέχρι τότε οι εξαρτημένοι θα 
είναι παραβατικοί για να συντη-
ρήσουν την εξάρτηση τους και οι 
κοσμηματοπώλες θα είναι παρα-
βατικοί για να συντηρήσουν την 
περιουσία τους, η δε κοινωνία 
μας θα μοιάζει όλο και πιο πολύ 
με την ζούγκλα των ντοκιμα-
ντέρ του ΣΚΑΙ και του National 
Geographic.

Του Θανάση Τζιούμπα

Για την υπόθεση του
Ζακ Κωστόπουλου
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Του Γιάννη Ξένου

Τ 

ο κόμμα που έχει ιδρύ-
σει ο Κυριάκος Βελό-
πουλος, η «Ελληνική 
Λύση», τα τελευταία δύο 
χρόνια (αυτο)προβάλλε-

ται ως το νέο «ρωσικό κόμμα». Από 
την άλλη όμως είναι δεκάδες (και 
με αυξανόμενη συχνότητα) οι εμ-
φανίσεις του, τις περισσότερες φο-
ρές ως αποκλειστικός καλεσμένος, 
στο πιο «αμερικάνικο» κανάλι της 
ελληνικής τηλεόρασης, τον Σκάι. 
Το δημοσκοπικό φούσκωμα της 
«Ελληνικής Λύσης» οφείλει πολλά 
σε αυτήν την προνομιακή προβο-
λή του από τον όμιλο (τηλεόραση – 
ραδιόφωνο) του Αλαφούζου. Γίνε-
ται «ρώσικο κόμμα» με «αμερικά-
νικη» προβολή; 

Αυτό δεν είναι το μόνο ανε-
ξήγητο στην εικοσάχρονη παρου-
σία του Βελόπουλου στα δημό-
σια πράγματα. Ξεκίνησε στα μέσα 
της δεκαετίας του 90 με εκπο-
μπές για τα εθνικά και τηλεπωλή-
σεις στη Θεσσαλονίκη, στα πρότυ-
πα των Αμερικανών τηλε-ευαγγε-
λιστών. Ευρύτερα στη Βόρεια Ελ-
λάδα έγινε γνωστός με τις γιορτές 
για τον Μέγα Αλέξανδρο στις αρχές 
της προηγούμενης δεκαετίας. Το 
2004 ο Γιώργος Καρατζαφέρης 
του έδωσε πανελλαδική προβο-
λή, αφού ήταν μεταξύ των τηλεπω-
λητών (Γεωργιάδης, Βελόπουλος, 
Λιακόπουλος κ.ά.) που ενέταξε στο 
ΛΑΟΣ. Το 2007 εκλέχτηκε με τον 
ΛΑΟΣ βουλευτής στη Β΄ Θεσσαλο-
νίκης και επανεξελέγη στις εκλογές 
του 2009. Τον Μάιο του 2010 ψή-
φισε, όπως και το σύνολο των βου-
λευτών του ΛΑΟΣ, το πρώτο μνη-
μόνιο του ΓΑΠ. Τον Νοέμβριο του 

2011, ως βουλευτής του ΛΑΟΣ, 
στήριξε την τρικομματική κυβέρ-
νηση του Παπαδήμου, ενώ στην 
ψήφιση του δεύτερου μνημονίου 
από την κυβέρνηση Παπαδήμου, 
ακολουθώντας τη γραμμή του κόμ-
ματός του, απείχε από την ψηφοφο-
ρία. Τον Μάιο του 2012, λίγες μέ-
ρες πριν τις εθνικές εκλογές, απο-
χώρησε με επεισοδιακό τρόπο από 
τον ΛΑΟΣ μαζί με άλλους βουλευ-
τές (Αθ. Πλεύρης, Γ. Ανατολάκης 
κ.ά.). Ο Γ. Καρατζαφέρης από την 
καθημερινή του εκπομπή τον είχε 
αποκαλέσει «ρουφιάνο του κόμμα-
τος». Προσχώρησε στη ΝΔ και τη 
στήριξε στις εκλογές του 2012.

Το 2012 ο Κ. Βελόπουλος είχε 
μεγαλύτερες σκοτούρες από το αν 
η κυβέρνηση Παπαδήμου θα περ-
νούσε από τη Βουλή το «μνημό-
νιο 2», ή αν θα επιβίωνε πολιτικά 
ο ΛΑΟΣ. Τον Ιανουάριο του 2012 
συνελήφθηκαν στη Θεσσαλονίκη 
πάνω από πενήντα άτομα (επιχει-
ρηματίες, στελέχη τραπεζών κ.ά.) 
ως εμπλεκόμενα σε τέσσερα κυ-
κλώματα εκβιασμών και τοκογλυ-
φίας, που δρούσαν πάνω από δέκα 
χρόνια. Αρχικώς φαίνονταν να 
έχουν σχέση και με την αυτοκτονία 
δύο Θεσσαλονικέων επιχειρηματι-
ών που δεν άντεξαν τις πιέσεις των 
κυκλωμάτων. Εν τέλει, από όλους 
αυτούς, ένοχος κρίθηκε (τόσο πρω-
τόδικα, όσο και στο εφετείο) μόνο 
ο επιχειρηματίας Μάρκος Καρα-
μπέρης για υποθέσεις τοκογλυφί-
ας. Ο Μ. Καραμπέρης, εκτός από 
πολύ γνωστός επιχειρηματίας της 
νύχτας της Θεσσαλονίκης, αλλά και 
με τα κτηματομεσιτικά, είχε εμπλα-
κεί με την πολιτική. Στις περιφερει-
ακές εκλογές του 2009, ο Κ. Βελό-
πουλος κατέβηκε με το χρίσμα του 

ΛΑΟΣ στην περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας και στο ψηφοδέλ-
τιό του ήταν υποψήφιος αντιπερι-
φερειάρχης Ημαθίας ο Μ. Καρα-
μπέρης. Στον συνδυασμό ο Κ. Βε-
λόπουλος είχε δώσει τον ταιριαστό 
τίτλο: «Καθαρά χέρια, Καθαρές ιδέ-
ες, Καθαρές λύσεις», και κατά τη 
συνέντευξη Τύπου για την παρου-
σίασή του, είχε πει για τον Μ. Καρα-
μπέρη: «Εμείς επιλέξαμε άνθρω-
πο που εργάζεται από μικρό παιδί 
για να επιβιώσει και πέτυχε να εί-
ναι από τους ισχυρότερους Βορειο-
ελλαδίτες. Δεν επιλέγουμε ανθρώ-
πους που περιμένουν από την πο-
λιτική να επιβιώσουν. Εμείς επιλέ-
ξαμε προσωπικότητα που έρχεται 
να προσφέρει στους πολίτες…». Ο Γ. 
Καρατζαφέρης, στην έκρηξη κατά 
του Βελόπουλου όταν έφυγε από 
το κόμμα του, δήλωσε στην εκπο-
μπή του ότι κράτησε τον αχάριστο 
στο κόμμα του, παρά την εμπλοκή 
με τον Καραμπέρη. Πέρα από τον 
Καραμπέρη, ο Κ. Βελόπουλος είχε 
φιλικές σχέσεις και με άλλα πρό-
σωπα που εμφανίζονταν από την 
αστυνομία ότι είχαν κεντρικούς ρό-
λους στα προαναφερθέντα κυκλώ-
ματα τοκογλυφίας και εκβιασμών. 

Στις αρχές του 2012 απασχό-
λησε τον Τύπο και για έναν δεύτερο 
λόγο: Δημοσίευμα της εφημερίδας 
Παρασκευή + 13 ανέφερε ότι το 
2011, όταν το ενδεχόμενο χρεοκο-
πίας της χώρας ήταν ορατό, έβγαλε 
σε τράπεζα στο εξωτερικό 400.000 
ευρώ. Μάλλον σε γερμανική, γιατί 
απολογήθηκε ότι τα έβγαλε για να 
στηρίξει εταιρεία που διατηρεί στη 
Γερμανία. Το περίεργο είναι ότι το 
ποσό αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο 
από τις καταθέσεις και τα μετρητά 
που διέθετε και είχε δηλώσει στο 

πόθεν έσχες του. Και αυτή η ιστο-
ρία γρήγορα ξεχάστηκε, ίσως γιατί, 
πέρα από τον Βελόπουλο, και άλλοι 
πολιτικοί έβγαλαν εκείνα τα χρόνια 
τα λεφτά τους στο εξωτερικό. 

Ο Κυριάκος Βελόπουλος τα 
τελευταία χρόνια εμφανίζεται ως 
σκληρός αντιγερμανός, αλλά 
για πέντε χρόνια στήριξε με συνέ-
πεια τη γερμανική πολιτική στην 
Ελλάδα. Ψήφισε το πρώτο μνημό-
νιο, στήριξε την κυβέρνηση Παπα-
δήμου και εν συνεχεία, όταν αντι-
λήφθηκε ότι ο ΛΑΟΣ θα πλήρω-
νε τις πολιτικές επιλογές του και 
δεν θα έμπαινε στη Βουλή, μετα-
πήδησε στη ΝΔ. Στις ευρωκλογές 
του 2014 ήθελε να συμπεριληφθεί 
στους υποψηφίους της ΝΔ, αλλά 
τον έκοψαν οι πιο μετριοπαθείς 
στο εσωτερικό της. Χρησιμοποίη-
σε τα χρόνια που έμεινε στη ΝΔ ως 
αγρανάπαυση και μετά την πολιτι-
κή λαίλαπα του 2015 λόγω Σύρι-
ζα, εμφανίστηκε και πάλι στο προ-
σκήνιο πιστεύοντας ότι το παρελ-
θόν του έχει ξεχαστεί.

Το καλοκαίρι του 2016 ίδρυσε 
την «Ελληνική Λύση», αλλά λίγους 
μήνες πριν ανέλαβε το κεντρικό 
δελτίο ειδήσεων (το Ανατρεπτικό 
Δελτίο) του αθηναϊκού καναλιού 
Alert. Με τις επαναλήψεις του δελ-
τίου και τη δική του εκπομπή γεω-
πολιτικών αναλύσεων και τηλεπω-
λήσεων, Κόντρα και Ρήξη, κατα-
λαμβάνει πρόγραμμα περισσότε-
ρων από πέντε ωρών ημερησίως. 
Το κανάλι παλιότερα, με άλλο όνο-
μα ήταν ιδιοκτησίας της οικογενεί-
ας του φυγόδικου Πέτρου Κυρια-
κίδη, συνεταίρου του Λαυρεντιάδη 
στην Proton Bank. Κανείς δεν γνω-
ρίζει αν το κανάλι παραμένει στην 
ιδιοκτησία του Κυριακίδη ή αγο-
ράστηκε από άλλον, ή ποιος το δι-
ευθύνει. Αποτελεί το επιχειρηματι-
κό και πολιτικό όχημα του Κ. Βελό-
πουλου, γιατί οι εκπομπές που γυ-
ρίζει στο στούντιό του αναμεταδίδο-
νται από πλήθος περιφερειακών 
καναλιών.

Ο Κ. Βελόπουλος, έχοντας κα-
θημερινή εξάσκηση δεκαετιών σε 
εκπομπές «αναλύσεων» και τηλε-
πωλήσεων, είναι δυνατός ρήτορας 
που μπορεί να ξεσηκώσει έναν λαό 
ζαβλακωμένο από τις απανωτές ήτ-
τες. Αλλά στα πολλά που λέει, τα πε-
ρισσότερα είναι χοντρά ψέματα. Για 
παράδειγμα, πριν λίγες μέρες στην 
εκπομπή του αφηγούνταν πώς συ-
ναντήθηκε με τον μακαριστό αρχι-
επίσκοπο Χριστόδουλο το 1991 
στην αρχιεπισκοπή στην Αθήνα 
και εκεί ο Βελόπουλος τον ενέπνευ-
σε να οργανώσει το μεγάλο συλλα-
λητήριο του 1992 στη Θεσσαλονί-
κη1. Μέγιστο ψέμα, γιατί ο Χριστό-
δουλος εκλέχτηκε αρχιεπίσκοπος 
το 1998 (το 1991 ήταν μητροπο-
λίτης Δημητριάδος) και, κατά δεύ-
τερο, το συλλαλητήριο του 1992 
οργανώθηκε από τον τότε δήμαρ-
χο Θεσσαλονίκης, Ντίνο Κοσμό-
πουλο, και τον μητροπολίτη Θεσ-
σαλονίκης κ. Παντελεήμονα. Αλλά, 
για να παρουσιαστεί ως ο εμπνευ-
στής του συλλαλητηρίου και συνο-
μιλητής του Χριστόδουλου, ξεστό-
μισε τέτοιο ψέμα. Ανάλογα περι-
στατικά είναι καθημερινά στις εκ-
πομπές του, όπως ότι πουλούσε 
το βιβλίο του Χριστού (είχε συγκε-
ντρώσει κάποιες υποτιθέμενες επι-
στολές του), πουλάει οδοντόπαστες 
που παράγουν αγιορείτες μονα-
χοί, φάρμακα που θεραπεύουν το 
αλτσχάιμερ (Τελεπόν) και πλήθος 
ψευδών ειδήσεων για τα στρατιωτι-
κά, και όχι μόνο, σχέδια της Ρωσίας. 
Ο Κ. Βελόπουλος, λοιπόν, δεν εί-
ναι μέρος της λύσης που αναζητεί 
ο ελληνικός λαός, αλλά μέρος του 
προβλήματος. Και αλίμονο αν μετά 
τα παθήματα των προηγούμενων 
ετών (Σύριζα, Καμμένος, Χρυσή 
Αυγή, Σώρρας, Καζάκης κ.ά.) πλα-
σαριστεί ως νέος σωτήρας ο Βελό-
πουλος!

1 https://www.youtube.com/watch?v=L
4okPSpaT2M&t=864s

Ο Βελόπουλος δεν είναι... λύση!
Έργα και ημέρες του ιδρυτή της «Ελληνικής Λύσης»

ο κυριάκος Βελόπουλος τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ως σκληρός αντιγερμανός, αλλά για 
πέντε χρόνια στήριξε με συνέπεια την γερμανική πολιτική στην Ελλάδα. Ψήφισε το πρώτο μνημόνιο, 

στήριξε την κυβέρνηση παπαδήμου και εν συνεχεία μεταπήδησε στη Νδ... 

πουλάει το βιβλίο του 

Χριστού (είχε συγκεντρώσει 

κάποιες υποτιθέμενες 

επιστολές του), 

οδοντόπαστες που παράγουν 

αγιορείτες μοναχοί, 

φάρμακα που θεραπεύουν 

το αλτσχάιμερ και... πλήθος 

ψευδών ειδήσεων!
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Βορειομακεδονική 
σαλάτα
Τελικά, ο φερόμενος ως βορειο-
μακεδόνας Μακεδόνας πολίτης 
της Βορείου Μακεδονίας Ζόραν 
Ζάεφ την πάτησε στο δημοψή-
φισμά του. Από το Ευρωσύνταγ-
μα μέχρι το Brexit, φαίνεται να 
παγιώνεται πανευρωπαϊκώς μία 
παράδοση που θέλει τους πο-
λίτες να απογοητεύουν τις κυ-
βερνήσεις τους, ωσάκις αυτές 
διεξάγουν δημοψηφίσματα. Ο 
μόνος πολιτικός που έχει δια-
ψεύσει την παράδοση αυτή και 
έχει κερδίσει το δημοψήφισμα 
που έθεσε είναι βέβαια ο Αλέ-
ξης Τσίπρας, στο αλήστου μνή-
μης προεκλογικό δημοψήφισμα 
του 2015. Πώς τα κατάφερε; 
Απλούστατο: Φρόντισε να κάνει 
ένα δημοψήφισμα στο οποίο 
κέρδιζε (και η χώρα έχανε) είτε 
έβγαινε το ΝΑΙ είτε έβγαινε το 
ΟΧΙ. Είναι η περίφημη στρατη-
γική «γουίν γουίν σιτσουέισι-
ον», που έλεγε και ο σοφός γέ-
ροντας ΓΑΠ. Θα έπρεπε, λοιπόν, 
ο κ. Τσίπρας, από συναδελφι-
κή αλληλεγγύη στον σύντροφο 
Ζάεφ να του υποδείξει τα μυ-
στικά αυτά της τέχνης του. Άλ-
λωστε, η χειραγώγηση των ψη-
φοφόρων φαίνεται να είναι, μέ-
χρι τώρα, το μοναδικό πεδίο 
στο οποίο ο Σύριζα έχει να επι-
δείξει κάποιο ταλέντο...

          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Π 
ού το πάνε; Τι κάνουν; Τι θέλουν; Τι ρόλο παί-
ζουν; Μα  τίποτα περισσότερο από την εξου-
σία. Γιατί λένε ότι δεν  την έχουν. Αγνοούν βέ-
βαια ότι δεν κατέχουν. Δεν τους βγήκαν ήρε-

μες  οι καλοκαιρινές διακοπές. Ούτε ότι δεν τους βγαίνει 
τίποτα. Ξέρουν ότι τελειώνουν. Ίσως. Θέλουν όμως να το 
απολαύσουν. Και ούτε φωτιές, ούτε το Σκοπιανό θα τους 
χαλάσει.

Νωθρότητα, ασχετοσύνη, αδιαφορία, μπόλικος αμο-
ραλισμός. Χαρακτηριστική η ανεπάρκειά τους από την 
πρώτη στιγμή. Δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκο-
νται. Αλλά κυβερνάνε.

Υπουργοί ανύπαρκτοι, ηγεσία χαμηλών προσδοκιών, 
μηχανισμοί κόμματος σε κατάρρευση. Όμως τα παπαγα-
λάκια τους, ΜΚΟ, μπαχαλάκηδες, άπαντες σε εγρήγορση. 

Η έννοια τους να κουνάνε το δάκτυλο, να λένε ψέμα-
τα, να ψάχνουν συνενόχους, να δείχνουν εχθρούς και φα-
ντάσματα.

Υπουργοί που δεν το 'χουν, αυθάδεις και αλαζόνες, 
άπαντες αριστεροί με δεξιά τσέπη, περιφρονούν κάθε τι 
αστικό, διαφορετικό.

Ένα συνονθύλευμα αριστερών ιδεοληπτών, που λυ-
μαίνονται τα πάντα, αδιαφορούν για τα πάντα, πολώνουν 
τα πάντα.

Καθημερινά δίνουν ρεσιτάλ κυνισμού, τακτικισμών, 
με επικοινωνιακά ρεσάλτα και προπαγάνδα.

Μα αναλγησία και με τους νεκρούς στο Μάτι; Το εί-
δαμε κι  αυτό. Με θεωρίες συνωμοσίας για να καλύψουν 
τις ευθύνες τους και την ανεπάρκειά τους. Ούτε συγγνώ-
μη, ούτε  λάθη, ούτε παραιτήσεις. Γιατί  είναι η πρώτη 
φορά αριστερά. Που τη σαμποτάρουν όλοι για να τη ρί-
ξουν. Έτσι, το «εμείς ή αυτοί» είναι το σύνθημα και η μό-
νιμη επωδός τους.

Ευθυνόφοβοι, άσχετοι, πνιγμένοι στα ψέματα, στη 
Μάντρα, καμένοι στο Μάτι, στα χρέη, την ανυποληψία, 
τις κωλοτούμπες, μπουρδολογούν.

Για φιλότιμο ούτε λόγος. Η καρέκλα προ πάντων. 
Όσος καιρός μας μένει. Έτσι μοιραίοι κι άβουλοι, ντελιβε-
ράδες ντόπιων και ξένων συμφερόντων (;), στα τέσσερα 
και λέγοντας ναι σε όλα, το τσούρμο συνεχίζει.

Και ο ηγέτης τους; Δεν μπορεί  πια να διεγείρει, το πα-
λιό του χαμόγελο, που έκανε πολλούς να ξεχνούν, έχει 
σβήσει. Δεν μπορεί να ξεσηκώσει, να πείσει. Κουρασμέ-
νος, άκεφος, ανήμπορος, με γκρίζα μαλλιά πια, βλέπει το 
τέλος.

Είναι ο μόνος που ξέρει. Το πού είμαστε και πού πάμε. 
Είδε και το διαλυμένο κράτος, και τη δανεική ψήφο που 
πήρε και τους… λίγους  συντρόφους του. Ωρίμασε πολύ 
γρήγορα. Άτσαλα. Σ’ ένα βράδυ, εκείνο το 17ωρο του 
2015. Τότε που  του έφυγε η… μαγκιά. Τότε τα είδε  όλα. 
Πίστεψε ότι με τον χρόνο θα φτιάξουν όλα. Αλλά γρήγο-
ρα είδε ότι το καράβι δεν στρίβει. Και το πλήρωμα αδια-
φορούσε. Περίμενε μόνο το μεροκάματο, που ήταν πολύ 
καλό.

Όσο κι αν κρύβονται, ό,τι κι  αν τάζουν, η καταιγίδα θα 
τους σαρώσει. Κάτι τα παπαγαλάκια τους, κάτι οι άδειες, 
κάτι  τα ομολογιακά των καναλιών, κάτι το Σκοπιανό που 
τρέχει, τους συντηρεί.

Τώρα ζουν το  κύκνειο άσμα τους. Τελειώνει ίσως το 
τελευταίο καλοκαίρι τους. Το ήθελαν ανέμελο. Είχαν ετοι-
μάσει και φιέστες. Στο μυαλό τους. Και στου κασίδη το 
κεφάλι, βέβαια.

Τι σόι άνθρωποι μας κυβερνούν; Τι σόι καψούρα με 
την καρέκλα έχουν;

Πού είναι η ελπίδα που μας έταξαν;

Διδύμιος    

τι ρόλο παίζουν;
Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Μ 

εγάλη επιτυχία για τη 
νέα υπουργό Σημι-
τικού Πολιτισμού κα 
Μυρσίνη Ζορμπά: 
Κύκλοι του υπουρ-

γείου επιβεβαίωσαν ότι βρίσκεται σε 
σαυμφωνία με το Υπερταμείο για την 
επιστροφή κάποιων αρχαιολογικών 
χώρων στη δικαιοδοσία του υπουρ-
γείου της, με την προϋπόθεση να 
προχωρήσει στην άμεση αξιοποίησή 
τους. Η στήλη με τα πρώτα «πρότζεκτ 
αρχαιολογικής ανάπτυξης» διέρρευ-
σε στον Τύπο και σας τα παρουσιά-
ζουμε με κάθε επιφύλαξη:

Δελφοί: Προωθείται η μετατροπή του 
χώρου σε «εκπτωτικό χωριό», με σει-
ρά γνωστών διεθνών αλυσίδων στον 
χώρο της ένδυσης και της εστίασης, 
αναγνωρισμένων εγχώριων μπραντς, 
αλλά και πολυκινηματογράφου μούλ-
τιπλεξ. Η έλλειψη τέτοιων καταστημά-
των αποτελούσε χρόνιο πρόβλημα 
των Δελφών, οδηγώντας σε μείωση 
των εσόδων. Ο ανανεωμένος χώρος 
αναμένεται να προσελκύσει τουρισμό 
με υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
συμβάλλοντας στην πολιτισμική ανα-
βάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Μετέωρα: Χάρη στο υψόμετρο και τη 
γεωμορφολογία τους, αποτελούν ιδα-
νικό μέρος για την εγκατάσταση ανε-
μογεννητριών. Με τη δημιουργία του 
«μοναστηραιολικού πάρκου Μετεώ-
ρων», το υπουργείο ελπίζει σε παράλ-
ληλη αύξηση των τουριστικών εσό-
δων, χάρη στην αισθητική αναβάθιση 
του τοπίου.

Κνωσός: Το περίφημο αυτό μινωικό 
ανάκτορο αναμένεται να μετατραπεί 
σε χοτ σποτ, προκειμένου να αποσυμ-

φορηθεί το διαμάντι της κυβερνητικής 
ανθρωπιστικής πολιτικής: η Μόρια. Η 
απόφαση ελήφθη λόγω του άριστου 
υδροδοτικού και αποχετευτικού συ-
στηματος της Κνωσού, που (έστω κι 
αν έχει να συντηρηθεί μερικές χιλιε-
τίες) αναμένεται να αυξήσει θεαματι-
κά τις συνθήκες διαβίωσης των προ-
σφύγων.

Ροτόντα: Το καμάρι της Θεσσαλονί-
κης, κατόπιν πρότασης του κ. Μπου-
τάρη, θα μετατραπεί σε χαμάμ, ικανο-
ποιώντας έτσι ένα από τα πάγια αιτή-
ματα των οθωμανών τουριστών της 
πόλης. Έτσι θα λυθεί και η συνεχιζό-
μενη διαμάχη για τη χρήση του μνη-
μείου. Μετά τις επιτυχείς διαπραγμα-
τεύσεις των κ.κ. Τσίπρα και Ερντογάν 
στην (πάντα φιλόξενη για οραματιστές 
ηγέτες) Νέα Υόρκη, το έργο θα συγ-
χρηματοδοτηθεί από το Οθωμανικό 
Προξενείο Κομοτηνής.

Βεργίνα: Ο αρχαιολογικός χώρος θα 
μετατραπεί σε «Μνημείο ελληνοβο-
ρειομακεδονικής φιλίας» και θα φιλο-
ξενεί εκδηλώσεις και συνέδρια για την 
ειρήνη και τη σταθερότητα στην περι-
οχή. Το έργο θα γίνει με τη μέθοδο του 
φαστ τρακ και στα εγκαίνια αναμένε-
ται να χοροστατήσει ο «ειρηνοποιός» 
κ. Πάιατ.

Ακρόπολη: Αναμφίβολα το πιο φιλό-
δοξο από τα αναπτυξιακά πρότζεκτ. Η 
Ακρόπολη και το Μουσείο της Ακρό-
πολης θα ανταλλάξουν θέση! Προω-
θείται, δηλαδή, η εκ θεμελίων μεταφο-

ρά ολόκληρου του Παρθενώνα στο οι-
κόπεδο Μακρυγιάννη και η αντίστοι-
χη μεταφορά ολόκληρου του Μουσεί-
ου της Ακρόπολης στη... φυσική του 
θέση. Η «τράμπα» αυτή υπολογίζεται 
να αναδείξει το μοντέρνο πρόσωπο 
της πόλης, που ταλαιπωρήθηκε αρ-
κετό καιρό, πια, με την παρελθοντολα-
γνεία.. Το τιτάνιο έργο της διπλής με-
ταφοράς θα αναλάβει κοινοπραξία 
καταξιωμένων εργολάβων υπό τους 
κ.κ. Καλογρίτσα, Δημήτρη Τσίπρα και 
Φλαμπουράρη.

Η ελπίδα έρχεται ...
και στους αρχαιολογικούς χώρους!
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Μ 
ια από τις συνέπειες της ψήφι-
σης του νέου νόμου για την τοπι-
κή αυτοδιοίκηση (Κλεισθένης Ι) εί-
ναι και η συντόμευση του χρόνου 

διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών. Η 
σχετική συζήτηση ήδη έχει ξεκινήσει σε τοπι-
κό επίπεδο και αναμένεται να ενταθεί. Η δημο-
τική κίνηση «Κοινοτικόν», με διαδοχικές συνε-
λεύσεις των μελών της, εκτίμησε το τοπίο που 
διαμορφώνει για την τοπική αυτοδιοίκηση το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο, αξιολόγησε την κατά-
σταση σε τοπικό επίπεδο όπως προκύπτει από 
τις πράξεις της δημοτικής αρχής και τις αντιπο-
λιτευτικές πρακτικές, έλαβε υπ’ όψιν της την ευ-
ρύτερη πολιτική κατάσταση και αποφάσισε τα 
ακόλουθα:

Να λάβει μέρος στις αυτοδιοικητικές εκλο-
γές του Μαΐου του 2019 και να οργανώσει από 
τώρα τη συμμετοχή της σε αυτές.

