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Ε 

χουμε ήδη τον υπερδραστήριο 
κ. Γιάνη που με θράσος χιλίων 
πιθήκων προβάλλει και πάλι 
ως σωτήρας, όπως έκανε άλ-
λοτε από την πλατεία Συντάγ-

ματος και κυρίως από την «πλατεία» Χα-
τζηνικολάου και Παπαδάκη, μαζί με τους 
Κατρούγκαλους. 

Ένας «διπολικός» νάρκισσος –πότε 
δραχμικός και πότε «ευρω»-παϊκός», πότε 
με τον ΓΑΠ και πότε με την ανερχόμενη τσι-
πρική μηδαμινότητα–, «γοήτευσε» τους 
αλαλιασμένους Έλληνες, σπρωγμένος κα-
ταλλήλως από εκπομπές, ολιγάρχες και 
υπερατλαντικές ΜΚΟ. Θα έπρεπε προφα-
νώς να έχει εξαφανιστεί από προσώπου 
γης, διότι, από κοινού με τον άσχετο Αλκιβι-
άδη που συνεχίζει να «μαθαίνει» στις πλά-
τες μας, κατέστρεψε ολοσχερώς την ελλη-
νική οικονομία. 

Και όμως κινείται, από εκπομπή σε εκ-
πομπή και από συνέντευξη σε συνέντευξη, 
χωρίς μάλιστα να ξεσηκώνει την ανάλογη 
αγανάκτηση και ζαρζαβατικά. Για έναν και 

μόνο βασικό λόγο, γιατί έφυγε από την κυ-
βέρνηση και κυρίως γιατί είναι «δικό μας 
παιδί», του άθλιου κυκλώματος που χαντα-
κώνει την Ελλάδα. 

* * * * *
Τώρα ήρθε να προστεθεί και δεύτερη βε-
ντέτα με ανάλογου μεγέθους ναρκισσιστι-
κό σύνδρομο. Ο κύριος Νίκος, που αφού 
ολοκλήρωσε την εθνική μειοδοσία των 
Πρεσπών, τοις κείνων ρήμασι πειθόμενος, 
αφού γελοιοποιήθηκε με τους Αλβανούς 
και τον Ράμα, που είναι επίσης αγαπημέ-
να παιδιά των Αμερικανών και της Μέρκελ, 
φρόντισε, ακόμα και την ημέρα της εξόδου 
του από το υπουργείο, να πραγματοποιή-
σει ένα πρωτοφανές ατόπημα: Τορπίλισε το 
ζήτημα της επέκτασης των χωρικών υδά-
των, παρότι προφανώς γνώριζε πως τέ-
τοιες ενέργειες δεν προαναγγέλλονται, δι-
ότι λειτουργούν ως σαμποτάζ ενός μείζο-
νος εθνικού ζητήματος. 

Αλλά τον κύριο Νίκο τον ενδιέφερε να 
πουλήσει ολίγο ανέξοδο πατριωτιλίκι μετά 
το αίσχος των Πρεσπών και στα παλαιά του 

τα υποδήματα οι συνέπειες για τη χώρα.
Τώρα προσπαθεί και αυτός να πλασαρι-

στεί στην πολιτική αγορά, γυρνώντας από 
χωρίου εις χωρίον, διεκδικώντας –τρομά-
ρα του– και αυτόνομο πολιτικό ρόλο. 

Ο κ. Κοτζιάς έναν και μόνο ρόλο μπο-
ρούσε να έχει στη σημερινή πολιτική σκη-
νή, εκείνον μιας πατριωτικότερης εκδοχής 
της Αριστεράς από τους εθνομηδενιστές 
του Σύριζα. Αποχώρησε λοιπόν από σύμ-
βουλος του Γιωργάκη επειδή δεν τον έκα-
νε υπουργό, το 2010, μετά τη δεκαπενταετή 
συμπόρευσή τους – υπήρξε και υποστηρι-
κτής του σχεδίου Ανάν. 

Έκτοτε προσπάθησε να ξεπλυθεί και 
να κτίσει το προφίλ του «αριστερού πατρι-
ώτη» και εν μέρει μάς εξαπάτησε όλους, 
ακόμα περισσότερο τους Κυπρίους. Στην 
Κύπρο όμως –κατ’ ευτυχή συγκυρία– πα-
ρενέβησαν άλλοι παράγοντες, όπως το Ισ-
ραήλ και τα αμερικανογαλλικά πετρελαϊκά 
συμφέροντα, που δεν επιθυμούσαν την πα-
ραχώρηση της Κύπρου στην Τουρκία.

Ενώ δυστυχώς, όπως απέδειξε η συ-

νέχεια των Πρεσπών και της Αλβανίας, ο 
κ. Κοτζιάς παρέμεινε αθεράπευτα εθνο-
μηδενιστής και yesman. Αφού λοιπόν ο 
«πατριώτης» κ. Κοτζιάς φιλοτέχνησε και 
υπέγραψε τη σκανδαλώδη συμφωνία των 
Πρεσπών, κάηκε αμετάκλητα απέναντι 
στους Έλληνες πατριώτες. Γι’ αυτό και ο 
Τσίπρας, αφού τον άφησε πρώτα να πρω-
τοστατήσει στη συμφωνία των Πρεσπών, 
στη συνέχεια τον απέπεμψε ως στημένη 
λεμονόκουπα. 

Πού λοιπόν να τον βρει τον «αυτόνομο» 
ρόλο ο κ. Κοτζιάς; Οι μεν εθνομηδενιστές 
δεν έχουν ανάγκη να αντικαταστήσουν 
τον Τσίπρα από τον κ. Νίκο και τις πιρουέ-
τες του, οι δε πατριώτες τον απεχθάνονται 
όπως ο διάολος το λιβάνι. 

Κατά συνέπεια στον Σύριζα θα γυρίσει, 
αν τον πάρουν, εκτός και αν επιστρέψει 
στον... ΓΑΠ. Αυτόνομο μέλλον δεν διαθέτει. 
Και η πολλή κινητικότητα αποτελεί απλώς 
καταπραϋντικό της θλίψεως και ίσως-ίσως 
υπενθύμιση της παρουσίας του.

 Κάλεσμα του Κινήματος Άρδην           σελ. 3
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Η κυκλική οικονομία 
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ΜΗΝΙΑΙΑ ΕφΗΜΕρΙδΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕθΝΙκΗ ΑΝΕξΑρΤΗσΙΑ
 ΤΗΝ κΟΙΝωΝΙκΗ χΕΙρΑφΕΤΗσΗ 

ΤΗΝ ΟΙκΟλΟΓΙΑ 
κΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕσΗ δΗΜΟκρΑΤΙΑ

Εκδίδεται από μη κερδοσκοπικό σωματείο
Ιδιοκτήτης-Εκδότης 

Γιώργος Καραμπελιάς

Ομάδα έκδοσης: 
Γιάννης Ξένος, Γιώργος Ρακκάς

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Κωνσταντής Σεβρής 
Νικόλας Δημητριάδης, Γιώργος Μπύρος 

Κώστας Μαυρίδης 
Αλέκος Μιχαηλίδης 

Κωνσταντίνος Διαλεκτόπουλος 

Οικονομικός υπεύθυνος 
Στράτος Ιωαννίδης

διορθώσεις-επιμέλεια κειμένων
Χριστίνα Σταματοπούλου

Νίκη Παντελεμίδου
Γρηγόρης Αποστολίδης

Επιμέλεια έκδοσης 
Νάσια Παναγούλια 

καλλιτεχνική Επιμέλεια 
Δημήτρης Γ. Λουζικιώτης

www.louzikiotis.gr

Αθήνα
ξενοφώντος 4, 105 57

Tηλ: 210 3826319 fax: 210 3839930
Θεσσαλονίκη

Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου,
Tηλ/fax:2310 543751 

 E-mail: efrixi@gmail.com

Tυπογραφείο
Γ. ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΣ-Κ. ΜΠΑΡΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.

Ορφέως 13, κορωπί, 194 00 Αθήνα
Τηλ.: 210 6620734

σΥΝδρΟΜΗ (1 ΕΤΟσ): 30 ευρώ
ΑρΙθΜΟσ λΟΓΑρΙΑσΜΟΥ:
116/772277-01 - Εθνική Τράπεζα 

Η ρΗξΗ κυκλοφορεί στα περίπτερα όλης της Ελλάδας 
από το σάββατο 2 δεκεμβρίου 2006 και κάθε πρώτο 
σάββατο του μήνα. 
 • Η κυκλοφορία της ρΗξΗσ βασίζεται επίσης, πέρα από το 
πρακτορείο, στην καλή θέληση των μελών, των φίλων και 
των αναγνωστών της. Γι’ αυτόν τον σκοπό, μπορείτε να περ-
νάτε από τα γραφεία της εφημερίδας στην Αθήνα (θεμιστο-
κλέους 37, τηλέφωνο 210 3826319), στο Εναλλακτικό Βι-
βλιοπωλείο (στην ίδια διεύθυνση, τηλ. 210 3802644), στη 
θεσσαλονίκη (Βαλαωρίτου 1 & δωδεκανήσου, τηλ. 2310 
543751) και να προμηθεύεστε τον αριθμό των φύλλων που 

επιθυμείτε. 

Πωσ ΜΠΟρΕΙΤΕ ΝΑ σΥΝδρΑΜΕΤΕ:
• Η ρΗξΗ φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε μία εφημερίδα συμ-
μετοχικής ιδιοκτησίας. Η κατώτερη τιμή μίας μετοχής εί-
ναι 100 ευρώ. Η κατάθεση των χρημάτων μπορεί να γίνε-
ται, κατόπιν επικοινωνίας, στον λογαριασμό που έχουμε 
ανοίξει γι’ αυτόν τον σκοπό στην Εθνική Τράπεζα (αρ. λογ. 
116/772277-01). 
• Η ρΗξΗ επιθυμεί να διευρύνει όσο το δυνατόν τον κύκλο 
των συντακτών της. 
 Μπορείτε μας στείλετε το δικό σας άρθρο στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση efrixi@gmail.com
• Η ρΗξΗ έχει συνδρομές. Μπορείτε, αν θέλετε, να γρα-
φτείτε συνδρομητές, προσφέροντας έτσι μία επιπλέον οι-
κονομική ενίσχυση για την έκδοσή της. Η ετήσια συνδρομή 
κοστίζει 30 ευρώ.

Συνδρομές

σκίτσο του Ανδρέα Πετρουλάκη

Στην παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, εκ των βα-
σικών στόχων του Μαξίμου είναι οι διαρκείς επιθέ-
σεις στον χώρο του Πασόκ, εξαιτίας του φόβου ότι 
αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει εκ νέου τον δεύτε-
ρο πόλο και να οδηγήσει στην εξαφάνιση τον Σύριζα. 
Σε μεγάλο βαθμό το Μαξίμου το πέτυχε, για ένα δι-

άστημα το Πασόκ εμφάνισε δημοσκοπικά ποσοστά πάνω από 10%, 
αλλά γρήγορα ξεφούσκωσε. 

Οι διώξεις κορυφαίων εκσυγχρονιστικών στελεχών της πασοκικής 
περιόδου 1996-2004 από τη μια γίνεται για να ωθήσει πολιτικά τη Φ. 
Γεννηματά όλο και πιο κοντά στον Ε. Βενιζέλο και τους λοιπούς εκσυγ-
χρονιστές του Πασόκ, από την άλλη δεν θα μπορούσαν να μπουν στο 
στόχαστρο στελέχη, όπως οι προσκείμενοι στον Τσοχατζόπουλο, γιατί 
αυτοί στη συντριπτική τους πλειοψηφία βρίσκονται πια στον Σύριζα. 

Μετά την προφυλάκιση του Γιάννου Παπαντωνίου, ενός παλιού 
τέκνου του ΚΚΕ Εσ., που από τα τέλη του ’70 προσχώρησε στο Πασόκ, 
σειρά πήρε ο Κώστας Σημίτης. Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμο-
ποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στο 
άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών του Κ. Σημίτη, της συζύγου 
του, του αδελφού του και δύο υπουργών των κυβερνήσεών του, του 
Μ. Χρυσοχοΐδη και του Ε. Μαλέσιου, αλλά και του μεσάζοντα οπλι-
κών συστημάτων Λουκά Ρωμανού. Η διερεύνηση ξεκίνησε ύστερα 
από την κατάθεση του Γάλλου Μισέλ Ζοσράν, στελέχους της εταιρεί-
ας Thales που είχε αναλάβει τον εκσυγχρονισμό των φρεγατών στην 
οποία υπάρχουν αναφορές περί του τότε πρωθυπουργού και άλλων 
κυβερνητικών παραγόντων. 

Τα ΜΜΕ του Σύριζα (Αυγή, ΕφΣυν, left.gr, ΕΡΤ, όμιλος 24/7 κ.ά.), 
υπό την καθοδήγηση του Μαξίμου και του Παπαγγελόπουλου, θυμή-
θηκαν ότι ο Σημίτης είναι «αρχιερέας της διαπλοκής». Για το «ρεπορ-
τάζ» τους όμως θα έπρεπε να στραφούν στα δεκάδες στελέχη του εκ-
συγχρονιστικού Πασόκ που έχουν στις τάξεις του. Πρώτα από όλα ο 
διώκτης της διαφθοράς Δ. Παπαγγελόπουλος να παραγγείλει στις δι-
ωκτικές αρχές  να καλέσουν τη Μυρσίνη Ζορμπά, σημερινή υπ. Πο-
λιτισμού, να καταθέσει για τον Σημίτη μιας και, όπως αναφέρει στο 
βιογραφικό της, «το χρονικό διάστημα 2009-2015 διετέλεσε Διευθύ-
ντρια του πολιτικού γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Ση-
μίτη», αλλά και ευρωβουλευτής του Πασόκ επί Σημίτη. Στη συνέχεια 
να καλέσουν τον σύντροφό της Αντώνη Λιάκο, εκ των θεωρητικών 
του εκσυγχρονισμού, που επί χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του ιδρύ-
ματος του Σημίτη, ΟΠΕΚ. Ο Λιάκος, τα τελευταία χρόνια, που ανέβη-
κε στο τρένο του Σύριζα, έχει εξαλείψει από το βιογραφικό ότι για πε-
ρίπου μια δεκαετία διετέλεσε πρόεδρος του ΟΠΕΚ, κάνοντας πράξη 
τη θέση του: «Η ιστορία γράφεται και ξεγράφεται κατά το δοκούν». 
Μετά θα μπορούσαν να ζητήσουν τη συμβολή του καθηγητή και πρώ-
ην βουλευτή Επικρατείας του Σύριζα, Κων/νου Τσουκαλά, που ήταν 
εκ των στενότερων συνεργατών του Σημίτη. Πολύτιμη θα ήταν και η 
συμβολή του νυν υπουργού, Στέργιου Πιτσιόρλα, που τις δεκαετίες 
του ’90 και αρχές του 2000, που έλυνε και έδενε στον ΣΥΝ, ήταν πιστά 
υπέρ της γραμμής σύγκλισης με το εκσυγχρονιστικό Πασόκ. 

Όταν τελειώσει με αυτούς ο «Ιαβέρης» Παπαγγελόπουλος, μπο-
ρεί να αναζητήσει τον Σπύρο Σαγιά, πρώην γραμματέα της πρώτης 
κυβερνήσεως διαχρονικό νομικό σύμβουλο πληθώρας υπουργών του 
Πασόκ, αλλά και πλήθος άλλων, ειδικά στην Εφ. Συν. θα βρει πολλούς 
σημιτικούς... αλλά και τον Σωκράτη Κόκκαλη, εμβληματικό επιχειρη-
ματία της εποχής Σημίτη, που τώρα έχει τις καλύτερες σχέσεις με τον 
Σύριζα. 

Γ.Ξ.

το επόμενο φύλλο της ΡηΞηΣ θα 
κυκλοφορήσει το Σάββατο 15 δεκεμβρίου 2018

Στο παρά πέντε

!
Ο Σημίτης και η Ζορμπά

Η αναρχία σας 
βρομάει φασισμό

Η 

ημέρα της παράνομης ανακήρυξης του 
μορφώματος στα βόρεια του νησιού μας 
ήταν το έναυσμα για άλλη μια αυταρχική 
πράξη. Εν μέσω ψυχολογικής φόρτισης, 
μετά το πέρας της αντικατοχικής πορείας 

που κύλησε χωρίς παρατράγουδα, ήρθαμε στο οίκημά 
μας να συζητήσουμε για τα τεκταινόμενα. Ενώ είχαμε μεί-
νει μόνο λίγα άτομα στο οίκημα δεχθήκαμε άνανδρη επί-
θεση από 15 κουκουλοφόρους-αντιεξουσιαστές, οι οποί-
οι ξεκίνησαν να ρίχνουν πέτρες στις τζαμαρίες και σε κο-
πέλες που βρίσκονταν έξω από το οίκημα. Εν μέσω συν-
θημάτων επιχείρησαν να μπουν μέσα στο οίκημά μας, 
αλλά ΔΕΝ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ. Μετά από μάχη σώμα με 
σώμα καταφέραμε να ακινητοποιήσουμε έναν εξ αυτών, 
βγάζοντάς του τη κουκούλα και παραδίδοντάς τον στις 
αρχές, οι οποίες καθυστέρησαν 20 λεπτά. Ευτυχώς, για-
τί περί τύχης πρόκειται, εκτός από μικροτραυματισμούς 
δεν θρηνήσαμε θύματα.

Καταδικάζουμε απερίφραστα το γεγονός, όπως και τη 
βία που προκλήθηκε. Ελπίζουμε αυτή η πράξη βίας να 
είναι ο θεμέλιος λίθος μιας διαδικασίας αφύπνισης, που 
θα ταρακουνήσει κάποιους από τις καρέκλες τους και θα 
παρθούν μέτρα, επιτέλους, για την εξάλειψη της ανομίας 
στη πόλη ΜΑΣ.

 Όποιος και να κτυπήσει τον Ελληνισμό, πόσω μάλ-
λον άπατρις, δεν θα λυγίσει. Δεν θα λυγίσουμε, γιατί:

«Η Ρωμιοσύνη εν φυλή συνότζαιρη του κόσμου,
κανένας δεν εβρέθηκεν για να την ι-ξηλείψη,
κανένας, γιατί σιέπει την που τα ‘ψη ο Θεός μου.
Η Ρωμιοσύνη εν να χαθή, όντας ο κόσμος λείψει!»

 Από πότε η αγάπη για την πατρίδα είναι πρόκληση;
Πού πήγαν οι αξίες και τα ιδανικά;
Πρέπει να θρηνήσουμε θύματα για να ξυπνήσετε;

 
Υ.Γ.1: «Αναρχικέ», θα ήθελα πολύ να σε διδάξω Δη-

μοκρατία και αγάπη για τον πλησίον, Έλληνας είμαι, άλ-
λωστε.

Υ.Γ.2: Πολύ ισχνό το χειροκρότημα για να το ακού-
σουμε, εσείς ξέρετε.

Ανακοίνωση της κυπριακής φοιτητικής 
παράταξης, Πρωτοπορίας Πάτρας
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Η 
δεκαετής, πλέον, μνημο-
νιακή περιπέτεια της χώ-
ρας ολοκλήρωσε βίαια 
και καταστροφικά αυτό 
που ξεκίνησαν οι κυβερ-

νήσεις Σημίτη, υποσχόμενες έναν 21ο 
αιώνα ισχυρής Ελλάδας και κοινωνικής 
ευημερίας. Αντ’ αυτών, η παρασιτική εν-
σωμάτωση της Ελλάδας στην παγκοσμι-
οποίηση επιφύλασσε μια βαθιά κατάρ-
ρευση, που δεν είναι μόνον οικονομική, 
ή κοινωνική, αλλά ολική και υπαρξιακού 
χαρακτήρα: Με τη μεταβολή της σε οι-
κονομική αποικία, τις απειλές του νεο-
θωμανισμού, τη δημογραφική και πα-
ραγωγική κατάρρευση, τη φτωχοποίηση 
και περιθωριοποίηση των λαϊκών και 
των μεσαίων στρωμάτων, την πολιτιστι-
κή παρακμή. 

Ή ο ελληνικός λαός θα αντιστρέψει 
αυτούς τους αρνητικούς όρους, ή θα 
αντιμετωπίσει το φάσμα της έκλειψής 
του, «ολοκληρώνοντας» έτσι άδοξα το 
εκκρεμές στοίχημα της ελευθερίας που 
εγκαινιάστηκε 200 χρόνια πριν, με την 
Επανάσταση του 1821. 

Σήμερα η κοινωνία έχει διχαστεί βα-
θύτατα σε δύο μεγάλες κοινωνικές και, 
εν τέλει, πολιτικές, παρατάξεις. Από 
τη μια βρίσκονται οι «παγκοσμιοκρά-
τες», δηλαδή οι οικονομικές, πολιτι-
κές και πνευματικές ελίτ, οι «μποέμ νε-
οαστοί» των μήντια και του θεάματος, 
οι κινητικοί πλούσιοι και προνομιούχοι 
που έχουν συνδέσει τη δική τους ευμά-
ρεια με τον εθνομηδενισμό, δηλαδή την 
παράδοση της χώρας στην παγκοσμιο-
ποίηση και τη συνακόλουθη όξυνση των 
κοινωνικών ανισοτήτων. Με πρωτοπό-
ρο την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, τη 
«σύμμαχό» της επί της ουσίας εθνομη-
δενιστική, νεοφιλελεύθερη συνιστώσα 
της ΝΔ, την ευρωπαϊστική σοσιαλδημο-
κρατία του ΚΙΝ.ΑΛ. και του Ποταμιού και, 
βεβαίως, τη νατοϊκή πτέρυγα της εξω-
κοινοβουλευτικής αριστεράς και τους... 
αντίφα. Αυτό το μπλοκ, παρά τις επί μέ-
ρους διαφορές μεταξύ τους, αποτελεί 
ένα εξουσιαστικό οικοσύστημα που μο-
νοπωλεί όλες τις θέσεις ισχύος, από το 
κοινοβούλιο, τα ΜΜΕ, το κράτος και τα 
υπουργεία, μέχρι το πανεπιστήμιο, πε-
ριθωριοποιώντας οικονομικά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά τη συντριπτική πλειοψη-
φία της ελληνικής κοινωνίας

Από την άλλη βρίσκονται όσοι υπερα-
σπίζονται το ρίζωμα της ελληνικής κοι-
νωνίας, τη συνοχή της κοινότητάς της, 
την αυτοτέλεια του κράτους, την ανά-

κτηση της βιωσιμότητάς της, καθώς και 
τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού 
στο παρόν και το μέλλον – ούτε λίγο 
ούτε πολύ, δηλαδή, όσοι επιθυμούν να 
παραμείνει ενεργός ο ελληνισμός μέσα 
στην Ιστορία και κατά τον αιώνα που έρ-
χεται. Ο πόλος του πατριωτισμού, αν 
και συσπειρώνει κομμάτια πλειοψηφι-
κά της ελληνικής κοινωνίας, τους χαμέ-
νους, και φτωχοποιημένους από την κρί-
ση, αλλά και, ταυτόχρονα, όσους επιμέ-
νουν να βαστούν στα πόδια της την εσω-
τερική, πνευματική και παραγωγική δυ-
ναμική της χώρας, παραμένει αποκλει-
σμένος από το κεντρικό πολιτικό σκηνι-
κό, καθώς και από το πνευματικό και πο-
λιτιστικό κατεστημένο. 

Έτσι, με την εξαίρεση μαζικών αυθόρ-
μητων και ασυντόνιστων ξεσπασμάτων, 
η αγωνία, το ένστικτο αυτοσυντήρησης, 
η αυτοάμυνα της ελληνικής κοινωνίας 
βρίσκει προς το παρόν χώρο να εκφρα-
στεί είτε μειοψηφικά, είτε «πληβειακά», 
μέσω μιας οργής συχνά δίχως ιεραρχη-
μένους στόχους. Γεγονός που επιτρέ-
πει σε λογιών λογιών δυνάμεις τυχοδιω-
κτών και πατριδοκαπήλων να αδράχνουν 
την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν και να 
εκτρέψουν τη γενική δυσαρέσκεια. 

Υπάρχει, δηλαδή, έλλειμμα συσπεί-
ρωσης και μετωπικής έκφρασης του πα-
τριωτικού δημοκρατικού χώρου. Και 
αυτή η αδυναμία συσπείρωσης, ο κατα-

κερματισμός, δεν είναι μόνο ευθύνη των 
«καπετανάτων», αλλά αντικατοπτρίζει 
μια επί της ουσίας έλλειψη ενός οράμα-
τος και ενός κοινού σχεδίου που θα μπο-
ρούσε να ανταποκριθεί στο πατριωτι-
κό αίτημα. Διότι, στο εσωτερικό του δη-
μοκρατικού πατριωτικού χώρου, άλλοι 
προτάσσουν την οικονομική και κοινω-
νική διάσταση και άλλοι την εθνική και 
γεωπολιτική, χωρίς να επιτυγχάνουν την 
αναγκαία σύνθεση ανάμεσα σε αυτές τις 
δύο παραμέτρους.

 Γι' αυτό εξάλλου και κατά την τελευ-
ταία δεκαετία, όπου η κρίση εντάθηκε, 
πήραν προβάδισμα οι δυνάμεις που κα-
πηλεύτηκαν το θυμικό της αγανάκτησης: 
Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝ. ΕΛ. και η Χρυσή Αυγή, 
στα πρώτα χρόνια των μνημονίων, ενώ 
σήμερα, απατεώνες και τυχοδιώκτες που 
θέλουν κι εκείνοι να καβαλήσουν το πα-
νευρωπαϊκό κύμα του δεξιού λαϊκισμού. 

Ωστόσο τα πεπραγμένα της πανθο-
μολογουμένως χειρότερης κυβέρνη-
σης που πέρασε ποτέ από την πρόσφα-
τη ιστορία της χώρας, αποδεικνύουν πε-
ρίτρανα τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
όταν απουσιάζει το όραμα και το πρό-
γραμμα από το λαϊκό σώμα.

Διότι, ο αντίπαλός μας, η παγκοσμι-
οκρατία, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 
και στο γήπεδο της πρακτικής πολιτικής, 
που διαμορφώνει το μέλλον της χώρας. 
Γι’ αυτό και θα πρέπει να απαντήσου-
με στις πραγματικές συλλογικές ανάγκες 
της ελληνικής κοινωνίας. Δηλαδή, στα 
μεγάλα «πώς» που αφορούν στην εθνι-
κή στρατηγική για την υπεράσπιση των 
δικαίων και της ακεραιότητας της χώρας, 
την αποκατάσταση της λαϊκής κυριαρχί-
ας, την κοινωνική δικαιοσύνη και τη δη-
μοκρατία, την ανασυγκρότηση της παρα-
γωγής της, της εκπαίδευσής της, της δη-
μογραφίας, της άμυνάς της, τη διατήρη-
ση της εθνικής συνοχής και του περιβάλ-
λοντος, την αποκατάσταση και την αξιο-
ποίηση του πολιτιστικού της κεφαλαίου.

Το αίτημα για εθνική επιβίωση δεν 
μπορεί να ικανοποιηθεί χωρίς ένα όρα-
μα που να συνθέτει τις αξίες του πατριω-
τισμού, της κοινωνικής δικαιοσύνης, του 

οικολογικού μέτρου, της δημοκρατίας, 
της πολιτιστικής αναγέννησης. 

Εξάλλου σήμερα, σε όλη την Ευρώ-
πη, οι δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης 
έχουν εξαντληθεί και το ζήτημα που τί-
θεται είναι εάν αυτήν τη νέα αντιπαγκο-
σμιοποιητική πλειοψηφία των λαών θα 
την εκφράσουν δυνάμεις αντιδραστικές 
ή δυνάμεις που θα επιχειρούν τη σύν-
θεση πατριωτισμού και δημοκρατίας. 
Πόσω μάλλον στην Ελλάδα, που δεν εί-
ναι μια χώρα της Δυτικής Ευρώπης, αλλά 
μια «χώρα των συνόρων» μεταξύ Ανατο-
λής και Δύσης και απειλείται τόσο η εδα-
φική της ακεραιότητα όσο και η εθνική 
της συνοχή.

Εάν δεν συγκροτηθεί ένας πατριωτι-
κός δημοκρατικός πόλος, ικανός να εκ-
φράσει τις ανάγκες της κοινωνίας για 
έναν εκσυγχρονισμό της χώρας, που να 
πατάει στις δικές μας δυνάμεις και πα-
ραδόσεις, αναπόφευκτα οι κυρίαρχες 
ελίτ θα ολοκληρώσουν το ξεπούλημα της 
πατρίδας και του λαού της οι δε πατρι-
δοκάπηλοι θα συνεχίσουν «να πουλάνε 
πατρίδα» με το αζημίωτο – σύμφωνα την 
εύστοχη έκφραση του Νεοκλή Σαρρή. 

Με βάση αυτό το σκεπτικό πιστεύου-
με πως είναι ανάγκη να ανοίξει ένας δι-
άλογος στα πλαίσια ολόκληρου του πα-
τριωτικού δημοκρατικού χώρου. Και σαν 
ένα βήμα προσκαλούμε όλους να πα-
ρακολουθήσουν και να τοποθετηθούν 
σχετικά, στην ειδική συνεδρία που έχου-
με προβλέψει κατά τη συνδιάσκεψη του 
Κινήματος Άρδην, το Σάββατο στις 8 Δε-
κεμβρίου στην Αθήνα, που αφορά ακρι-
βώς στη διερεύνηση της δυνατότητας 
της διαμόρφωσης ενός κινήματος του 
δημοκρατικού πατριωτισμού που θα πα-
ρεμβαίνει σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, 
ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή 
της χώρας. 

                                                                                                                        ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

Εάν δεν συγκροτηθεί ένας πατριωτικός δημοκρατικός 

πόλος, ικανός να εκφράσει τις ανάγκες της κοινωνίας 

για έναν εκσυγχρονισμό της χώρας, που να πατάει στις 

δικές μας δυνάμεις και παραδόσεις, αναπόφευκτα οι 

κυρίαρχες ελίτ θα ολοκληρώσουν το ξεπούλημα της 

πατρίδας και του λαού της  οι δε πατριδοκάπηλοι θα 

συνεχίσουν «να πουλάνε πατρίδα» με το αζημίωτο – 

σύμφωνα την εύστοχη έκφραση του Νεοκλή Σαρρή...

“ 
τα πεπραγμένα της 

πανθομολογουμένως 

χειρότερης κυβέρνησης 

που πέρασε ποτέ από την 

πρόσφατη ιστορία της 

χώρας, αποδεικνύουν 

περίτρανα τους κινδύνους 

που ελλοχεύουν όταν 

απουσιάζει το όραμα και 

το πρόγραμμα από το 

λαϊκό σώμα.

Κάλεσμα του Κινήματος Άρδην 
Β΄ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του Άρδην - 8 & 9 δεκεμβρίου 2018 

Της Κίνησης Πολιτών Άρδην

ά  δηνρ
κ Ι Ν Η Μ Α
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χουν κορυφωθεί τελευταία οι 
συζητήσεις για τον «χωρισμό» 
Εκκλησίας – Πολιτείας σε συν-
δυασμό με την αναθεώρηση 
του Συντάγματός μας. Είναι δε 

πέρα για πέρα φανερό πώς νοείται, από την 
πλευρά τουλάχιστον, της Πολιτείας. Το σκο-
πούμενο είναι η πλήρης αποσύνδεση της 
Ορθοδοξίας  από το Έθνος, η ιδιωτικοποίηση 
της παραδοσιακής μας Πίστης για τη μεταβο-
λή του Έθνους –και όχι μόνο του Κράτους- σε 
ά-θρησκο και, τελικά, άθεο. Στην παγκοσμιο-
ποίηση, που είναι ο τελικός προορισμός της 
ανθρωπότητας, κατά τους σχεδιασμούς της 
Υπερδύναμης, συμπορεύονται δύο τάσεις: η 
αθεΐα και η πανθρησκεία, που είναι πρακτι-
κή αθεΐα, ως πολυθεΐα. 