Σε όλη την επόμενη περίοδο, να αναδείξει 
με ένταση τα μείζονα ζητήματα της πόλης, όπως 
την παραγωγική και κοινωνική υποβάθμιση, 
τη διαχείριση των απορριμμάτων, την υπερά-
σπιση των δημόσιων χώρων και την προστα-
σία του περιβάλλοντος, τη συμμετοχή των δη-
μοτών στη λήψη των αποφάσεων, την οργανω-
τική ανασυγκρότηση του Δήμου, την παραγω-
γική και πολιτιστική αναγέννηση του τόπου, 
την αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας 
και της φυγής των νέων. Προβλήματα που 
απασχόλησαν τη μέχρι σήμερα παρέμβασή της 
κίνησής μας στα κοινά και τα οποία συχνά κα-
λύπτονται από το μικροπολιτικό επικοινωνιακό 
κουρνιαχτό της δημοτικής αρχής ή της πλειο-
ψηφίας όσων την αντιπολιτεύονται.

Τα ζητήματα αυτά να μην ιδωθούν από μια 
στενή τοπικιστική σκοπιά, αλλά να συνδεθούν 
με το επείγον αίτημα για έναν άλλο δρόμο για 
την ταλαιπωρημένη από τα μνημόνια, την υπο-
ταγή και την αρπαγή πατρίδα μας, καθώς και 
να συσχετιστούν με πετυχημένες προσπάθειες 
και παραδείγματα από άλλες περιοχές της Ελ-
λάδας.

Να απέχει συστηματικά από συνήθεις πρα-
κτικές του τοπικού πολιτικού παιχνιδιού: κομ-
ματική υποταγή, επικοινωνιακή πλειοδοσία 
και κραυγές κενές περιεχομένου, αναζήτηση 
κομματικής ή επιχειρηματικής στήριξης, ορ-
γανωμένη προσωπική προβολή, παρασκήνια 
και διαπραγματεύσεις για καρέκλες ή αρχηγί-
ες, καλλιστεία υποψηφίων, προσωπικές επιθέ-
σεις, κ.ο.κ.

Να έρθει σε επαφή με παλιούς και νέους 
φίλους, με ομάδες, συλλογικότητες και πρόσω-
πα που υπάρχουν και δρουν στην πόλη μας, 
ώστε να οργανωθεί ο κοινός βηματισμός και η 
συλλογική παρέμβαση στην τοπική αυτοδιοί-
κηση όλων όσοι θεωρούν ότι τα παραπάνω ζη-
τήματα είναι κρίσιμα για τη ζωή της πόλης και 
των κατοίκων της και δεν τα βλέπουν ξεκομμέ-
να από την τιτάνια προσπάθεια που απαιτείται 
για την ανάταση του λαού μας και την αναγέν-
νηση της πατρίδας μας.

Σεπτέμβριος 2018
Δημοτική Κίνηση «ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΝ»

Η σύναψη της μειοδοτικής συμφωνί-
ας των Πρεσπών και η παλλαϊκή αντί-
θεση της ελληνικής κοινωνίας σε αυτήν 
εισάγει την πολιτική ζωή της χώρας μας 
σε μια νέα φάση: Βασικό επίδικο αυτής 
της νέας περιόδου είναι το να μην εξε-
λιχθεί η οικονομική και η κοινωνική κα-
θίζηση της Ελλάδας σε γεωπολιτική και 
εθνική, γεγονός που, αν συντελεστεί, 
θα κλείσει άδοξα και τραγικά τους δύο 
αιώνες ελεύθερου εθνικού μας βίου.

Ο 
κίνδυνος μιας τέτοιας 
προοπτικής σηματοδο-
τεί ένα τέλος: Το τέλος της 
πολιτικής της εθνομηδενι-
στικής παγκοσμιοποίησης 

στην Ελλάδα, έτσι όπως την υπηρέτησαν 
δεξιές νεοφιλελεύθερες, κεντροαριστε-
ρές και αριστερές κυβερνήσεις. Κι αυτό 
συνέβη γιατί, ενώ παρουσίαζαν την εγκα-
τάλειψη κάθε διάστασης εθνικής πολιτι-
κής, από τις διεθνείς σχέσεις, την οικονο-
μία, την κοινωνική πολιτική, τον πολιτι-
σμό, μέχρι την τοπική αυτοδιοίκηση, ως 
μονόδρομο επιβίωσης στο νέο περιβάλ-
λον που διαμορφώνεται, αυτή ακριβώς η 
επιλογή τους είναι που εμφανίζεται σή-
μερα να υπονομεύει το μέλλον και την 
επιβίωση ενός ολόκληρου λαού.

Διόλου τυχαία, και ο δήμος της Θεσ-
σαλονίκης βρίσκεται σ’ ένα παρόμοιο 
σταυροδρόμι. Κι αυτό γιατί, ο απερχό-
μενος δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης εκ-
φράζει πιο πιστά από οποιονδήποτε άλ-
λον το πνεύμα της εθνομηδενιστικής πα-
γκοσμιοποίησης, τις ελίτ που την υπηρε-
τούσαν, καθώς και αυτήν την ερμαφρό-
διτη συμμαχία από τη νεοφιλελεύθερη 
δεξιά, μέχρι τη νατοϊκή αριστερά σε όλες 
τις παραφυάδες της. Γι’ αυτό, εξάλλου, 
το πανεθνικό αδιέξοδο σε όλες του τις δι-
αστάσεις μεταφράζεται πολύ έντονα και 
στην πραγματικότητα της πόλης μας, που 
αντιμετωπίζει την τοπική εκδοχή όλων 
των πανεθνικών διλημμάτων.

Τι θα γίνει εν τέλει με τη Θεσσαλονί-
κη; Θα ολοκληρωθεί η εκποίησή της, με-
ταβαλλόμενη σε πολυαποικιοποιημένη 
πόλη- δορυφόρο του νεοθωμανισμού, 
σε τουριστικό παράσιτο–οικονομία των 
γκαρσονιών, μια φθίνουσα δημογραφι-
κά, γερασμένη πόλη, που θα λειτουργεί 
περισσότερο ως πεδίο όπου ανταγωνί-
ζονται μεταξύ τους τα ξένα συμφέροντα, 
παρά ως ένας ζωντανός συλλογικός ορ-
γανισμός;

Ή, αντίθετα, θα διατηρήσει την ιστο-
ρική ελληνική της ταυτότητα, τη θέση 
που κατέχει μέσα στη χώρα; Θα παρα-
μείνει σε μια δημοκρατική προοπτι-
κή με τους πολίτες της να έχουν λόγο 
πάνω στον χαρακτήρα της; Θα μπορέ-
σει να ανασυγκροτηθεί παραγωγικά και 
να αναγεννηθεί πολιτιστικά; Θα καταφέ-

ρει να αντιμετωπίσει επιτέλους τις χρό-
νιες παθογένειές της, από την έλλειψη 
πρασίνου, τη συρρίκνωση της περιαστι-
κής της φύσης και τη μόλυνση του Θερ-
μαϊκού, μέχρι το κυκλοφοριακό, τη χείρι-
στη κατάσταση των υφιστάμενων μέσων 
μαζικής μεταφοράς, την καθαριότητα και 
την πρόνοια;

Γύρω από την πρώτη προοπτική συ-
σπειρώνονται οι ελίτ της πόλης, πνευμα-
τικές, οικονομικές, πολιτικές. Είναι μειο-
ψηφικές, ωστόσο υπεραντιπροσωπεύο-
νται στους τοπικούς κύκλους όπου λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις, διεκδικώντας το 
μονοπώλιο πάνω σε αυτούς.

Η δεύτερη προοπτική εκφράζει τα 
συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφί-
ας. Που ξεκινάει από τα χαμηλότερα κοι-
νωνικά στρώματα, τους «μεγάλους χα-
μένους» της ελληνικής κρίσης, και φτά-
νει στις παραγωγικές, δημιουργικές δυ-
νάμεις που περιθωριοποιούνται μέσα σ’ 
ένα περιβάλλον όπου κυριαρχεί ο παρα-
σιτισμός, η ρεμούλα και η κομματοκρατι-
κή αναξιοκρατία.

Αυτή η πλειοψηφία στερείται πολι-
τικής εκπροσώπησης, καθώς το πολιτι-
κό σύστημα είναι, στην αριστερή ή δεξιά 
του εκδοχή, είτε ταυτισμένο με την πα-
γκοσμιοποίηση, και άρα εντελώς ανή-
μπορο να αφουγκραστεί τις ανάγκες και 
τις αγωνίες του τόπου, είτε αποτυγχάνει 
σε αυτό γιατί είναι διεφθαρμένο, ή του-
λάχιστον φθαρμένο μέσα από δεκαετίες 
κομματοκρατίας.

Υπάρχει έλλειμμα σοβαρής αντιπρο-
σώπευσης όλου αυτού του κόσμου και 
δεν είναι τυχαίο το ότι, μέσα σε αυτές τις 
συνθήκες, θάλλουν φαινόμενα δημαγω-
γίας, τυχοδιωκτισμού, ή ακραίων φωνών 
που γυρεύουν να πλειοδοτήσουν στις 
αγωνίες του, προκειμένου να παίξουν το 
δικό τους εμφυλιακό σενάριο ενός πολέ-
μου συμμοριών.

Ωστόσο, η αμφισβήτηση της προοπτι-
κής που θέλουν για τη Θεσσαλονίκη οι 
ελίτ μπορεί να προκύψει μόνον από έναν 
θετικό πατριωτισμό, με όραμα και πρό-
γραμμα. Από μια πολιτική που υπερβαί-
νει το ρήγμα ανάμεσα στους πολιτικούς 
και την κοινωνία, ανταποκρίνεται θετικά 

στις πραγματικές αγωνίες των κατοίκων 
της πόλης. Που χρειάζεται καινοτόμες 
πολιτικές για την ανασύσταση του παρα-
γωγικού της ιστού, για την καταπολέμη-
ση της ανεργίας και της ετεροαπασχόλη-
σης, την επιστροφή των νέων, την αντι-
μετώπιση του δημογραφικού, την ανα-
βάθμιση του αστικού και περιαστικού 
της περιβάλλοντος, ένα οικολογικό εναλ-
λακτικό σχέδιο για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων με έμφαση στην ανακύ-
κλωση, την προστασία και την ανάδειξη 
των δημόσιων χώρων, αλλά και την ανά-
δειξη της μεγάλης ιστορικής της διαδρο-
μής για την αναβάθμιση του διεθνούς 
πολιτιστικού και πνευματικού της ρόλου, 
τη στροφή από τον μαζικό τουρισμό στον 
ποιοτικό, διασυνδεδεμένο με την παρα-
γωγή ιστορικό, εκπαιδευτικό, συνεδρια-
κό τουρισμό κ.ο.κ.

Υποστηρίζουμε μια σοβαρή και υπεύ-
θυνη φωνή της πόλης που προέρχεται 
όχι από τα κομματικά επιτελεία, αλλά 
από τα ίδια της τα σπλάχνα. Που δεν 
στηρίζεται σε κέντρα και παράκεντρα 
εξουσίας, αλλά στη σύμπραξη ανθρώ-
πων που βγαίνουν από τα σπλάχνα της 
τοπικής κοινωνίας και θέλουν να μετα-
φράσουν τις γνώσεις και την κοινωνική 
τους εμπειρία σε όραμα και πρόγραμμα 
για την πόλη και κινούνται πέρα από την 
κομματοκρατία και τις παθογένειές της.

Πιστεύουμε, τέλος, ότι ο δρόμος για 
τη Θεσσαλονίκη του 21ου αιώνα περνά-
ει μέσα από την αποκατάσταση της χα-
μένης, λησμονημένης από τις αλλεπάλ-
ληλες δημοτικές αρχές που πέρασαν τις 
τελευταίες δεκαετίες από αυτήν, αίγλης: 
Να ξαναγίνει η πόλη της πνευματικότη-
τας, της μαστορικής και της καλλιτεχνι-
κής δημιουργίας, η πόλη που συνδυάζει 
αρμονικά φυσικό και δομημένο περιβάλ-
λον, να επαναφέρει ξανά το «κοινό των 
Θεσσαλονικέων», μια από τις αρχαιότε-
ρες δημοκρατικές παραδόσεις στην Ευ-
ρώπη, να θυμηθεί ότι αποτελούσε, με 
την ιδιαίτερη μακεδονική φυσιογνωμία 
της, την ιστορική και σύγχρονη, μια ξεχω-
ριστή συνιστώσα που συνεισέφερε θετι-
κά στον βίο του ελληνισμού και στον πο-
λιτισμό του.

Μένουμε Θεσσαλονίκη
δημοτικές Εκλογές 2019 – συλλογή υπογραφών υποστήριξης

«Κοινοτικόν»
Πάτρας
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Η 
σημερινή εξαθλίωση και απα-
ξίωση της πολιτικής, η παντε-
λής απουσία οράματος, ση-
ματοδοτεί το τέλος ενός ιστο-
ρικού κύκλου παγκόσμιου και 

εγχώριου, που συμπίπτουν χρονικά, αλλά 
δεν είναι και ταυτόσημοι. Στην Ελλάδα μά-
λιστα εκδηλώνονται με παροξυστικό τρόπο 
οι συνέπειες της εξάντλησης και των δύο 
ιστορικών κύκλων, σε μια θανατερή σύ-
μπτωση.

Κατ’ αρχάς έχει εισέλθει σε μια ανεπί-
στρεπτη αναξιοπιστία το όραμα της Αρι-
στεράς για μια κοινωνία ισότητας και ελευ-
θερίας. Παντού όπου δοκιμάστηκε οδήγη-
σε αρχικώς σε κοινωνίες ανελεύθερες και 
ολοκληρωτικές και εν συνεχεία εξαιρετι-
κά άνισες. Και σε ανελευθερία και σε ανι-
σότητα. Εδώ, εξαιτίας του περιορισμένου 
χρόνου, μπορούμε απλώς να επισημάνου-
με μερικά δομικά στοιχεία της: Αρχικώς ει-
σήλθε σε κρίση η μονοδιάστατη θεωρη-
τικά και οικονομίστικη αντίληψη που την 
υποβαστάζει. Μονοδιάστατη γιατί περιο-
ρίζει τις αντιθέσεις σε μία και μόνη, στην 
πάλη των τάξεων, υποτιμώντας όλες τις άλ-
λες αντιθέσεις, εθνικές, φυλετικές, ανθρώ-
που-φύσης, ατόμου-συλλογικότητας, κ.ο.κ. 
Και, συναφώς, ο οικονομισμός, η αντίλη-
ψη πως όλα τα κοινωνικά φαινόμενα ερμη-
νεύονται από την οικονομία και τη δυναμι-
κή της. Οικονομίστικη μοιρολατρία και λα-
τρεία των παραγωγικών δυνάμεων και της 
ανάπτυξης, ταυτόσημη με των αστών και 
φιλελεύθερων οικονομολόγων.

Τέλος δε, το ουσιαστικότερο στοιχείο 
το οποίο και επισήμαναν στοχαστές όπως 
ο Μπακούνιν, ο Όργουελ, ο Κώστας Παπα-
ϊωάννου ή ο Ζαν Κλωντ Μισεά σήμερα εί-
ναι το γεγονός ότι δεν είναι αλήθεια πως 
τα αριστερά κόμματα αποτελούν κόμματα 
των προλεταρίων, αλλά σε αυτά μάλλον οι 
άνθρωποι του λαού υποτάσσονται σε μια 
άλλη τάξη ή τάξεις, τη διανόηση και τους 
διαχειριστές της κοινωνικής μηχανικής. Αυ-
τοί χρησιμοποιούν το πληβειακό επανα-
στατικό δυναμικό για να κατακτήσουν την 
πολιτική εξουσία στο όνομά των μαζών και 
να οικοδομήσουν ένα ανελεύθερο σύστη-
μα. Μόνο στην Κίνα θα γίνει μια προσπά-
θεια για μία αντιγραφειοκρατική επανά-
σταση η οποία όμως οδηγήθηκε σε αδιέξο-
δο και κατέληξε στην κυριαρχία του Ντενγκ 
Σιάο-Πινγκ και του κινεζικού σοσιαλ-καπι-
ταλισμού. 

Η φύση των ηγετικών ομάδων της Αρι-

στεράς εξηγεί και την ευκολία με την οποία 
μεταπηδούν από το ένα σύστημα στο άλλο, 
από την Κομσομόλ στους ολιγάρχες και από 
το ΚΚ Κίνας στην Κόσκο. Αυτό εξηγεί και την 
ευκολία με την οποία η ηγεσία του Σύριζα 
μεταβλήθηκε στην αισχρότερη θεραπαι-
νίδα των αγορών και των ιμπεριαλιστικών 
δυνάμεων.

Αυτός ο διεθνής κύκλος έρχεται να συ-
ναντήσει τον ελληνικό κύκλο μιας Αριστε-
ράς που μετά το 1918 συγκροτήθηκε σε 
αντιπαλότητα με το ίδιο το ελληνικό έθνος! 
Ενώ η γένεση του σοσιαλιστικού κινήματος 
από τους ριζοσπάστες των Επτανήσων μέ-
χρι τον Μαρίνο Αντύπα και τον Σταύρο Καλ-
λέργη σημαδεύτηκε από τη σύζευξη εθνι-
κού και κοινωνικού, όπως το διατυπώνει 
ο Δημήτρης Γληνός το 1910, στη συνέχεια 
με τη Φεντερασιόν και την επίδραση των 
μπολσεβίκων επικρατεί μια αποεθνοποιη-
τική αντίληψη που αντιπαραθέτει το εθνι-
κό με το κοινωνικό, παραθεωρώντας το γε-
γονός ότι η Ελλάδα δεν ήταν ιμπεριαλιστι-
κή χώρα, αλλά είχε ζητήματα εθνικής ολο-
κλήρωσης. 

Έτσι η ελληνική Αριστερά σφραγίστηκε 
με την αντίστοιχη ιδεολογία και άφησε το 
μονοπώλιο των εθνικών διεκδικήσεων στα 
χέρια της Δεξιάς και του βενιζελισμού. Αντί 
να κατανοήσει πως η «Μεγάλη Ιδέα» ήταν 
στην πραγματικότητα το όραμα του Ρήγα 
και της Φιλικής και να το εγκολπωθεί, στρέ-
φοντάς το σε δημοκρατική κατεύθυνση, 
όπως ο Σταύρος Καλλέργης που πολέμη-
σε στην Κρητική Επανάσταση, αντίθετα τη 
δαιμονοποίησε. Το ίδιο και χειρότερο έκα-
νε σε σχέση με το Μακεδονικό εμμένοντας 
στη δημιουργία «μακεδονικού κράτους». 
Οι σκληροί αγώνες των Ελλήνων κομμου-
νιστών πήγαιναν στράφι, μια και δεν μπο-
ρούσαν να συνδεθούν με το εθνικοαπελευ-
θερωτικό αίτημα και μόνο στη συγκυρία 
της Κατοχής μπόρεσαν να συμβαδίσουν με 
αυτό και θα το εκφράσουν λαϊκά στοιχεία 
όπως ο Άρης Βελουχιώτης – εξάλλου και η 
Σοβιετική Ένωση βρισκόταν στο ίδιο στρα-
τόπεδο. Και όμως, το 1949 θα αναδυθεί και 
πάλι η μακεδονική παράνοια, που προκά-
λεσε χιλιάδες θύματα αριστερών αγωνι-
στών. 

Στη συνέχεια η Αριστερά θα βγει από 
την απομόνωση υποστηρίζοντας τον εθνι-
κοαπελευθερωτικό αγώνα της Κύπρου και, 
εξάλλου, η μεγάλη Σοβιετία το επέτρεπε, 
καθώς στρεφόταν εναντίον της Αγγλίας και 
του NATO.

Όμως, εξαιτίας και της κατασυκοφά-
ντησης του πατριωτισμού από τη χούντα, 
η εθνομηδενιστική παράμετρος της ελλη-
νικής Αριστεράς θα αναδειχθεί σταδιακώς 
οε κυρίαρχη, κατά τη μεταπολίτευση, μετά 
δε το 1990 θα ηγεμονεύσει απολύτως στα 

πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, των ευρω-
παϊκών προγραμμάτων και της οριστικής 
απομάκρυνσης από το λαϊκό σώμα. Έτσι 
μεταβάλλεται σε μηχανισμό ιδεολογικής 
απαξίωσης του ελληνικού λαού και της ελ-
ληνικής συνέχειας και εκπαιδεύει τις νεώ-
τερες γενιές σε ένα ακραίο «δικαιωματιστι-
κό» και εθνομηδενιστικό πνεύμα. Πλέον ο 
εχθρός είναι οι Έλληνες -«Έλληνας είσαι και 
φαίνεσαι», κ.ο.κ.

Παράλληλα λοιπόν με την ηγεμονία των 
μεσοαστικών στρωμάτων και της διανόη-
σης στην ηγεσία της, καταφανή στην περί-
πτωση του Σύριζα, και τη σταδιακή απομά-
κρυνση των λαϊκών στρωμάτων, αποφασι-
στικός επιβαρυντικός παράγοντας θα είναι 
η εχθροπάθεια απέναντι στο έθνος και η 
άρνηση της ιστορικής του συνέχειας.

Και, σε μια χώρα με μεγάλα εθνικά ζη-
τήματα –Κύπρος Αιγαίο, Μακεδονικό, οικο-
νομική και πολιτική αποικιοποίηση–, η άρ-
νηση του πατριωτισμού μετασχηματίζεται 
σε μειοδοσία και μίσος για τον «λαϊκιστή» 
λαό. Προφανώς δε άνθρωποι που δεν 
αγαπούνε την πατρίδα τους δεν μπορούν 
να αγαπούν ούτε τον ίδιο τον λαό της. Γι’ 
αυτό μπορούν με τέτοια ευκολία να εκποι-
ούν τα πάντα, από τις τράπεζες και τα αε-
ροδρόμια μέχρι τα αρχαιολογικά μνημεία 
και από τη Μακεδονία μέχρι το Αιγαίο και 
την Κύπρο.

Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε οριστι-
κά αυτούς τους δύο τεμνόμενους κύκλους 
μιας Αριστεράς που διαβουκόλησε τα λα-
ϊκά στρώματα σε παγκόσμια κλίμακα και 
μιας ελληνικής Αριστεράς που πλέον μισεί 
το ίδιο το έθνος και τον λαό της.

Είναι δυνατόν να απαντήσουμε σε μια 
τέτοια κατάρρευση, αποκαλυψιακού χαρα-
κτήρα, που συμπαρασύρει ανθρώπους ιδέ-
ες, παραδόσεις; Ας θυμηθούμε τον Μιχάλη 
Κατσαρό:

ξανθός όμορφος ο εχθρός του βασιλεί-
ου... τα μάτια του αστραπές και συνωμο-

σία...
Πώς γίνεται τόσο εσύ να ξεπέσεις;

Η ένδοξη Ρώμη σε περίμενε τόσους αι-
ώνες σε προφητείες έλεγε τον ερχομό σου 

κι εσύ αφομοιώθηκες;
Παρότι η απάντηση είναι πολύ δύσκο-

λη, διότι απαιτείται ένας νέος ιστορικός κύ-
κλος τη στιγμή που ο προηγούμενος δεν 
έχει καν συζητηθεί έξω από πολύ στενούς 
κύκλους, ωστόσο, παράλληλα με τη διαύ-
γαση της ιστορικής εμπειρίας, πρόσφα-
της και παλαιότερης, είμαστε υποχρεωμέ-
νοι να αρχίσουμε να ιχνηλατούμε τα πρώτα 
στοιχεία μιας τέτοιας απάντησης.

Πρωταρχική είναι η αναγνώριση της ση-
μασίας του εθνικού παράγοντα και του πα-
τριωτισμού, ως θεμέλιου της δημοκρατί-
ας και των κοινωνικών μετασχηματισμών, 

απέναντι στη μεγάλη χοάνη της παγκοσμιο-
ποίησης. Σκέψου συνολικά, δράσε εθνικά.

Ακολουθεί η απόρριψη του οικονομι-
σμού και της λογικής της αέναης επέκτα-
σης, που οδηγεί στην καταστροφή της φύ-
σης, αλλά και της φύσης του ανθρώπου, με 
την εποχή του μετανθρώπου. Αποφασιστι-
κή δε είναι η αναγνώριση της σημασίας της 
μνήμης, ατομικής και συλλογικής, για τη 
συγκρότηση των ατομικών και συλλογικών 
υποκειμένων.

Όσο για τα οικονομικά-κοινωνικά μας 
προτάγματα, μπορούμε να ξεκινήσουμε 
απορρίπτοντας την εμπορευματοποίηση 
των πάντων, περιορίζοντας το εμπόρευ-
μα και την οικονομία σε μία θέση που δεν 
θα είναι αποκλειστική, όπως και έκαναν 
επί χιλιάδες χρόνια οι παλιότερες ανθρώ-
πινες κοινωνίες. Μόνο τότε και η πολιτική 
θα μπορούσε να αποκτήσει έναν αυτόνομο 
ρόλο πέρα από τη χυδαία υποταγή της στον 
πιο άκρατο οικονομισμό. Μόνο τότε θα πά-
ψουν να εκλέγονται Τσίπρες επειδή υπό-
σχονται κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

Επειδή δεν έχουμε την πολυτέλεια νέων 
εμφυλίων, που μας καταστρέφουν από το 
1915 μέχρι σήμερα, θα πρέπει να διατυ-
πώσουμε ένα συνεκτικό όραμα σωτηρίας 
και ταυτόχρονα ολοκλήρωσης του ανολο-
κλήρωτου προσώπου μας, μια κυριολεκτι-
κά Μεγάλη Ιδέα για τον ελληνικό λαό, που 
διανύει τη βαθύτερη παρακμή της ιστορίας

του και κινδυνεύει με ιστορική εξαφά-
νιση. Δημογραφική κατάρρευση, φυγή των 
νέων, γεωπολιτικές προκλήσεις, οικονομι-
κή και πολιτισμική κατάρρευση. Και αυτό 
το όραμα θα στηριχτεί υποχρεωτικά σε μια 
μεγάλη ιστορική παράδοση, που θα πρέπει 
να ενεργοποιηθεί στο σήμερα.

Και επειδή η οικονομία και η εξουσία 
έχουν περάσει στα χέρια των ξένων, επει-
δή οι άρχουσες ελίτ έχουν σχεδόν πλήρως 
αποεθνικοποιηθεί και αδιαφορούν για τη 
χώρα τους, μόνο οι ευρύτερες λαϊκές δυ-
νάμεις θα μπορούσαν, έστω την ύστατη 
στιγμή, να αποτρέψουν την οριστική κατα-
στροφή, συνδέοντας τα κοινωνικά αιτήμα-
τα με την εθνική επιβίωση. Η τύχη της χώ-
ρας βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια των 
λαϊκών στρωμάτων.

Και αν οι δυνάμεις οι προερχόμενες 
από την αριστερά, που έχουν αποκοπεί 
από την κυβερνητική αθλιότητα, συνεχί-
σουν να κωφεύουν σε αυτό το αίτημα που 
αναδεικνύεται από την κοινωνία, τότε ανα-
πόφευκτα τα λαϊκά στρώματα θα στρα-
φούν προς τη δεξιά και την άκρα δεξιά, η 
οποία και θα απαλλοτριώσει το εθνικό αί-
τημα προς το συμφέρον της και αναπόδρα-
στα θα το χαντακώσει. Είναι ήδη αργά για 
την απαραίτητη εγρήγορση. Τώρα περισσό-
τερο από ποτέ.