Οι σχέσεις όμως Εκκλησίας και Έθνους (συ-
νεπώς και της Πολιτείας) στην ελληνορθόδο-
ξη παράδοση είναι ιστορικά διαμορφωμένες 
και αποτελούν ουσιώδες συστατικό της ταυ-
τότητάς μας. Το σημαντικότερο δε, διακρα-
τούν την ενότητα του Έθνους, κάτι που λει-
τουργεί σωτήρια σε δυσχείμερες περιόδους 
της ιστορίας του. Στην ουσία του Έθνους μας, 
που χαρακτηρίζεται στην παράδοσή μας ως 
Λαός του Θεού και Σώμα Χριστού, ήδη από 
την εποχή Αποστόλων (Πραξ. Κειμ. 2,4 και 6) 
καθιερώθηκαν δύο διακονίες (δεν λέμε εξου-
σίες) σύμφωνα με το δυσυπόστατο του αν-
θρώπου: διακονία του σώματος και διακονία 
της ψυχής, με όλα τα συναφή με τα δύο αυτά 
μεγέθη προβλήματα. 

Παραθέτουμε χαρακτηριστικές στιγμές αυτής 
της πορείας και της αδιατάρακτης ως σήμε-
ρα συνέχειάς της. Αποφασιστική ήταν η πρό-
ταση του Μ. Κωνσταντίνου (4ος αι.) να θεω-
ρείται «επίσκοπος των εκτός». Δηλαδή, σε 
όσα αφορούν στον Λαό του Θεού –το εθνικό 
Σώμα- και βρίσκονται έξω από τα εσωτερικά 
της Εκκλησίας. Έτσι διαμορφώνονται οι σχέ-
σεις Ιερωσύνης και Βασιλείας, και όχι κατά 
την δυτική και μη ορθόδοξη ορολογία: Εκ-
κλησίας και Πολιτείας. Μη λησμονείται ότι ο 
Ρωμαιοκαθολικισμός ή Παπισμός και ο Προ-
τεσταντισμός είναι χριστιανισμός άλλου εί-

δους, σαφώς διακρινόμενος από την αρχαία 
εκκλησιαστική παράδοση, που συνεχίζεται 
στην Ορθοδοξία. 

Υπήρξαν βέβαια και ταλαντεύσεις σ’ αυτήν 
τη σχέση, προκαλούμενες από την ανθρώπι-
νη αδυναμία και την αμαρτία. Γι' αυτό ο με-
γάλος αρχιεπίσκοπος Μεδιολάνων Αμβρόσι-
ος αναγκάζεται να διακηρύξει: IMPERATOR 
EST INTRA ECCLESIAM, NON SUPRA 
ECCLESIAM (Ο αυτοκράτορας, και το κρά-
τος προφανώς, είναι μέσα στην Εκκλησία – 
μέλος της δηλαδή και αυτός– και όχι πάνω 
από την Εκκλησία, δηλ. το Γένος). Ο δε Γρη-
γόριος ο Θεολόγος θα αναγκαστεί να πει  στον 
(αρειανό) αυτοκράτορα Ουάλεντα: «Οίδα ότι 
πρόβατον ει της εμής ποίμνης». Η Πολιτεία 
ποιμαίνει το Γένος στα κοινά και η Ιερωσύνη 
(Εκκλησία) στα πνευματικά. 

Η νομική καταξίωση ήλθε με τους αυτοκρά-
τορες Ιουστινιανό (518-565) και συνεχίσθη-
κε με τους διαδόχους του. Ο Ιω. Τζιμισκής 
(969-976) ορίζει καθαρά ότι έργο της Ιερω-
σύνης είναι η «επιμέλεια ψυχών» και της Βα-
σιλείας (Κράτους) η «επιμέλεια σωμάτων», 
ώστε να διακονείται ολόκληρος ο άνθρωπος, 
ως ψυχοσωματική ενότητα και ολότητα. Από 
δύο «διακονικές εξουσίες» με ρόλους διακρι-
τούς, αλλά συνδεόμενους μεταξύ τους, βάσει 
της αρχής της «συναλληλίας», ομόνοιας δη-
λαδή και συνεργασίας. Σημαντικό δε ότι οι δι-
ακριτοί ρόλοι και η συναλληλία των δύο δια-
κονιών συνεχίσθηκαν και στη δουλεία, μέσα 
στην Εθναρχία. Με κέντρο τον Ναό ως τόπο 
σύναξης των «Προυχόντων – διακόνων» του 
σώματος, Κληρικοί και Προεστοί/Δημογέρο-
ντες διακρατούν τους διακριτούς ρόλους τους, 
με ενοποιητικό μεταξύ τους στοιχείο τη δια-
κονία του Λαού. 

Το ίδιο πνεύμα διαπνέει το Έθνος και μετά 
την Ελληνική Επανάσταση (1821). Κατά 
το Προσωρινό Πολίτευμα της Επιδαύρου 
(1.1.1822) εξακολουθούν να ισχύουν οι Νό-
μοι των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων, κάτι που 
πολέμησε με πάθος ο ευρωπαϊστής Κοραής. 
Με τους Βαυαρούς θα κλονισθεί και εν πολ-
λοίς θα καταργηθεί ο σεβασμός της εθνικής 
μας ταυτότητας, με βάση τα νέα πρότυπα, την 

παπική απολυταρχία και την προτεσταντι-
κή πολιτειοκρατία. Η βούληση του έθνους 
όμως, για τη συνέχιση της ταυτότητάς του, 
φαίνεται στην Ευχή της Ακολουθίας για την 
εγκατάσταση «δημοτικής ή κοινοτικής Αρ-
χής» που είναι κείμενο του 19ου αιώνα. Εκεί 
γίνεται λόγος για «άρχοντες», που μας έδω-
σε ο Θεός «κατά την καρδίαν ημών» (πρβλ. 
Ιερ. 3,15), διότι εμείς τους εκλέγουμε. Τονίζε-
ται όμως για το έργο τους: «Διακονησάτωσαν 
και ου διακονηθήτωσαν». Συνεχίζεται, δηλα-
δή, η συνείδηση ότι το έργο και της Πολιτεί-
ας είναι διακονικό και όχι εξουσιαστικό. Άλ-
λωστε μέχρι σήμερα χρησιμοποιείται ο όρος 
υπουργός, που αυτό ακριβώς σημαίνει: διά-
κονος, υπηρέτης. Η Πενθέκτη Οικουμενική 
Σύνοδος μάλιστα (679) εισήγαγε και τον όρο: 
υπουργία, που είναι έννοια παράλληλη προς 
εκείνη της διακονίας. Διακονία στα πνευματι-
κά, υπουργία στα κοινωνικά. 

Ήδη δε, στο Προσωρινό Πολίτευμα της Επι-
δαύρου, που θα επαναλαμβάνεται και στα 
επόμενα Συντάγματα της Χώρας μας μέ-
χρι σήμερα, γίνεται λόγος για «επικρατού-
σα θρησκεία». Πολλοί όμως αγνοούν, ακό-
μη και πολιτικοί, ότι ο όρος εμφανίζεται το 
1803 στο Σύνταγμα της Επτανήσου Πολιτεί-
ας, του πρώτου δηλαδή Ελληνικού Κράτους 
στη Νεώτερή μας Ιστορία. Σημαίνει δε έκτοτε 
τη «θρησκεία» της πλειοψηφίας. Έχει δε ση-
μασία ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα των μει-
ονοτήτων, που αναγνωρίζονται συνταγματικά 
(άρθρο 13). Ο όρος συνεπώς «επικρατούσα» 
δεν δείχνει κάποια εύνοια προς τη θρησκεία 
της πλειοψηφίας.              

Αλλά και οι σχέσεις «Εκκλησίας-Πολιτεί-
ας» είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες, με 
βάση τον Νόμο 590/1977 ως απόρροια του 
Συντάγματος του 1975. Ο Νόμος αυτός εί-
ναι ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας 
της Ελλάδος. Σύμφωνα δε με το άρθρο 2: «Ἡ 
Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετὰ 
τῆς Πολιτείας, προκειμένου περὶ θεμά-
των κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς τὰ τῆς χρι-
στιανικῆς ἀγωγῆς τῆς νεότητος, τῆς ἐν τῷ 
στρατεύματι θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας, τῆς 
ἐξυψώσεως τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου καὶ τῆς 
οἰκογενείας, τῆς φροντίδος διὰ τὴν περί-

θαλψιν τῶν δεομένων ἐν γένει προστασίας, 
τῆς διαφυλάξεως τῶν ἱερῶν κειμηλίων καὶ 
ἐκκλησιαστικῶν καὶ χριστιανικῶν μνημεί-
ων, τῆς καθιερώσεως νέων Θρησκευτικῶν 
ἑορτῶν, ζητεῖ δὲ τὴν προστασίαν τῆς Πο-
λιτείας ὁσάκις προσβάλλεται ἡ θρησκεία». 
Θα προσθέταμε όμως, εκτός και αν τη θρη-
σκεία μας «προσβάλλει» η ίδια η Πολιτεία. 
Όλα αυτά μέσα στην Ενωμένη Ευρώπη και 
όχι στην πάλαι ποτέ Σοβιετία ή την Αλβανία 
του Χότζα.

Δεν πρέπει όμως να παραθεωρηθεί το γε-
γονός ότι ο «χωρισμός» δεν είναι ανάγκη να 
εκφρασθεί ως τέλεια διακοπή των σχέσεων 
και φανερή σύγκρουση Εκκλησίας-Πολιτεί-
ας. Κάτι τέτοιο δεν θα συνέφερε πρώτα την 
ίδια τη Πολιτεία. Ο χωρισμός με την έννοια 
της «ουδετερότητας» μπορεί κάλλιστα να λει-
τουργήσει ως αυξημένη πολιτειοκρατική πίε-
ση πάνω στην Εκκλησία για την πλήρη εξου-
θένωσή της. Μία εκκλησιαστική διοίκηση, 
συνεπώς, που παραδίδει τον εκκλησιαστι-
κό χώρο στην οποιαδήποτε Πολιτεία, εγκλη-
ματεί κατά της Εκκλησίας, αλλά και κατά του 
Έθνους, κακά τα ψέματα. 

Η Ορθοδοξία είναι το «κινδυνευόμενον και 
προκείμενον», και αυτή ενοχλεί τους «προ-
στάτες» μας. Διότι η Ορθοδοξία μάς διαφορο-
ποιεί πλήρως από την άλλη Ευρώπη. Η εξου-
θένωση της Ορθοδοξίας με τη διάλυση της 
Εκκλησίας εξυπηρετεί αυτόν τον στόχο. Και 
λυπούμαι, διότι η Διοίκηση της Εκκλησίας 
μας δεν μπορεί ή δεν θέλει να το κατανοήσει, 
λόγω των εξαρτήσεών της και της εθελοδου-
λείας της. Στην περίπτωση όμως αυτή πρό-
κειται για έγκλημα εσχάτης προδοσίας κατά 
της Πίστεως και της αποστολικοπατερικής 
παράδοσής μας. Ό,τι δεν πέτυχαν μέχρι σή-
μερα οι διώκτες και πολέμιοι της Ορθοδοξίας 
το πραγματοποιεί ένα μέρος της Διοικούσας 
Εκκλησίας μέσα σε χαμόγελα και φιλοφρο-
νήσεις. Ας μη λησμονείται όμως ότι «Θεός 
ου μυκτηρίζεται» (Γαλ.6,7), αλλά ούτε και ο 
λαός Του, όταν φυσικά κατανοήσει τί τεκταί-
νεται εις βάρος, όχι μόνον του κλήρου, αλλά 
και του έθνους. 

Εκκλησία και Πολιτεία

Του π. Γεωργίου Μεταλληνού 
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ελλαδικός αντικλη-
ρικαλισμός, μετα-
πρατικός, παρασι-
τικός, αντανάκλα-
ση μιας εκ δυσμών 

πνευματικής αποικιοκρατίας, δεν 
είναι σε θέση να κατανοήσει τη βα-
σική απόκλιση της ελληνικής από 
τη δυτικοευρωπαϊκή εμπειρία.   

Η εκκοσμίκευση στη Δυτι-
κή Ευρώπη, και κύρια στη Γαλλία, 
αποτέλεσε αναγκαία και απαραίτη-
τη προϋπόθεση στην εξέλιξη της 
ολοκλήρωσης του έθνους-κράτους, 
κι αυτό γιατί το τελευταίο έπρεπε να 
έρθει σε αντιπαράθεση με τη ρω-
μαιοκαθολική εξουσία, ταυτόχρονα 
πνευματική και κοσμική, που δι-
εκδικούσε για λογαριασμό της μια 
υπερεθνική μορφή πολιτικής ορ-
γάνωσης στα πρότυπα του καισα-
ροπαπισμού. Μια εξουσία, μάλιστα, 
αυστηρά ιεραρχική, με παράδοση 
στην υπερσυγκέντρωση των εξου-
σιών –αν θυμηθούμε την ύπαρξη 
και τη λειτουργία της Ιεράς Eξέτα-
σης– με έντονα φεουδαλικά χαρα-
κτηριστικά, καθώς τα μοναστήρια 
λειτουργούσαν ταυτόχρονα και ως 
διαχειριστές μεγάλων αγροτικών 
εκτάσεων που απομυζούσαν τους 
αγροτικούς πληθυσμούς. 

Αυτό το ιστορικό υπόβαθρο του 
ζητήματος εξηγεί τόσο την πατριω-
τική βάση του αντικληρικαλιστικού 
ρεύματος, με την έννοια ότι η δημο-
κρατική ολοκλήρωση του έθνους 
σε χώρες όπως η Γαλλία ή η Ισπα-
νία σκόνταφτε μπροστά στην εξου-
σία που είχε συσσωρεύσει η καθο-
λική Εκκλησία, και ταυτόχρονα την 
εμπλοκή του εκκλησιαστικού με το 
κοινωνικό ζήτημα, που τέθηκε τόσο 
έντονα, για παράδειγμα, στον ισπα-
νικό εμφύλιο από την παράταξη 
των Δημοκρατικών.

Καθώς η νεώτερη εποχή βρί-
σκει τον ελληνικό κόσμο υπόδου-
λο στην οθωμανική Ανατολή, η ελ-
ληνική απόπειρα εθνικής ολοκλή-
ρωσης θα πάρει διαφορετικές κα-
τευθύνσεις: Ο οθωμανικός ζυγός 
είναι ταυτοχρόνως φορέας πολι-
τικής, οικονομικής και πολιτισμι-
κής καταπίεσης, και άρα η χειρα-
φέτηση του έθνους λογίζεται και ως 
απελευθέρωση της θρησκευτικής 
του ζωής. Εξ ου και η έμφαση που 
έδιναν τα Συντάγματα του Αγώνα, 
αλλά και ο λόγος των επαναστατη-
μένων Ελλήνων σε δημοκρατία και 
κράτος «χριστιανικό» – σε αντιδι-
αστολή με τον αλλόθρησκο δυνά-

στη. Και γι' αυτό, μέχρι και το... ξέ-
σπασμα του εμφυλίου το '44-'49, η 
«εκκοσμίκευση» στην Ελλάδα δεν 
θα φέρει αντικληρικαλιστές, αλλά 
τους... νεομάρτυρες στην οθωμα-
νοκρατία και τους κληρικούς που 
υπήρξαν φορείς φωτισμού του Γέ-
νους κατά την προπαρασκευή του 
Αγώνα, εκείνους που συμμετείχαν 
στην Επανάσταση, στον Μακεδο-
νικό Αγώνα, την Εθνική Αντίσταση 
(ακόμα και με το ΕΑΜ και τους μη-
τροπολίτες του, ή τον πατέρα-Ανυ-
πόμονο του Άρη Βελουχιώτη), και 
το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 
της Κύπρου (πράγμα που εξάλ-
λου θα συμβεί σ' ένα βαθμό και με 
άλλες χώρες που είχαν παρόμοι-
ες αντιστασιακές ιστορικές εμπει-
ρίες, όπως είναι η Ιρλανδία). Αντι-
κληρικαλιστική, επίσης, δεν θα εί-
ναι ούτε η νεώτερη ελληνική τέ-
χνη, από εκείνην της Γενιάς του '30 
μέχρι την «πολιτιστική επανάστα-
ση» του '60», καθώς τις περισσότε-
ρες φορές συνδιαλέγεται με το θρη-
σκευτικό αίσθημα «εκκοσμικεύο-
ντάς» το (πράγμα που φαίνεται ακό-
μα και όταν συζητάμε για τον Επι-
τάφιο του Γιάννη Ρίτσου, με όλη τη 
σημασία που είχε αυτός για τη φα-
ντασιακή θέσμιση της ίδιας της αρι-
στεράς). 