Για την υπέρβαση 
της υπαρκτής Αριστεράς
παρέμβαση του Γιώργου καραμπελιά στο Resistance Festival 2018



            Αριθμός φύλλου 147      ΣΑΒΒΑΤΟ 6 Οκτωβρίου 201812

Ο 

γνωστός Αμε-
ρικάνος κοι-
νωνιολόγος 
Κ ρ ί σ τ ο φ ε ρ 
Λας περιέ-

γραφε στο βιβλίο του, Εξέ-
γερση των Ελίτ, πώς η εν-
σωμάτωση των κοινωνιών 
στους ρυθμούς της αγοράς 
επιφύλασσε τη δραστι-
κή συρρίκνωση όλων των 
άτυπων θεσμών που επι-
τελούσαν την ένταξη των 
νέων γενεών στο κοινω-
νικό σώμα: Από την οικο-
γένεια, που εξαιτίας των 
καταιγιστικών εργασιακών 
ρυθμών βίωνε μια πρω-
τοφανή συρρίκνωση του 
παιδαγωγικού της ρόλου, 
μέχρι τη γειτονιά, που για 
τους ίδιους λόγους έπαυε 
να διατηρεί το δίκτυο των 
διαπροσωπικών σχέσεων 
μέσω των οποίων τα παιδιά 
εξασκούνταν στην κοινω-
νική αγωγή, δηλαδή στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη που 
διασφαλίζει τη συνοχή της 
κοινωνίας. 

Το κενό αυτό κάλυψαν, 
στο πλαίσιο του κράτους 
πρόνοιας, οι επίσημοι εκ-
παιδευτικοί μηχανισμοί, 
που ενσωμάτωσαν στην 
παιδαγωγική τους αντίλη-
ψη στοιχεία της αγωγής 
που άλλοτε συντελούνταν 
αυθόρμητα και αυτοτελώς 
από αυτούς τους άτυπους 
θεσμούς - κι εδώ μπορού-
με να επισημάνουμε έναν 
υπόγειο ανταγωνισμό με-
ταξύ της επίσημης εκπαί-
δευσης και της οικογένειας, 
ή της γειτονιάς. 

Η διαδικασία αυτή ξε-
κίνησε ως αντισταθμιστική 
παρέμβαση του κράτους 
στα προβλήματα που γεν-
νούσε η εντατικοποίηση 
του εργασιακού βίου, μια 
τυπική κατάσταση όπου 
το σύγχρονο οικονομικό 
σύστημα δημιουργεί με 
τη λειτουργία του σοβα-

ρά προβλήματα στην ανα-
παραγωγή της ίδιας της 
κοινωνίας και έρχεται το 
κράτος να τα απαλύνει ή να 
τα αντιμετωπίσει. λόγος, ο 
οποίος κρύβεται πίσω από 
το αίνιγμα της διαρκούς 
αύξησης των κοινωνικών 
δαπανών, τις οποίες γενιές 
και γενιές πολιτικών, οικο-
νομολόγων και τεχνικών 
της δημόσιας οικονομίας 
πασχίζουν να περιορίσουν, 
αλλά δεν τα καταφέρνουν. 

Σήμερα, ωστόσο, το σύγ-
χρονο σχολείο κινείται πολύ 
περισσότερο επιθετικά σε 
ό,τι έχει να κάνει με τα ζητή-
ματα αυτά. Η παιδαγωγική 
του αντίληψη, πλέον, δεν 
αφορά στην κάλυψη κενών, 
αλλά στην υποκατάσταση 
της άτυπης αγωγής της νέας 
γενιάς, καθώς διεκδικεί το 
μονοπώλιο, ακόμα και από 
την οικογένεια, στο πώς 
να τη διαπλάσει. Αυτό το 
νόημα έχει η προτεραιότη-
τα που δίνεται στα τωρινά 
προγράμματα μαθημάτων, 
λογουχάρη στη σεξουαλική 
αγωγή (η οποία παλαιό-
τερα ανήκε εξ ολοκλήρου 
στη σφαίρα της οικογένει-
ας), την ηθική αγωγή, όπου 
το σχολείο διεκδικεί με το 
ισοπεδωτικό, παγκοσμιο-
ποιημένο του αφήγημα, να 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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ι αλλαγές που εισηγεί-
ται το Ινστιτούτο Εκ-
παιδευτικής Πολιτι-
κής και προτίθεται να 
υλοποιήσει το υπουρ-

γείο Παιδείας πολλαπλασιάζουν την 
εθνική αποδόμηση και την εμπέδω-
ση μιας μη ιστορικής Ιστορίας. Η κυρι-
αρχία μιας ουδέτερης και άοσμης μα-
τιάς στο ιστορικό αποτύπωμα του ελ-
ληνισμού στην παγκόσμια εξέλιξη δι-
απερνά το συγκεκριμένο μάθημα από 
το δημοτικό έως το λύκειο, ενώ παράλ-
ληλα υλοποιείται και η ιδεολογική και 
πολιτισμική εργαλειοποίηση διεθνών 
γεγονότων και φαινομένων. 

Βέβαια, μόνο ουδέτερη δεν είναι 
η προσπάθεια αυτή, εφόσον το πολι-
τικό, το οικονομικό και το κοινωνικό 
υπόβαθρό της διευρύνει την κοσμο-
πολιτική επιβολή του καπιταλισμι-
κού (επιτρέψτε τον νεολογισμό μου: 
καπιταλισμός συν πολιτισμός) ουδέ-
τερου ανθρώπου, χωρίς ιστορία, ρίζα 
και πρόσωπο. Συνεπείς οι φωστήρες 
του υπουργείου, στον ρόλο τους, ως 
ντίλερ των ιδεολογικών αφηγημάτων 
του υπερμοντέρνου ολοκληρωτισμού.

Βασικό σημείο των αλλαγών εί-
ναι η μείωση της σημασίας της αρχαί-
ας ελληνικής ιστορίας και της Επανά-
στασης του 1821 (Α΄ Λυκείου). Αυτό 
πραγματοποιείται με τη συνολική με-
γέθυνση της δυτικής Αναγέννησης 
και του Διαφωτισμού ως ιδεολογι-
κά ορόσημα της σύγχρονης εποχής. 
Οι πρωταγωνιστές της απελευθέρω-
σής μας απαξιώνονται άλλη μια φορά 
και τη θέση τους παίρνουν κοινωνικά 
χαρακτηριστικά της ελληνικής ιστορί-
ας, όπως η κοινωνική και οικονομι-
κή ιστορία, ιστορία της τέχνης, η εκ-
βιομηχάνιση και ο εκσυγχρονισμός. 
Άλλωστε, όλο το εκπαιδευτικό πείρα-
μα εστιάζει στις κοινωνικές και πολι-
τισµικές αλλαγές και λιγότερο στην 
εξέταση συγκεκριμένων προσώπων 
ή γεγονότων.

Στο δημοτικό, ο συνδυασμός της 
ελληνικής μυθολογίας με μύθους άλ-
λους λαών επιδιώκει να τιθασεύσει 

και να σχετικοποιήσει τη φυσικά ανα-
γκαία διαδικασία ταύτισης των παι-
διών μας με τους ελληνικούς μύθους 
(οικουμενικά ανθρωποκεντρικούς 
έτσι κι αλλιώς) και όχι να συγκρίνει 
αναλυτικά τους οικείους μύθους των 
λαών, ως στοιχείο της εθνικής και πο-
λιτισμικής τους ταυτότητας. 

Η πολυώνυμη παγκοσμιοποίηση 
είναι ο καμβάς που πασαλείφουν τις 
εκπαιδευτικές καλλικατζούρες τους. 
Στα προαναφερθέντα, προστίθενται 
και θεματικές όπως: ο πόλεμος της 
Γιουγκοσλαβίας, η εισβολή στο Ιράκ, 
το τζιχάντ, το Ολοκαύτωμα, ο συνδι-
καλισμός και τα δικαιώματα των μει-
ονοτήτων, το τέλος του Ψυχρού Πολέ-
μου, η κατάρρευση των κομμουνιστι-
κών καθεστώτων, η διεύρυνση της ΕΕ, 
η κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού, 
η εγκατάλειψη του κράτους πρόνοιας, 
κ.α. Προσφιλή θέματα της αριστεράς 
–αλλά και ευρύτερης σημασίας– εδώ 
φαίνεται να εντάσσονται με τη μορφή 
ιδεολογικοπολιτικού μασάζ στο μυα-
λό των παιδιών. Αφενός επειδή η «με-
ταμοντέρνα» ανάλυση θεωρεί τα πα-
ραπάνω γεγονότα διάσπαρτες αφηγή-
σεις όσον αφορά έθνη, λαούς και κοι-
νωνικές αλλαγές και αφετέρου επειδή 
λιπαίνουν την εκπαιδευτική καθημε-
ρινότητα των παιδιών. Πότε ως ασυ-
νείδητη λεκτική κοινωνικοποίηση σε 
φράσεις και έννοιες και πότε ως άλλο-
θι για την παρούσα κυβέρνηση (συν-
δικαλισμός, κράτος πρόνοιας, που ενώ 
εμείς γκρεμίζουμε, όπως οι δεξιοί, 
γράφουμε ταυτόχρονα κείμενα υπέρ 
τους).   

Ο ύπουλος ιδεολογικός Δούρει-
ος Ίππος των αλλαγών συντελείται στη 
Δ΄Δημοτικού, όταν την αρχαία ελ-
ληνική Ιστορία, τη Γεωμετρική Επο-
χή, την άνοδο της Ρώμης, τους Περσι-
κούς Πολέμους, τον Χρυσό Αιώνα του 
Περικλή, τον Μέγα Αλέξανδρο, αντι-
καθιστούν «η διδασκαλία της οικογε-
νειακής, προφορικής, τοπικής ιστορί-
ας, που συνδέεται με το άμεσο οικογε-
νειακό και κοινωνικό περιβάλλον των 
μαθητών». 

Από το μέγιστο των αφηγήσεων 
και των πολιτισμών στο ελάχιστο του 

ατόμου. Από το όλον, αποκλειστικά στο 
μέρος. Από το γραπτό κείμενο, στην 
προφορική πολυσημία. Συνεπής, «με-
ταμοντέρνα» επιβολή, όπου ο καταμε-
ρισμός και η μινιατουροποίηση της 
ζωής παίρνει αποκλειστικά τη μορφή 
της προσωπικής ταυτότητας, χωρίς τον 
εθνικό συλλογικό συνειρμό της. 

Το πρόβλημα, σαφώς, δεν είναι 
η οικογενειακή και τοπική ιστορία, η 
οποία εμπεριέχει ήθη, έθιμα, παρα-
δόσεις και τις οποίες και εμείς, ως ΑΡ-
ΔΗΝ, σεβόμαστε. Το πρόβλημα είναι 
η αποκοπή της από το εθνικό συλλογι-
κό υποκείμενο. Η οικογενειακή ατομι-
κότητα και η τοπικότητα γίνονται φρέ-
νο για μια συνολική θεώρηση του Έλ-
ληνα πολίτη και όχι όχημα για εθνική 
και κοινωνική απελευθέρωση. Έτσι, 
ακόμα και ένα συγκεκριμένο γεγονός 
της παράδοσής μας δεν έχει βάρος και 
είναι μια «ιστορική στιγμή», αποσπα-
σμένη από την Ιστορία. Θυμίζει το αμ-
φίσημο, ιδεοψυχαναγκαστικό μπέρδε-
μα πολλών αναρχικών, οι οποίοι υπε-
ρασπίζουν τη γειτονιά ή την τοπικότη-
τα, αλλά ταυτόχρονα είναι εθνομηδενι-
στές! 

Η ατομική τοπικότητα είναι η κυ-
ρίαρχη ιδεολογία της μεταϊστορικής 
εποχής της αποδόμησης. Τα παλιά 
στοιχεία διαφοροποίησης των εθνών 
και των λαών (απαραίτητη συνθήκη 
της πιο ελάχιστης κριτικής σκέψης) 
φονεύονται στο ομοιογενές τοπικό γε-
γονός χωρίς τη συνεκτική συλλογική 
προοπτική της ιστορίας μας. Η αναμ-
φίβολη γοητεία των προσωπικών, οι-
κογενειακών, τοπικών ιστοριών, με 
τους συριζαίους μεταλλάσσεται και ξε-
πουλιέται –στο όνομα ενός απολυταρ-
χικού νεοσχετικισμού–  σε προληπτι-
κή λογοκρισία για τα μέγιστα και τα 
ιδεώδη. 

Χρειάζεται πολύ κόπο και προ-
σπάθεια να περάσουν στους γονείς οι 
παραπάνω κίνδυνοι. Οι οποίοι, απο-
καμωμένοι κι αυτοί, παραδίδονται στο 
έλεος μιας χρησιμοθηρικής και εργα-
λειακής κατάρτισης. Είναι αναγκαίο, 
όμως! Επειδή, χάνοντας τη μόρφωση 
και την Παιδεία μας, σε λίγο θα χαθεί 
και η …εκπαίδευση. 

Αλλαγές στην εκπαίδευση: 
από το μέγιστο, στο ελάχιστο

Του Δημήτρη Ναπ. Γιαννάτου

«Η τσάντα στο 
σχολείο» 
Όταν η εκπαίδευση διεκδικεί 
το μονοπώλιο στη διάπλαση 
της νέας γενιάς

του Γιώργου Ρακκά

η ενσωμάτωση των 

κοινωνιών στους ρυθ-

μούς της αγοράς επι-

φύλασσε την δραστική 

συρρίκνωση όλων των 

άτυπων θεσμών που 

επιτελούσαν την ένταξη 

των νέων γενεών μέσα 

στο κοινωνικό σώμα: 

Από την οικογένεια, μέ-

χρι την γειτονιά.
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Σ 

το επίπεδο της επιστη-
μολογίας της γνώσης, 
μια σημαντική διάκρι-
ση των εννοιών και των 
οντοτήτων πραγματο-

ποιείται με βάση το κριτήριο της φύ-
σης της αξίας τους, δηλαδή αν διαθέ-
τουν μια εγγενή, εσωτερική και έμφυ-
τη αξία ή παρουσιάζουν μια εργαλει-
ακή, λειτουργική και χρηστική αξία. 
Στο εκπαιδευτικό σύστημα, η διδα-
σκαλία μαθημάτων με εγγενείς αξίες, 
μη εργαλειακές και μη μετρήσιμες, 
είναι εκείνη που συμβάλλει σημαντι-
κά στην ανάπτυξη της κοινής ιστορι-
κής και πολιτισμικής αφήγησης και 
συνδέεται άρρηκτα και αλληλεπιδρα-
στικά με τη δεξαμενή της συλλογικής 
μνήμης. Αντίθετα, η διδασκαλία μα-
θημάτων με εργαλειακή και περισ-
σότερο χρηστική αξία συνδέεται, ανε-
πίγνωστα ή μη, με τον εντυπωσιασμό 
της εξειδίκευσης, τη μονοκαλλιέργεια 
της αποσπασματικότητας, τη θρυμμα-
τισμένη γνώση και προάγει την κατα-
σκευή μιας κατακερματισμένης και 
συνεπώς περισσότερο χειραγωγήσι-
μης ταυτότητας.

Κάθε εκπαιδευτικό σύστημα δεν 
νοείται ως άχρωμο, άγευστο και άο-
σμο ιδεολογικά και πολιτικά, αλλά 
αντίθετα συνιστά βασικό κοινωνικό 
μηχανισμό αναπαραγωγής της κυρί-
αρχης ιδεολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
τα προγράμματα σπουδών της σχολι-
κής εκπαίδευσης έχουν υποστεί και 
υπόκεινται σε νέες σημαντικές μετα-
βολές προς μια εργαλειακή και χρη-
στική κατεύθυνση. Την ίδια στιγμή, 
πολλές πτυχές της εκπαιδευτικής πο-
λιτικής συναινούν στην αποδόμηση 
του σαφούς και του συγκεκριμένου, 
δημιουργώντας υπό την καθοδήγη-
ση συγκεκριμένων επιστημονικών 
ελίτ ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τον ατο-
μικισμό και τον μηδενισμό, την απο-
σπασματικότητα, την Εκπαίδευση της 
Αμάθειας και την απονοηματοδότη-
ση του βίου. Πρόσθετα στοιχεία της 
εκπαιδευτικής πολιτικής, που απο-
δυναμώνουν την ποιότητα της σχολι-
κής εκπαίδευσης, είναι η ασυμβατό-
τητα διδακτικής ύλης και διδακτικού 
χρόνου, η εμμονή στους μετρήσιμους 
και ποσοτικούς δείκτες της εκπαίδευ-
σης μέσω ενός παρεξηγημένου θετι-

κισμού, η κακοποίηση του αιτήματος 
για ένα δημοκρατικό σχολείο, ο «δι-
καιωματισμός» ως ανευθυνότητα, οι 
συνεχείς εκπαιδευτικές μεταρρυθμί-
σεις κατά τον ύστερο μεταπολιτευτικό 
κύκλο με τα διάφορα εύηχα επικοι-
νωνιακά λεκτικά σχήματα περί διαθε-
ματικότητας, ανάπτυξης κριτικής ικα-
νότητας, «ο μαθητής να μαθαίνει πώς 
να μαθαίνει» κ.α. 

Στη βάση μιας άκριτης ανοητολο-
γίας, αγνοείται, επιμελώς, ότι για να 
αναπτύξει ένας μαθητής μεταγνωστι-
κές ικανότητες προαπαιτείται να κατέ-
χει στέρεες γνώσεις και ότι μόνο μα-
θαίνοντας συγκεκριμένα πράγματα 
μαθαίνει κάποιος τελικά να μαθαίνει 
ή ότι η ανάπτυξη της κριτικής ικανό-
τητας που έχει αναχθεί σε πρωταρχι-

κό στόχο της σύγχρονης εκπαίδευσης 
προϋποθέτει κοπιαστική μελέτη και 
μαθητεία. Ενδιαφέροντα αποτελέσμα-
τα της εκπαιδευτικής πολιτικής και 
ιδιαίτερα αποκαλυπτικά καταγράφο-
νται στη γλωσσική εκπαίδευση των 
μαθητών με τις κραυγαλέες γνωστι-
κές αδυναμίες που εμφανίζουν στην 
προφορική, αλλά κυρίως στη γραπτή 
έκφραση του λόγου με ασυνταξίες, 
ανορθογραφία και λεξιπενία. Εξίσου, 
ενδεικτική είναι και η αποδυνάμω-
ση των σχολικών μαθημάτων επιστη-
μών του χώρου και του χρόνου, όπως 
η Γεωγραφία και η Ιστορία, που συμ-
βάλλουν σημαντικά στην αναγνώρι-
ση των ταυτοτικών πολιτισμικών χα-
ρακτηριστικών. 

Στην πραγματικότητα σταδια-
κά δημιουργείται ένα «γνωστικό» 
και «αξιακό» υπέδαφος που υπο-
νομεύει τη νοηματοδότηση του 
βίου, τη δημιουργική σύνθεση, 
τις ταυτοτικές μορφές συλλογι-
κότητας και τελικά τη δυνατότητα 
ενός αυτόνομου εκσυγχρονισμού 
της παράδοσης, που αποτελεί τον 
απαραίτητο όρο για την επιβίω-
ση του Έθνους μας στον 21ο αιώ-
να. Στο πλαίσιο αυτό, η ευθύνη της 
εκπαιδευτικής κοινότητας είναι ση-
μαντική και οφείλουμε να την αναλά-
βουμε όπου απαιτηθεί, σε προσωπι-
κό και σε συλλογικό επίπεδο. 

* Εκπαιδευτικός, Αναπλ. Πρόε-
δρος Νομαρχιακού Τμήματος Βοιω-

τίας της ΑΔΕΔΥ

        ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

“ 
κάθε εκπαιδευτι-

κό σύστημα συνι-

στά βασικό κοινωνι-

κό μηχανισμό ανα-

παραγωγής της κυ-

ρίαρχης ιδεολογίας. 

στο πλαίσιο αυτό, τα 

προγράμματα σπου-

δών έχουν υποστεί 

σημαντικές μεταβο-

λές προς μια εργα-

λειακή και χρηστική 

κατεύθυνση.

Του Σπύρου Βαζούρα*

Εκπαίδευση και 
νοηματοδότηση του βίου

 Με αφορμή τη νέα σχολική χρονιά που ξεκίνησε, η γραφή τούτη αφιερώνεται στο μάχιμο 
δάσκαλο της σχολικής τάξης που κρατά σήμερα όρθιο το δημόσιο σχολείο, που δεν μεταδίδει 
μόνο χρηστικές πληροφορίες στη νέα γενιά, αλλά με το βιωματικό ήθος και την παιδαγωγική 
του ελευθερία  καθοδηγεί τους μαθητές του στο δρόμο της νοηματοδότησης του βίου. 

αποδομήσει όλα τα εναλ-
λακτικά αξιακά συστήματα 
που καλλιεργούν οι οικογέ-
νειες, ανεξάρτητα από το αν 
αυτά είναι ενάρετα ή όχι.  

Στο πλαίσιο αυτό, το 
σχολείο πλέον προσανατο-
λίζεται στο να μην ανέχεται 
καμία... οικογενειακή πα-
ρέμβαση ακόμα και στην 
ίδια τη μαθησιακή διαδικα-
σία. αυτό το νόημα έχουν 
μέτρα που καθιερώθηκαν 
προσφάτως και στην Ελ-
λάδα, όπως το πιλοτικό «η 
τσάντα στο σχολείο», που 
θέλει να απομακρύνει από 
το σπίτι ακόμα και αυτά τα 
εκπαιδευτικά εγχειρίδια, 
έτσι ώστε να αποτρέψει και 
τον ελάχιστο έλεγχο που 
μπορεί να είχαν οι γονείς 
στο τι διδάσκεται και τι όχι, 
κατά τη διαδικασία που βο-
ηθούσαν τα παιδιά τους να 
διαβάσουν, κάτι απόλυτα 
φυσιολογικό μέσα στη σύγ-
χρονη οικογενειακή ζωή, 
που τώρα όμως θεωρείται 
από τους ιθύνοντες της πα-
γκοσμιοποιητικής παιδα-
γωγικής ένας απαράδεκτος 
αναχρονισμός. Αυτός είναι 
και ο λόγος που οι περισσό-
τεροι γονείς αντιδρούν σε 
αυτό το μέτρο –πλην των 
αδιάφορων, γιατί έτσι απε-
λευθερώνουν τον χρόνο 
τους για να δουλεύουν ή να 
διασκεδάζουν.  

Έτσι όμως προαναγγέλ-
λεται μια εφιαλτική προ-
οπτική: Το να αφήνεται 
μεγάλο μέρος της ηθικής, 
κοινωνικής και πολιτικής 

διάπλασης της νέας γενιάς 
στην ελεύθερη αλληλεπί-
δραση μεταξύ σχολείου 
και οικογένειας ήταν προ-
ϋπόθεση της ποικιλομορ-
φίας των στάσεων και των 
νοοτροπιών που αναπτύσ-
σονταν στην εκάστοτε κοι-
νωνία. Το να μονοπωλεί 
αυτούς τους μηχανισμούς 
το σχολείο, δηλαδή η εκά-
στοτε κρατική πολιτική, 
συνεπάγεται μια άνευ προ-
ηγουμένου ομογενοποίηση 
στον τρόπο που εν τέλει 
διαπλάθεται η προσωπι-
κότητα των ανθρώπων. Κι 
όταν μιλάμε για το σημερι-
νό μοντέλο κοινωνίας, αντι-
λαμβανόμαστε τι είδους 
διάπλαση προετοιμάζεται, 
εκείνης του ανθρώπου χω-
ρίς ταυτότητες και ιδιότη-
τες. 

Το σχολείο της νέας 
εποχής, στις εξαγγελίες των 
υπουργών Παιδείας και των 
παιδαγωγικών ινστιτούτων 
περνιέται για προοδευτικό. 
Ωστόσο δεν είναι σε αυτήν 
του τη διάσταση που κου-
βεντιάζουμε εδώ. Εξάλλου, 
αξίζει να θυμηθούμε ότι τα 
ολοκληρωτικά καθεστώτα, 
που είδαν το φως της ιστο-
ρίας στον ταραγμένο 20ο 
αιώνα, όλα ανεξαιρέτως 
επιτέθηκαν στην οικογένεια 
ή στη γειτονιά, ακριβώς σε 
αυτές τους τις λειτουργίες 
ως εναλλακτικούς θεσμούς 
παραγωγής αξιακών και 
ηθικών συστημάτων.   
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     ΦΑΚΕΛΟΣ: Η ΕΥΡΩΠΗ, Η ΑΝΑΤΟΛΗ, Ο ΝΟΤΟΣ     ΔΙΕΘΝΗ

Ευρισκόμενη μεταξύ της Ευρώπης και της 
Ασίας, συνορεύοντας με οκτώ χώρες, η 
Τουρκία έχει πληθυσμό κοντά 81 εκατομ-
μύρια, τον τρίτο μεγαλύτερο της Ευρώ-
πης. Αν και ο ρυθμός αύξησης του πλη-
θυσμού μειώθηκε δραστικά από 1,31% 
το 2009 σε 0,52% το 2017, ο αριθμός των 
«προστατευόμενων» της Άγκυρας αυξά-
νεται.

Π 

ερίπου 395 μωρά Σύρων 
γεννιούνται ημερησίως 
στην Τουρκία, λέει ο καθη-
γητής Μουράτ Ερντογάν, 
επικεφαλής του Κέντρου Με-

λετών Μετανάστευσης και Ένταξης στο 
Τουρκογερμανικό Πανεπιστήμιο της Κων-
σταντινούπολης, εξηγώντας κατά πόσο οι 
πρόσφυγες βαραίνουν στη δημογραφι-
κή εξίσωση: «Σε 10 χρόνια, οι δημογρα-
φικές τάσεις στην Τουρκία θα βρίσκονται 
στα χέρια των Σύρων», είπε στο Αλ Μό-
νιτορ. «Υπάρχουν 3,5 εκατ. εγγεγραμμέ-
νοι πρόσφυγες από τη Συρία αλλά ο αλη-
θινός αριθμός είναι μεγαλύτερος. Υπάρ-
χουν, επίσης, 1.000 Αφγανοί και Ιρακινοί 
πρόσφυγες που διασχίζουν (παράνομα) 
καθημερινά τα νοτιοανατολικά σύνορα 
της Τουρκίας», είπε ο Ερντογάν, προσθέ-
τοντας ότι ο έλεγχος των συνόρων δεν εί-
ναι ακόμη εξονυχιστικός. Υπογραμμίζο-
ντας ότι ο αριθμός των Σύρων προσφύ-
γων εκτοξεύθηκε σε σχεδόν 4 εκατομμύ-
ρια από 58.000 που ήταν με το ξέσπασμα 
του πολέμου το 2011, ο Ερντογάν προβλέ-
πει ότι η Τουρκία θα έχει περίπου 6 εκα-
τομμύρια Σύρους την επόμενη δεκαε-
τία, αποτελώντας το 7,5% του συνολικού 
πληθυσμού.

«Η γεννητικότητα στην Τουρκία μει-
ώθηκε λόγω της αστικοποίησης, αλλά ο 
αριθμός των εισερχόμενων μεταναστών 
αυξάνεται ραγδαία. Επιπλέον, αυτές οι 
ομάδες έχουν υψηλά ποσοστά αναπα-
ραγωγής, και, κάποια στιγμή, η κυβέρ-
νηση θα πρέπει να φέρει και τις οικογέ-
νειές τους στην Τουρκία, που τώρα είναι 
στη Συρία ή αλλού». «Δεν αναμένω πολ-
λοί Σύροι να επιστρέψουν σπίτι τους όταν 
τελειώσει ο πόλεμος. Κι αν το κάνουν, 50 
μωρά θα γεννιούνται στη θέση των 50 

προσφύγων που θα φεύγουν».
Σύμφωνα με τον ερευνητή, το πρόβλη-

μα επιδεινώνεται από την αυξανόμενη με-
τανάστευση, ή τη φυγή εγκεφάλων, των 
νέων και μορφωμένων Τούρκων. «Αν δεν 
έχετε πετρέλαιο ή χρυσό, έχετε μόνον το 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Και αυτό είναι που 
φεύγει τώρα», είπε ο Ερντογάν, σημειώ-
νοντας ότι η απώλεια ενός μορφωμένου 
λόγω της διαρροής εγκεφάλων κοστίζει 
στην Άγκυρα 10 φορές περισσότερο από 
την υποδοχή ενός μόνο μετανάστη.

Ο αριθμός των Τούρκων που μετανά-
στευσαν αυξήθηκε κατά 42,5% το 2017 
και έφθασε τους 253.640 ανθρώπους, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που 
ανακοινώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρί-
ου. Τα στοιχεία δείχνουν ότι η μεγαλύ-
τερη ομάδα των μεταναστών –15,5% επί 
του συνόλου– ήταν ηλικίας 25-29 ετών και 
ακολουθούσε αυτή των 20-24 με 14,4% 
και των 30-34 με 12,3%. Με άλλα λόγια, 
42,2% των μεταναστών ανήκαν στις νέες 
γενιές που αποτελούν ένα πολύτιμο τμή-
μα του εργατικού δυναμικού.

Εν τω μεταξύ, η Τουρκία δέχθηκε 
466.333 μετανάστες, μια αύξηση 22,4% 
από το 2016, σύμφωνα με την ίδια βάση 
δεδομένων. Ο αριθμός δεν περιλαμβάνει 
τους πρόσφυγες, που έχουν ένα διαφο-
ρετικό νομικό καθεστώς. Οι περισσότεροι 
από τους μετανάστες ήλθαν από το Ιράκ, 
το Αφγανιστάν και τη Συρία. Η Κωνσταντι-
νούπολη, στην οποία ζουν 15 εκατομμύ-
ρια άνθρωποι, ήταν ο αγαπημένος προο-
ρισμός εγκατάστασης για τους νεοφερμέ-
νους.

Μια Τουρκάλα, διευθύντρια μάρκε-
τινγκ, που μετακόμισε στον Καναδά πέρυ-
σι, λέει ότι το να αφήσει μια υψηλή θέση 
στην Κωνσταντινούπολη υπήρξε μια δύ-
σκολη απόφαση, αλλά ο φόβος για το μέλ-
λον της χώρας ήταν αυτός που επικράτη-
σε, μετά την αποτυχημένη απόπειρα πρα-
ξικοπήματος το 2016. «Δυστυχώς, το κεφά-
λαιο Τουρκία έχει κλείσει για εμάς», είπε η 
33χρονη, που ζήτησε να μη δημοσιευθεί 
το όνομά της, λόγω της ανησυχίας της ότι 
η κυβέρνηση θα στοχοποιήσει την οικογέ-
νειά της. «Παρά την αγάπη μας για την πα-
τρίδα, ο άνδρας μου και εγώ πήραμε μια 

απόφαση να μεταναστεύσουμε το πρωί 
της 15ης Ιουλίου και την απόπειρα πραξικο-
πήματος, το 2016, καθώς και για τους δύο 
μας ήταν μια τραυματική εμπειρία». Ανα-
φερόμενη στα σχέδιά τους για παιδί, η γυ-
ναίκα είπε ότι και οι δύο τους ήταν πεισμέ-
νοι ότι δεν θα μπορούσαν να μεγαλώσουν 
ένα παιδί με ένα φιλελεύθερο τρόπο στη 
σημερινή Τουρκία. «Μετά τη 15η Ιουλίου, 
η Τουρκία δεν έχει χώρο για ανθρώπους 
σαν κι εμάς – για όσους είναι μορφωμέ-
νοι, σύγχρονοι και δυτικόστροφοι», λέει. 
«Τα ιδιωτικά σχολεία είναι πολύ ακριβά 
και στα δημόσια δεν είσαι βέβαιος ότι ο 
δάσκαλος δεν θα είναι αναμεμειγμένος με 
τη θρησκεία. Για την ώρα δεν σκεφτόμα-
στε να επιστρέψουμε».

Μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, 
πολλοί πανεπιστημιακοί, συγγραφείς και 
δημοσιογράφοι, έχουν φύγει στην Ευρώ-
πη ή στις ΗΠΑ, εν μέσω μαζικών εκκαθα-
ρίσεων και καταστολής στους διαφωνού-
ντες. Επίσης, τουλάχιστον 12.000 εκατομ-
μυριούχοι έφυγαν από τη χώρα το 2016 
και το 2017 και περίπου 2.000 Τουρκοε-
βραίοι ζήτησαν πορτογαλική υπηκοότητα.

Η Αγκυρα μόλις πρόσφατα άρχισε να 
αναγνωρίζει το πρόβλημα, έχοντας στο 
παρελθόν βάλει την ταμπέλα του προδότη 
και του τρομοκράτη σε όσους έφυγαν. Ο 
πρόεδρος Ερντογάν στις 31 Μαρτίου είπε 
ότι αυτοί που παραπονούνταν για την κα-
τάσταση στην Τουρκία ήταν «ένα βάρος 
για την χώρα» και η κυβέρνηση ήταν έτοι-
μη να τους αγοράσει εισιτήρια χωρίς επι-
στροφή για να φύγουν.

Τονίζοντας την άλλη πλευρά του νο-
μίσματος, η ειδικός για τη μετανάστευση 
Ελίφ Οζμενέκ προειδοποίησε ότι «η Τουρ-
κία είναι καταδικασμένη να αποτελέσει 
τον στόχο της μη εξειδικευμένης μετανά-
στευσης». Η Οζμενέκ είπε ότι η Τουρκία 
αποτέλεσε στο παρελθόν σταθμό «τράν-
ζιτ» για τους μετανάστες, αλλά τώρα έχει 
γίνει η ίδια στόχος εγκατάστασης. «Δεν 
γνωρίζουμε ποιοι περνούν στη χώρα, αλλά 
γνωρίζουμε ότι έρχονται για να μείνουν», 
είπε στο Αλ Μόνιτορ. «Τουλάχιστον το ένα 
τρίτο των προσφύγων από τη Συρία που 
φιλοξενούμε είναι αγράμματοι και η έντα-
ξή τους στην κοινωνία είναι πενιχρή, δεδο-

μένου των γλωσσικών φραγμών».
«Το πραγματικό πρόβλημα, ωστόσο, 

είναι ότι η Άγκυρα συνεχίζει να χάνει τη 
μεγάλη εικόνα σε μια προσπάθεια να χρη-
σιμοποιήσει τους πρόσφυγες για εκβια-
σμό», είπε η Οζμενέκ. Το 2016, καθώς μαι-
νόταν ο πόλεμος στη Συρία, ο πρόεδρος 
Ερντογάν απείλησε να επιτρέψει ένα νέο 
κύμα μεταναστών προς την Ευρώπη, εν 
μέσω της διαμάχης για την εισδοχή της 
Τουρκίας στην Ε.Ε. Τότε η Τουρκία είχε πε-
ρίπου ένα εκατομμύριο πρόσφυγες λιγό-
τερους απ’ αυτούς που έχει σήμερα. Από 
τότε, τα αντιπροσφυγικά αισθήματα στη 
χώρα εμφανίζεται να έχουν σκληρύνει. 
Μια μελέτη του πανεπιστημίου Μπιλγκί 
δείχνει ότι ο Τούρκοι, που είναι εμφανώς 
πολωμένοι πολιτικά, συμφωνούν στην 
επιθυμία τους να επιστρέψουν οι Σύροι 
στην πατρίδα τους.

Τους τελευταίους μήνες, η Άγκυρα 
μιλά όλο και περισσότερο για επιστρο-
φή των προσφύγων, ιδιαιτέρως σε περι-
οχές δυτικά του Ευφράτη στη βόρεια Συ-
ρία, που έχουν περιέλθει στον τουρκικό 
στρατιωτικό έλεγχο. Στις 9 Σεπτεμβρίου, 
ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σο-
γιουλού είπε ότι 255.300 Σύροι επέστρε-
ψαν εθελοντικώς σε δύο χρόνια. Η Οζ-
μερέκ είπε ότι ο αριθμός όσων επέστρε-
ψαν είναι ασήμαντος σε σχέση με αυτών 
που έμειναν στην Τουρκία. «Μιλούμε για 
εκατοντάδες χιλιάδες ανέστια μωρά που 
γεννήθηκαν εδώ, δημιουργώντας μια χα-
μένη γενιά», είπε. «Μιλούμε για μια οικο-
νομία που καταρρέει μέρα τη μέρα, ενώ οι 
Τούρκοι πτυχιούχοι και οι ομογενείς φεύ-
γουν». Εν μέσω της επιδείνωσης των οι-
κονομικών δεινών, που τροφοδοτούνται 
από την κατάρρευση της τουρκικής λίρας, 
η ανεργία στους νέους έφθασε το 19,4% 
και ο ετήσιος πληθωρισμός στο 17,9%. 
«Συγγνώμη, αλλά δεδομένων όλων αυτών 
των παραγόντων, δεν μπορώ να δω παρά 
ένα περιβάλλον που αντανακλά τις απο-
τυχημένες περιφερειακές φιλοδοξίες του 
ΑΚΡ», είπε η Οζμενέκ, αναφερόμενη στο 
Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης.

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

της Νιμέτ Κιράτζ

Δημογραφικές αναταράξεις 
στην Τουρκία 
λόγω μεταναστευτικού, κρίσης και καταστολής

παρά το γεγονός ότι η τουρκία γνωρίζει από μετανάστευση, τα επόμενα χρόνια 
θα συμβούν πρωτοφανείς δημογραφικές αλλαγές, σύμφωνα με τους ειδικούς. 
και αυτό θα γίνει όχι μόνον επειδή αυξάνεται ο αριθμός των εισερχόμενων 
μεταναστών, αλλά κι επειδή η τουρκία αντιμετωπίζει ταυτοχρόνως προβλήματα 
«διαρροής εγκεφάλων» και οικονομικής αστάθειας.
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Μ 

ετά από μια παρα-
τεταμένη περίοδο 
διπλωματικών τρι-
βών, ύβρεων και 
αντεγκλήσεων με-

ταξύ Βερολίνου και Άγκυρας, ο Ερ-
ντογάν επισκέφτηκε με μια κου-
στωδία διακοσίων συνεργατών τη 
Γερμανία, έχοντας διακηρυγμένο 
στόχο την εξομάλυνση των γερμα-
νοτουρκικών σχέσεων. Μιά εκ των 
πραγμάτων αναγκαία επαναπρο-
σέγγιση, καθώς η χώρα του βρί-
σκεται σε μεγάλη οικονομική πε-
ριδίνηση, έχοντας πολλά μέτωπα 
ανοιχτά, κυρίως στα ενεργειακά ζη-
τήματα και στον συριακό πόλεμο. 

Για το κλίμα που επικράτησε στη 
διάρκεια αυτής της αμφιλεγόμε-
νης τριήμερης επίσκεψης, ενδει-
κτική είναι η διαπίστωση της συ-
ντηρητικής εφημερίδας Ντι Βελτ: 
«Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης 
τη χαρακτήρισαν “καταστροφή”, 
ενώ, αντιθέτως, τα τουρκικά “επι-
τυχία”». Οι προειδοποιήσεις Γερ-
μανών διπλωματών να σταματή-
σει «η διπλωματία των μεγαφώ-
νων» των τελευταίων ετών δεν αρ-
κούσαν για να θερμάνουν το «ψυ-
χρό κλίμα» της επίσκεψης, γεγο-
νός που οφείλεται πρωτίστως στη 
σχεδιασμένη αρχηγική παρουσία 
του Τούρκου προέδρου. Στην Κο-

λωνία, όπου βρέθηκε για να εγκαι-
νιάσει ένα από τα μεγαλύτερα τζα-
μιά της Ευρώπης, για να το μετο-
νομάσει στην πράξη σε «στρατόπε-
δο», ο «Μεγάλος Αρχηγός» έπαιζε 
μπροστά στους οπαδούς του «εντός 
έδρας», γεγονός που φάνηκε όταν 
οι δικοί του «φουσκωτοί» υποκα-
τέστησαν αυτοβούλως τις γερμανι-
κές αστυνομικές δυνάμεις. Ο πλή-
ρης αποκλεισμός επισήμων της 
γερμανικής πλευράς από τα εγκαί-
νια του τζαμιού, για το οποίο πολλοί 
αφελείς Γερμανοί πολιτικοί πίστε-
ψαν ότι θα αποτελεί χώρο καλλιέρ-
γειας της ενσωμάτωσης, ενίσχυσε 
τελικά όσους προειδοποιούσαν ότι 
τα εκατοντάδες  τζαμιά που ελέγ-
χει η ισλαμική οργάνωση DITIB 
(Diyanet İşleri Türk İslam Birliği) 
στη Γερμανία είναι πεδία πολιτι-
κής προπαγάνδας και καλλιέργει-
ας θρησκευτικού φανατισμού. 

Για τη συντριπτική πλειοψηφία της 
γερμανικής κοινής γνώμης, όπως 
γράφει το περιοδικό Cicero, ο Ερ-
ντογάν «δεν επισκέφτηκε την Κο-
λωνία ως φιλοξενούμενος, αλλά 
ως κατακτητής». Για να προσθέ-
σει: «Κατά τη διάρκεια της επίσκε-
ψής του στη Γερμανία,  ο Τούρκος 
πρόεδρος ξεκαθάρισε ποιος, κατά 
την άποψή του, είναι ο νοικοκύρης 
του σπιτιού:  Όχι ο Ομοσπονδια-
κός Πρόεδρος Σταϊνμάγιερ, ούτε η 
δήμαρχος της Κολωνίας, αλλά αυ-
τός ο ίδιος. Το νέο τζαμί της ισλα-
μικής οργάνωσης DITIB, η οποία 
ελέγχεται απόλυτα από αυτόν τον 
ίδιο, αποτελεί το σύμβολο της απαί-
τησής του για εξουσία». Οι κραυ-
γές χιλιάδων πιστών του Ερντογάν, 
ότι ο «σουλτάνος» της Άγκυρας εί-
ναι ο δικός τους «κομαντάντε» και 
αυτοί ο «στρατός» του, υποδηλώ-
νει με κραυγαλέο τρόπο ότι η πο-
λυδάπανη, πολύχρονη και επίπο-
νη προσπάθεια  «ενσωμάτωσης» 
στη γερμανική κοινωνία, με τους 
όρους που θέτει το γερμανικό κρά-

τος, δεν ισχύει για εκατοντάδες χι-
λιάδες Τούρκων της Γερμανίας.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που εδώ 
και λίγες εβδομάδες η Υπηρεσία 
Προστασίας του Συντάγματος στη 
Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο η 
DITIB, «το μακρύ χέρι του Ερντο-
γάν»,  να τεθεί υπό παρακολούθη-
ση. Η ακραία ισλαμική οργάνωση, 
με τους περίπου 1.000 «συλλόγους 
τζαμιών» στη Γερμανία, κατηγο-
ρείται ότι χρησιμοποιεί μεθόδους 
ΣΤΑΖΙ και παρακολουθεί χιλιάδες 
πολιτικούς εχθρούς του Ερντογάν. 
Επιπλέον, παρεμποδίζει συστημα-
τικά την ενσωμάτωση των Τούρ-
κων της Γερμανίας, εκθειάζει την 
τουρκική εισβολή στη Συρία και 
προωθεί με συστηματικό και υπο-
χθόνιο τρόπο τη διάδοση της εθνι-
κοϊσλαμικής πορείας της ερντογα-
νικής Τουρκίας. Γι’ αυτό και πολλοί 
ειδικοί στην ισλαμική τρομοκρατία 
προειδοποιούν ότι «η DITIB δεν 
ενδιαφέρεται ή δεν είναι σε θέση 
να αποκολληθεί από την Τουρκία. 
Εφόσον η γερμανική πολιτική δεν 
θέλει να γελοιοποιηθεί, πρέπει να 
σταματήσει εντελώς τη συνεργασία 
Τουρκίας-DITIB».

Η προκλητική εμφάνιση του Ερ-
ντογάν έκανε πολλούς στις γερμα-
νικές αρχισυνταξίες να αναρωτη-
θούν αν «ο άνθρωπος αυτός πρέ-
πει να έχει ισχυρά χαρτιά στα χέ-
ρια του για να νομίζει, παρά τη με-
γάλη οικονομική κρίση της χώρας 
του, ότι μπορεί να συμπεριφέρεται 
μέσα στη Γερμανία σαν να μην εί-
ναι αυτός ο φιλοξενούμενος, αλλά 
ο κύριος του σπιτιού». Υπονοώντας 
βεβαίως την πολιτική επένδυση 
της καγκελαρίου στο μεταναστευτι-
κό ντηλ του Μαρτίου του 2016 που 
οδήγησε στην εξάρτησή της από 
τις διαθέσεις του Ερντογάν, γεγο-
νός που καθορίζει και την απαρά-
δεκτη συμπεριφορά του στη χώρα 
που τον φιλοξενεί. 

Έτσι, ο άνθρωπος που παρομοιά-
ζει τη δημοκρατία με «τρένο στο 
οποίο επιβιβάζεσαι για να φτάσεις 
στον στόχο», δεν δίστασε να δείξει 
δημόσια στους χιλιάδες οπαδούς 
του τη «ράμπια», την άτυπη σημαία 
των Αδελφών Μουσουλμάνων, να 
αποστομώσει δημόσια τον Γερμα-
νό πρόεδρο λέγοντάς του ότι εκατο-
ντάδες, χιλιάδες τρομοκράτες βρί-
σκονται στη Γερμανία, να ισχυρι-
στεί ότι ακόμα και ο πρώην ποδο-
σφαιριστής της εθνικής Γερμανίας, 
Μ. Οζίλ, υπόκειται σε διακρίσεις, ν΄ 
απαιτήσει από τη Γερμανία να σέ-
βεται την τουρκική δικαιοσύνη, και 
τέλος να χρεώσει στη χώρα που τον 
φιλοξενούσε μια σειρά από παρα-
λείψεις και καταγγελίες εις βάρος 
της. Σύμφωνα με τη Χουριέτ, η γερ-
μανική κυβέρνηση παρέλαβε λίστα 
με 136 Τούρκους «τρομοκράτες» 
και μια άλλη με 69 «πραξικοπη-
ματίες», ζητώντας από τη Μέρκελ 
την έκδοσή τους στην Τουρκία, στη 
«χώρα του φόβου», όπως χαρακτή-
ρισε την Τουρκία Γερμανίδα βου-
λευτής, τουρκικής καταγωγής. 

Όλα αυτά μπορεί να δυσαρεστούν 
πολλούς στη Γερμανία, όμως, ανε-
ξάρτητα από τις όποιες προστρι-
βές, οι οικονομικές σχέσεις των δύο 

χωρών αυξάνονται σταθερά και η 
στρατιωτική βοήθεια της Γερμανί-
ας προς την Τουρκία συνεχίζεται 
απρόσκοπτα. Μπορεί, προς το πα-
ρόν, στη Συρία να υπάρχουν στρα-
τηγικές διαφοροποιήσεις μεταξύ 
τους, όμως αυτό δεν αρκεί για ν΄ 
αλλάξει κάτι στη γερμανική υπο-
στήριξη που απολαμβάνει το καθε-
στώς Ερντογάν ή στη μεταξύ τους 
«στρατηγική συνεργασία» που 
επικαλέστηκε για μια ακόμα φορά 
ο Ερντογάν και αποδέχεται η Γερ-
μανία. 

Όπως ήταν φυσικό όμως, η προ-
κλητική επίσκεψη Ερντογάν κόστι-
σε στη κυβέρνηση Μέρκελ. Κι αυτό 
φάνηκε από τη δημοσκόπηση, δύο 
μέρες μετά την αναχώρησή του, 
που έδειξε το κυβερνών κόμμα της 
Μέρκελ να πέφτει στο 26%, από το 
33% των εκλογών πριν έναν ακρι-
βώς χρόνο, και το AfD να είναι στα-
θερά πλέον δεύτερο με 18,5% (από 
12,6%). Και, όπως υποστηρίζει το 
περιοδικό Cicero, για μια ακόμα 
φορά οι λεγόμενοι «καλοί άνθρω-
ποι» που πιστεύουν σχεδόν μανι-
χαϊστικά στην κοινωνική ενσωμά-
τωση των Τούρκων της Γερμανίας, 
«εμφανίζονται σαν χρήσιμοι ηλίθι-
οι».

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ

Ο «κομαντάντε» 
και ο «στρατός» του 
στη Γερμανία

η επίσκεψη Ερντογάν και η εξομάλυνση 

των γερμανοτουρκικών σχέσεων

του Βασίλη Στοϊλόπουλου

Ανεξάρτητα από τις 

όποιες προστριβές, οι 

οικονομικές σχέσεις 

των δύο χωρών 

αυξάνονται σταθερά και 

η στρατιωτική βοήθεια 

της Γερμανίας προς την 

τουρκία συνεχίζεται 

απρόσκοπτα. 

το νέο τζαμί της ισλαμικής 
οργάνωσης DITIB στην κολωνία
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     ΔΙΕΘΝΗ

Αναδημοσιεύουμε αυτό το ρεπορτάζ της βρετανικής Γκάρντιαν, για την οργάνωση των «Κόκκινων 
Μυρμηγκιών» που δρα στη Νότιο Αφρική. Μέσα σ’ έναν κοινωνικό εφιάλτη, όπου η «ανάπτυξη» μιας χώρας, 
που συμμετέχει επίσημα στους νεοαναδυόμενους BRICS, συντελείται αναπαράγοντας συνθήκες ακραίας 
φτώχειας για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, τα Κόκκινα Μυρμήγκια αποτελούν ένα φαινομενικά μόνο 
παράδοξο, το οποίο ενσαρκώνει, στο απόγειο της απελπισίας τον πόλεμο «φτωχών εναντίον φτωχών»…  

Τ 
α Κόκκινα Μυρμήγκια 
είναι μια νοτιοαφρικα-
νική ιδιωτική εταιρεία 
φύλαξης που εξειδικεύ-
εται στην εκκένωση των 

ιδιοκτησιών από «παράνομους 
εισβολείς». Δύο και τρεις φορές 
την εβδομάδα, ένα κομβόι φορ-
τηγών βγαίνει από τις πύλες μιας 
ερειπωμένης φάρμας της επαρχί-
ας του Γκάουτενγκ, κουβαλώντας 
εκατοντάδες άνδρες και τους «αξι-
ωματικούς» τους, που οπλοφο-
ρούν με πιστόλια και καραμπίνες. 

Η εταιρεία απασχολεί συνε-
χώς τα πρωτοσέλιδα της χώρας, 
και έχει επανειλημμένα κατηγο-
ρηθεί για διάφορα εγκλήματα, 
που κυμαίνονται από κλοπές μέ-
χρι δολοφονίες. Έχει βρεθεί, επί-
σης, στο στόχαστρο οργανώσε-
ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
Αλλά η στάση της κοινής γνώμης 
απέναντί τους είναι πιο αμφίθυ-
μη –και τα ίδια τα Κόκκινα Μυρ-
μήγκια είναι ιδιαιτέρως πιστά ο 
ένας στον άλλον, αλλά και στους 
εργοδότες τους. «Είμαστε μια οι-
κογένεια. Προσέχουμε ο ένας τον 
άλλον και έχουμε φτιάξει μια κοι-
νότητα», λέει ο Γιόχαν Μπος, ο 
αγρότης που ίδρυσε και διευθύ-
νει σήμερα την επιχείρηση. 

Τα ερειπωμένα κτήρια του 
Γιοχάνεσμπουργκ

Η έλλειψη στέγης αποτελεί μια 
απ’ τις πιο τοξικές κληρονομιές 
του Απαρτχάιντ, που κυβερνού-
σε τη Νότιο Αφρική σχεδόν για 50 
χρόνια. Οικογένειες, μετανάστες 
εργάτες, σπουδαστές και άστεγοι 
πληρώνουν διάφορους μεσάζο-
ντες για να εγκατασταθούν σε πα-
ραγκουπόλεις γύρω από την Πρε-
τόρια ή το Γιοχάνεσμπουργκ, ή σε 
ερειπωμένα κτήρια στο κέντρο 
των πόλεων. Οι τοπικές αρχές δεν 
επιδεικνύουν όμως την παραμι-
κρή συμπάθεια και υποστηρίζουν 
ότι πρέπει να επιβάλουν το νόμο. 
Αυτοί που τον εκτελούν είναι η 
αστυνομία, σε συνεργασία με τα 
Κόκκινα Μυρμήγκια, που συνει-
σφέρουν το ανθρώπινο δυναμικό 
για τις εκκενώσεις.  

Οι κατοικίες Φατίς ήταν κά-

ποτε ένα μοδάτο συγκρότημα δι-
αμερισμάτων στην καρδιά του 
τραπεζικού κέντρου του Γιοχάνε-
σμπουργκ. Οι πλούσιοι, ως επί 
το πλείστον λευκοί κάτοικοι, έφυ-
γαν από το κέντρο της πόλης στα 
μέσα της δεκαετίας του 1980 και 
στις αρχές του 1990, αφήνοντας 
έρημα εκατοντάδες κτήρια, τα 
οποία στη συνέχεια κατέλαβαν οι 
φτωχοί μετανάστες απ’ τις αγρο-
τικές περιοχές. Σήμερα, εκεί, 400 
άτομα μοιράζονται τρείς βρύσες. 
Δεν υπάρχει καμία τουαλέτα και, 
βέβαια, δεν υπάρχει και ηλεκτρι-
σμός. Οι αρχές της πόλεις, εκκε-
νώνουν αυτά τα «κατειλημμένα 
κτήρια», ένα κάθε μερικά χρόνια 
–συχνά επιστρατεύοντας τα Κόκ-
κινα Μυρμήγκια.  

Η επιχείρηση, στην οποία συμ-
μετέχουν 600 περίπου Κόκκινα 
Μυρμήγκια, ξεκίνησε νωρίς το 
πρωί, δίχως καμία προειδοποίη-
ση. Οι σειρήνες της αστυνομίας 
αντηχούσαν στους στενούς δρό-
μους. Τα Κόκκινα Μυρμήγκια συ-
νέρρευσαν από την είσοδο, ανε-
βοκατέβαιναν από σκουριασμέ-
νες μεταλλικές ανεμόσκαλες και 
βρόμικα κλιμακοστάσια. Δεν 
υπήρξε καμία αντίσταση. Οι ντί-
λερ ναρκωτικών, οι επικεφαλείς 
των συμμοριών και οι μεσάζοντες 
είχαν φύγει προ πολλού. Τα σκου-
πίδια, τα έπιπλα και τα στρώματα 
έκαναν σωρούς έξω στον δρόμο. 