Η παράδοση αυτή, για να επι-
στρέψουμε στο παρόν, έχει κληρο-
δοτήσει ιδιαίτερες πτυχές στις σχέ-
σεις εκκλησίας-κράτους-κοινωνίας 
στην Ελλάδα: Οι εκκλησιαστικοί θε-
σμοί, ιδίως στις χαμηλότερες βαθμί-
δες τους είναι εξαιρετικά «κοινωνι-
κοποιημένοι», και η λειτουργία της 
Εκκλησίας γίνεται ιδιαιτέρως αι-
σθητή στις λαϊκές γειτονιές, καθώς 
πολλές φορές λειτουργούν σαν πο-
λυδύναμα κέντρα κοινωνικής υπο-
στήριξης προσφέροντας τροφή 
στους μη έχοντες, συμβουλευτική 
υποστήριξη στις οικογένειες, κοι-
νωνικά φροντιστήρια, ψυχολογική 
υποστήριξη. Άραγε έχει ποτέ απο-
τιμηθεί αυτό το «κοινωνικό κεφά-
λαιο» σε σχέση, λογουχάρη, με τη 
μισθοδοσία των κληρικών; Όχι, φυ-
σικά, γιατί, αν συνεκτιμούνταν, δεν 
θα ήταν τόσο διάχυτη στους οπα-
δούς της κυβέρνησης και γενικώς 
στους ανήκοντες το αντικληρικαλι-

στικό ρεύμα η άποψη πως «το κρά-
τος πετάει λεφτά γιατί πληρώνει πα-
πάδες». Ενώ η συσχέτιση της θρη-
σκευτικής ζωής με την αναβάθμιση 
της αλληλεγγύης, της αμοιβαιότη-
τας, και την ανάπτυξη θεσμών πολ-
λαπλής κοινωνικής υποστήριξης 
δεν είναι μια πρακτική που απαντά-
ται στο... Ιράν, ή σε κάποιο άλλο θε-
οκρατικό κράτος, αλλά στις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες της Αμερικής, όπου 
διδάσκεται στα πανεπιστήμια Κοι-
νωνιολογίας και Κοινωνικής Πολι-
τικής, ή εφαρμόζεται κατά την έρευ-
να για τον σχεδιασμό και την κατάρ-
τιση της τελευταίας.    

Την ίδια στιγμή, η ίδια ιδιάζου-
σα πραγματικότητα της χώρας δίνει 
ιδιαίτερο περιεχόμενο στον όρο του 
«ουδετερόθρησκου κράτους», ολό-
τελα διακριτό από εκείνον της γαλ-
λικής laicité. Στην Ελλάδα, την ίδια 
στιγμή που ζητείται από το κράτος 
να αποψιλωθεί από τις άμεσες ανα-
φορές της πολιτιστικής του ταυτότη-
τας, του ζητείται επίσης, στο πλαίσιο 
της πολυπολιτισμικότητας και της 
μεταναστευτικής πολιτικής, να φρο-
ντίσει για τη θρησκευτική ζωή των 
πληθυσμών που προέρχονται και 
εγκαθίστανται στη χώρα μας από 
τον μουσουλμανικό κόσμο. Έτσι, για 
λόγους γεωπολιτικούς και πολιτι-
σμικούς, το «ουδετερόθρησκο κρά-
τος» στην Ελλάδα δεν φανερώνεται 
με τη μορφή της αποθρησκειοποί-
ησης, αλλά με εκείνην της υποχώ-
ρησης της κυρίαρχης θρησκευτι-
κότητας, έναντι μιας νέας που έρχε-
ται να εξαπλωθεί στη χώρα ως έκ-
φραση της δημογραφικής και της 
γεωπολιτικής πίεσης που εκδηλώ-
νεται οργανωμένα και κατευθυνό-

μενα εξ Ανατολών. 
Βρισκόμαστε μπροστά στο εξής 

παράδοξο, ωστόσο ολότελα πραγ-
ματικό φαινόμενο, όπου κάθε μορ-
φή ριζικής αποθρησκειοποίησης 
του κράτους εκδηλώνεται ως γενι-
κή υποχώρηση από τα κεκτημένα 
της ελευθερίας που κέρδισε ο ελ-
ληνικός λαός το 1821. Είτε μιλά-
με για το δικαίωμα του ελληνικού 
λαού σ' ένα κράτος ελληνικό, που 
'ναι λυδία λίθος της λαϊκής κυριαρ-
χίας (και συνάμα το κυριότερο πρό-
βλημα που απέτρεψε τον ουσιαστι-
κό εκσυγχρονισμό του από τη βαυ-
αροκρατία μέχρι σήμερα). είτε μι-
λάμε για τη δυνατότητα του ελλη-
νικού κόσμου να εκφράσει την πο-
λιτιστική του ακεραιότητα απένα-
ντι στην αποικιοκρατική Δύση και 
την επεκτατική Ανατολή. Κι αυτό 
γιατί, όπως είπαμε, η Ορθοδοξία, 
στο πλαίσιο της δικής μας εθνικής 
ύπαρξης, διατηρεί για λόγους ιστο-
ρικούς και πολιτισμικούς (που σε 
τελευταία ανάλυση λίγο έχουν να 
κάνουν με τον βαθμό που θρησκεύ-
εται κανείς ή όχι), ιδιάζουσα θέση.   

Αυτός είναι και ο λόγος που οι 
σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας 
στην Ελλάδα, και η εκάστοτε από-
πειρα αναθεώρησής τους, γεννού-
σε πάντοτε μια ευρεία αντιπαρά-
θεση που ενέπλεκε όλες αυτές τις 
παραμέτρους, που 'ναι ταυτόχρο-
να πολιτικές, πολιτισμικές, ιστορι-
κές, κοινωνικές – εν τέλει υπαρξι-
ακές. Με τον τρόπο που επιδιώκε-
ται δε, σήμερα, αφορά περισσότερο 
την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην 
παγκοσμιοποίηση, δηλαδή το πώς 
το κράτος, από ένα έστω και τύποις 
εθνικό κράτος λαϊκής κυριαρχίας, 

θα καταστεί απλώς ιμάντας μεταβί-
βασης εντολών που εκπορεύονται 
από υπερεθνικές πλέον εξουσίες. 
και το πώς, από τον ίδιο τον πολι-
τισμικά αποψιλωμένο χαρακτήρα 
του, θα υλοποιήσει μια κοινωνι-
κή μηχανική για την μεταβολή της 
ταυτότητας του ελληνικού λαού. 

Όλα αυτά, βέβαια, δεν σημαί-
νουν πως η εκκοσμίκευση δεν έχει 
νόημα στην Ελλάδα, ή πως οι εκ-
κλησιαστικοί θεσμοί δεν χρήζουν... 
εξυγίανσης (διαπίστωση η οποία 
από την ίδια την αντίφαση που φέ-
ρει δείχνει την κρίση ταυτότητας 
που αγγίζει και την ίδια την Εκκλη-
σία). Σημαίνει όμως, σε ό,τι αφορά 
στην εκκοσμίκευση, ότι υπάρχει 
μια εναλλακτική, μη αντικληρικα-
λιστική εκδοχή της, στα χνάρια του 
Σεφέρη, του Εγγονόπουλου ή του 
Ρίτσου. Και σημαίνει, ότι οι σχέσεις 
Πολιτείας και Εκκλησίας ζητούν 
μια «λογιστική», «διοικητική» απο-
κατάσταση, η οποία να είναι όμως 
ουσιαστική, παράδειγμα, για τα ζη-
τήματα που αφορούν στην εκκλη-
σιαστική περιουσία. 

Και όχι προσχηματική, που έχει 
ως πραγματικό στόχο την «αξιο-
ποίησή» της «μνημονιοτρόπως» 
και «ταϊπεδοτρόπως», όπως σχε-
διάζει η παρούσα κυβέρνηση από 
κοινού με την ηγεσία της Εκκλησί-
ας, θέλοντας μάλιστα να της δώσει, 
σε αντάλλαγμα που μπήκε «συνέ-
ταιρος», συγκεντρωτικές εξουσίες 
παπικού τύπου που μέχρι σήμε-
ρα δεν είχε, όπως, λογουχάρη, τη 
δυνατότητα να ελέγχει ασφυκτικά 
τι λέει και τι δεν λέει ο κάθε παπάς 
στο ποίμνιό του, αφού πλέον θα έχει 
καταστεί και «εργοδότης»...  

η συζήτηση για τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας στην Ελλάδα ηγεμονεύεται από έναν ιδεοληπτικό 

αντικληρικαλισμό που αντιμετωπίζει το «ουδετερόθρησκο κράτος» με μεταφυσικούς όρους, σαν να είναι πρότυπο 

μιας νεωτερικής θρησκείας. Ως αποτέλεσμα, ότι το ζήτημα τίθεται όχι μόνο «ανιστορικά», αλλά «αντιιστορικά», 

πράγμα που με τη σειρά του προκαλεί πολλαπλές αστοχίες και στην προσέγγιση του ζητήματος σε ό,τι αφορά στο 

παρόν του, τις ιδιαιτερότητες που αυτό έχει, τις πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που φέρει εντός του. 

        ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Μερικά σημεία για τις σχέσεις 
κράτους, εκκλησίας και κοινωνίας
Του Γιώργου Ρακκά
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Από τις 11 Νοεμβρίου, το αμερι-
κανικό γεωτρύπανο Stena Icemax 
βρίσκεται στη θέση «Δελφίνι» 
του οικοπέδου 12 της κυπρια-
κής ΑΟΖ, όπου αναμένεται να δι-
ενεργήσει δύο ερευνητικές γεω-
τρήσεις για λογαριασμό της κοι-
νοπραξίας Exxon Mobil-Qatar 
Petroleum, οι οποίες θα διαρκέ-
σουν έως το τέλος Ιανουαρίου. 
Η έρευνα αυτή είναι πολλά υπο-
σχόμενη, καθώς θα λάβει χώρα 
πλησίως και στον ίδιο γεωλογι-
κό σχηματισμό του γιγάντιου αι-
γυπτιακού κοιτάσματος «Ζορ», 
των 900 δισεκατομμυρίων κυβι-
κών μέτρων. 

Α 
υτές είναι οι δύο τε-
λευταίες έρευνες 
από τις συνολικά τέσ-
σερις που είχαν ανα-
κοινωθεί για την κυ-

πριακή ΑΟΖ το 2018, στα πλαίσια 
του τρίτου γύρου αδειοδοτήσεων. 
Όπως γνωρίζουν οι περισσότεροι, 
η έρευνα για λογαριασμό της ιτα-
λικής ENI στο τεμάχιο 3, τον πε-
ρασμένο Φεβρουάριο, δεν διεξή-
χθη ποτέ, καθώς παρεμποδίστη-
κε από το τουρκικό πολεμικό ναυ-
τικό, που προέβη σε μία επίδει-
ξη ισχύος δίχως προηγούμενο και 
χωρίς την ανάλογη αντιμετώπιση 
από την ελληνική πλευρά.

Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν συνέ-
βη στην περίπτωση του τεμαχί-
ου 6 και, καθώς φαίνεται, δεν θα 
συμβεί ούτε στην περίπτωση του 
τεμαχίου 12, στο οποίο οι δρα-
στηριότητες παρακολουθούνται 
στενά από το αμερικανικό ναυτι-
κό. Με μια ματιά στον χάρτη, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι, στην 
πραγματικότητα, παρά τις επιθε-
τικές εξαγγελίες της Άγκυρας, το 
τουρκικό πολεμικό ναυτικό δεν 
έχει επιδείξει μέχρι στιγμής δυνα-
τότητα προβολής μακριά από τις 
ακτές των κατεχομένων. Τα συμ-
φέροντα των ΗΠΑ, φυσικά, αποτε-
λούν ανασταλτικό παράγοντα στις 
διαθέσεις της Τουρκίας στη συγκε-
κριμένη περιοχή, αλλά ακόμα και 
στην περίπτωση του τεμαχίου 6 – 
όπου η έρευνα έγινε για λογαρια-
σμό ιταλογαλλικών συμφερόντων 
– οι τουρκικές δυνάμεις δεν επι-
χείρησαν να εμποδίσουν τη δια-
δικασία.

Η κατάσταση αυτή όμως ενδέ-
χεται να αλλάξει ραγδαία το επό-

μενο διάστημα. Από το 2012, εκτι-
μάται ότι η Τουρκία έχει επενδύ-
σει περισσότερα από 500 εκατ. 
δολάρια στην υπεράκτια εξόρυ-
ξη υδρογονανθράκων. Το γεωτρύ-
πανο Deep Sea Metro II, η αγορά 
του οποίου κόστισε τουλάχιστον 
260 εκατ. δολ., θεωρείται τεχνο-
λογικά ό,τι καλύτερο υπάρχει πα-
γκοσμίως. Το σκάφος αυτό ξεκίνη-
σε τη δραστηριότητά του πρώτη 
φορά εντός τουρκικής υφαλοκρη-
πίδας, τον περασμένο Οκτώβριο, 
δίχως να προσβάλλει τα ελληνι-
κά δικαιώματα, πράξη που συνο-
δεύτηκε όμως με μία σειρά απει-
λητικών δηλώσεων από Τούρκους 
αξιωματούχους, όσον αφορά τα 
μελλοντικά σχέδια εξορύξεων της 
Τουρκίας στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η 
αποφασιστικότητα του τουρκι-
κού επεκτατισμού στην Ανατολι-
κή Μεσόγειο, εκτός από την ανα-
βολή της έρευνας στο οικόπεδο 
3, ενδέχεται να έχει επιφέρει ήδη 
έναν επιπλέον αρνητικό αντίκτυ-
πο: Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαι-
νε μέχρι πρότινος, το 2018 η κυ-
πριακή κυβέρνηση δεν ανακοίνω-
σε με σαφήνεια τα αποτελέσματα 
των ερευνών στο τεμάχιο 6. Παρά 
τις εικασίες των μέσων ενημέρω-
σης περί «μικρού Ζορ» και παρά 

τις δηλώσεις του υπουργού Ενέρ-
γειας Γιώργου Λακκοτρύπη περί 
«εξαιρετικά ενθαρρυντικών» απο-
τελεσμάτων, έντεκα μήνες αργό-
τερα δεν έχει δημοσιευθεί καμία 
ποσοτική εκτίμηση. Να θυμίσου-
με ότι, το 2011, τα θετικά αποτε-
λέσματα όσον αφορά τη τοποθε-
σία «Αφροδίτη» (οικ. 12), είχαν 
ανακοινωθεί στις 28 Δεκεμβρίου, 
δηλαδή μόλις τρεις μήνες μετά το 
πέρας της ερευνητικής γεώτρη-
σης.