Το τραγούδι ξεκινά, χαμηλό-
φωνα, αλλά αποφασισμένα, κα-
θώς τα Κόκκινα Μυρμήγκια δου-
λεύουν. Κουβαλούν τα παιδιά 
έξω, που τα ακολουθούν από 
μητέρες που πασχίζουν να σώ-
σουν το βιός τους κουβαλώντας 
όσες περισσότερες πλαστικές σα-
κούλες μπορούν. Οι περισσότε-
ροι ενήλικες γνώριζαν ότι κάτι τέ-
τοιο θα συμβεί κάποια στιγμή. Για 
όσους όμως είναι πολύ μικροί για 
να καταλάβουν, είναι σαν να κα-
ταρρέει ο κόσμος μπροστά στα 
μάτια τους. 

Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι 
με τις κόκκινες φόρμες; Προέρχο-
νται από εκπτωχευμένες πόλεις-
ορυχεία, από απόμακρα επαρχια-
κά χωριά που βρίσκονται σε κατά-
ξερα βουνά, από το Σοβέτο, από 
άγονες περιοχές που ενσωματώ-

θηκαν στο Γιοχάνεσμπουργκ κατά 
τη μεγάλη του επέκταση. Οι πε-
ρισσότεροι είναι νέοι, δίχως βασι-
κή μόρφωση. Κάποιοι άλλοι έχουν 
ποινικό μητρώο ή έχουν κάνει φυ-
λακή στο παρελθόν. Πληρώνονται 
το αντίστοιχο των 10$/ημέρα και 
τους δίνεται και κάποιο φαγητό. 
Πολλοί, είναι οι ίδιοι τους καταλη-
ψίες σε άλλα κτήρια. 

Κάποιος άφησε τη γειτονική 
Μοζαμβίκη για να εργαστεί στην 
οικοδομή, αλλά δεν έβρισκε δου-
λειά. «Η γυναίκα μου μου είπε να 
βρω δουλειά… κι έτσι, βρήκα», 
λέει, ανασηκώνοντας τους ώμους 
του. Κάποιος άλλος λέει ότι πρέ-
πει να ταΐσει τα παιδιά του, να 
τα ντύσει και να τα στείλει στο 
σχολείο: «Σε κανέναν δεν αρέσει 
αυτή η δουλειά… Αλλά πάω στην 
εκκλησία κάθε Κυριακή και προ-
σεύχομαι για την ψυχή μου γνω-
ρίζοντας ότι ο Θεός με προσέχει, 
ακόμα κι εδώ». Όλοι λένε πόσο 
λυπούνται τους καταληψίες που 
πετούν έξω, αλλά… «η δουλειά εί-
ναι δουλειά». 

Οι επικεφαλής είναι γηραιό-
τεροι και η ίδια τους η ζωή είναι 
αδιάρρηκτα δεμένη με την πολύ-
πλοκη, περιπετειώδη ιστορία του 
έθνους τους. Κάποιος πολέμησε 
στη δεκαετία του ’80 με τον νοτι-
οαφρικανικό στρατό στην Αγκόλα, 
στο πλαίσιο των ψυχροπολεμι-
κών επιχειρήσεων που διεξήχθη-
σαν εκεί. Ένας άλλος, πρώην αξι-
ωματικός της αστυνομίας απ’ το 
Σοβέτο, που η οικογένειά του είχε 
έντονη συμμκετοχή στον αγώνα 
εναντίον του απαρτχάιντ, λέει ότι 
η καριέρα του τελείωσε όταν κα-
τήγγειλε κρούσματα διαφθοράς 
κι ότι αυτή η δουλειά τού θυμίζει 
την περίοδο που ήταν στην αστυ-
νομία. Τώρα, υποφέρει από χρό-
νιες αϋπνίες. 

***
Πρώτα, βλέπει κανείς τον καπνό, 
πάνω από τους ξερούς λόφους 
και τις τσίγκινες παραγκουπόλεις. 
Μετά, ακούει τον θόρυβο. Αν η 
επιχείρηση έχει στεφθεί από επι-
τυχία, ο θόρυβος θυμίζει εργοτά-
ξιο: Τα σφυριά που ρυθμικά χτυ-
πούν το μέταλλο, αποσυναρμολο-
γώντας ντιζελοκινητήρες, οι εργά-
τες που τραγουδούν, το ραδιόφω-

νο, και οι διαταγές που αντηχούν. 
Αν η επιχείρηση αντιμετωπίζει 
προβλήματα, οι ήχοι είναι εκείνοι 
της μάχης: τζάμια που σπάνε, πέ-
τρες που προσκρούουν σε πλαστι-
κές ασπίδες, ποδοβολητά, πυρο-
βολισμοί, σειρήνες και ουρλιαχτά.  

Ο Σικαμπούνζο Ντλάμινι, ένας 
απ’ τους επικεφαλής των Κόκκι-
νων Μυρμηγκιών, βλέπει τους 650 
άνδρες του, εξοπλισμένους με λο-
στάρια και ασπίδες, ντυμένους 
όλους με πανομοιότυπες κόκκινες 
φόρμες και κράνη, να κατευθύνο-
νται προς έναν παράνομο καταυ-
λισμό, στα προάστια της Πρετόρι-
ας, διοικητικής πρωτεύουσας της 
Νοτίου Αφρικής. «Πάντοτε νικά-
με. Πρέπει να νικήσουμε… βρι-
σκόμαστε στην επικράτεια του 
εχθρού, μακριά, πολύ μακριά απ’ 
το σπίτι μας», μας λέει. 

Ένα περιστατικό πυροδοτεί 
έναν νέο κύκλο καταγγελιών. Τα 
Κόκκινα Μυρμήγκια προσλαμβά-
νονται για να εκκενώσουν μια πε-
ριοχή όπου θα χτιστεί ένα εμπο-
ρικό κέντρο, στην Λανέσια, στα 
νοτιότερα προάστια του Γιοχά-
νεσμπουργκ. Η επιχείρηση ξεκι-
νά νωρίς το πρωί. Αλλά οι κατα-
ληψίες είναι έτοιμοι να πολεμή-
σουν και περιμένουν τα Κόκκινα 
Μυρμήγκια με ματσέτες, πέτρες 
και ρόπαλα. 

Η εκκένωση αποτυγχάνει και 
τα Κόκκινα Μυρμήγκια αναδιπλώ-
νονται. Δυο απ’ τους καταληψίες 
κείτονται στο έδαφος. Ο ένας πε-
θαίνει από τα τραύματα που έχει 
στο κεφάλι, ο άλλος είναι ήδη νε-
κρός. Κάτω από ένα δέντρο, κου-
λουριασμένη σε μια πλαστική κα-
ρέκλα που διασώθηκε από την 
πρόχειρη καλύβα της, μια χήρα 
κλαίει με λυγμούς. Η βία που 
ασκήθηκε προκαλεί την επέμβα-
ση μιας ιδιωτικής ρυθμιστικής αρ-
χής, που διενεργεί έρευνα για το 
περιστατικό. Τα Κόκκινα Μυρμή-
γκια αρνούνται τις κατηγορίες. 

Χάνοντας κάποιον δικόν τους
Τα Κόκκινα Μυρμήγκια συχνά 
τραυματίζονται και ορισμένες φο-
ρές σκοτώνονται. Ο Κέρβιν Γουντς 
σκοτώθηκε όταν οι καταληψίες 

της γης άνοιξαν πυρ, στα νότια 
της Λενάσια. Η οργάνωση ισχυ-
ρίζεται ότι μέλη της κοινότητας 
τον χτύπησαν με κατσαβίδια, πριν 
σωριαστεί στο έδαφος. Ετοιμά-
ζονταν να κάψουν το πτώμα του 
πριν μέλη των Κόκκινων Μυρμη-
γκιών αρχίσουν να πυροβολούν 
για να διαλύσουν τον όχλο. 

Η κηδεία του Γουντ γίνεται στο 
Σοβέτο. Η θεία του νεκρού θρηνεί, 
μαζί με μια χούφτα συγγενών και 
γειτόνων. Αλλά περισσότερο πρό-
κειται για μια κηδεία των Κόκκι-
νων Μυρμηγκιών. Οι ανώτεροι 
επικεφαλής ασπάζονται το φέρε-
τρο και βγάζουν μικρούς λόγους 
πριν σύσσωμα τα μέλη της οργά-
νωσης τραγουδήσουν τον ύμνο 
της, καθώς αυτό έκλεινε. Έπειτα, 
το ακολούθησαν μέχρι το νεκρο-
ταφείο, όπου ο καθένας τους έρι-
ξε μια φτυαριά ξερού χώματος κα-
θώς θαβόταν μέσα στον τάφο.  

Πιστόλια και καραμπίνες αντη-
χούν στον αέρα σ’ ένα τελευταίο 
αντίο, πριν τα Κόκκινα Μυρμήγκια 
επιστρέψουν με τα λεωφορεία 
τους στην βάση τους, γευματίζο-
ντας προς τιμή του νεκρού. Σε με-
ρικές μέρες, θα επιστρατευτούν 
και πάλι σε μια άλλη επιχείρηση 
εκκένωσης. 

Η Νότιος Αφρική είναι μια κα-
τακερματισμένη χώρα. Μπορεί 
να την ονομάζουν, αισιόδοξα, ως 
«έθνος-ουράνιο τόξο», αναφερό-
μενοι στην ποικιλότητα των κοινο-
τήτων της, αλλά τα χρώματα στο 
ουράνιο τόξο παραμένουν δια-
χωρισμένα. Η πιο έντονη διαίρε-
ση της χώρας, είναι οικονομική. 
Και τα Κόκκινα Μυρμήγκια βρί-
σκονται στην πρώτη γραμμή μιας 
σύγκρουσης, μεταξύ εκείνων που 
διαθέτουν γη κι εκείνων που δεν 
έχουν, ανάμεσα στους έχοντες 
και τους μη έχοντες, τους νικητές 
και τους ηττημένους σε μια χώρα 
με τις εντονότερες ανισότητες 
στον κόσμο. Κατά τη διάρκεια της 
12ώρης βάρδιας τους, βρίσκονται 
με τη μια πλευρά. Αλλά όταν η 
δουλειά τους τελειώσει, επιστρέ-
φουν στην άλλη. 

Μετάφραση: Γιώργος Ρακκάς

«Είμαστε όλοι μια οικογένεια»
Μια περιπολία με τα «κόκκινα Μυρμήγκια» στη Νότια Αφρική

του Τζέησον Μπερκ
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Ο Μόχθος μιας Ζωής

Ο 
Γιάννης Μόραλης (1916-
2009) υπήρξε ένας ζω-
ντανός θρύλος για πολ-
λούς από εμάς που ενη-

λικιωθήκαμε στη Μεταπολίτευση. 
Είχε την τύχη να γεννηθεί σε μια επο-
χή αναγέννησης της ελληνικότητας – 
όπως αυτή προέκυψε από τις ακάμα-
τες προσπάθειες της γενιάς του ’30, 
στην οποία και εντάσεται από πολ-
λούς ερευνητές – και ενασχόλησης 
με την παράδοση και τη συνέχειά της 
στη σύχρονη εποχή, σε μια συνδιαλ-
λαγή, αλλά και αντιπαράθεση με τα 
τότε ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά τεκται-
νόμενα. Συναναστράφηκε μεγάλους 
Έλληνες διανοούμενους της εποχής 
του και υπήρξε συνομιλητής, συνο-
δοιπόρος και φίλος πολλών επιφα-
νών δημιουργών και καλλιτεχνών της 
μετεμφυλιακής, αλλά και μεταπολι-
τευτικής πνευματικής κίνησης. Μαζί 
με τον Τσαρούχη, ήταν ο δάσκαλος 
που δίδαξε και ενέπνευσε – σε μεγά-
λο βαθμό – τη γενιά των ζωγράφων 
του ’60. «Πώς να μιλήσει κανείς για 
τον Μόραλη, ένα ζωγράφο που τα 
έργα του ανήκουν πια στον τρόπο 
με τον οποίο βλέπουμε τον κόσμο;» 
σύμφωνα με τον Διονύση Καψάλη, 
που υπογράφει το κείμενο του κα-
ταλόγου: «Γιάννης Μόραλης, Σχέδια 
1934-1994» (ΜΙΕΤ 2008).   

Γεννήθηκε μέσα στον Α’ Παγκό-
σμιο στην Άρτα, δεύτερος από τέσ-
σερα παιδιά του φιλόλογου Κωντα-
ντίνου Μόραλη και της Βασιλικής, το 
γένος Αναστασίου Μιχάλη. Υπήρξε 
παιδί-θαύμα, η καλλιτεχνική ευφυία 
του οποίου αναγνωρίστηκε νωρίς, 
καθώς δίνει εξετάσεις και γράφε-
ται στο προπαρασκευαστικό τμήμα 
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
στην ηλικία των δεκαπέντε ετών 
(1931)! Εκεί συναντιέται με τους 
Γιάννη Καπράλο, Γιάννη Τσαρούχη, 
Νίκο Νικολάου και Γιάννη Γεωργό-
πουλο, ενώ επιλέγεται από τον Κω-
νταντίνο Παρθένη για το εργαστήριό 
του και μαθητεύει κοντά στον Ουμ-
βέρτο Αργυρό και τον Δημήτρη Γερα-
νιώτη, όπως και στον χαράκτη Γιάν-
νη Κεφαλληνό, τον οποίο θα θεω-
ρεί «πατέρα, δάσκαλο και φίλο». Με 
υποτροφία της Ακαδημίας Αθηνών 
(κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντι-
νίδου) φεύγει μαζί με τον φίλο του 
Νίκο Νικολάου για τη Ρώμη να διδα-
χτεί ψηφοθετική, για να καταλήξει 

στο Παρίσι, όπου θα περάσει από 
διάφορα εργαστήρια και σχολές. Με 
την κήρυξη του Β΄ Παγκοσμίου Πο-
λέμου, αναγκάζεται να επιστρέψει 
στην Ελλάδα, όπου θα υπηρετήσει 
τη θητεία του και, κατά τη διάρκεια 
της Κατοχής, θα αρχίσει να εντρυ-
φεί στη ζωγραφική με στόχο και βι-
οποριστικό (προσωπογραφία). Η με-
γάλη του προσφορά, όμως, θα έρθει 
με την εκλογή του ως τακτικού καθη-
γητή της Προπαρασκευαστικής τά-
ξης της ΑΣΚΤ (1947), όπου διδάσκει 
ως τη συνταξιοδότησή του το 1982 
– τριάντα έξι χρόνια προφοράς αγά-
πης για τους φοιτητές του. 

Το έργο του είναι πολυδιάστα-
το και πολυσχιδές: Θα κάνει ομαδι-
κές και ατομικές εκθέσεις – ιδιαίτε-
ρα με την γκαλερί Ιόλα-Ζουμπουλά-
κη, με την οποία θα έχει μια εξαί-
σια και παραγωγική συνεργασία – 
θα δουλέψει με τη Ραλλού Μάνου, 
τον Κάρολο Κουν, αλλά και το Εθνικό 
Θέατρο ως σκηνογράφος σε μνημει-
ώδεις παραστάσεις (Έξι Λαϊκές Ζω-
γραφιές, Γυμνές Μάσκες, Τα χέρια 
του Ζωντανού Θεού κ.ά.), θα συνερ-
γαστεί μέχρι το τέλος της ζωής του 
με τις εκδόσεις Ίκαρος, για τις οποίες 
θα φτιάξει διακοσμητικά χαρακτικά, 
θα εικονογραφήσει βιβλία και εξώ-
φυλλα δίσκων (ειδικά του Χατζιδάκι), 
θα βραβευτεί σε διεθνείς εκθέσεις 
για τις ταπισερί του και τη ζωγραφι-
κή του, ενώ, παράλληλα, θα ασχο-
ληθεί με αυτό που ο ίδιος ονόμαζε 
«αρχιτεκτονικές εφαρμογές» σε δη-
μόσια κτήρια, πολλές από τις οποίες 
βλέπουμε ακόμη και σήμερα (π.χ. τα 
κτήρια του ΕΟΤ τις δεκαετίες του ’50 
και ’60, το ξενοδοχείο Χίλτον της Αθή-
νας, ακόμη και τα διακοσμητικά στον 
σταθμό του μετρό Πανεπιστήμιο). 
Εκπροσώπησε τη χώρα μας πολλές 
φορές στο εξωτερικό και τιμήθηκε 
επάξια με διακρίσεις όπως το μετάλ-
λιο του Ταξιάρχη του Φοίνικα (1965), 
το Αριστείο των Τεχνών της Ακαδη-
μίας Αθηνών (1979) και το μετάλλιο 
του Ταξιάρχη της Τιμής (1999).    

Αυτό, όμως, που συγκινεί και δο-
νεί τον επισκέπτη στην τρέχουσα 
αναδρομική έκθεση είναι ο συνεχής 
μόχθος του καλλιτέχνη για την ανα-
κάλυψη και ανάδειξη του παναθρώ-
πινου μέσα από το ελληνικό «με ένα 
ολιγοψήφιο αλφάβητο», όπως κατα-
γράφει ο Ελύτης, όπου «μια ορισμέ-
νη αυστηρότητα... συναντήθηκε με 
μερικές από τις πιο απαιτητικές με-

τασεζανικές ευρωπαϊκές αναζητή-
σεις. Το αποτέλεσμα ήταν μνήμες και 
συναντήσεις να δέσουν, ύστερα από 
διαδοχικές διυλίσεις, σε μορφές με-
γάλης απλότητας και ακρίβειας...». 
Όντως, τα πολλαπλά σχέδια πριν από 
κάθε σύνθεση, η μελέτη με εναλλα-
κτικές παρουσιάσεις και σπουδές 
του ίδιου θέματος πριν από την τε-
λική εκτέλεσή του και η προσεκτικά 
επιλεγμένη παλέτα που χρησιμοποι-
εί ο καλλιτέχνης δείχνουν τη μεγάλη 
σημασία που απέδιδε και στην παρα-
μικρή λεπτομέρεια και το άγχος του 
να απεικονιστεί το βίωμα και η προ-
σωπική εμπειρία κατά τρόπο που να 
συγκρατεί «ατόφια την πρώτη τους 
αίσθηση», ενώ η παραγόμενη ει-
κόνα οδηγείται «σε μια τόσο υψη-
λού βαθμού εγκράτεια, που ξεφεύ-
γει από τους διαχωρισμούς της τρέ-
χουσας αισθητικής. Και ίσως είναι γι’ 
αυτό που πραγματικά δεν αισθάνε-
ται κανείς την ανάγκη να αναρωτη-
θεί αν ο Μόραλης είναι μοντέρνος ή 
κλασικός, ελληνικός ή ευρωπαΐζων» 
(Ο. Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά, Ίκαρος 
2004). 

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του Ιν-
στιτούτου Σύγχρονης Ελληνικής Τέ-
χνης: «Το έργο του ξεκινάει από τους 
ζωγραφικούς προβληματισμούς της 
γενιάς του ’30 [...]. Βαθμιαία οι συν-
θέσεις του αποκτούν μνημειακό χα-
ρακτήρα και παραπέμπουν σε αρ-
χαία ελληνικά ανάγλυφα. Η ανθρώ-
πινη μορφή, κυρίως η γυναικεία, κυ-
ριαρχεί στο σύνολο της ζωγραφικής 
του [...] (από τη δεκαετία του ’70 
και μετά) η γεωμετρία των συνθέσε-
ων τονίζεται και οι μορφές σχημα-
τοποιούνται στο έπακρο, τείνοντας 
να ενωθούν με τον χώρο. Τα θέμα-
τα, γυναικεία γυμνά ή ερωτικά συ-
μπλέγματα, εντάσσονται σε αρμο-
νικές συζεύξεις γεωμετρικών σχημά-
των με επίπεδα χρώματα, παραμέ-
νοντας ωστόσο αναγνωρίσιμα.» Από 
την άλλη, η απόφαση του Μόραλη 
να παραμείνει στη χώρα του ίσως 
δεν του επέτρεψε τη διεθνή αναγνώ-
ριση που θα μπορούσε να έχει, σύμ-
φωνα με τον Γιάννη Παΐσιο, επιμελη-
τή της έκθεσης. 

Όπως και να έχει, ο Μόραλης εί-
ναι ένας από αυτούς τους καταπλη-
κτικούς «οικουμενικούς» Έλληνες, τα 
έργα του οποίου ακόμη θαυμάζουμε 
και αγαπούμε. Και αυτή την έκθεση 
να μην τη χάσετε! (Μουσείο Μπενά-
κη στην Πειραιώς μέχρι 05.01.2019)

Αναδρομική έκθεση του Γ. Μόραλη στο Μουσείο Μπενάκη

της Μ. Δ.

Νύχτες πρεμιέρας 
(πολιτικά ορθές)

Μ 
ια εξαιρετική ευκαιρία για συμπεράσματα για τις τά-
σεις στον σύγχρονο παγκόσμιο κινηματογράφο, αλλά 
και στην τέχνη γενικότερα, αποτέλεσαν οι πρόσφατες 
Νύχτες Πρεμιέρας, το τελευταίο δεκαήμερο του Σε-

πτέμβρη στην Αθήνα. Ο γράφων παρακολούθησε μια ντουζίνα 
ταινίες, κυρίως μικρού μήκους και, αν και δεν αποτελούν, ίσως, 
ικανό αριθμό αντιπροσωπευτικού δείγματος, δείχνουν ξεκάθαρα 
τη ροπή της διεθνούς φιλμικής παραγωγής όσον αφορά την απο-
τύπωση της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότητας.

Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία, η υπόθεση εκτυλίσσεται 
σε μια κατάσταση εξωπραγματικού σκηνικού επιστημονικής φα-
ντασίας, όπου η ψυχραιμία και η νηφαλιότητα των ηρώων είναι 
αναγκαία. Σε αυτή, η μόνη που συμπεριφέρεται λογικά και συνά-
μα ανθρώπινα είναι μια Ασιάτισσα μετανάστρια. Οι γηγενείς Άγ-
γλοι (η ταινία είναι βρετανική) είναι απάνθρωποι, ρατσιστές, αγε-
νείς, επιθετικοί και κυρίως ηλίθιοι σε βαθμό κακουργήματος (οι 
πέντε εξ αυτών, ο έκτος που διασώζεται είναι ο φίλος της Ασιά-
τισσας).

Στις μικρού μήκους ταινίες τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα διατυ-
πωμένα και σχεδιασμένα: Πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα όπου 
οι συγκρούσεις απουσίαζαν εντελώς και επικρατούσε μια ανεξή-
γητη συνοχή. Πολίτες πρώην αποικιοκρατικής δύναμης (Γάλλοι) 
συνεργάζονταν αρμονικά σε παράνομες μπίζνες με πολίτες πρώ-
ην (;) αποικιοκρατούμενης χώρας (Βορειοαφρικανούς). Γυναίκες 
που αδημονούν να εργαστούν εμποδίζονται από αυτή την κατα-
ραμένη τη μητρότητα. Δύο ομοφυλόφιλοι άντρες επιδίδονται σε 
ένα 14λεπτο σερί έντονων σεξουαλικών περιπτύξεων που αγγίζει 
τα όρια του πορνογραφήματος, σε μια απελπισμένη προσπάθεια 
του σκηνοθέτη να κάνει το κοινό να συνηθίσει το θέαμα. Ακόμα 
και το ηθικό δίλημμα της αποκάλυψης ή όχι ενός εγκλήματος έχει 
ως πρωταγωνιστές δύο εργάτες μετανάστες. Έτσι αντιλαμβάνονται 
οι σύγχρονοι δημιουργοί τον κόσμο μας. Η τοπικότητα και η πα-
ράδοση εκλείπουν, οι ετεροφυλοφιλικές σχέσεις υπάρχουν μόνο 
στα πλαίσια της ικανοποίησης οικονομικών συμφερόντων και οι 
παρέες πλέον είναι, με το στανιό, πολυφυλετικές.

Εκεί που σπάνε, κάπως, τα δεσμά της πολιτικής ορθότητας, 
είναι στη ταινία Η Νηπιαγωγός, όπου η δύναμη των ποιημάτων 
ενός χαρισματικού μικρού παιδιού (όλως τυχαίως, γιου Ινδού με-
τανάστη) υψώνονται ως τοίχος ελπίδας απέναντι στην εργαλεια-
κή σύγχρονη εκπαίδευση και την επικράτηση της οθόνης ως κο-
ρυφαίας εφηβικής-και όχι μόνο- ψυχαγωγίας. Δυστυχώς όμως, η 
σθεναρή στάση ενθάρρυνσης από την πλευρά της νηπιαγωγού 
προς το παιδί ξεφεύγει από τα φυσιολογικά όρια και φτάνει σε 
αδιέξοδα, αφού γίνεται απόλυτα εμμονική, πλησιάζοντας δύο βή-
ματα πριν την παιδοφιλία.

Βέβαια, η πλήρης απογοήτευση δεν θα μπορούσε να έρθει 
παρά από τις μικρού μήκους ταινίες των Ελλήνων δημιουργών, 
όπου καμία ζοφερή κοινωνική κατάσταση δεν υπάρχει, αλλά τα 
προβλήματα εντοπίζονται ατομικά και ακαριαία: Μια γυναίκα πε-
θαίνει. Μια άλλη ανακοινώνει ότι έχει καρκίνο. Μια τρίτη μιλάει 
για νεκρά παιδιά. Μια τέταρτη, εγκυμονούσα στον δέκατο μήνα 
της κύησης, αρνείται να γεννήσει και δηλώνει ότι κάνει απεργία 
γέννας. Ένας άντρας συνειδητοποιεί ότι έχει πεθάνει ήδη, ενώ 
ένας άλλος είναι νεκροθάφτης και νεκρόφιλος! Έξι μικρές ταινί-
ες με ισάριθμους θανάτους. Επικέντρωση κυρίως στον τύπο και 
όχι τόσο στο περιεχόμενο της κινηματογραφικής αφήγησης, εντυ-
πωσιοθηρία, έλλειψη νοήματος. Απουσία ελπίδας και κοινωνι-
κών οραμάτων, απομυθοποίηση της ζωής, κατάργηση του ενδι-
αφέροντος για αυτήν, πέρασμα στην άρνηση της ύπαρξης. Μή-
πως οι νέοι δημιουργοί αφουγκράζονται το αναπόφευκτο προς 
το οποίο οδεύει το συλλογικό υποκείμενο; Ή είναι απλώς η δική 
τους οπτική, που δεν έχει λάβει υπόψη εναλλακτικές προσεγγί-
σεις; 

του Τάσου Αναστασίου

                                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
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Π 
ολλές προφητείες και θρύ-
λοι έχουν κυκλοφορήσει 
στην ιστορία του χριστια-
νισμού και των θρησκειών 

γενικότερα. Άλλες φορές επιβεβαιώ-
νονται και άλλες όχι. Ανεξαρτήτως, 
όμως, αποτελέσματος ένα είναι το σί-
γουρο: Έχουν κινήσει πολλές φορές 
την ιστορία και τους λαούς.

Τα υλικά μέσα είναι πάντοτε ση-
μαντικά για έναν πόλεμο, όμως η πί-
στη είναι ένας διόλου αμελητέος πα-
ράγοντας για την επιτυχία του. Όταν 
ένας λαός πιστεύει ότι έχει τον Θεό 
μαζί του σε μια μάχη, θα τη δώσει πιο 
εύκολα, θα έχει πίστη στη νίκη, ακόμη 
κι αν ο αντίπαλος υπερτερεί σε στρα-
τό και όπλα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα εί-
ναι οι σταυροφόροι, οι οποίοι, ξεκι-
νώντας το 1096 την πρώτη σταυροφο-
ρία, πήγαν στην Ανατολή με το σύν-
θημα Deus Vult, δηλαδή «Ο Θεός το 
θέλει». Η πίστη ότι ο Θεός έχει προ-
διαγράψει τη νίκη των σταυροφόρων 
τους έδινε κίνητρο να δώσουν και τη 
ζωή τους στο πεδίο της μάχης. Με τον 
ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι προφη-
τείες στην ψυχολογία του πιστού.

Οι Έλληνες, αμέσως μετά την Άλω-
ση του 1453, ξεκίνησαν να ονειρεύο-
νται την ανάκτηση της Κωνσταντινου-
πόλεως και οι θρύλοι απέκτησαν βασι-
κό ρόλο στη λαϊκή παράδοση. Ο μαρ-
μαρωμένος βασιλιάς, ο ιερέας που 
δεν ολοκλήρωσε ακόμη τη λειτουργία 
στην Αγία Σοφία, η Κόκκινη Μηλιά και 
πολλοί άλλοι θρύλοι είναι μέρος μιας 
παράδοσης που δείχνει τον πόθο του 
ελληνισμού για επανάκτηση της Βασι-
λεύουσας και κάθε χρόνο, στις 29 Μα-
ΐου, σε εκδηλώσεις μνήμης, όλοι τρα-
γουδούν, «Πάλι με χρόνους με και-
ρούς πάλι δικά μας».

Όλοι αυτοί οι θρύλοι έδιναν δύνα-
μη και στον τουρκοκρατούμενο ελλη-
νισμό από το 1453 μέχρι και το 1821. 

Τον δικό της ρόλο σε αυτό έπαιξε και 
μια άγνωστη μορφή, η οποία δεν έχει 
αναφερθεί επαρκώς στα βιβλία ιστο-
ρίας. Ο λόγος για τον μοναχό Θεόκλη-
το Πολυειδή, ο οποίος έγραψε τον 
18ο αιώνα ένα ιδιαίτερο προφητολο-
γικό βιβλίο.

Ο Θεόκλητος γεννήθηκε το 1698 
στην Αδριανούπολη και πέθανε το 
1759 στη Λειψία. Σε μικρή ηλικία έγι-
νε μοναχός στο Άγιο Όρος, όμως στη 
συνέχεια ταξίδεψε σε όλη την Ευρώ-
πη, απεσταλμένος του Πατριαρχείου 
Κωνσταντινουπόλεως, και ασχολήθη-
κε με θέματα των εκεί ελληνικών κοι-
νοτήτων. 

Ο Πολυειδής θα αφήσει το στίγμα 
του στην ελληνική ιστορία μεταφρά-
ζοντας τις προφητείες ενός ιερομονά-
χου από τη Ρόδο, του Αγαθάγγελου, 
ο οποίος έζησε την εποχή μετά την 
πρώτη άλωση της Κωνσταντινοπου-
πόλεως από τους σταυροφόρους. Ο 
Θεόκλητος μετέφρασε τις προφητείες 
και τις παρουσίασε με τρόπο ώστε να 
ταυτίζονται με τους Οθωμανούς κατα-
κτητές.

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε σε ύφος 
βιβλικό και στόχευε στο να δώσει δύ-
ναμη στον ελληνισμό για να αποτινά-
ξει τον τουρκικό ζυγό. Τα γραπτά του 
αναφέρονταν στο μελλούμενο, στο 
θέλημα του Θεού για απελευθέρωση 
του ελληνικού έθνους, αλλά και των 
χριστιανικών λαών γενικότερα από 
τον μουσουλμανικό ζυγό, και έγιναν 
γρήγορα δημοφιλή μεταξύ των Ελλή-
νων. Ακόμη και ο Ρήγας Φεραίος ήταν 
μεταξύ αυτών που διέδιδαν τις προ-
φητείες του και υπήρξε ο πρώτος που 
τις εξέδωσε.

Επιπλέον, ο Ιωάννης Φιλήμων, 
στο Δοκίμιον περί Φιλικής Εταιρείας, 
θα αναφέρει ότι οι Έλληνες διάβαζαν 
κρυφά και με κατάνυξη τον Αγαθάγγε-
λο και τον χαρακτήριζε «κώδιξ τις θεί-
ος, αναγγέλων βεβαίαν την από τους 
Τούρκους σωτηρίαν της Ελλάδος». Τέ-
λος, η εφημερίδα Εστία θα αναφέ-

ρει, ότι «μέσα από τας σελίδας του 
οι δούλοι ήντλησαν τας αρχικάς ελπί-
δας, που έπειτα μαγευμένοι ηκούσα-
μεν όλοι να τας ψάλλη η λύρα του Βε-
λεστινλή».

Ο Αγαθάγγελος θα είναι και από 
τους πρώτους που θα συνδέσουν την 
ελευθερία των Ελλήνων με τον ρω-
σικό παράγοντα, αναφερόμενος στο 
«ξανθό γένος». Τις προφητείες αυτές 
τις προώθησαν και τις εκμεταλλεύθη-
καν όσο μπορούσαν οι Ρώσοι, ώστε 
να δημιουργήσουν μια θετική προς 
αυτούς άποψη στους Έλληνες. Από 
τότε, δεκάδες προφητείες συνδέουν 
την απελευθέρωση της Πόλης με τη 
Ρωσία. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι Έλλη-
νες πήραν μαζικά μέρος στα ορλωφι-
κά στο πλευρό των Ρώσων, ούτε ότι η 
Επανάσταση του 1821 ξεκίνησε με την 
πίστη ότι ο τότε τσάρος, Αλέξανδρος ο 
Α’, θα βοηθούσε στον ξεσηκωμό.

Τέτοια ήταν η απήχηση των προ-
φητειών του Αγαθάγγελου, που ένας 
ειδικός μελετητής, ο Δαμιανός Δόι-
κος, θα γράψει στο βιβλίο του, Ο Αγα-
θάγγελος ως προφητικόν αποκαλυ-
πτικόν έργον και το μήνυμά του ότι 
οι προφητείες του ζέσταιναν τις καρ-
διές των Ελλήνων, όχι μόνο κατά την 
Επανάσταση του 1821, αλλά και μετά 
την απελευθέρωση. Μάλιστα αναφέ-
ρει ότι κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλε-
μο, στις τάξεις του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, μετά 
τη μάχη του Στάλινγκραντ, υπήρχε δι-
άχυτη η ελπίδα ότι το «ξανθό γένος» 
θα απελευθερώσει την Ελλάδα.

Οι προφητείες του Αγαθάγγελου 
σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον 
ελληνισμό έπαιξαν σημαντικό ρόλο 
και έδωσαν μεγάλη δύναμη στον λαό 
να πιστέψει ότι είχε έρθει η ώρα της 
ελευθερίας. Ανεξαρτήτως του εάν 
επιβεβαιώθηκαν ή όχι ακόμη, ο Αγα-
θάγγελος του Θεόκλητου Πολυειδή 
παραμένει επίκαιρος μετά από τρεις 
ολόκληρους αιώνες και κατά καιρούς 
διάφορα άρθρα βγαίνουν αναφορικά 
με τα όσα θεωρείται ότι έχει γράψει...

Η συμβολή του Αγαθάγγελου 
στον ξεσηκωμό των Ελλήνων

του Νικολάου Π. Παππά

Ο κρίσιμος ρόλος των προφητειών στην ιστορία

η ανίατη νόσος της 
οικογενειοκρατίας

Η 
οικογενειοκρατία είναι μια βαριά, 
ίσως τελικά ανίατη νόσος της ελλη-
νικής πολιτικής και κοινωνίας, που 
όταν συνδυαστεί με την κομμα-

τοκρατία, μπορεί να εξελιχθεί σε αιτία διαρ-
κούς θανατερής παρακμής της. Ενώ δεν γνω-
ρίσαμε φεουδαρχία, συνιστά ένα προαστικό 
στοιχείο που επιζεί σε μια εποχή μετα-αστική. 
Ένας κλασικός επιχειρηματίας δεν θα έπρεπε 
να απασχολείται με την καταγωγή των μισθω-
τών του, αλλά κατά πόσο μπορούν να συμβά-
λουν στη δημιουργία του κέρδους που επιδι-
ώκει. Στην πολιτική, η οικογενειοκρατία περι-
ορίζει το εύρος των ατόμων που επιλέγονται, 
ώστε τελικά το σύστημα μπουκώνει και δεν 
ανανεώνεται. Βεβαίως εμποδίζει την κοινω-
νική κινητικότητα, αφού η ελίτ στεγανοποιεί-
ται. Συνακόλουθα, η οικογενειοκρατία ευνοεί 
την αναξιοκρατία. Ο υιός, η κόρη, ο ανιψιός, η 
ανιψιά, ο εγγονός, η εγγονή, ο σύζυγος, η σύ-
ζυγος μπορεί να μην έχει αγωνιστεί για τίπο-
τε, να στερείται γνώσεων και εμπειριών, ίσως 
να είναι και φελλός ή βλαξ, αλλά γνωρίζει ότι 
για αυτόν έχει φτιαχτεί η θέση του αρχηγού 
κόμματος, του πρωθυπουργού, του υπουργού, 
του βουλευτή, του καθηγητή πανεπιστημίου. 
Δεν είναι τυχαίο ότι στη χώρα μας και όχι αλ-
λού γράφτηκε με μεγάλη ερμηνευτική επιτυ-
χία το μικρό αριστούργημα του Ευάγγελου Λε-
μπέση, «Η τεράστια κοινωνική σημασία των 
βλακών εν τω συγχρόνω βίω», ακριβώς για να 
αποτυπώσει τέτοιου είδους φαινόμενα. Όμως 
η οικογενειοκρατία έχει άλλο ένα επακόλου-
θο:  Οι γόνοι αισθάνονται δικαίως ανασφαλείς 
και για αυτό συνήθως φροντίζουν να περιβάλ-
λονται από ασήμαντα πρόσωπα. Σε άλλες χώ-
ρες ολοκληρωτικές, η οικογενειοκρατία προ-
σπαθεί να αντιμετωπίσει τον δικαιολογημέ-
νο φόβο της ελίτ. Έτσι στη Βόρεια Κορέα, τον 
Σουνγκ μπορεί να διαδεχθεί μόνο ένας Σουνγκ. 
Σε άλλες εποχές όμως η οικογένεια μπορού-
σε να θεωρηθεί απειλή για τη στερεότητα της 
εξουσίας. Έτσι στην οθωμανική αυτοκρατορία, 
όταν ανακηρυσσόταν ένας σουλτάνος, θανα-
τώνονταν όλοι οι συγγενείς του. Στη χώρα μας, 
παρά τα όσα φοβερά έχουμε υποστεί, η οικο-
γενειοκρατία παραμένει αλώβητη γιατί ο ελ-
ληνικός λαός τη στηρίζει με την ψήφο του. Ο 
λόγος είναι πως ο λαός αυτός δεν ορρωδεί σε 
τίποτε, αρκεί να έρθει σε κάποια συναλλα-
γή με την εξουσία. Το αστείο σε όλη την καθό-
λα τραγική αυτή κατάσταση είναι πως οι γό-
νοι μπορεί να απέτυχαν μεγαλειωδώς, να προ-
ξένησαν με τις πράξεις ή τις παραλείψεις τους 
μεγάλες καταστροφές στη χώρα, όμως εξακο-
λουθούν να θεωρούνται η «χρυσή εφεδρεία». 
Με αυτό τον τρόπο η οικογενειοκρατία και η 
αναξιοκρατία διαιωνίζονται και εξασφαλίζουν 
την αθανασία.

Σπύρος Κουτρούλης
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Μ 
ουρμουρίζοντας –ενί-
οτε μεγαλοφώνως– 
τους ανωτέρω στίχους 
του Τίμου Μωραϊτί-

νη και ακολουθώντας κάποια από 
αυτά τα πλακιώτικα στενά, εύκολα 
φθάνει ο περιηγητής του κλεινού 
άστεως στον Άγιο Δημήτριο τον 
Λουμπαρδιάρη. Πρόκειται για μια 
μονόκλιτη, μαρμαροσκέπαστη εκ-
κλησία της μέσης βυζαντινής πε-
ριόδου, που βρίσκεται στους πρό-
ποδες του λόφου του Φιλοπάπ-
που (πλησίον του κοσμικού κέ-
ντρου «Διόνυσος»), περίπου στο 
μέσον της διαδρομής από ΜΕ-
ΤΡΟ «Ακρόπολη» προς ΗΣΑΠ 
«Θησείο». Το ναΰδριο εντάσσεται 
σε ένα ευρύτερο συμβολικό τοπίο 
υψηλότατης αξίας, που περιλαμβά-
νει τον Παρθενώνα, το Ωδείο Ηρώ-
δου του Αττικού και άλλες άξιες 
θαυμασμού αρχαιότητες οι οποί-
ες συνδέονται πολύ ευχάριστα με-
ταξύ τους με ένα καλοσχεδιασμένο 
δίκτυο διαδρόμων. Υπογραμμίζε-
ται ότι, στα μέσα της δεκαετίας του 
‘50, ο αξεπέραστος αρχιτέκτονας, 
φιλόσοφος και ποιητής του χώρου, 
Δημήτρης Πικιώνης, είχε επωμι-
στεί  την ανάδειξη της συγκεκρι-
μένης περιοχής (βλ. «Έργα Ακρο-
πόλεως και Φιλοπάππου»). Μάλι-
στα, ο Πικιώνης είχε πρωτοτυπή-
σει, για την εποχή του, χρησιμο-
ποιώντας στην τοιχοποιία του Λου-
μπαρδιάρη και στην οδοποιία των 
πέριξ μονοπατιών κομμάτια από 
τα τότε κατεδαφιζόμενα νεοκλασι-
κά κτήρια της παλιάς πόλης.

Αναφορικά με την προέλευ-
ση του ονόματος Λουμπαρδιάρης 
(βομβαρδιστής), λέγεται ότι σχε-
τίζεται με τον βομβαρδισμό της 
Ακρόπολης από τον Βενετό Μο-
ροζίνη το 1687. Συγκεκριμένα, 
οι Ενετοί εισβολείς είχαν τοποθε-
τήσει το μεγάλο πυροβόλο τους 
(«λομπάρντα») δίπλα στο εκκλη-
σάκι και από εκεί κανονιοβολού-
σαν εναντίον του Ιερού Βράχου. 
Βέβαια, υπάρχει και μια άλλη εκ-
δοχή για το πώς και γιατί της το-
πωνυμίας του ναϊδρίου, που δια-
σώζεται μέσα από ένα κείμενο του 
«αθηναιολόγου»  Δημητρίου Κα-
μπούρογλου, το οποίο σε άλλους 
καιρούς κοσμούσε τη διδακτέα 
ύλη της Β΄ Γυμνασίου (βλ. Νεοελ-
ληνικά Αναγνώσματα, 1957):

«Γυρνώντας ακριβώς 360 
χρόνια πίσω, βρίσκουμε το ημερο-

λόγιο να σημαδεύει το έτος 1658, 
ενώ ο Οκτώβρης κοντεύει στο τέ-
λος του... Ο δύστροπος, αιμοδι-
ψής και δολερός Γιουσούφ αγάς 
του κάστρου της Ακρόπολης έχει 
φροντίσει να διαρρεύσει η πληρο-
φορία στους ραγιάδες Αθηναίους, 
ότι η επικείμενη μεγάλη εορτή του 
άι-Δημήτρη θα τιμηθεί με ιδιαίτε-
ρη λαμπρότητα και από τους κατα-
κτητές. Έχει αφήσει μάλιστα να εν-
νοηθεί ότι επιθυμία του είναι να 
γίνει «μονοκκλησιά». Δηλαδή, μό-
νον ο Λουμπαρδιάρης να λειτουρ-
γηθεί ανήμερα, ώστε οι πιστοί, 
άπαντες ανεξαιρέτως, να προσέλ-
θουν στο συγκεκριμένο εκκλησά-
κι για να προσευχηθούν.

Προφανώς, ο σκοπός του οθω-
μανού δυνάστη δεν είναι να τιμη-
θεί ο Μυροβλύτης ούτε να γίνουν 
σεβαστές οι θρησκευτικές ελευθε-
ρίες των «γκιαούρηδων». Αντίθε-
τα, ο αγάς έχει συνεννοηθεί με τον 
αρχιπυροβολητή του (ονόματι Αχ-
μέτ) ώστε, όταν συγκεντρωθούν οι 
χριστιανοί, τότε να γίνει ομοβρο-
ντία από τα κανόνια του κάστρου 
και να ισοπεδωθεί το ξωκκλή-
σι μαζί με το συγκεντρωμένο ποί-
μνιο. Πέτρες, χώμα και άνθρωποι, 
να γίνουν ένα! 

Μάλιστα,  ακόμα και ο αρει-
μάνιος σκοπευτής–πυροβολη-
τής Αχμέτ, τόλμησε να διατυπώσει 
υποψία ένστασης, ρωτώντας τον 
αγά αν έχει ζητήσει τη «σύμφωνη 
γνώμη» του μουφτή… Η (αναμε-
νόμενη) απάντηση του Γιουσούφ 
ήταν γεμάτη μεφιστοφελική αλα-
ζονεία: «Και ποιος τον ρωτά; Μου 
κάνει το μεγάλο. Αύριο βλέπομε, 
τίνος το όνομα θα βουίξη στα εφτά 
βασίλεια…». 

Η επόμενη μέρα ξημερώνει 

με νεροποντή, ενώ οι Ρωμιοί πα-
νηγυριώτες συρρέουν κατά εκα-
τοντάδες. Όμως, το οθωμανικό 
φρουραρχείο των Αθηνών δεν εί-
ναι ικανοποιημένο, καθότι ανέμε-
νε μεγαλύτερη συμμετοχή... Η λει-
τουργία προχωράει, ο παπάς ετοι-
μάζεται να ψάλει το τροπάριο του 
αγίου. Με εμφανή εκνευρισμό ο 
αγάς και ο πυροδότης κινούνται 
ταχύτατα, ώστε τα πυροβόλα να 
λάβουν την προβλεπόμενη θέση 
για σκόπευση ακριβείας και επι-
τυχή καταιγιστικό κανονιοβολι-
σμό. Το χαλαζόβροχο δυναμώ-
νει… «Ο Αχμέτ ζυγώνει αναμμένο 
το αλειμματοκέρι πρώτα στην λου-
μπάρδα... την ίδια στιγμή όμως, 
επάνω από το κεφάλι του, χύνεται 
από τον ουρανό φωτιά. Κρότος φο-
βερός και ξερός, κρότος άγριος... 
όλη η Ακρόπολη σείεται... πέφτει 
κεραυνός επάνω στην πυριτιδα-
ποθήκη. Καταστροφή και θάνατος! 
Αν είναι ο Αχμέτ καλός σημαδευ-
τής, είναι ο ουρανός καλύτερος!»

Ο Γιουσούφ και η φρουρά του 
τινάχτηκαν στον αέρα. Τα πυροβό-
λα σκορπίστηκαν, το μεγάλο κα-
νόνι έγινε κομμάτια. Οι καστριώ-
τες ραγιάδες, κατατρομαγμένοι πε-
τάχτηκαν όξω από το εκκλησιδά-
κι του άι-Δημήτρη και μόνον ο ιε-
ρέας έμεινε μέσα να τελειώσει την 
ακολουθία. Αμέσως μετά, η βροχή 
σταμάτησε και ο ουρανός καθάρι-
σε. Σαν να μην έγινε τίποτε! Η εί-
δηση του θαύματος ταξίδεψε στης 
Οικουμένης τα πέρατα!

Έτσι –κλείνει ο Καμπούρογλου 
τη διήγησή του–, «ο άι-Δημήτρης 
πήρε με το δίκιο του το παρανόμι, 
που του ’πρεπε, και ίσαμε τώρα λέ-
γεται Λουμπαρδιάρης – βομβαρ-
διστής...».

του Ιωάννη Μ. Μιχαλακόπουλου

Ο Λουμπαρδιάρης
Τοπία πολλαπλών συμβολισμών στο κέντρο της (παλιάς) Αθήνας...

Έχει η Αθήνα ομορφιές έχει και κάτι ζωγραφιές, 

μα σαν της Πλάκας τα στενά δεν έχει τέτοια πουθενά…

Η ΑΣΤΡΙΝΙΑ
Δασκάλα των μαθηματικών και 
ποιήτρια των αριθμών η Αστρι-
νιά.

Χρόνια έχω να την απαντή-
σω. Να σμίξουμε –όπως παλιά– 
σε παρτίδα ανταλλαγής λέξε-
ων, ρημάτων και επιρρημάτων. 
Απλωμένη σκακιέρα τα λεξικά 
και οι στρατηγοί των συναιρεμέ-
νων, τροπαιοφόροι νικητές.

Η Αστρινιά, πριν το κλείσιμο 
της παρτίδας, πάντα αναφωνού-
σε: «Ο άγνωστος Χ, είναι το όνει-
ρο», και συμπλήρωνε, «το όνει-
ρο από ελάχιστους ξεστρατίζει, 
χάνεται και ο άγνωστος Χ κρύβε-
ται και ουδέποτε εμφανίζεται».

Και κατέληγε: «Το κοινό όνει-
ρο από τους πολλούς φτιάχνει 
ποταμούς με κοίτη, όχθη και πο-
ρεία, απλώνει τις ακτές, φιλιώ-
νει με το δίκιο , θωρακίζεται, γί-
νεται στρατηλάτης, πολλαπλα-
σιάζεται και μεταμορφώνεται 
σε στρατιά αήττητη από βόλια 
εχθρικά».

Τελευταία η Αστρινιά είχε 
χαθεί. Καταποντίστηκε από τα 
πολλά και δυσβάστακτα όπως 
οι πολλοί. Τότε ήταν που έβαλε 
σε κίνηση πραγματοποίησης το 
όνειρό της που ήταν εξόριστη –
με δική της θέληση– από το τε-
χνητό, υλικό κατασκευασμένο 
και ψευδές πλεόνασμα, ο βίος 
της να πορευτεί σε μία αυστηρή 
λιτότητα.

Με δυό λέξεις το περιέγρα-
φε: «Τοπίο ανατιναγμένης εύ-
στοχης σιγής».

Σκέφτομαι ότι η Αστρινιά στα 
θερινά ηλιοστάσια –στον νέο 
τόπο– ψηλαφούσε το όνειρο, 
εκεί που το ελάχιστο εν, αιωρεί-
ται σε ρείθρα ύπαρξης και ανυ-
παρξίας.

Η δική μου ζωή, επιμένει να 
αποτυπώνεται σε μια παραμορ-
φωμένη πόλη.

Η παραμόρφωση έχει κατα-
λύσει ρυθμό, μορφή και σχήμα.

Μάλλον άνθρωποι και κτή-
ρια μοιάζει να αποτελούμε ένα 
συμπαγές περιεχόμενο ενός τε-
ράστιου κυτίου παραπόνων.

Εκεί στον πάτο του κουτιού 
ακουμπάμε ο ένας τον άλλον. 
Σχεδόν μπλέκονται τα μέλη μας. 
Τα μαλλιά μας μπερδεύονται. 
Οι ανάσες μας αλλάζουν ρου-
θούνια του ενός με τον άλλον. 
Κι όμως δε βλεπόμαστε. Δεν αγ-
γιζόμαστε. Η στοργή χυμένη ως 
περιττή σε στέρνα ξηρασίας. Άν-

θρωποι που έχουμε μάτια, αλλά 
δεν κοιταζόμαστε. Άνθρωποι 
που έχουμε καρδιά, αλλά βου-
λώνουμε τον ήχο να μην τον 
ακούμε.

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ…
Έστω από έναν. Να βγει σκοπιά. 

Να κρεμαστεί από τα ατσά-
λινα απρόσιτα τείχη. Να μη 
ρωτήσει και να μη λιποψυ-
χήσει. Το όνειρο ενός που 
λαχταρά, σαν ένα κλάμα με 
φωτιά λάβας, να ραγίσει μια 
λιγνή χαραμάδα.

Το φως, από αυτό το ελάχιστο θα 
ορμήσει κλέφτης, εραστής, 
πολεμιστής, κουρσάρος.

Οι άνθρωποι δεν μπορεί παρά 
να κοιταχτούν, να λυγίσουν, 
να ονειρευτούν.

Εκείνη τη νύχτα, η Αστρινιά, για 
λόγους ανεξήγητους, περίμε-
νε τα όνειρα να φανούν

Ένας κόκκος σκόνης από βράχο 
στα ψηλά ακούστηκε σήμα-
ντρο.

Ρίγησε η φύση.
Η Αστρινιά όρμησε ξημερώμα-

τα στα δύσβατα και απότομα 
μονοπάτια.

Ο αχός της πάχνης την τύλιξε.
Από μακριά η σιδερένια με-

ραρχία αήττητη και γενναία 
αντηχούσε το δίκιο.

Οι στρατιώτες ντυμένοι με κρά-
νη ήταν τα δικά μας όνειρα.

Χιλιάδες, με ονοματεπώνυμο 
ένα προς ένα.

Μου είπαν ότι  μια μαθηματικός 
γυναίκα μετρούσε και έγρα-
φε τις ακριβείς συντεταγμέ-
νες.

Θαρρώ ότι από μπροστά της πέ-
ρασε και υποκλίθηκε και το 
δικό μου όνειρο.

Στην κεφαλή σάλπιζαν τα όνει-
ρα όλων των προηγούμενων 
ελευτερωτών  της έρμης, μι-
κρής, αλλά πελώριας δικής 
μου γης.

Άκλιτον   Της Άννας Αναγνώστη

«Όναρ ημερόφαντο» (φράση ομηρική)
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Δ 
εν θα επαναλάβω 
πόσο έγκυρος φι-
λόλογος ήταν, αλλά 
το κύριο χαρακτη-
ριστικό του ήταν να 

εμπνέει ένα δυνατό αίσθημα 
ελευθερίας, που δεν συμβιβαζό-
ταν με τίποτε και με κανέναν. Ο 
ίδιος αυτό το αίσθημα το πλή-
ρωσε με μια συστηματική σιωπή 
έναντι του έργου του. Μια κριτι-
κή στην Επιθεώρηση Τέχνης για 
την Πυραμίδα 67 και έκτοτε σι-
ωπή, σπάνια γραφόταν κάτι για 
το έργο του. Είναι συνήθης η τα-
κτική να αποφεύγεται η αντιπα-
ράθεση με κάποιον που δεν συμ-
φωνούμε μαζί του, με την προσ-
δοκία (στην πραγματικότητα αυ-
ταπάτη, γιατί η αξιοσύνη υπάρ-
χει ανεξάρτητα από τα δικά μας 
θετικά ή αρνητικά αισθήματα) 
ότι έτσι ο αντίπαλος δεν θα απο-
κτήσει υπόσταση (πολλά τα σχε-
τικά παραδείγματα, αναφέρω ότι 
η σημαντική μελέτη του Γ. Καρα-
μπελιά για το δημοτικό τραγούδι, 
που εκδόθηκε σχετικά πρόσφα-
τα, δεν παρουσιάστηκε σε καμία 
κριτική βιβλίου, σε αντίθεση με 
ό,τι συμβαίνει με την αντίστοιχη 
του Π. Μπουκάλα, που χαίρει με-
γάλης προβολής από τις εφημε-
ρίδες και την ΕΡΤ).