Εκτός από τεχνικούς παράγο-
ντες, η ασάφεια αυτή όσον αφο-
ρά τα αποθέματα του οικοπέδου 
6 είναι πιθανό να οφείλεται στον 
φόβο της τουρκικής αντίδρασης 
(αν έχουμε να κάνουμε πράγμα-
τι με αποθέματα της τάξεως του 
35% του κοιτάσματος Ζορ, όπως 
κυκλοφόρησε στα μέσα ενημέ-
ρωσης). Ακόμα όμως και αν δεν 
είναι τα αποτελέσματα τόσο εν-
θαρρυντικά, το δίδαγμα του 2018, 
που φαίνεται να έχει κατανοήσει 
η κυπριακή κυβέρνηση, είναι ότι, 
προκειμένου να προχωρήσει την 
ερευνητική διαδικασία, πρέπει να 
συντηρήσει το ενδιαφέρον μεγά-
λων ξένων παραγόντων και ειδι-
κότερα των ΗΠΑ, καθώς φαίνεται 
να έχει αποδεχτεί την αδυναμία 
της να αντιμετωπίσει τις τουρκι-
κές παρεμβολές.     

Κατά πάσα πιθανότητα, τα 
αποτελέσματα των τρεχουσών γε-
ωτρήσεων θα αργήσουν να ανα-
κοινωθούν. Οι ανακοινώσεις αυ-
τές, όπως και η περαιτέρω εκμε-
τάλλευση των όποιων ποσοτήτων 
υδρογονανθράκων στην κυπρια-
κή ΑΟΖ, εξαρτώνται πλέον άμεσα 
από τη στρατιωτική διασφάλιση 
των δικαιωμάτων της Κύπρου που 
επαφίεται εξ ολοκλήρου σε ξένους 
παράγοντες, προπαντός τους Αμε-
ρικανούς, με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται στο πεδίο της διπλωματίας.     

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Τα 12 οικόπεδα της κυπριακής ΑΟΖ
Οι γεωτρήσεις της Κύπρου και η κλιμάκωση του τουρκικού επεκτατισμού

Του Δημήτρη Παπαμιχαήλ

“ 
Η κυπριακή κυβέρνη-
ση πρέπει να συντηρή-
σει το ενδιαφέρον με-
γάλων ξένων παρα-
γόντων και ειδικότερα 
των ΗΠΑ, καθώς φαί-
νεται να έχει αποδεχτεί 
την αδυναμία της να 
αντιμετωπίσει τις τουρ-
κικές παρεμβολές.     

Σ 

τη φιλόξενη αί-
θουσα «Ρήγας 
Β ε λ ε σ τ ι ν λ ή ς » 
πραγματοποιή-
θηκε την Τετάρ-

τη, 14 Νοεμβρίου 2018, μια 
ακόμη, άκρως ενδιαφέρουσα, 
εκδήλωση του κινήματος «ΑΡ-
ΔΗΝ». Αυτή τη φορά αναφο-
ρικά με τις διαχρονικές σχέσεις 
Έθνους, Κράτους και Εκκλησί-
ας, αλλά και για το τι κρύβεται 
πίσω από την πρόσφατη αναγ-
γελία του «χωρισμού» τους – σε 
συνδυασμό με την επιχειρού-
μενη συνταγματική αναθεώρη-
ση. Στο πάνελ ήταν εξαιρετικοί 
ομιλητές από τον χώρο της Εκ-
κλησίας, της νομικής επιστή-
μης, του πανεπιστημίου και της 
δημοσιογραφίας: Παναγιώ-
της Καρκατσούλης, καθ. της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Δι-
οίκησης, π. Γεώργιος Μεταλ-
ληνός, ομότιμος καθ. θεολογί-
ας, Γιώργος Παπαθανασό-
πουλος, δημοσιογράφος, πρω-
τοπρεσβύτερος Χρήστος Χρι-
στοδούλου, μέλος ΙΣΚΕ (Ιε-
ρός Σύνδεσμος Κληρικών Ελ-
λάδος) και συντονιστής ο Γιώρ-
γος Καραμπελιάς, ενώ ακο-
λούθησε γόνιμος και ζωντανός 
διάλογος. Μερικές από τις επι-
σημάνσεις των ομιλητών:

• Πίσω από τα χαμόγελα 
και τις φιλοφρονήσεις της πολι-
τικής και εκκλησιαστικής ηγε-
σίας («το νερό που μπήκε στο 
αυλάκι») επιχειρούνται:

α) η πλήρης αποσύνδε-
ση της ιστορικά διαμορφωμέ-
νης σχέσης Ορθοδοξίας και Ελ-
ληνικού Έθνους και μεταμόρ-
φωση του τελευταίου σε έναν 
άθρησκο πληθυσμό ενός χώ-
ρου – στο πλαίσιο της πανθρη-
σκείας / πολυθεΐας, που επιδι-
ώκουν οι θιασώτες της παγκο-

σμιοποίησης, όπως τόνισε ο π. 
Γ. Μεταλληνός. Πρόκειται για 
έγκλημα κατά της Εκκλησίας, 
του Έθνους, της Πίστης και της 
Παράδοσης.

β) η «εξουθένωση του ρά-
σου», αλλά και το κλείδωμα του 
κυβερνητικού αφηγήματος για 
τουλάχιστον 10.000 κενές θέ-
σεις στο δημόσιο, κάτι που μοιά-
ζει με προμελετημένο σχέδιο. 
γ) η δημιουργία «ουδετερό-
θρησκου» κράτους με μεταφυ-
σικούς όρους από έναν ελλαδι-
κό (δεξιό και αριστερό) αντικλη-
ρικαλισμό που είναι μεταπρατι-
κός και παρασιτικός, εμπνευ-
σμένος από τη δυτική πνευμα-
τική αποικιοκρατία.

• Πρόκειται για ασέβεια 
κατά του ελληνικού Συντάγμα-
τος και για καταστρατήγηση του 
ισχύοντος Νόμου 590/1977, 
που, ως καταστατικός χάρτης 
της Εκκλησίας, καθορίζει, «εν 
συναλληλία» και συμπόρευ-
ση Κράτους και Εκκλησίας – 
και υπέρ του ελληνικού λαού 
– θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
(παιδεία, εμψύχωση στρατού, 
γάμοι κ.λπ.) και επισημαίνει την 
προστασία της Εκκλησίας από 
το Κράτος.

• Η Ορθοδοξία ενοχλεί 
πολλούς ξένους, διότι διαφο-
ροποιεί τους Έλληνες από την 
υπόλοιπη Ευρώπη, γι’ αυτό και 
γίνεται στόχος. Πουθενά αλλού 
δεν υπάρχει τέτοια ιστορική 
ταύτιση Εκκλησίας και Έθνους 
όσο στην Ελλάδα (π.χ. ο εξι-
σλαμισμός ισοδυναμούσε με 
εκτουρκισμό).

• Σε αυτήν την ψευτοσυζή-
τηση-έκτρωμα Τσίπρα – Ιερώ-
νυμου, η Εκκλησία αμφισβη-
τείται ευθέως ως υφιστάμενο 
ΝΠΔΔ, και, λόγω της επισφα-
λούς κρατικής επιχορήγησης/

Εκδήλωση του Άρδην 
για τις σχέσεις Έθνους, 
Κράτους και Εκκλησίας
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Σ 
την ταινία made in 
Greece, του Χάρρυ 
Κλύνν, ένας τρόφι-
μος ασύλου βγαίνει 
από το ίδρυμα μετά 

από είκοσι χρόνια εγκλεισμού και 
περιφέρεται σε έναν τόπο που 
δεν του θυμίζει αυτόν που άφη-
σε πριν την απομόνωση. Κι αν εί-
κοσι χρόνια είναι πολλά, στην πε-
ρίπτωσή μας και στην εποχή μας, 
μόλις τέσσερα φτάνουν να εί-
ναι αρκετά. Ακριβώς τόσα χρό-
νια πριν ήταν, όταν πολλοί Έλλη-
νες είχαν σχεδόν πεισθεί ότι τα 
προβλήματά τους θα λύνονταν 
με έναν νόμο και ένα άρθρο, ότι 
θα συμμετείχαν σε μια συναυλία, 
όπου χορεύτριες θα ήταν οι αγο-
ρές και πως το πέρασμα σε μια 
ιδανική καθημερινότητα δεν θα 
απαιτούσε καθόλου μόχθο και 
κόπο, αλλά θα μπορούσε να έρ-
θει εύκολα και ακούραστα, ακρι-
βώς όπως ήταν ο μέχρι πρότινος 
επίπλαστος βίος μας.

Ωστόσο, σε αυτά τα τέσσερα 
χρόνια βιώνουμε καταστάσεις 
πρωτόγνωρες και μη ευχάριστες:

Το κέντρο της Αθήνας έχει 
μετατραπεί σε μεσογειακή Κα-
μπούλ, με την κοινωνική συνο-
χή να κάνει φτερά, την ώρα που, 
στα νησιά, τα κέντρα φιλοξενίας 
μυρίζουν Μεσαίωνα. Η εισροή 
των μεταναστών δεν έχει φορέα 
διαχείρισης το ελληνικό κράτος, 
αλλά διάφορες έξωθεν χρηματο-
δοτούμενες οργανώσεις, με ιδιο-
κτήτη είτε πολυεθνικά κεφάλαια 
είτε ξένα κράτη.

Οι πλειστηριασμοί πρώτης 
κατοικίας είναι γεγονός.

Οι κατασχέσεις τραπεζικών 
λογαριασμών είναι επίσης γεγο-
νός.

Σε μια πατρίδα που η ενότη-
τα και η συνοχή θα πρέπει να εί-
ναι το ζητούμενο, τα άκρα έχουν 
ενισχυθεί και κάθε μικρό ή μεγά-
λο γεγονός αποτελεί αφορμή για 
ιδεολογικό εμφύλιο. 

Ενώ προαναγγέλλεται πανη-
γυρικά η αύξηση των αμερικα-
νικών βάσεων στη χώρα, ο Αμε-
ρικανός πρέσβης έχει την άνεση 
παρέμβασης στα εγχώρια πράγ-
ματα και διευρυμένες πραγματι-
κές εξουσίες που δεν είχε ούτε ο 
αντίστοιχος συνάδελφός του επί 
της επταετούς στρατιωτικής δι-
κτατορίας.

Άστεγοι και επαίτες δεν υπάρ-
χουν μόνο στο κέντρο της πρω-
τεύουσας, αλλά σε πολλές πλέον 
συνοικίες της ευρύτερης μητρο-
πολιτικής περιοχής των Αθηνών.

Η γη αγοράζεται φτηνά, νοι-
κιάζεται πανάκριβα, ενώ η έξωση 
των ενοικιαστών είναι πολύ πιο 
εύκολη.

Αυξήθηκε ο αριθμός των συ-
μπολιτών μας που πιστεύουν 
πως η γη είναι επίπεδη, ότι οι Έλ-
ληνες καταγόμαστε από τον Σεί-
ριο και ότι είμαστε βιολογικά 
ανώτερη φυλή. Αντίστοιχα, πλη-
θαίνουν όσοι θεωρούν ότι υπάρ-
χει μια υποχθόνια συνεργασία 
μεταξύ «νοικοκυραίων Ελληνα-
ράδων» από τη μία και ενός κυ-
κλώματος αστυνομικών, εισαγγε-
λέων και ιατροδικαστών από την 
άλλη, με σκοπό να επιτίθενται 
και να βλάπτουν γενικά μειονό-
τητες, όπως ομοφυλόφιλους, με-
τανάστες, Ρομά, κ.α.

Την ώρα που έχουν ξεπουλη-
θεί βασικές υποδομές της χώρας 
–λιμάνια, αεροδρόμια, σιδηρό-
δρομοι, ακόμα και αρχαιολογι-
κοί χώροι– χωρίς σοβαρές αντι-
δράσεις, οι πολίτες όλο και πε-
ρισσότερο βαδίζουν με το κεφάλι 
σκυμμένο στα κινητά. Με ταπει-
νότητα.

Η ανεργία δεν μαστίζει πλέον 
τους δημοσιογράφους του αστυ-
νομικού ρεπορτάζ, αφού οι δολο-
φονίες είναι καθημερινό φαινό-
μενο.

Κάποιες περιοχές (όπως τα 
Εξάρχεια) λειτουργούν με ένα 
ιδιότυπο καθεστώς φασιστικής 
βίας, όπου υπάρχουν φορές που 
οι κάτοικοι δεν μπορούν να προ-
σεγγίσουν το σπίτι τους.

Τα αντικαταθλιπτικά  και τα 
ηρεμιστικά φάρμακα υπάρχουν 
σε κάθε σπίτι, σε κάθε οικογέ-
νεια, κάτι σαν την ασπιρίνη, το 
ντεπόν.

Η περιβαλλοντική υποβάθμι-
ση έχει βαρέσει κόκκινο, με νε-
κρούς από φωτιές, πλημμύρες 
και με αμέτρητα.. κουνούπια, μια 
που λεφτά για αεροψεκασμούς 
δεν υπάρχουν, προορίζονται για 
μισθούς μετακλητών υπαλλήλων. 

Η κάποτε ποιοτική ΕΡΤ έχει 
ξεπέσει στα επίπεδα των ιδιωτι-
κών καναλιών, όχι των πρώτων 
σε θεαματικότητα, αλλά αυτών 
που παρακολουθούνται αποκλει-
στικά από ανεγκέφαλους και ιδε-
οληπτικούς. Κρατική τρας τιβί.

Μαθητές αποβάλλονται επει-
δή τραγουδούν το Μακεδονία 
ξακουστή σε παρέλαση, ενώ δεν 
έχουν καμιά αρνητική συνέπεια 
άλλοι, που χοροπηδάνε πάνω 
στο γραφείο του υπουργού βρί-
ζοντας. 

Τα δακρυγόνα τα τρώνε στη 
μάπα κυρίως γυναικόπαιδα κι όχι 
μπαχαλάκηδες αριστερού ή δεξι-
ού φασισμού. 

Το να αντιδράς σε επιλογές 
της κυβέρνησης, ιδίως σε εθνικά 
ζητήματα, σε κάνει φασίστα. Τα 
θύματα της κυβερνητικής προ-
παγάνδας, οι ακόλουθοι ιστο-
σελίδων, ραδιοσυχνοτήτων, τη-
λεοπτικών καναλιών και εφημε-
ρίδων, φανατικά προσκείμενων 
στην κυβέρνηση, σε κοιτούν σαν 
να είσαι εξωγήινος. Αν κάποιος 
βρεθεί σε συγκεκριμένες παρέ-
ες, είναι πιθανό να χρειάζεται να 
προσκομίσει πρώτα πιστοποιητι-
κό πολιτικής ορθότητας πριν αρ-
χίσει να λέει την άποψή του. 

Το χασίσι νομιμοποιείται προ-
σεχώς. Όπως λέει και το άσμα 
του Πάνου Τζαβέλα, «Στης Χού-
ντας το αλισβερίσι λεύτερο ήταν 
το χασίσι, ποτέ ο λαός να μην ξυ-
πνήσει». 

Αν κάποιος έχει αϋπνίες ή δεν 
ξέρει πώς να βγάλει χρήματα ή 
βρίσκεται σε απόγνωση, μπο-
ρεί πλέον να τζογάρει κάτω από 
το σπίτι του ή κοντά στη γειτονιά 
του, σε ένα από τα πολλά μικρά 
καζίνα που μας χάρισε η «πρώτη 
φορά αριστερά» με τα απύθμενα 
ηθικά πλεονεκτήματά της. 

Η προσπάθεια κατάργησης 
της εθνική εορτής της 28ης Οκτω-
βρίου έχει ξεκινήσει. 

Η ΔΕΗ προχωρά σε διακοπές 
ρευματοδότησης σε καταναλω-
τές με ληξιπρόθεσμα χρέη. 