Θεωρώ ότι τα έργα του Ρένου 
για τον εμφύλιο είναι ό,τι πιο ση-
μαντικό έχει γραφτεί στη λογο-
τεχνία μας για την περίοδο αυτή 
(το Κιβώτιο του Άρη Αλεξάνδρου 
με κριτική διάθεση προς την τα-
κτική της αριστεράς είναι συ-
γκριτικά αναιμικό). Κάποιες σκη-
νές από την Πυραμίδα 67, όπου 
τα δύο στρατόπεδα σταμάτησαν 
να πολεμούν και τραγούδησαν 
το «Κάποια μάνα αναστενάζει», 
πέρασαν από τον Π. Βούλγαρη 
στην ταινία του «Ψυχή βαθιά». 
Όμως το έργο του Ρένου δεν επι-
δέχεται χρήσης για την ιδεολο-
γική ανάγνωση και χειραγώγηση 
της ιστορίας, είτε από τη μία είτε 

από την άλλη πλευρά. Παρουσι-
άζει τις δύο παρατάξεις του εμ-
φυλίου να εναλλάσσουν τους ρό-
λους του θύτη και του θύματος. 
Τελικά, βέβαια, όλοι υπήρξαν χα-
μένοι και θύματα, όμως κάτι τέ-
τοιο δεν είναι εύκολο να αναγνω-
ριστεί, όταν σκοπός είναι ο αντί-
παλος να φορτωθεί με τις ευθύ-
νες για ό,τι δυσάρεστο συνέβη.

Δεν είναι τυχαίο ότι η δικτα-
τορία, μετά την αντίδραση του 
Λαδά και των υπολοίπων σκλη-
ρών, σταμάτησε τη δημοσίευση 
της Ανθολογίας του Αποστολίδη 
στις εφημερίδες όταν δημοσιεύ-
τηκε ο Α2 και κάποια διηγήματα 
του Δ. Χατζή.

Ο Ρένος μας έλεγε: «πίστευε 
ό,τι θέλεις (ο ίδιος στεκόταν ξένος 
από ιδανικά και πίστεις), αλλά να 
μην πεθάνεις, να ζήσεις για ό,τι 
πιστεύεις». Περιγράφει μια σκη-
νή όπου βρίσκεται στο σπίτι του 
- στην «μπλε πολυκατοικία» στα 
Εξάρχεια κατά τα Δεκεμβριανά, 
όπου βλέπει απέναντί του έναν 
αντάρτη του ΕΛΑΣ, που μετά από 
λίγο θα πέσει νεκρός από βολή 
αγγλικού άρματος. Ο Ρένος το-
νίζει, «Το ζήτημα είναι να ζήσης 
αυτό που είσαι, όποιος είσαι! Όχι 
να πεθάνης γι’ αυτό που είσαι!..» 
(Πυραμίδα 67, Βιβλιοπωλείο της 
Εστίας σελ.273).

Ένα άλλο χαρακτηριστικό του 
Ρένου ήταν ο εξαιρετικός τρόπος 
που διάβαζε διηγήματα ή απάγ-
γελλε ποιήματα, του Καβάφη, για 
παράδειγμα. Μπορούσε έτσι ο 
ακροατής να ζήσει, και όχι μόνο 
να κατανοήσει το έργο που άκου-
γε, από τη φωνή του Ρένου.

Ο Α2, μεταγενέστερος της Πυ-
ραμίδας 67, είναι σε πολλά ση-
μεία ωριμότερος ίσως γιατί γρά-
φτηκε σε πιο ομαλές συνθήκες. 
Η γραφή κοφτή και πιο γρήγορη 
πασχίζει να αποτυπώσει μια αι-
ματοβαμμένη ατμόσφαιρα. Πε-
ριγράφει ένα πραγματικό πρό-
σωπο, έναν έφεδρο λοχαγό του 

στρατού και την περιπετειώδη δι-
αδρομή του. Πολεμά στον ΕΛΑΣ 
τον κατακτητή υπό τις διαταγές 
του Νικηφόρου. 

«Ήμουν αντάρτης, με τον κα-
πετάν Νικηφόρο, κ’ ύστερα κα-
πετάνιος, στη Σπερχειάδα, απ’ 
το ’43. Πολέμησα, έσκισα, δυό 
χρόνια! Πολέμησα τους Γερμα-
νούς – τους άρπαξα τα πολυβό-
λα μες απ’ το Λιανοκλάδι, το χω-
ριό!... Ήρθ’ ο Δεκέμβρης –δεν ξέ-
ραμε τίποτα! Πρώτα ξέσπασε, κ’ 
ύστερα μας είπαν να κινηθού-
με όλοι κάτω! Εσείς στην Αθή-
να τα κάνατε– είδηση δεν είχα-
με το ΕΛΑΣ!... Είπα «όχι», δεν πο-
λεμάω Εμφύλιο – δεν είμαι κομ-
μουνιστής !... Γύρισα σπίτι μου 
με τη Βάρκιζα - και δε βρίσκω τη 
μάνα μου! Την έχουνε σφάξει!.. 
Τους έλεγε «αλήτες», τους έβρι-
ζε: «που της ξελόγιασαν το παι-
δί» – μάνα ήταν! Κι αυτοί τη σφά-
ξανε – τ’ ακούς;... Βρήκα τον Κα-
ραγιώργη τον ίδιο! «Δεν ήξερε», 
δεν έλεγε...»Σας δίνω διορία», 
τούπα, «δέκα μέρες!...Α δε μου 
πήτε ποιός, πού, με ποιανού δι-
αταγή, ξέρω τι θα κάνω, μόνος 
μου!..»(σελ.65, 66). Μετά από 
αυτό ο Α2 μεταμορφώνεται σε 
θηρίο: «Σα σκυλί τον σκότωσα 
αυτού χάμου! Σα σκυλί - τ’ άδεια-
σα όλο το περίστροφο στη μού-
ρη! Τρεις γεμιστήρες στο κουφά-
ρι-κόσκινο!.. (σελ.67) Ή σε άλλο 
σημείο, «τον σκότωσα χίλιες φο-
ρές,.. κομματάκι-κομματάκι!.. Λί-
γο-λίγο, λίγο-λίγο..-και του τόπα: 
«Μια τη σκότωσες, χίλιες θα πε-
θάνης!..» Τον έκοβα με το μαχαί-
ρι πόντο-πόντο..–να μην ψοφάη, 
να ζη, να νιώθη!.. Δέκα μέρες –
πήρα το κεφάλι του!... σελ.74)». 
Στη συνέχεια περιγράφει πώς πέ-
ταξε το κομμένο κεφάλι στη μέση 
της πλατείας του χωριού του.

Φυσικά σε αυτά τα γεγονότα 
έχει εξοβελιστεί το δίκαιο, ακό-
μη περισσότερο η συγχώρεση, η 
αγάπη. Όλοι τους συμμετέχουν 

σε ένα σκηνικό τραγωδίας όπου 
γίνονται θύματα-θύτες, θύτες-
θύματα. Απάνθρωποι, θα ’λεγα 
πολύ ανθρώπινοι. Διότι κάτω 
από ειδικές συνθήκες ο άνθρω-
πος λαμβάνει τα χαρακτηριστικά 
του θηρίου.

Σε όλο αυτό το σκηνικό ο άθε-
ος και αντιχριστιανός κατά τα 
άλλα Ρένος βρίσκει τη δύναμη να 
σώσει έναν αντάρτη, έναν εχθρό, 
που τον βρίσκει βαριά τραυμα-
τισμένο (σελ. 35). Τους αντάρτες 
που συνάντησε στην Πελοπόννη-
σο τους περιγράφει εντελώς εξα-
ντλημένους και με ελλιπέστατο 
οπλισμό.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
περιγραφή ενός ιδεαλιστή κομ-
μουνιστή: «Ναι ο Αστρίνης! Κομ-
μουνιστής απ’ το ’36, αντάρτης 
απ’ το ’41! Δίχως μάνα, πατέρα, 
γυναίκα, παιδιά, κανένα! Ξυπό-
λητος, κουρέλι- στο τέρμα του 
“ιδανικού”, ένα πια με το “ιδανι-
κό” του!»

Στην Κριτική του Μεταπολέ-
μου, ο πεπεισμένος άθεος Ρένος 
εξαίρει τους αγώνες του Πατρo-
Κοσμά, να ανοίξουν σχολεία, να 
φωτιστεί το γένος: «Σχολειά στοι-
χειακά, κοινοτικά, σύστησε. Όχι 
«ελληνικά» - ξιπασμάρες φράγκι-
κες! Και γράμματα «ολίγα», στέ-
ρεα φώτιση σωστή, σεμνή - του 
απλού για τον απλό και για τον 
κόσμο τούτο». (σελ.79).

Γράφοντας για το κρίσιμο 
θέμα της Παιδείας επισημαίνει: 
«γιατί δεν είναι μόνο η Ορθογρα-
φία, που δεν μπορεί, κι ας αφή-
νωμε τ’ αστεία, παρά να είναι 
«ιστορική», αφού η ορθή γραφή 
κάθε λέξης ακριβώς δηλοί την πο-
λυτιμότατη ετυμολογία της, κ’ εκ-
καλεί όλο το παρελθόν εμπειρίας 
που αιώνες ποικιλοχρησίας συσ-
σώρευσαν μέσα της, δυναμικο-
ποιεί δηλαδή το θησαυρό της σε 
νόημα και σε ποιότητες ανεκτίμη-
τες που αλλιώς χάνονται –κ’ είναι 
απώλεια κοινής πείρας (κάτι πα-

ραπάνω από χρυσού απώλεια!)-, 
και βοηθεί, άρα, σπουδαία –ναι, 
η ακριβής γραφή ίσα-ίσα, που 
τόσο εύκολα θεωρούν «δυσκο-
λία», απλώς οι αγράμματοι κ’ οι 
ανυποψίαστοι– στο να ξελαμπι-
κάρεται η λέξη διαρκώς, ν’ ανα-
παρθενεύεται, να γίνεται η σημα-
σία πολυδύναμη και χυμώδεις να 
εισδύουν οι προβολές της έως νύ-
ξεις αδόκητες συγγενών νοημά-
των που ελάνθαναν – γιατί πλήσ-
σεται, δηλαδή, η λειτουργία της 
λέξης ως συμβόλου, όταν ανό-
ητα πληγεί η τόσο δηλούσα και 
τόσα σύρουσα πίσω της «ιστορι-
κή» της εικόνα!..»(σελ,135). Συ-
νεπώς είναι αναγκαία η διδασκα-
λία της γραμματικής και του συ-
ντακτικού της αρχαίας, της καθα-
ρεύουσας, της δημοτικής αν θέ-
λουμε να έχουμε παιδεία. 

Η Κριτική του Μεταπολέμου 
περιλαμβάνει την τεκμηριωμέ-
νη κριτική σε ορισμένα έργα του 
Η. Βενέζη και του Γ. Θεοτοκά. Εί-
ναι σαν να διακηρύσσει, «παρα-
μερίστε για να περάσει η γενιά 
μου, η γενιά του μεταπολέμου, 
αυτή που σμιλεύθηκε στο καμί-
νι της κατοχής και του εμφύλιου 
πολέμου». Τα άξια έργα όμως της 
γενιάς του ’30 (αναμετρά πολλά 
στο δοκίμιο Ανεβάστε την ποιό-
τητα σελ. 27-28) μας καλεί να τα 
διαβάσουμε. Όπως γράφει, το  
Ζωή εν τάφω και τον Βασίλη Αρ-
βανίτη του Στ. Μυριβήλη, το Νού-
μερο 31328 και ακόμα τέσσερα 
καλά διηγήματα του Ηλ. Βενέζη, 
τον Πέντρο Κάζας του Φ. Κόντο-
γλου, τον Συνταγματάρχη Λιάπκιν 
του Μ. Καραγάτση, την Ιζαμπώ 
του Φ. Τερζάκη, την Ερόικα και το 
διήγημα Κορομηλιά του Κοσμά 
Πολίτη, τον Αφέντη της Βαθέρ-
νας του Γ. Σφακιανάκη. Κρατήστε 
ακόμη τους ποιητές Ρίτσο, Σεφέ-
ρη, Βρεττάκο, Ελύτη, κλείστε τις 
αποσκευές σας, μ’ όλο κι όλο το 
άξιο απ’ το ’30 (σελ. 28).

Τον Ρένο Αποστολίδη τον γνώρισα από τον καλό μου φίλο Μελέτη 
Μελετόπουλο. Ήταν κιόλας στα πρώτα χρόνια που είχε ξεκινήσει η Νέα 
Κοινωνιολογία και ο Μελέτης έκανε στο σπίτι του συγκεντρώσεις, όπου 
συζητούσαμε επί ώρες με τον Ρένο για τον Ηράκλειτο, τον Νίτσε, τον ελληνικό 
εμφύλιο, την ελληνική διανόηση και τη δική του πορεία. Στην συνέχεια τον 
επισκεφτήκαμε στο σπίτι του. Η κουβέντα ως συνήθως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα 
και συνεχίστηκε μέχρι τις πρωινές ώρες στην πλατεία του Χαλανδρίου...

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

Για τον Ρένο Αποστολίδη
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«Και θα κληθείς να γνωρίσεις 
την αλήθεια και η αλήθεια θα σε 

απελευθερώσει». 

Α 
ποτελεί σχήμα οξύ-
μωρο το γεγονός 
ότι το συγκεκριμένο 
απόσπασμα από τη 
Βίβλο βρίσκεται λα-

ξευμένο στον προθάλαμο του αρ-
χηγείου της CIA στο Λάνγκλεϋ της 
Βιρτζίνιας. Αν λάβει κανείς υπό-
ψη τις άοκνες προσπάθειες της 
υπηρεσίας από συστάσεώς της 
να αποκρύψει, παραποιήσει και 
εξαφανίσει την αλήθεια, ο στίχος 
φαίνεται εκτός τόπου και χρόνου. 
Εκτός βέβαια αν μιλάμε για τη δε-
καετία του ’60 και την έκρηξη του 
φαινομένου των χίπηδων με την 
άκρατη κατανάλωση ναρκωτικών 
ουσιών που αυτό σηματοδότησε. 
Τότε, παραδόξως, ο εν λόγω στί-
χος της Βίβλου θα μπορούσε να 
υιοθετηθεί ως το απόλυτο σύν-
θημα ολόκληρης της δεκαετίας, 
μιας και η απελευθέρωση μέσω 
της αλήθειας με άφθονες δόσεις 
κάθε είδους ουσιών, ήταν ο δια-
κηρυγμένος σκοπός των παιδιών 
των λουλουδιών. 

Μια προσεκτικότερη μελέτη 
προσώπων και γεγονότων απο-
καλύπτει ότι οι εκλεκτικές συγγέ-
νειες μεταξύ της CIA και του αυ-
τοαποκαλούμενου κινήματος της 
αντικουλτούρας δεν μένουν μόνο 
στο επίπεδο των βιβλικών απο-
φθεγμάτων. Στην πραγματικό-
τητα, η υπηρεσία διακίνησε απί-
στευτες ποσότητες ομοσπονδια-
κών κονδυλίων και ουσιών μέσω 
οργανώσεων βιτρίνας, ιδρυμάτων 
και επιχειρήσεων, για να ελέγ-
ξει και τελικά να διοχετεύσει την 
ογκούμενη αγανάκτηση της αμε-
ρικανικής νεολαίας κατά του κα-
τεστημένου σε ακραίες, ωστόσο 
συστημικά ελεγχόμενες και ανώ-
δυνες, αν και φαινομενικά εντυ-
πωσιακές, εκτονώσεις. Η ειρω-
νεία στην όλη υπόθεση είναι ότι, 
ενώ το αντιπολεμικό κίνημα και 
αυτό υπέρ των πολιτικών δικαι-
ωμάτων προσπαθούσε να αλλά-
ξει τα πολιτικά πράγματα στην 
Αμερική από τα κάτω, η ψυχεδε-
λική σκηνή λίγο-πολύ επιβλήθη-
κε μέσω των γκουρού και ευαγγε-
λιστών της από τα πάνω. Το 1977, 

χρόνια μετά το τέλος της «επανά-
στασης», ο αρχιγκουρού των χίπη-
δων, Τίμοθυ Λήρυ, μίλησε σε ένα 
συνέδριο με θέμα το LSD στο πα-
νεπιστήμιο της Σάντα Κρουζ στην 
Καλιφόρνια και μάλλον τα είπε 
όλα: «Το κίνημα του LSD ξεκίνη-
σε από τη CIA. Δεν θα ήμουν εδώ 
σήμερα χωρίς την προνοητικότη-
τα των επιστημόνων της CIA… τί-
ποτε δεν ήταν ατύχημα. Το σχέδιο 
και το σενάριο ήταν της CIA και εί-
μαι τελείως υπέρ της CIA».

Πώς όμως στήθηκε και μεθο-
δεύτηκε η επιχείρηση LSD; Το σί-
γουρο είναι ότι η υπηρεσία είχε 
ένα προβάδισμα τουλάχιστον 
μιας δεκαετίας ενδοϋπηρεσιακής 
χρήσης LSD και στις αρχές της δε-
καετίας του ’60 οι πράκτορές της 
ήταν πλέον έμπειροι χρήστες και 
ικανοί να διεισδύουν σε οποιαδή-
ποτε οργάνωση και να αναγνωρί-
ζουν, μέσω πρωτοκόλλων συμπε-
ριφοράς, τα χαρακτηριστικά των 
αδύναμων κρίκων στην ασφάλεια 
των δομών τους. Το χρήμα έρεε 
και το LSD επίσης και σύμφωνα 
με εσωτερικό έγγραφο της CIA, 
«τα διάφορα εργαστήρια έρευ-
νας του LSD σε ολόκληρη τη χώρα 
παρείχαν τα πρόθυμα πειραματό-
ζωα που θα εισήγαγαν την ουσία 
στους αντισυμβατικούς και αντι-
συστημικούς χώρους». 

Αρχής γενομένης το 1960, ο 
ίδιος ο Τίμοθυ Λήρυ, που μόλις 
είχε γίνει λέκτορας ψυχολογίας 
στο πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, 
μυήθηκε στην ψιλοκυβίνη και στο 
LSD από τον Γκόρντον Γουάσον, 
αντιπρόεδρο της τράπεζας Τ.Π. 
Μόργκαν και τον λοχαγό Άλφρεντ 
Μ. Χάμπαρντ, τον αποκαλούμε-
νο και «Τζόνυ Άπλσιντ του LSD», 

ο οποίος ήταν πράκτορας της CIA 
και είχε, ανάμεσα σε πολλούς άλ-
λους, προσηλυτίσει τον ψυχίατρο 
Χάμφρυ Όσμοντ και τον συγγρα-
φέα Άλντους Χάξλεϋ. Για τρία χρό-
νια ο Λήρυ θα λάμβανε επιχορη-
γήσεις από διάφορους φορείς για 
την έρευνά του πάνω στο LSD και 
θα εισήγαγε στον κόσμο του προ-
σωπικότητες όπως τον Άλλεν Γκίν-
σμπεργκ. Ο Λήρυ, βέβαια, το είχε 
παρακάνει με την εμμονή του να 
ανοίξει το LSD στις μάζες και το 
Χάρβαρντ τον απέλυσε το 1963, 
αλλά η δουλειά του μόλις είχε αρ-
χίσει. Για τα επόμενα επτά χρόνια 
θα έφτιαχνε μια εκκεντρική κοινό-
τητα στην έπαυλη Μίλμπρουκ του 
μαικήνα του Μπίλυ Χίτσκοκ, λαμ-
βάνοντας δωρεές από το ίδρυμα 
Κάρνεγκυ-Μέλον για αγορές ου-
σιών…

Παρ’ όλα αυτά, το πραγματικό 
φυτώριο όπου το LSD βρήκε την 
απήχηση που αναμενόταν στις 
πλατιές λαϊκές μάζες ήταν στα δυ-
τικά. Ρόλο κλειδί στην επιτυχία 
αυτή έπαιξε ο Κεν Κέισυ, συγγρα-
φέας της «Φωλιάς του κούκου», ο 
οποίος εργάστηκε ως πληρωμένο 
πειραματόζωο λήψης LSD κατά τα 
φοιτητικά του χρόνια στο πανεπι-
στήμιο Στάνφορντ. Ανάμεσα στα 
υπόλοιπα πειραματόζωα ήταν ο 
μετέπειτα σκηνοθέτης Στάνλεϋ 
Κιούμπρικ και ο Τεντ Καζίνσκυ, ο 
διαβόητος Γιουναμπόμπερ. Ο Κέ-
ισυ διαπίστωσε ένα βράδυ ότι 
τα ερμάρια με το LSD παρέμε-
ναν ακλείδωτα το βράδυ και άρ-
χισε να παίρνει «δουλειά στο σπί-
τι», διανέμοντας φιαλίδια σε φί-
λους και γνωστούς, που έμειναν 
στην ιστορία ως «οι χαρούμενοι 
φαρσέρ», σε κάτι απίστευτα ψυ-

χεδελικά πάρτι που όσο πήγαινε 
γίνονταν ολοένα και πιο μαζικά. 
Κάπου στα 1965, τα πάρτι και τα 
τεστ-LSD μετακόμισαν στη συνοι-
κία Χάιτ Άσμπερυ του Σαν Φραν-
σίσκο όπου συνέρευσαν οι πρώ-
τοι χίπηδες και το LSD απέκτησε 
τη μαζικότητα που του άρμοζε, 
σύμφωνα με τους θιασώτες της 
χρήσης του.

Ωστόσο τρία πολύ σημαντι-
κά γεγονότα θα καθόριζαν την 
πορεία του φαινομένου των χί-
πηδων. Τα πρώτο ήταν το φεστι-
βάλ Human Be-In τον Ιανουάριο 
του ’67 στο πάρκο Γκόλντεν Γκέ-
ιτ της Καλιφόρνιας, με συμμε-
τοχή περίπου 30 χιλιάδων χίπη-
δων και συνοδοιπόρων. Σημειω-
τέον ότι το συγκεκριμένο φεστι-
βάλ διοργανώθηκε από τον Τζον 
Σταρ Κουκ, έναν από τους θεμε-
λιωτές της εκκλησίας της σαϊεντο-
λογίας στις ΗΠΑ, με σκοτεινές δια-
συνδέσεις στις μυστικές υπηρεσί-
ες. Το δεύτερο ήταν το «καλοκαί-
ρι της αγάπης», όπου πάνω από 
100 χιλιάδες χίπηδες συνέρρευ-
σαν στην πόλη του Σαν Φρανσί-
σκο κατακλύζοντας τις υποδομές 
της με συνεχείς συναυλίες, θεα-
τρικά δρώμενα, εκθέσεις τέχνης, 
αλλά και αλόγιστη χρήση ναρκω-
τικών και κατάληψη κάθε διαθέ-
σιμου ελεύθερου χώρου. Το τρί-
το γεγονός ήταν η ποινικοποίηση 
της χρήσης LSD από το κογκρέσο 
το 1966, ένα χρόνο δηλαδή πριν 
το «καλοκαίρι της αγάπης», πράγ-
μα που οδήγησε στην παραγωγή 
της ουσίας σε παράνομα εργα-
στήρια αμφιβόλου προελεύσεως 
και συμφερόντων. 

Ταυτόχρονα οι χίπηδες είχαν 
έρθει σε σύγκρουση με τη ριζο-

σπαστική αριστερά που εκπρο-
σωπούσαν το Κίνημα Ελευθέρου 
Λόγου του Μπέρκλεϋ (FSM) και 
οι Φοιτητές για μια Δημοκρατική 
Κοινωνία (SDS) που έβλεπαν το 
LSD και τα ναρκωτικά ως μια θα-
νάσιμη, αποπροσανατολιστική 
απειλή για το κίνημα. Το αδιέξο-
δο και η έλλειψη πρότασης θα γι-
νόταν οδυνηρά φανερή κατά την 
πορεία κατά του Πενταγώνου τον 
Οκτώβριο του ’67 όταν 100 χιλιά-
δες διαδηλωτές ουσιαστικά πε-
ρικύκλωσαν το κέντρο της αμε-
ρικανικής πολεμικής προσπάθει-
ας στο Βιετνάμ. Με τους διαδη-
λωτές να έχουν φτάσει την πρώτη 
γραμμή των στρατιωτών που φυ-
λούσαν το κτήριο, στα μεγάφωνα 
ακούστηκε η φωνή του τραγου-
διστή του συγκροτήματος Φαγκς, 
«Στο όνομα του Δία, στο όνομα 
του Άνουβη του θεού των νεκρών, 
στο όνομα όλων αυτών που σκο-
τώθηκαν για λόγους που δεν κα-
τανοούν, στο όνομα των ζωών 
των νεκρών στρατιωτών στο Βιετ-
νάμ που σκοτώθηκαν από το κακό 
κάρμα… καλούμε τα πνεύματα 
να απογειώσουν το Πεντάγωνο… 
Βγείτε έξω δαίμονες… Έξω…». Φυ-
σικά, το Πεντάγωνο δεν κουνήθη-
κε από τη θέση του και οι πράκτο-
ρες της CIA και οι ασφαλίτες μέσα 
στο πλήθος δεν πίστευαν στα αυ-
τιά τους. Μετά από αυτήν την απί-
στευτη νίκη κατά του σκότους το 
πλήθος άρχισε να διαλύεται και 
να επιστρέφει από όπου ήρθε.

Λίγο-πολύ το αντιπολεμικό κί-
νημα είχε τελειώσει πριν καν κα-
λά-καλά αρχίσει. Μέχρι το 1970 
οι SDS είχαν διασπαστεί και οι πε-
ρισσότεροι είχαν πάει σπίτι τους, 
αλλά η Καλιφόρνια κολυμπούσε 
στο φτηνό, ποιοτικό LSD, το οποίο 
προερχόταν από τη Γαλλία. Εκεί 
παρασκευαζόταν από έναν μυ-
στήριο τύπο ονόματι Ρόναλντ Χά-
ντλεϋ Σταρκ, ο οποίος το ’75 απο-
καλύφθηκε ότι ήταν στη λίστα 
πληρωμών της CIA. Για τους σκλη-
ροπυρηνικούς χίπυς δεν είχε αλ-
λάξει και τίποτε. Παράνομο ή όχι, 
το «ελιξήριο της αλήθειας» ήταν 
προσβάσιμο κι όπως λέει το χίπι-
κο γνωμικό, «αν θυμάσαι τη δεκα-
ετία του ’60, τότε απλά δεν ήσουν 
εκεί».