Παρ’ όλο που, σύμφωνα με 
έρευνα του ΙΟΒΕ, δύο στους τρείς 
Έλληνες μόλις τα βγάζουν πέρα, 
οι ανθρωπιστές εκατομμυριού-
χοι επενδυτές τύπου Σόρος χρη-
ματοδοτούν μονάχα μετανάστες, 
τη ίδια στιγμή που γηγενείς, που 
μέχρι πρότινος ανήκαν στη με-
σαία τάξη, αδυνατούν –χωρίς 
υπερβολή– να αποκτήσουν πρό-
σβαση σε βασικά αγαθά, όπως 
τρόφιμα.

Αντιεθνικιστές Έλληνες υπε-
ρασπίζονται τον εθνικισμό των 
γειτονικών λαών, ενώ ακροαρι-
στεροί και αντιεξουσιαστές χρη-
σιμοποιούν τη λέξη «αστυνομία» 
(αναφερόμενοι στην αλβανική, 
βεβαίως) αντί της συνηθισμέ-
νης και προσφιλούς λέξης «μπά-
τσοι» και παράλληλα επικρο-
τούν τις πρακτικές της. Παράλλη-
λα, ισχύει το φαινομενικά παρά-
δοξο: Όσο πιο ακροαριστερός εί-
σαι, τόσο μεγαλύτερη διαφήμιση 
κάνεις στην ακροδεξιά.

Μέσα σε όλα αυτά, Τούρκοι, 
Σκοπιανοί και Αλβανοί απαιτούν, 
απειλούν, συλλαμβάνουν και δο-
λοφονούν. «Μάθαν ότι ..όμαστε, 
πλακώσανε κι οι γύφτοι», λέει ο 
λαός.

Παρ’ όλα αυτά, φαίνεται σαν 
κάτι να αλλάζει σιγά σιγά στη νε-
ολαία. Το εκκρεμές γύρισε. Κι η 
αντιστασιακή φύση των Ελλήνων 
και των νέων πήρε πάλι μπρος με 
πρόσημο πατριωτικό. Η προσοχή 
μας θα πρέπει να εστιαστεί στο 
να μη φτάσει αυτή η ταλάντωση 
στο άλλο άκρο. 

σκίτσο του Ηλία Μακρή

        ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Του Τάσου Αναστασίου

Ζούμε σε άλλη χώρα πλέον ...

επιδόματος που θα λαμβάνει, 
μετατρέπεται σε ΝΠΙΔ. Σήμε-
ρα υπάρχουν τουλάχιστον άλλα 
1700 ΝΠΙΔ, όπου κυριαρχεί 
ζουγκλοειδής κατάσταση και 
το χρήμα χάνεται σε περίεργες 
διαδρομές, γεγονός που επισή-
μαναν και οι τροϊκανοί. Η μετα-
τροπή της Εκκλησίας σε εξευ-
γενισμένη ΜΚΟ έχει βέβαια 
το «πλεονέκτημα» να έχει ίδια 
έσοδα, που δεν θα ελέγχεται η 
προέλευσή τους.

• Ανάλογες ρυθμίσεις 
ασφαλούς μισθοδοσίας του Ιε-
ρού Κλήρου (ως ΝΠΔΔ) με την 
Ελλάδα έχουν και άλλες χώρες 
της Ευρώπης (π.χ. Βέλγιο, Νορ-
βηγία), που εξασφαλίζουν όχι 
μόνο τη μισθοδοσία, αλλά και 
ασφαλιστικό/συνταξιοδοτικό, 
υγειονομικό κ.λπ. των ιερέων.

• Από το 1834 και τη βαυ-
αρική αντιβασιλεία, παρουσιά-
ζεται από συγκεκριμένους κύ-
κλους «ο μύθος της εκκλησια-
στικής περιουσίας», ο οποίος 
μύθος και η κρατική λεηλασία 
της εκκλησιαστικής περιουσίας 
έχει τεκμηριωθεί σε πολλά βι-
βλία (βλ. Στήβεν Ράνσιμαν κ.ά.)

 .• Η μοίρα της Ελλάδας 
ήταν πάντα ταυτισμένη με την 
Ορθοδοξία και μόνο με αυτή 
την ταυτοπροσωπία μπορεί το 
ελληνικό έθνος να υπάρξει και 
μελλοντικά. Διαφορετικά ελλο-
χεύει ο κίνδυνος της ιστορικής 
έκλειψης.

Όπως φάνηκε στην εκδή-
λωση, η ρήση «Να προσέχεις 
την Ορθοδοξία» (από τους Ιη-
σουίτες) που είπε ο βεζίρης Ρα-
γίπ Πασά προς έναν φιλοκαθο-
λικό Πατριάρχη της Κωνστα-
ντινούπολης, ήδη τον 18ο αι-
ώνα, έγινε και πάλι επίκαιρη. 
Σε συνέχεια του σημιτισμού, ο 
Τσίπρας και οι σύντροφοί του 
έχουν κάθε λόγο να επιχειρούν 
το «Βατερλώ της Εκκλησίας». 
Όσο για την Εκκλησία και τους 
φορείς της Ιεροσύνης, ισχύ-
ει ανέκαθεν πως «εάν δεν αδι-
κούμε εμείς τον εαυτό μας, κα-
νείς δεν μπορεί να μας βλάψει».

Το θέμα ασφαλώς αφορά 
όλους τους Έλληνες, που πρέ-
πει ν’ αντιδράσουν κατά του 
εκτρώματος, με μπροστάρηδες 
ασφαλώς τους κληρικούς και 
τις οικογένειές τους που θίγο-
νται άμεσα.

Βασίλης Στοϊλόπουλος

Στα τέσσερα χρόνια που συμπληρώνει η κυβέρνηση Σύριζα, άλλαξε η χώρα.
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Α 

φήνοντας στην 
άκρη το αυτονόη-
το, τη λειτουργία 
του πανεπιστη-
μίου ως μείζονος 

αναπτυξιακού εργαλείου για 
την πόλη, την περιφέρεια, ολό-
κληρη τη χώρα, συζητάμε για 
το απίστευτο, το αν η αστυνομία 
έχει το δικαίωμα, μπορεί, και το 
υπουργείο Προστασίας του Πο-
λίτη θέλει να επαναφέρει την… 
ισχύ του Συντάγματος και του 
Κράτους Δικαίου μέσα στους 
πανεπιστημιακούς χώρους.

Κι όμως, το υπουργείο, με 
ευθύνη του, εμπλέκει σε αυ-
τήν τη συζήτηση το άσυλο, την 
ελεύθερη διακίνηση των ιδε-
ών και την αυτοδιάθεση της 
ακαδημαϊκής κοινότητας, λες 
και έχουν όλα αυτά σχέση με 
το εντατικοποιημένο, οργανω-
μένο και παγκόσμιο έγκλημα 
που δρα ως «υπεραγορά» και 
κράτος εν κράτει πλέον μέσα 
στο ΑΠΘ (αλλά και στα πανε-
πιστήμια της Αθήνας), καταπα-
τώντας το αναφαίρετο δικαίωμα 
των υπολοίπων στην ασφάλεια 
– φοιτητών, καθηγητών, ή πο-
λιτών, που θέλουν να χρησιμο-
ποιήσουν τους ελεύθερους χώ-
ρους του πανεπιστημίου στην 
καθημερινότητά τους.

Η απάντηση που πρέπει να 
δοθεί είναι απλή και δεν χρειά-
ζεται πολλές περιστροφές: Στοι-

χειώδη δικαιώματα μιας δη-
μοκρατικής πολιτείας δικαί-
ου, όπως η ασφάλεια ή η ελευ-
θερία της έκφρασης, δεν νοεί-
ται να καταπατούνται ούτε στην 
πλατεία Χημείου ή το ΑΧΕΠΑ, 
ούτε βέβαια στη Ροτόντα, ή την 
πλατεία Αριστοτέλους: Οι αρ-
μόδιοι φορείς πρέπει να ανα-
λάβουν επιτέλους την ευθύνη 
τους και προφανώς η αντιμε-
τώπιση του προβλήματος δεν 
γίνεται με το να το μεταφέρουν 
εντός και πέριξ των πανεπιστη-
μίων, όπως κάνουν τα τελευ-
ταία χρόνια.

Όσο για το πανεπιστή-
μιο, που αποτελεί ταυτόχρονα 
το μεγαλύτερο ερευνητικό κέ-
ντρο και εργοδότη της Θεσσα-
λονίκης, η συζήτηση που πρέ-
πει να γίνει στο πλαίσιο της το-
πικής αυτοδιοίκησης, και που 
η διοίκηση Μπουτάρη –αν και 
φίλα προσκείμενη σε κύκλους 
πανεπιστημιακών– δεν έχει κά-
νει, είναι άλλη: Πώς μπορεί να 
συμβάλει ουσιαστικά στην πα-
ραγωγή καινοτομιών για την 
πόλη και τη διαχείρισή της (π.χ. 
νέες οικολογικές πρακτικές δι-
αχείρισης των απορριμμάτων, 
οργανωτικές και τεχνολογικές 
καινοτομίες για τις υπηρεσίες 
εξυπηρέτησης των πολιτών, ή 
για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 
σχεδιασμός περιβαλλοντικών 
επενδύσεων κ.ο.κ.)· πώς μπο-

ρεί να συνεισφέρει στην ανά-
πτυξη τοπικών κλάδων υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, όπως 
στην τεχνολογικά εξειδικευμέ-
νη παραγωγή, την οικονομία 
της γνώσης και της πληροφορί-
ας, τις ψηφιακές τεχνολογίες κ.ά. 
(που ήδη γίνεται αυθόρμητα, σε 
κάποιον βαθμό, γεγονός που 
αποδεικνύει πόσο ανταποδο-
τική θα μπορούσε να είναι μια 
πολιτική προς αυτήν την κα-
τεύθυνση)· και, τέλος, πώς μπο-
ρεί να συνεισφέρει καθοριστι-
κά στην προστασία και την ανά-
πτυξη του πολιτιστικού κεφα-
λαίου της χώρας, της εθνικής, 
ιστορικής και αρχαιολογικής 
της κληρονομιάς από τη μία και 
της σύγχρονης πολιτιστικής της 
παραγωγής από την άλλη.

Αυτά συζητούν σήμερα για 
τα πανεπιστήμια οι πόλεις που 
θέλουν να έχουν μέλλον. Τα 
υπόλοιπα είναι θλιβερά θραύ-
σματα της παρακμής μας, ενώ, 
οποιαδήποτε διαμάχη γύρω 
από το αυτονόητο, την καταπο-
λέμηση του εντατικοποιημέ-
νου, οργανωμένου εγκλήμα-
τος μέσα στους χώρους των πα-
νεπιστημίων, εκφράζει αυτήν 
ακριβώς τη συλλογική μας κα-
κομοιριά και την πολιτική ως 
ανακύκλωση (και μεγέθυνση) 
της μιζέριας μας…

Μένουμε Θεσσαλονίκη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ   

Πανεπιστήμιο & εγκληματικότητα: 

Το χαμένο στοίχημα

Τ 
ο τουρκικό προξενείο 
Θεσσαλονίκης διοργανώ-
νει την επόμενη Τετάρ-
τη 21 Νοεμβρίου (ημέ-
ρα εορτής των ελληνικών 

Ενόπλων Δυνάμεων) διεθνές συμπό-
σιο με θέμα την πολιτιστική κληρο-
νομιά του Γαζή Αχμέτ Εβρενός και 
των απογόνων του στην Ελλάδα και 
τα Βαλκάνια. Ο Δήμος Θεσσαλονί-
κης παραχώρησε αίθουσα του Δη-
μαρχείου της πόλης, για να λάβει 
χώρα το συμπόσιο αυτό. Μεταξύ 
των χορηγών του Συμποσίου είναι 
και η Turkish Airlines, το αεροπλανά-
κι της οποίας κοσμούσε το δημαρχι-
ακό γραφείο του Γιάννη Μπουτάρη. 
Στο συμπόσιο, σύμφωνα με το πρό-
γραμμα, θα γίνει μεταξύ άλλων λό-
γος για τα «φιλανθρωπικά ιδρύμα-
τα» του κατακτητή και για την «αρ-
χιτεκτονική κληρονομιά» που άφη-
σε, αυτός και η γενιά του, στη Μα-
κεδονία.

Ο Γαζή Εβρενός, στο μεγαλύτε-
ρο μέρος της ζωής του (1359-1413), 
λάμβανε μέρος στις εκστρατείες 
υποδούλωσης της Μακεδονίας και 
της Θράκης (υποδούλωσε την Κο-
μοτηνή, την Ξάνθη, την Καβάλα, τις 
Σέρρες, τη Βέροια, το Κίτρος), σε 
όλες τις καθοριστικές μάχες κατά 
των βαλκάνιων λαών (Σέρβων, Βουλ-
γάρων, Ρουμάνων) και των Ελλήνων, 
και ηγείτο σε πολλές από αυτές. Κα-
τέκτησε τη Θεσσαλία, εισέβαλε πέ-
ντε φορές στην Πελοπόννησο, την 
οποία λεηλάτησε (1380-1399), και 
άλωσε την Κόρινθο το 1399. Υπό 
τις διαταγές του είχε τους ατάκτους 
«γαζήδες» Οσμανλήδες. Έλαβε μέ-
ρος στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου 
(1389), στην σταυροφορία – μάχη 
της Νικόπολης (1396) και στην άλω-
ση της Αδριανούπολης (1362). Ο 
Εβρενός ήταν ο άνθρωπος που επέ-
βαλε την Τουρκοκρατία στα Βαλκά-
νια και τη βόρεια Ελλάδα. Για αντα-
μοιβή του έλαβε τεράστιες εκτάσεις 
γης, παρμένες από Έλληνες ιδιοκτή-
τες, στη Μακεδονία. Σε λόγο του 
περί το 1409, ο αυτοκράτορας Μα-
νουήλ Β΄ κάνει λόγο για το απαρά-
μιλλο μίσος τού Εβρενός για τους 
Χριστιανούς και για την εξαιρετικά 
ακραία σκληρότητά του. Ο γιος τού 
Γαζή Εβρενός, Μπουράκ, πολιόρκη-
σε τη Θεσσαλονίκη το 1422 και λε-
ηλάτησε την δυτική Χαλκιδική. Αντί-
στοιχες επιδρομές έκανε κι ο εγγο-
νός του Γαζή Εβρενός, ο Ουμούρ. 

Μετά την υποταγή της Μακεδονίας 
από τον Εβρενός, οι Οσμανοί εποί-
κισαν με μεγάλα πλήθη Γιουρούκων 
την περιοχή για να την ελέγχουν, 
τους «Γιουρούκους του Εβρενός» 
όπως αναφέρονται και τον 16ο αι.

Το τουρκικό Προξενείο Θεσσαλο-
νίκης, λοιπόν, φροντίζει να μας πλη-
ροφορήσει για την πολιτιστική κλη-
ρονομιά που άφησε ο Εβρενός και 
οι απόγονοί του στην Ελλάδα, με 
συμπόσιο στην καρδιά της Θεσσα-
λονίκης, στο Δημαρχείο της. Κάνει 
λόγο μάλιστα, σε κείμενό του, για 
τον «δυνατό και θαραλλέο (sic) δι-
οικητή», προσθέτοντας ότι οι κατα-
κτήσεις του έφτασαν ώς τα σύνορα 
της Αλβανίας και βοήθησαν «στην 
αύξηση του τουρκο-ισλαμικού πλη-
θυσμού» στη «Ρούμελη», καθώς και 
ότι «άλλαξε την κοινωνική και οικο-
νομική δομή των περιοχών που κα-
τέκτησε» (ευφημισμός για τις λεη-
λασίες και αρπαγές, ας υποθέσου-
με). Αυτά θεωρεί το κείμενο του 
προξενείου ως ακόμη σημαντικότε-
ρα επιτεύγματα του Γαζή Εβρενός.

Έπειτα από όλα αυτά, ερωτήμα-
τα, φυσικά, προκαλεί η στήριξη του 
Δήμου Θεσσαλονίκης στην εν λόγω 
εκδήλωση. Πού, ακριβώς συνδρά-
μει ο Δήμος, σε μια πανηγυρική εκ-
δήλωση για τις διώξεις και τον εξαν-
δραποδισμό των ιστορικών κατοί-
κων της πόλης και της ευρύτερης 
περιοχής από τους κατακτητές κα-
θώς και τον εποικισμό τους με νέ-
ους πληθυσμούς; Μάλλον η διοίκη-
ση Μπουτάρη πάσχει από ιστορική 
αχρωματοψία, με συνέπεια να κατα-
δικάζει μόνο τις εθνοκαθάρσεις που 
εκείνη επιθυμεί, βοηθώντας στον 
εξωραϊσμό άλλων…

τουρκικό προξενείο Θεσσαλονίκης: 

«Ελάτε να γιορτάσουμε τον 
διώκτη και κατακτητή σας»

Δημοτική Κίνηση Μένουμε Θεσσαλονίκη

Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, που θα αντιμετώπιζε την οικονομική και κοινωνική κα-

τάρρευση της Ελλάδας, θα συζητούσαμε για το πώς η τριτοβάθμια εκπαίδευση μπορεί 

να λειτουργήσει ως μοχλός γενικής ανασυγκρότησής της. Εδώ στην Ελλάδα, δείγμα 

του ότι η κρίση είναι ταυτόχρονα κρίση αξιών και πολιτισμού, συζητούμε για το ότι 

τα κάμπους των μεγάλων πανεπιστημίων της χώρας έχουν γίνει πεδίο ανάπτυξης των 

πολυεθνικών του εγκλήματος, προνομιακές πιάτσες διακίνησης ναρκωτικών.
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          ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα ασχολίαστα... Του Νικόλα Δημητριάδη

Τ 

ο παρόν και το μέλλον της φυσιογνωμίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
αφορμή συζητήσεων. Πού πηγαίνει; Άλλαξε; Αλλάζει 
σιγά σιγά; Πηγαίνει στη σοσιαλδημοκρατία; Μήπως 
θέλει να μείνει κεντροαριστερά, αλλά το καθαρό αρι-
στερό του πρόσημο είναι το πρέπον;  Όταν ανδρώνεσαι 

σε συνθήκες μη κανονικότητας είναι δύσκολο να είσαι κανονικό 
κόμμα. Αγκαλιάζεις τα πάντα, νομιμοποιείς τα πάντα, θεωρείς εύ-
κολα τα πάντα. Και όταν δε παντρεύεσαι και τον …εθνολαϊκισμό, 
τότε μοιραία γίνεσαι… αχταρμάς.

Οι μεταμορφώσεις, κοινώς κωλοτούμπες, όχι απλά αισθητές 
αλλά… οβιδιακές. Ο ριζοσπαστισμός έμεινε στη ταμπέλα.

Επιστροφή στα φουστάνια της φροϋλάιν, στην αγκαλιά του ευ-
ρω-ϊερατείου και έρωτας μεγάλος με τους παλιούς… φονιάδες 
των λαών. Η κλωτσιά στους αριστερούς συντρόφους το καλοκαίρι 
του ’15, και τα θέλγητρα της εξουσίας, άλλαξαν τα δεδομένα. Είναι 
νέος ιστορικός συμβιβασμός; Επιστροφή στον ρεαλισμό; Το τέλος 
της αυταπάτης; Μια συνθηκολόγηση με τον ταπεινωτικό όρο του 
«ναι σε όλα»; Μήπως ζούμε την περεστρόϊκα του ΣΥΡΙΖΑ;

Όλο το αντι-ΣΥΡΙΖΑ μέτωπο βγάζει τη χολή του. Αγνοεί ότι είναι 
η μεγάλη δύναμη στον κεντροαριστερό χώρο. Πιέζει λοιπόν το… 
κέντρο. Εν τω μεταξύ μαθαίνει. Έμαθε στην καμπούρα μας, τους 
χρυσοπληρώσαμε και πάμε. Ο αρχηγός σε μια «17ωρη ξεπέτα» 
έμαθε. Τώρα ξέρει ότι το κόμμα είναι ανύπαρκτο και ότι το καρα-
βάνι δεν έχει σοσιαλδημοκράτες. Και πώς να υπάρχουν; Ένα συ-
νονθύλευμα αριστερών ιδεοληπτικών ήταν, που αναλωνόντου-
σαν σε καφενειακές συζητήσεις, που διψούσαν και ζήλευαν την 
εξουσία που έχει πολύ καλό μεροκάματο, και που τα γεγονότα 
τους την πρόσφεραν.

Τώρα ψάχνει τρόπο να διώξει τα δεξιά του βαρίδια, κάνοντας 
ανοίγματα, αλλά και ο χρόνος λίγος και ο συνεταίρος απρόβλε-
πτος. Δεν τον νοιάζει πια το αριστερό του πρόσημο, ξέρει ότι έχει 
ξεθωριάσει, αλλά τον ενδιαφέρει η ψήφος. Και δεν φοβάται τις 
αντιδράσεις των συντρόφων. Συνομιλεί με άνεση με όλους στην 
Ευρώπη, είναι με το ένα πόδι στους σοσιαλιστές.

Όλο το παλιό τσούρμο των κομμουνιστογενών και παλαιο-
ποσόκων, αφομοιωμένο πλήρως πια από τους μηχανισμούς του 
κράτους, μια και δεν άλλαξε την Ευρώπη , άλλαξε το ίδιο, αποδει-
κνύοντας ότι δεν ήταν τίποτα περισσότερο από το μακρύ χέρι της 
κρατικοδίαιτης αστικής τάξης μας.

Πέρασε τα πιο αντιλαϊκά μέτρα, χωρίς ν' ανοίξει ρουθούνι. 
Αυτό το στεγνό, ριζοσπαστικό, αντιμνημονιακό κόμμα δεν υπάρ-
χει. Και οι ξένοι επικοινωνιολόγοι και σύμβουλοι τώρα του αλλά-
ζουν το λουκ. Η παλιά αντισυστημική ρητορική τελείωσε. Αγκα-
λιά με τον νεοφιλελευθερισμό, τις αγορές τώρα. Ο καλύτερος, 
πιο έμπιστος και ιδανικός εκφραστής της σοσιαλδημοκρατίας. Τα 
κλείνει όλα και παίρνει οψιόν τις συντάξεις. Οι σύντροφοί του; Κα-
νένα πρόβλημα. Κιχ.

Και μόνο που από μηχανισμός που σήκωνε πάντα σημαίες ευ-
καιρίας και κάργα αντιμνημονιακός , είναι τώρα στα τέσσερα, λέει 
πολλά. Όχι, δεν έβαλε μυαλό, ούτε μετάνιωσε για όλες τις γελοιό-
τητές του. Απλά η εξουσία αλλάζει . Όχι, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι κίνδυ-
νος για τη δημοκρατία. Έβλαψε όμως σοβαρά την υγεία μας.

Κακά τα ψέματα. Ούτε κυβέρνηση υπάρχει, ούτε κόμμα, ούτε 
στελέχη, μόνο ο αρχηγός που μπορεί και θέλει να αλλάξει το 
ύφος και τη φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Το διαζύγιο του Αλέξη με 
την ευρωπαϊκή αριστερά είναι οριστικό. Οι σειρήνες της σοσιαλ-
δημοκρατίας τον καλούν. Και οι βαθιές τομές θα έρθουν μετά τις 
εκλογές, τότε θα γίνει ο ριζικός… ανασχηματισμός. Τα κόμματα 
αλλάζουν, πρέπει ν αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και θέλει και μπορεί.

Εξάλλου του το είπε κι ο εκπρόσωπος του Λαϊκού Κόμματος 
στην ευρωβουλή που μίλησε πρόσφατα. -«Σας βλέπω αλλαγμέ-
νο», του είπε.

Διδύμιος

η Περεστρόικα 
του Σύριζα

Τ 

ο να γίνεις καθεστώς σε 
μία καταρρέουσα αποι-
κία δεν πρέπει να θεω-
ρείται δα και μεγάλο κα-
τόρθωμα – ακόμα κι αν σε 

λένε Τσίπρα. Τρία χρόνια στην εξου-
σία, και άλλα τόσα στα εκλογομαγει-
ρεία, εργάστηκε με ζήλο για να φέρει 
εις πέρας το έργο αυτό. Και τα κατά-
φερε. Όχι μόνο δεν μιλάμε πλέον για 
«παρένθεση Σύριζα», αλλά γίνεται 
φανερό ότι το κόμμα-ΜΚΟ της Κου-
μουνδούρου μπόρεσε να εδραιωθεί 
ως η νέα πολιτική δύναμη. Η επιχεί-
ρηση υποκατάστασης του Πασόκ ως 
κεντροαριστερού1 πόλου εξουσίας 
πέτυχε. Και από εκεί που ο Σύριζας 
προσπαθούσε να παρουσιαστεί ως 
«ένα πιο καλό Πασόκ», έχουμε τώρα 
το Πασόκ να προσπαθεί να παρουσι-
αστεί ως «ένας πιο καλός Σύριζας»...

Μόνο που τα πράγματα δεν βαί-
νουν καλώς στην Αποικία. Άλλα ονει-
ρεύονταν οι νιου λουκ γιάπηδες της 
Πρώτης Φοράς και άλλα βρήκανε. 
Αντί για ποδηλατάδες στο Άμστερ-
νταμ, προχώ πορείες στο Βερολίνο 
και συζητήσεις για έμφυλες ταυτότη-
τες στο Σόχο, βρίσκονται μπλεγμένοι 
στην παραδοσιακή αφόρητη βαλκα-
νική μιζέρια: Σλαβορειομακεντόνσκι 
εθνικιστές, Αλβανοί ναρκομαφιόζοι 
νταήδες, κουμπουροφόροι κρατικοί 
και παρακρατικοί, κεμαλισλαμοφασί-
στες δικτάτορες, πράκτορες και πρα-
κτορεία, φρεγάτες και γεωτρύπανα, 
φανατισμοί και τζιχαντισμοί, οργανω-
μένο και ανοργάνωτο (χύμα) έγκλη-
μα, για να μην ξεχάσουμε και το στο-

1 Ρητορικός όρος, με αποκλειστικά ψη-
φοθηρικό-τηλεοπτικό περιεχόμενο.

λίδι της πολιτικής του Σύριζα: τη Μό-
ρια. La καταστασιόν très απελπιστίκ! 

* * *
Σε αυτά τα ερείπια βγήκαν σεργιά-
νι οι επαγγελματίες ευαίσθητοι και 
τα παιδιά με τα σινιέ πουκάμισα και 
τις χωρίς γραβάτες. Αλλά πιστεύουν 
ότι, παρόλη τη βαλκάνια μπαναλι-
τέ και το τριτοκοσμικό ντεκαντάνς, θα 
τη βρουν την άκρη. Στα εθνικά θέμα-
τα, για παράδειγμα, η ηγετική ομάδα 
Τσίπρα-Καμμένου-Πάιατ ακολουθεί 
το «δόγμα του σοκ». Βέβαια, η ανα-
κατωσούρα στα Σκόπια και το ειδύλ-
λιο με τον Ζάεφ δεν πήγε και πολύ 
καλά, και η δολοφονία Κατσίφα περι-
πλέκει το έτερο ειδύλλιο με τον Ράμα, 
αλλά στην κυβέρνηση είναι αισιόδο-
ξοι. Έχουν, άλλωστε, πολλούς άσους 
στα μανίκια τους:  

– Οι ξένες πλάτες κρατάνε προς το 
παρόν τις καρέκλες καλοκαρφωμέ-
νες στη θέση τους.

– H βαθύτερη ταύτιση της αντιπο-
λίτευσης με τον εθνομηδενισμό του 
Σύριζα την κρατά σε αμηχανία και 
συχνά αλαλία. Ο Σύριζας κάνει όσα 
αυτοί θέλανε, αλλά (ελέω ψηφοφό-
ρων) δεν μπορούσανε.

– Η «προοδευτική ατζέντα» (σύμ-
φωνο συμβίωσης, χωρισμός κρά-
τους-εκκλησίας και λοιπά εξωτικά 
φρούτα) σέρνει ολόκληρο το «μέτω-
πο», από το Ποτάμι μέχρι τα Εξάρχεια, 
στην ουρά του Σύριζα.

– Το κρατικό ταμείο, τα ευρωπα-
ϊκά κονδύλια και οι ΜΚΟ εξασφαλί-
ζουν την ιδεολογική και... ταξική ανα-
παραγωγή της φερέλπιδος «ιντελι-
γκέντσιας»: τους νέους διανοούμε-
νους, επιστήμονες, δημοσιογράφους, 
καθηγητές κ.λπ. που θα συγκροτή-

σουν τον αυριανό ιδεολογικό κορμό 
του συστήματος. Τα «δικά μας παι-
διά».

– Το μόνο που μένει, τώρα, είναι 
να «κλειδώσει» και το ζήτημα των 
συντάξεων (δηλαδή το αν θα αναβά-
λει προσωρινά ο Σύριζας τις περικο-
πές που ο ίδιος προκάλεσε και νομο-
θέτησε): Μην ξεχνάμε ότι, στη γηρά-
σκουσα αποικία, οι συντάξεις αποτε-
λούν τον κινητήρα της εθνικής οικο-
νομίας. Συντηρούν τους συνταξιού-
χους, τσοντάρουν στα χαμηλόμισθα 
ή άνεργα παιδιά τους και χαρτζιλικώ-
νουν τα εγγόνια τους. Μιλάμε, δηλα-
δή, για την πλειοψηφία των Ελλήνων!

Με όλα αυτά τα πλεονεκτήματα 
στο σακούλι πιστεύει το κυβερνητι-
κό καφενείο ότι θα τα καταφέρει. Όχι 
μόνο δεν θα καταποντιστεί εκλογικά, 
αλλά θα επιπλεύσει. Η πραγματικό-
τητα είναι όντως απελπιστίκ: Ο Σύρι-
ζας2 ήρθε για να μείνει. Ο «μεγάλος 
συνασπισμός» των άχρηστων καφε-
νόβιων με τα ρετάλια του Πασόκ και 
τους ανθρώπους της Πρεσβείας έγι-
νε καθεστώς. Είναι κι αυτό ένα από τα 
χαρακτηριστικά των αποικιών.

2 Βασικό γνώρισμα των κομμάτων που 
γίνονται καθεστώς είναι η μετατροπή 
των αρχικών του ονόματός τους σε 
ουσιαστικό. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έγινε «το Πα-
σόκ». Αντίστοιχα, ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. θα γίνει 
«ο Σύριζας».

Εν μικρή Eλληνική αποικία, 2018 μ.X.
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ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Αντιφατικός ο τίτλος, με μια 
δόση ειρωνείας. Όπως μεγάλη 
είναι και η αντίφαση να βλέπεις 
πολιτικούς από τη μια να διαρ-
ρηγνύουν τα ιμάτιά τους για τη 
γεωγραφική έννοια του όρου 
«Μακεδονία» και από την άλλη, 
στο άκουσμα της Βορείου Ηπεί-
ρου να παθαίνουν νευρικό κλο-
νισμό και να υποστηρίζουν ότι 
δεν υφίσταται είτε ως γεωγρα-
φικός, αλλά είτε και ως ιστορι-
κός όρος.

Η 
μεγάλη ειρωνεία 
της ιστορίας απο-
τυπώνεται όταν, 
αυτά, που δεν μπο-
ρείς να κάνεις εσύ 

λόγω ανικανότητας, να τα επι-
τυγχάνει ο «γείτονάς» σου με τη 
βαρβαρότητα. Και γι’ αυτό θα 
πρέπει να τον «ευχαριστείς».

Ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, 
κύριε Ράμα, γιατί καταφέρατε 
ότι δεν κατάφερε να κάνει χρόνια 
τώρα η αναιμική μας εξωτερική 
πολιτική· το κατορθώσατε εσείς 
άμεσα με ένα εξαιρετικά γρήγο-
ρο και αποτελεσματικό μηχανι-
σμό.