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Ο δρόμος για το πουθενά
ο ρόλος της CΙΑ στην άλωση του αντιπολεμικού κινήματος του ’60 μέσω των ναρκωτικών
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Μνήμη στρατηγού Μακρυγιάννη
«Βασιλική τριανταφύλλου: Αχ, Γιάννη μ’!» του Γιώργου Μεσολογγίτη

ΘΕΑΤΡΟ κριτική Του Κώστα Σαμάντη

Τ 

ο 1843 εγκαθίσταται η 
πρώτη τρόικα Μεγά-
λων Δυνάμεων (Αγγλία, 
Γαλλία, Ρωσία) με το συ-
νεπακόλουθο μνημό-

νιο βέβαια. Συγκεκριμένα, οι τρεις 
Μεγάλες Δυνάμεις επιβάλλουν 
την υπογραφή πρωτοκόλλου με το 
οποίο υποχρεώνουν μία σειρά δυ-
σβάστακτων όρων για την Ελλάδα. 
Σύμφωνα με αυτό δέσμευαν μία 
σειρά από δασμούς, φόρους χαρτο-
σήμων, ιδιοκτησίες του ελληνικού 
δημοσίου (ανάμεσά τους το λιμάνι 
της Σύρου), επέβαλαν μείωση δη-
μοσίων δαπανών, των μισθών των 
στρατιωτικών, ακόμα και τη μείωση 
των πενιχρών συντάξεων που έδινε 
τότε το ελληνικό κράτος. Απαιτού-
σαν επίσης με το δάνειο, το οποίο 
εκ νέου θα χορηγούσαν στην Ελ-
λάδα, να αποπληρωθεί ένα μεγάλο 
μέρος προηγούμενου δανείου και 
συγκεκριμένα τα τοκοχρεολύσια 
τα οποία όφειλε η χώρα μας κυρί-
ως στη Ρωσία. Η Ελλάδα βρισκόταν 
ήδη σε μια βαθιά οικονομική κρίση 
εδώ και χρόνια και το πρωτόκολ-
λο αυτό την οδηγεί σε οικονομική 
παραλυσία. Οι όροι των δανειστών 
για επιβολή σκληρής λιτότητας και 
ο αποικιοκρατικού τύπου έλεγχος 
των δημοσιονομικών ξεσήκωσαν 
αντιδράσεις, με αποτέλεσμα την 
Επανάσταση της 3ης του Σεπτέμ-
βρη. Στην επανάσταση αυτή καθο-
ριστικό ρόλο είχε παίξει ο στρατη-
γός Μακρυγιάννης, στο σπίτι του 
οποίου άλλωστε είχε προετοιμα-
στεί. Ο παραλληλισμός των γεγο-
νότων του 1843 με αυτά τα οποία 
συμβαίνουν τα οχτώ χρόνια μνη-
μονίου στη χώρα μας είναι εμφα-
νής. Είναι αμφίβολο αν, από ιδρύ-
σεως του ελληνικού κράτους μέχρι 
τις μέρες μας, έπαψε να υπάρχει μια 
οικονομικού τύπου αποικιοκρατι-
κή εξάρτηση της χώρας μας. 

Το θέατρο VAULT από πέρυσι 
διοργανώνει έναν θεατρικό σχεδι-
ασμό ο οποίος ονομάζεται «Ο γιος 
μου…» και βασίζεται σε επτά θεα-

τρικές αφηγήσεις μανάδων σε σχέ-
ση με τους γιους τους. Ανάμεσα 
στους θεατρικούς αυτούς μονολό-
γους θα συναντήσουμε καταθέσεις 
για τον Καβάφη, τον Σολωμό, τον 
Μέγα Αλέξανδρο και εν προκειμέ-
νω τον Μακρυγιάννη. Ο στρατηγός 
υπήρξε σημείο αναφοράς τόσο για 
τη γενιά του ’30 όσο και για ένα τμή-
μα της αριστεράς τα πρώιμα χρόνια 
της μεταπολίτευσης. Όλο αυτό σε 
μια προσπάθεια εκ νέου συνάντη-
σης με την ταυτότητα και την ιδιο-
γνωσία αυτού του τόπου. Στα χρό-
νια που ακολούθησαν τη μεταπο-
λίτευση, το τμήμα αυτό της αριστε-
ράς όχι μόνο εγκατέλειψε τις ανα-
φορές που κουβαλούσε σε σχέση 
με την ιδιογνωσία, αλλά στράφηκε 
και εναντίον της. Έφτασε να αναφέ-
ρεται απαξιωτικά στο πρόσωπο του 
στρατηγού Μακρυγιάννη χαρακτη-
ρίζοντάς τον ως έναν απλό κατσα-
πλιά και τοκογλύφο! Φευ, σημεία 
των καιρών και αυτής της αριστε-
ράς στον τόπο μας θα λέγαμε... 

Το τελευταίο όμως χρονικό δι-
άστημα στον χώρο του θεάτρου 
παρατηρείται μια κίνηση στην κα-
τεύθυνση της εκ νέου ανάδυσης 
της ταυτότητας που κουβαλά αυ-
τός ο τόπος. Ολοένα και περισσότε-
ρο, ολοένα και συχνότερα, ανεβαί-
νουν θεατρικά έργα που έχουν να 

κάνουν με τον Παπαδιαμάντη, τον 
Βιζυηνό, τον Ρίτσο και τώρα με τον 
Μακρυγιάννη. 

Το κείμενο του Γιώργου Μεσο-
λογγίτη στο έργο, «Βασιλική Τρι-
ανταφύλλου: Αχ, Γιάννη μ’!», στο 
πρώτο μέρος καταπιάνεται με το 
ιστορικό γεγονός της πρώτης τρό-
ικας που επέβαλε μνημόνιο στη 
χώρα μας το 1843. Μια ευφυής κί-
νηση για να συνδέσει και να ανα-
δείξει τα κοινά σημεία του τότε με το 
σήμερα. Μέσα από το κείμενό του 
διαφαίνεται η εμβριθής ανάγνωση 
των γεγονότων. Μια προσπάθεια η 
οποία ξεδιπλώνεται εξίσου καίρια 
και στο υπόλοιπο μέρος. Η βιογρα-
φία του στρατηγού Μακρυγιάννη, 
μέσα από τα μάτια της μητέρας του, 

λεπτομερής και εμπεριστατωμέ-
νη, αποδεικνύει τη σπουδή με την 
οποία έχει εγκύψει ο συγγραφέας 
πάνω στο θέμα του. Παραθέτει μι-
κρές και άγνωστες λεπτομέρειες οι 
οποίες συμπληρώνουν το ψηφιδω-
τό της προσωπογραφίας του μεγά-
λου αυτού αγωνιστή της Επανάστα-
σης του 1821. Το κάνει με μεράκι, 
αγάπη και σεβασμό για την ιστορία 
αυτού του τόπου. 

Η σκηνοθέτις Κατερίνα Πο-
λυχρονοπούλου παραλαμβάνει 
το κείμενο και εκθέτει την πρότα-
ση της πάνω στη θεατρική σκη-
νή. Επικαιροποιεί (όσο είναι δυνα-
τόν) την κατάθεση του συγγραφέα 
μέσα από σκηνοθετικά ευρήματα 
που διαπλέκουν το παρελθόν με το 
μέλλον, σε μια προσπάθεια να απο-
φύγει μια απλή ιστορική (και ως εκ 
τούτου μουσειακή) πρόταση και να 
της προσδώσει μια φρεσκάδα συν-
δέοντας τη με το σήμερα. Κάτω από 
αυτή τη λογική τα σχόλια της παρά-
στασης φτάνουν μέχρι και στην κρι-
τική για τον τρόπο που ασκείται η 
δημοσιογραφία και η ενημέρωση 
στις μέρες μας. Το αποτέλεσμα; Μία 
παράσταση που ενημερώνει, προ-
βληματίζει, αλλά και καθηλώνει τον 
θεατή στα εξήντα λεπτά που διαρ-
κεί. Μοναδική ένσταση η εξής: Ο 
θεατρικός μονόλογος, για να μπο-
ρέσει να αγγίξει τη μέγιστη απόδο-
ση χρειάζεται τις δραματουργικές 

κορυφώσεις, την εσωτερική ψυχο-
λογική διάσταση, ακόμη ίσως και το 
στοιχείο της λύτρωσης. Στη συγκε-
κριμένη παράσταση, αυτά δεν επι-
τυγχάνονται μέσα από τις διαδρο-
μές του θεατρικού κειμένου, παρά 
μόνο είναι η ίδια η ζωή και η δράση 
του στρατηγού Μακρυγιάννη που 
τα αναδεικνύει. 

Η Ευγενία Αποστόλου, ως η μη-
τέρα του στρατηγού Μακρυγιάννη, 
αποδίδει έντιμα και ολοκληρωμέ-
να τον ρόλο. Οι κινήσεις της, διευ-
ρυμένες και ουσιαστικές, μας μετα-
φέρουν στο εσωτερικό του φτωχι-
κού σπιτιού της με τη βοήθεια των 
σκηνικών της Κατερίνας Καμπανέλ-
λη, τα οποία είναι λιτά και ουσιαστι-
κά. Εάν το δραματουργικό στοιχείο 
ήταν πιο έντονο σε αυτό που παρα-
κολουθήσαμε (μια έλλειψη που δεν 
γνωρίζουμε αν οφείλεται στο κεί-
μενο, στη σκηνοθέτιδα ή στην ερ-
μηνεύτρια), θα μιλούσαμε για μια 
πολύ σημαντική παράσταση. Έτσι κι 
αλλιώς όμως είναι μια παράσταση 
που οφείλει κάποιος να μη χάσει. 

Ο Οδυσσέας Ελύτης είχε ανα-
φέρει, «Όπου και να σας βρίσκει το 
κακό, αδελφοί,/ όπου και να θολώ-
νει ο νους σας/ μνημονεύετε Διονύ-
σιο Σολωμό/ και μνημονεύετε Αλέ-
ξανδρο Παπαδιαμάντη»… και στρα-
τηγό Μακρυγιάννη, εμείς θα προ-
σθέταμε.  

«Όσο αγαπώ την πατρίδα μου δεν αγαπώ άλλο τίποτας. 
Ναρθή ένας να μου ειπή ότι θα πάγη ομπρός η πατρίδα, 

στρέγομαι να μου βγάλη και τα δυο μου μάτια. Ότι αν είμαι 
στραβός, και η πατρίδα μου είναι καλά, με θρέφει. Αν είναι η 
πατρίδα μου αχαμνά, δέκα μάτια νάχω, στραβός θανά είμαι.»

Απομνημονεύματα Μακρυγιάννη

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κείμενο: Γιώργος Μεσολογγίτης
Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πολυχρο-

νοπούλου
Σκηνικά – Κοστούμια: Κατερίνα 

Καμπανέλλη
Μουσική: Σταύρος Τσουμάνης
Κινησιολογία: Αναστασία Γεωρ-

γαλά
Σχεδιασμός Φωτισμού: Άκης 

Σαμόλης
Σχεδιασμός αφίσας: surreart
Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλα-

κτοπούλου
Trailer: Αινείας Τζόπη
Βοηθός σκηνοθέτη: Δανάη Πο-

λυχρονοπούλου
Παραγωγή: Πολυχώρος Vault
Ερμηνεία: Ευγενία Αποστόλου

Γενική είσοδος: 12 ευρώ – Μει-
ωμένο: 10 ευρώ Φοιτητές / 
Μαθητές / Σπουδαστές / Κά-
τοχοι Κάρτας Πολυτέκνων 
(ΑΣΠΕ) / ΑμΕΑ / Κάτοχοι 
Κάρτας Ανεργίας (ΟΑΕΔ) /Συ-
νταξιούχοι – Ατέλειες: 5 ευρώ. 
Προπώληση: viva, 10 ευρώ

VAULT THEATRE PLUS
Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός
Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 

0356472 / 6949534889
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Η Περίπτωση Συνείδησης εί-
ναι η δεύτερη ταινία του Βα-
χίντ Τζαλιλβάντ, βραβευ-
μένη με Αργυρό Αλέξαν-
δρο και βραβείο FIPRESCI 

στη Θεσσαλονίκη και στη Βενετία με το βρα-
βείο σκηνοθεσίας και ερμηνείας στους «Ορί-
ζοντες». Ξεκινώ με τα βραβεία γιατί αυτά εί-
ναι το αξιοπρόσεκτο στον μέχρι σήμερα λίγο 
γνωστό Τζαλιλβάντ. Την περίπτωση της ται-
νίας, δηλαδή ένα συγκινησιακά φορτισμέ-
νο κοινωνικό δράμα, την έχουμε ξαναδεί με 
εξαιρετικά αποτελέσματα στο ιρανικό σινε-
μά, που αναπτύσσει μια ιδιαίτερη σχολή στις 
ταινίες κοινωνικού ρεαλισμού. Ο Τζαλιλβάντ, 
σκηνοθέτης και ηθοποιός ο ίδιος, με θητεία 
στο θέατρο και στην τηλεόραση, με πάνω από 
τριάντα ντοκιμαντέρ στο ενεργητικό του, είναι 
ένας καλός μαθητής αυτής της σχολής.

Ο Καβέχ Ναριμάν, ένας μεσοαστός ας 
πούμε, είναι γιατρός, ιατροδικαστής, όπως 
βλέπουμε στη συνέχεια. Ένα βράδυ, φεύ-
γοντας από την ιατροδικαστική υπηρεσία, 
χτυπάει με το αυτοκίνητό του ένα μηχανά-
κι, όπου επιβαίνει η οικογένεια του φτωχού 
και οξύθυμου Μοζά, η γυναίκα του Λεϊλά, 
ο οκτάχρονος γιος του και η μικρότερή του 
κόρη. Ο Ναριμάν, λοιπόν, δεν θέλει να φωνά-
ξουν την αστυνομία, αλλά εξετάζει ως γιατρός 
τον μικρό, που δεν μοιάζει να έχει χτυπήσει 
σοβαρά, αλλά επιμένει να πάνε όλοι στο νο-
σοκομείο. Ο Μοζά με επιμονή αρνείται. Την 
άλλη μέρα στο νεκροτομείο της ιατροδικαστι-
κής φτάνει η σωρός του μικρού. Ο Ναριμάν 
αναστατώνεται αλλά δεν λέει τον λόγο στην 
ιατροδικαστή Μπεχμπαχανί, εν διαστάσει 

σύζυγό του, που θα κάνει τη νεκροτομή. Η 
διάγνωση είναι θάνατος από αλαντίαση, που 
προήλθε από την κατανάλωση σάπιου κρέ-
ατος. Ο Ναριμάν δεν φαίνεται να έχει καμιά 
ευθύνη για τον θάνατο του μικρού. Η συνεί-
δησή του όμως τον τύπτει, αφού ο θάνατος θα 
μπορούσε να έχει επέλθει από αφανή μετατό-
πιση αυχενικών σπονδύλων, περίπτωση που 
δεν εξετάστηκε από την ιατροδικαστή, από τη 
στιγμή που διαπιστώθηκε η θανατηφόρος 
δηλητηρίαση.

Με βάση τα ερωτήματα: Γιατί ο γιατρός 
αρνήθηκε να φωνάξουν την αστυνομία στο 
τροχαίο, γιατί δεν είπε στην ιατροδικαστή εξ 
αρχής τι είχε συμβεί, γιατί ο πατέρας δεν ήθε-
λε να πάνε στο νοσοκομείο και πώς βρέθηκε 
ο μικρός να έχει φάει χαλασμένο κοτόπουλο, 
ξετυλίγεται το σενάριο, με κινητήρια δύναμη 
την ελέγχουσα συνείδηση του γιατρού. 

Προσωπικά με κούρασε το ατελείωτο 
σύρε κι έλα των αυτοκινήτων –η ταινία στο 
μεγαλύτερο μέρος της ξετυλίγεται μέσα στο 
αυτοκίνητο του γιατρού– στις  οικιστικές πα-
ρυφές μιας λεωφόρου της Τεχεράνης –θυ-
μίζει την αταξινόμητη περιοχή Κηφισού στην 
Αθήνα. 

Μου έλειψε επίσης, αν εξαιρέσουμε τον 
πατέρα του μικρού, το βάθος του ψυχικού χα-
ρακτήρα των ηρώων, αφού εκεί παίζεται το 
δράμα. Μπορεί η ερμηνεία του Αμίρ Αγκάι 
στον ρόλο του γιατρού να έχει στιγμές που αγ-
γίζει αυτό το βάθος, αλλά η επιμονή στα κοι-
νωνικά συμφραζόμενα της προσωπικής ενο-
χής του, που δεν αποσαφηνίζεται και ως ευ-
θύνη, δεν αφήνει να δούμε τον ήρωα καθαρό-
τερα. Είναι απόλυτα τυπικός στη δουλειά του, 

γηροκομεί τον κατάκοιτο πατέρα του, είναι σε 
διάσταση με τη γιατρό σύζυγό του, όμως μόνο 
υπαινιγμούς αφήνει το σενάριο για την ψυχι-
κή του τοπογραφία, αφήνοντας στο τέλος μια 
–όχι καλώς εννοούμενη– αμηχανία. 

Από την άλλη, ο πατέρας του νεκρού παι-
διού είναι περισσότερο φανερός ως λαϊκός 
χαρακτήρας –σ’ αυτό οφείλεται προφανώς ότι 
το βραβείο ερμηνείας στη Βενετία το πήρε ο 
Ναβίντ Μοχαμαντζαντέχ, ενώ στην ταινία 
πρωταγωνιστεί ο Αγκάι. Στην κριτική αρέσει 
όλη αυτή η κοινωνιολογία, ο φτωχός πατέρας, 
που δεν μπορεί να θρέψει την οικογένειά του, 
ο μεσοαστός γιατρός – που πάσχει από ακη-
δία; Δεν ξέρουμε ακριβώς. Εμένα με κουρά-
ζει. Όπως με κούρασε ο ατελείωτος θόρυβος 

των φορτηγών που διατρέχουν εκείνη τη λε-
ωφόρο. Με κούρασε γιατί δεν μας λέει τίπο-
τα γι’ αυτούς τους ανθρώπους και το ψυχικό 
τους δράμα. Μου έμεινε ωστόσο ως εντύπω-
ση το αίσθημα ευθύνης που αναπτύσσεται σ’ 
όλες τις τάξεις της κοινωνίας.

Δεν σας κρύβω ότι η σύγκριση με τη δική 
μας αριστεροξεχαρβαλωμένη κατάσταση είναι 
οδυνηρή. Πάντως, σίγουρα είναι η πιο ενδια-
φέρουσα ταινία εδώ και καιρό. Στον ρόλο της 
δρ. Μπεχμπαχανί η Χεντιγέ Τεχρανί και στον 
ρόλο της μητέρας του αγοριού, Λεϊλά, η Ζα-
κιέχ Μπεχμπαχανί. Η Μπεχμπαχανί αποδί-
δει με πολύ συγκίνηση την οικεία μας εικόνα 
της λαϊκής χαροκαμένης συζύγου. Οι δυνατές 
ερμηνείες είναι το κύριο ατού του έργου.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Περίπτωση Συνείδησης

Έ 
νας κομψός και ευ-
γενικός εβδομηντά-
χρονος τζέντλεμαν –
λιμοκοντόρος, κατά 
το γνωστό τραγούδι 

του ρεμπέτη της Αμερικής Γιώρ-
γου Κατσαρού– είναι περιβόη-
τος ληστής τραπεζών. Ληστεύει 
τράπεζες απ’ άκρου σ’ άκρον των 
ΗΠΑ με την απειλή όπλου, χωρίς 
ποτέ να το έχει χρησιμοποιήσει. 
Τι γλυκό! Είμαστε, βέβαια, πίσω 
στην ακύμαντη δεκαετία του ’80 
– αλήθεια, πόσοι και σε εμάς 
δεν τη νοσταλγούν; Τότε που τα 
πράγματα δεν είχαν ανακατευ-
τεί, μαζί και τα αίματα, όπως σή-
μερα. Τότε που οι τράπεζες είχαν 
τυπωμένο χρήμα και χρυσάφι και 
όχι χρηματιστηριακές μονάδες, 
τότε που μεσοαστοί υπήρχαν, με 
καλούς και ευγενικούς τρόπους, 

αγαπησιάρηδες, ακόμα και αν 
ήταν στην όγδοη δεκαετία τους. 
Υπήρξε άραγε ποτέ αυτός ο κό-
σμος; Φυσικά όχι. Η νοσταλγία 
της εποχής αυτής, ωστόσο, είναι 
το κύριο χαρακτηριστικό της ται-
νίας του Ντέιβιντ Λόουερι, με με-
γάλο της όπλο τον, γέροντα πλέ-
ον, Ρόμπερτ Ρέντφορντ, στην, 
κατά δήλωσή του, τελευταία του 
εμφάνιση στο πανί.
Ο γερο-Φόρεστ Τάκερ, λοιπόν, 
ένα πρόσωπο (σχεδόν) αληθινό, 
βγαλμένο μέσα από την αμερικα-
νική ιστορία του εγκλήματος, λη-
στεύει τράπεζες από συνήθεια. 
Γέρασε κάνοντας αυτήν τη δου-
λειά. Γέρασε σε καταδιώξεις, φυ-
λακές, αποδράσεις. Έχει βρει άλ-
λους δύο ομοίους του και σφάζει 
με το γάντι μια αλυσίδα τραπε-
ζών, από την ανατολική στη δυ-

τική ακτή των ΗΠΑ. Κάποια βρο-
χερή μέρα στο Ντάλας του Τέξας, 
πέφτει πάνω στον αστυνομικό 
Τζον Χαντ, που είναι εκεί για να 
κάνει μια συναλλαγή στην τρά-
πεζα που ληστεύεται, μαζί με 
τα δύο μικρά του παιδιά. Αυτό 
ήταν. Ο Χαντ, καλοκάγαθος οικο-
γενειάρχης ντετέκτιβ (!) της δίω-
ξης εγκλήματος, βάζει στόχο της 
ζωής του –στη μέση ηλικία και 
αυτός– να συλλάβει, για μια ακό-
μα φορά, τον Τάκερ. Γιατί εκείνος 
έχει συλληφθεί και έχει δραπε-
τεύσει δεκαέξι φορές από τη δε-
καετία του ’30, όταν το έσκασε 
από το αναμορφωτήριο.
Η ταινία αποτελεί ένα σπάνιο 
δείγμα ταινίας του είδους στο 
αμερικανικό σινεμά χωρίς σταγό-
να αίμα και χωρίς μεγάλες σκη-
νές καταδιώξεων στις ατελείω-

τες αμερικανικές λεωφόρους –αν 
και πάλι, όπως και στην περίπτω-
ση του προηγούμενου ιρανικού 
φιλμ, μεγάλο μέρος της ξετυλί-
γεται μέσα σε αυτοκίνητα. Η ται-
νία, βέβαια, έχει και άλογα. Πώς 
όχι; Στην (άγρια) Δύση βρισκόμα-
στε. Πλην όμως αυτά, όπως και 
οι άνθρωποι, είναι πια σταβλί-
σια. Βγαίνουν στον (περιφραγ-
μένο) ανοιχτό ορίζοντα μόνο για 
βόλτες. 
Σίγουρα στο πίσω μέρος του 
μυαλού, του υπερήλικα κατά κα-
νόνα σήμερα, Αμερικανού –και 
όχι μόνο– θεατή, θα βρίσκεται η 
σκέψη, βλέποντας αυτή την ται-
νία, το «πού είναι εκείνες οι πα-
λιές, καλές ημέρες, που ακόμα 
και οι ληστές ήταν τζέντλεμαν»... 
– θυμάστε τον ληστή του ’80 με 
τις γλαδιόλες; Τότε που δεν είχα-

με όλους αυτούς τους μετανά-
στες και την κρίση δολαρίου κ.λπ. 
κ.λπ. Το σινεμά ήταν πάντα ένα 
καταφύγιο μακριά από τη σκονι-
σμένη πραγματικότητα. Ευτυχώς.
Θαυμάζει κανείς την παρουσία 
μάλλον, παρά την ερμηνεία του 
Ρέντφορντ. Το ίδιο ισχύει νομί-
ζω και για τη Σίσι Σπέισεκ, στον 
ρόλο της Τζούελ (Διαμαντένια), 
που είναι το φλερτ του γερο-Τά-
κερ. Ο Κέισι Άφλεκ είναι ο πάντα 
νηφάλιος (κουλ) διώκτης ντετέ-
κτιβ και οι Ντάνι Γκλόβερ και Τομ 
Γουέιτς (τι παρουσία!) είναι οι 
δύο συνεργοί της μικρής σπείρας 
του τζέντλεμαν ληστή. Οι σκηνές 
μεταξύ των τριών είναι οι γοη-
τευτικότερες της ταινίας. Μέχρις 
εκεί. Για περισσότερα και –ελπί-
ζουμε– τα καλύτερα, προσεχώς 
επί της οθόνης.

Ο κύριος με το όπλο
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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

Άρδην
Κυκλοφορεί 

το τεύχος 112

ΑφΙερωΜΑ: 

2010-2018
στην ελλάδα της παρακμής

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Είμαστε στον αέρα!

To νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο
εκπέμπει καθημερινά. Συντονιστείτε!

w w w. ena l la k ti korad io. c om
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Αθήνα

10/10/2018 |  Συναντήσεις 
                            Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Τετάρτη 10 Οκτωβρί-
ου 2018 στις 20.30 με τον καθηγητή 
και πρόεδρο του Τμήματος Τουρκι-
κών Σπουδών & Σύγχρονων Ασιατι-
κών Σπουδών, του ΕΚΠΑ, Ιωάννη Θ. 
Μάζη, με θέμα, «Η συμφωνία των 
Πρεσπών και οι συνέπειες για την 
Ελλάδα. Μια γεωστρατηγική ανά-
λυση». Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 
24, Αθήνα. Είσοδος ελεύθερη.

Προσεχείς εκδηλώσεις
Πειραιάς

07/10/2018 |  Δέηση μνήμης
για τον Στρατηγό Νικηταρά

Με πρωτοβουλία της Αδελφότητας 
Τουρκολεκαίων ο «Νικηταράς» και 
του Πολιτιστικού Συλλόγου η «Ενό-
τητα» θα τελεσθεί την Κυριακή 7 
Οκτωβρίου στις 9.30 πμ, μετά το τέ-
λος της Α´ Θείας Λειτουργίας, «Δέηση 
για τα 169 χρόνια από το θάνατο του 
ήρωα του 1821 Στρατηγού ΝΙΚΗΤΑ-
ΡΑ». Ομιλητής ο Γιώργος Καραμπε-
λιάς. Στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστρι-
ας Πειραιώς, Γρ. Λαμπράκη 41 και Ευ-
αγγελιστρίας, Πειραιάς.

Αθήνα

08/10/2018 |  Εκδήλωση

Το πολυφεστιβάλ «Μικρό Παρίσι των 
Αθηνών», θα έχει φέτος θέμα: «Μάης 
του ’68. Πενήντα χρόνια μετά…» Στο 
πλαίσιο του φεστιβάλ οργανώνεται τη 
Δευτέρα 8 Οκτωβρίου, ώρα 19.00-
21.00, οργανώνεται η συζήτηση: «Η 
ελπίδα και ο ενθουσιασμός για κοι-
νωνικό-πολιτικές αλλαγές ως παρά-
γοντες που υποκινούν τη δράση». 
Ομιλητές:
Γιώργος Καραμπελιάς, συγγραφέας, 
πολιτικός αναλυτής
Στέλιος Φενέκος, πολιτικός αναλυτής, 
πρόεδρος της «κοινωνίας αξιών»
Κώστας Φέρρης, σκηνοθέτης
Νικήτας Χιωτίνης, κοσμήτωρ της 
Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών & Πο-
λιτισμού στο Πανεπιστήμιο Δ. Αττικής.
Στο MatchPoint, Αινιάνος 1 (πεζόδρο-
μος ΓΣΕΕ).

Θεσσαλονίκη

1210/2018 |  Εκδήλωση

Το Άρδην και η δημοτική κίνη-
ση «Μένουμε Θεσσαλονίκη» οργα-
νώνει την Παρασκευή 12 Οκτωβρί-
ου 2018 στις19.30 εκδήλωση με θέμα: 
Η συμφωνία των Πρεσπών, τα Βαλ-
κάνια και το μέλλον της Ελλάδας. Θα 
μιλήσουν: Κώστας Καραΐσκος, εκδό-
της Αντιφωνητή, Γιώργος Καραμπε-
λιάς, Άρδην, Παντελής Σαββίδης, δη-
μοσιογράφος, Στέλιος Παπαθεμελής, 
τ. υπουργός, Μητροπολίτης Φιλίππων, 
Νεαπόλεως & Θάσου, κ. Στέφανος. 
Στο Πολιτιστικό Κέντρο ΠΚΜ «Αλέ-
ξανδρος», Εθνικής Αμύνης 1.
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