Ευχαριστούμε γιατί καταφέ-
ρατε, την 28η Οκτωβρίου, στους 
Βουλιαράτες Βορείου Ηπείρου, 
από μια «μικρή, βαρετή εθνική 
εορτή ρουτίνας», να τη μετατρέ-
ψετε σε μία μεγαλειώδη γιορτή, 
προξενώντας παγκόσμιο ενδια-
φέρον. Επίσης, δημιουργήσατε 
ένα λαϊκό προσκύνημα για όλο 
τον Ελληνισμό, για έναν άνθρω-
πο που θυσιάστηκε στην προ-
σπάθειά του να ασκήσει τα δι-
καιώματα για την ελληνική μειο-
νότητα που το κράτος σας υποτί-
θεται του παρέχει συνταγματικά. 
Έτσι, θα είμαστε όλοι οι Έλληνες 
κάθε χρόνο εκεί, για να δηλώνου-
με δυναμικό παρών σε κάτι που 
πήγαινε να σβήσει.

Ευχαριστούμε, κύριε Ράμα, 
γιατί καταφέρατε, με μία σας 
ενέργεια, τα εξής φοβερά αποτε-
λέσματα για την πατρίδα μου: 

Να μαζέψετε πάνω από τρεις 
χιλιάδες κόσμου και με μία ατσα-
λένια συνοχή να βροντοφωνά-
ξουν ότι η Ελληνική Μειονότη-
τα είναι ψυχή ζώσα μέσα στο αλ-
βανικό κράτος, το οποίο την έχει 
αναγνωρίσει συνταγματικά και 
οφείλει να τη σέβεται, αν θέλει 

να λέγεται κράτος δικαίου του 
δυτικού κόσμου.

Γιατί καταφέρατε να ακουστεί 
ο ελληνικός εθνικός ύμνος στους 
Βουλιαράτες, εκατοντάδες φορές 
μέσα σε λίγες ώρες.

Γιατί καταφέρατε, σε λίγα ει-
κοσιτετράωρα, να κάνετε στο 
βουνό, που είναι πάνω από τους 
Βουλιαράτες, ένα εξαιρετικό μνη-
μείο από πέτρες με ένα γιγάντιο 
σταυρό με της λέξεις «ΕΛΛΑΣ – 
ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΣ – ΗΡΩ-
ΑΣ ΑΘΑΝΑΤΟΣ» που είναι ευδιά-
κριτο από μεγάλη απόσταση.

Γιατί καταφέρατε να βγάλετε 
εκατοντάδες ανθρώπους μέσα σε 
μερικές ώρες – ακόμα και υπέρ-
γηρους είδα να ανεβαίνουν με 
τις πενιχρές τους δυνάμεις το 
βουνό– για να γονατίσουν στο 
σημείο της θυσίας ψάλλοντας 
ξανά και ξανά τον ελληνικό εθνι-
κό ύμνο.

Γιατί μας δείξατε με ένα πολύ 
ξεκάθαρο τρόπο ότι στην Αλβανία 
η δημοσιογραφία δεν έχει αλλά-
ξει χαρακτηριστικά από τον καιρό 
του Χότζα και είναι απόλυτα συ-
ντεταγμένη με το καθεστώς. 

Επίσης, σας ευχαριστούμε ως 
κοινωνία γιατί μας δώσατε να κα-
ταλάβουμε από τον τρόπο που 
εκδικηθήκατε ένα παιδί, που πα-
λεύει για τα δικαιώματα της μειο-
νότητας του, ότι θα πρέπει να πε-
ράσουν πολλά χρόνια για να απο-
κτήσετε τα εχέγγυα ενός κράτους, 
που προσβλέπει να μπει σε Ε.Ε. 
και ΝΑΤΟ. Η ελληνική κοινωνία 
κατάλαβε με τον χειρότερο τρόπο 
- μετά βέβαια από τις τελευταί-
ες σας δηλώσεις για τις «Ύαινες 
και τα Γαϊδούρια» που παραβρέ-
θηκαν στην κηδεία του παιδιού – 

πώς εννοείται την καλή γειτονία. 
Η πολιτική τάξη όμως σύσσωμη 
–και λέω σύσσωμη γιατί οι αντι-
δράσεις από τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης ήταν από χαλαρές 
έως ανύπαρκτες– αντί να δει κα-
θαρά τους κινδύνους και την σκο-
τεινή προοπτική, που προδιαγρά-
φεται για το μέλλον, προσπαθεί 
να κάμψει τις αντιδράσεις άλλων 
ευρωπαϊκών κρατών, όπως είναι 
η Γαλλία και Ολλανδία που αμφι-
βάλουν αν στην Αλβανία λειτουρ-
γεί το κράτος δικαίου και προ-
σπαθεί να τις πείσει να συναινέ-
σουν για την είσοδό της στην ευ-
ρωπαϊκή οικογένεια.

Μετά όμως τις «ευχαριστίες» 
στο γείτονα μας έρχεται και απο-
λογισμός στα του οίκου μας. Ένας 
απολογισμός ντροπής, που ανα-
γκάζει τη σκέψη και τη συνείδησή 
μας να σταθεί σε μία λέξη μόνο: 
Κρίμα.

Κρίμα, γιατί έπρεπε να έρθει 
ένας τέτοιος βίαιος και άδικος θά-
νατος ενός παλικαριού για να μας 
θυμίσει ότι η Βόρειος Ήπειρος 
ζει μέσα στην Αλβανία, με πολ-
λά προβλήματα, εγκαταλελειμμέ-
νη, προδομένη, και βαθιά πικρα-
μένη. 

Κρίμα, γιατί αυτήν τη γαλά-
ζια φωτεινότητα, που είχε φτιά-
ξει στους Βουλιαράτες με τις ελ-
ληνικές σημαίες ο Κωνσταντίνος, 
κατάφερε να την κάνει με πολλές 
στερήσεις. Τόσες που, σύμφωνα 
με τα λεγόμενα ενός συγχωρια-
νού, ενώ το αυτοκίνητό του είχε 
ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης και 
απαιτούνταν 500 ευρώ για την 
επισκευή του, ούτε που διανοή-
θηκε ποτέ να πάρει τα χρήματα, 
που είχε αποταμιεύσει για τις ση-

μαίες.
Κρίμα, γιατί οι 3.000 άνθρω-

ποι, που ήταν στην κηδεία του, 
ήταν λίγοι, μα πολύ λίγοι για μία 
τόσο μεγάλη θυσία.

Κρίμα, γιατί εμείς όλοι δεν 
μπορούμε να ξεπεράσουμε το 
σύνδρομο του φρέντο καπουτσί-
νο και κάνουμε εκτιμήσεις από 
τη θερμοκοιτίδα της καθημε-
ρινότητας μας, με αποτέλεσμα 
αντί να διαμαρτυρόμαστε για τις 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίω-
σης και μεθοδεύσεις, που υφί-
σταται η εκεί ελληνική μειονότη-
τα, να τον βαφτίζουμε με άνεση 
«φασίστα», ενώ οι πιο τολμηροί 
να σχολιάζουν χωρίς ίχνος ντρο-
πής: «Τί τις ήθελε τόσες σημαίες 
και αυτός».

Κρίμα, γιατί μας κυβερνούν 
πολιτικοί, που δεν μπορούν να 
καταλάβουν τις διαφορές μετα-
ξύ της εθνικής μειονότητας της 
Βορείου Ηπείρου, η οποία είναι 
εγκαταλελειμμένη από την Ελ-
λάδα και στο έλεος τον εθνικι-
στικών δυνάμεων της Αλβανίας, 
και της θρησκευτικής μειονότη-
τας της Θράκης, που με περίσσιο 
ζήλο η Τουρκία επιθυμεί να τη 
μετατρέψει σε εθνική μειονότη-
τα και να την «εργαλειοποιήσει» 
για τα συμφέροντά της.

Έσπευσαν οι περισσότεροι 
να δικαιολογήσουν τις αλβανικές 
αρχές για τον τρόπο αντιμετώπι-
σης του συμβάντος και επ’ αυτού 
θέτω κάποια ερωτήματα.

Τι θα έπρεπε να γίνει δηλαδή 
όταν η Αλβανία προκρίθηκε στο 
Μουντιάλ και εκατοντάδες Αλβα-
νοί με αλβανικές σημαίες ξεχυ-
θήκαν στις πλατείες ανά την Ελ-
λάδα και πανηγύρισαν την πρό-

κρισή τους; 
Τι θα έκανε ο κύριος Ράμα 

εάν ένας Αλβανός Κατσίφας έπε-
φτε νεκρός για τον ίδιο λόγο στο 
Κόσοβο. 

Πόσο λιγότερος άραγε θα 
ήταν ο ζωτικός χώρος της Χρυσής 
Αυγής εάν ο λεγόμενος προοδευ-
τικός χώρος και η αριστερά είχαν 
στοιχειωδώς πατριωτική γραμμή 
και έπρατταν όπως πράττει κάθε 
ευρωπαϊκό κράτος στα εθνικά 
του θέματα; 

Πού είναι οι ακτιβιστές και 
όλοι αυτοί, που μάχονται για τα 
δικαιώματα των μειοψηφιών, 
προκειμένου να διαμαρτυρη-
θούν για την εκτέλεση του Κων-
σταντίνου, αφού όσο και αν προ-
σπάθησαν τα αλβανικά και τα 
δικά μας φιλοκυβερνητικά μέσα 
να τον βαφτίσουν χρυσαυγίτη 
και ακροδεξιό δεν τα κατάφεραν;

 Τι κλίμα καλλιεργείτε στους 
κόλπους των ειδικών δυνάμεων 
της ελληνικής αστυνομίας όταν 
τύχει παρόμοια περίπτωση με 
Αλβανό πρωταγωνιστή; 

Τι θα κάνουν οι τάσεις των 
αναρχικών, που εξεγείρονται σε 
παρόμοια περιστατικά αν έχου-
με απώλεια ζωής Έλληνα πολίτη 
αλβανικής καταγωγής σε ανάλο-
γο περιστατικό;

Μάλλον οι απώλειες ζυγίζουν 
ανάλογα με την ιδεολογία. 

Μπορείτε να φανταστεί-
τε τι θα γινόταν αν είχε σκοτω-
θεί κάποιος αριστερός, κρατώ-
ντας καλάσνικοφ στο χέρι, χωρίς 
να υπάρχει το θέμα με τις σημαί-
ες, τι θα έκαναν οι βουλευτές του 
Σύριζα;

Υ.Γ.: Στην Αλβανία πήγα για πρώ-
τη φορά περίπου πριν δεκαπέ-
ντε χρόνια, για να αγωνιστώ ως 
αθλητής. Η φιλοξενία που δέχθη-
κα τόσο ο ίδιος, όσο και ολόκληρη 
η ελληνική αποστολή από τον αλ-
βανικό λαό ήταν υποδειγματική. 
Η δεύτερη φορά ήταν πριν από 
δέκα περίπου χρόνια που πήγα 
να παρακολουθήσω ένα αγώνα 
κικ μπόξινγκ όπου έπαιζε ένας μα-
θητής μου Αλβανός και είχα την 
ίδια εξαιρετική φιλοξενία. Έχω 
πολλούς φίλους από την Αλβα-
νία, που μας συνδέει δυνατή φι-
λία πολλών χρόνων. Τα λέω αυτά 
για να προλάβω τη σκέψη ορισμέ-
νων «φίλων», που μπορεί να νο-
μίσουν ότι έχω προκατάληψη.

Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ράμα
τρεις χιλιάδες βροντοφώναξαν ότι η ελληνική μειονότητα είναι ψυχή ζώσα 

Του Κώστα Δαμαβολίτη
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Το καθεστώς του Έντι Ράμα, 
που τα τελευταία κυβερνά την 
Αλβανία, χαρακτηρίζεται από 
δύο πράγματα: Από την εμπλο-
κή πολλών κορυφαίων στελε-
χών του, ακόμα και του ίδιου 
του Έ. Ράμα, στην αλβανική μα-
φία που εμπορεύεται ναρκωτι-
κά, καθώς και στην έξαρση του 
εθνικισμού. Πολλές φορές, η 
κυβέρνηση Ράμα, ακριβώς για 
να καλύψει τα σκάνδαλα ναρ-
κωτικών, υποδαυλίζει τον εθνι-
κισμό. 

Ο 
Έντι Ράμα γεννή-
θηκε το 1964 με 
μητέρα ελληνι-
κής καταγωγής 
από την Χιμάρα. 

Ο πατέρας του, με σπουδές και 
στην ΕΣΣΔ, ήταν από τα ισχυρότε-
ρα στελέχη του καθεστώτος Χό-
τζα και του διαδόχου του, Ραμίζ 
Αλία. Υπήρξε ένας από τους ευ-
νοούμενους καλλιτέχνες του κα-
θεστώτος, γλύπτης που φιλοτε-
χνούσε τους ανδριάντες των κο-
ρυφαίων καθεστωτικών, αλλά 
και μέλος του Πολιτικού Γραφεί-
ου του Κόμματος Εργασίας Αλβα-
νίας. Ήταν μάλιστα μεταξύ εκεί-
νων των μελών του ΠΓ που, το 
1988, υπέγραψαν για την κατα-
δίκη σε θάνατο και εκτέλεση του 
αντικαθεστωτικού ποιητή Χαβ-
ζί Νέλα. Ο σταλινισμός στην Αλ-
βανία κυριαρχούσε μέχρι τα τέλη 
της δεκαετίας του 80, αν και, βά-
σει των πρόσφατων γεγονότων, 
φαίνεται ότι ακόμα επιβιώνει. 

Ο Ε. Ράμα ξεκίνησε την πο-
λιτική καριέρα στα τέλη της δε-
καετίας του ’90, όταν ο πρωθυ-
πουργός Φάτος Νάνο τον όρι-
σε υπουργό Πολιτισμού. Στη συ-
νέχεια και για τρεις θητείες δι-
ετέλεσε δήμαρχος Τιράνων. Το 
2013 εκλέχτηκε πρωθυπουργός 
της Αλβανίας με βάση μια φιλο-
ευρωπαϊκή ατζέντα, αφού έθεσε 
ως βασικό του στόχο την ένταξη 
της χώρας του στην ΕΕ. Το 2013, 
για να φιλοτεχνήσει το φιλοευ-
ρωπαϊκό προφίλ, χρησιμοποίη-
σε και τη στήριξη που του παρεί-
χε ο Γ. Παπανδρέου, ενώ εμφα-
νιζόταν πρόθυμος να λυθούν όλα 
τα διμερή θέματα με την Ελλά-
δα. Αυτά ήταν μέχρι να ανέλθει 
στην εξουσία. Τα τελευταία χρό-
νια έχει μετατραπεί σε άνθρωπο 

του Ερντογάν στα Βαλκάνια, συ-
χνά πυκνά αποθεώνει την πολιτι-
κή του, ενώ συχνά υπουργοί της 
Τουρκίας ή και ο ίδιος ο Ερντογάν 
τον επισκέπτονται και του δίνουν 
γραμμή για το πώς να χειριστεί 
τις ελληνοαλβανικές σχέσεις. Τε-
λευταίο δείγμα, η επίσκεψη του 
Τούρκου ΥΠΕΞ, Μ. Τσαβούσο-
γλου, δέκα μέρες πριν τη δολο-
φονία του Κ. Κατσίφα, όπου ζή-
τησε από τον Ράμα να μην προ-
χωρήσει στην ολοκλήρωση της 
συμφωνίας οριοθέτησης των θα-
λασσίων ζωνών με την Ελλάδα, 
καθώς η Τουρκία επιχειρεί να 
τορπιλίσει κάθε συμφωνία, στην 
ευρύτερη περιοχή, που θα στηρί-
ζεται στο Διεθνές Δίκαιο. 

Παράλληλα με αυτά, το καθε-
στώς Ράμα χαρακτηρίζεται «ναρ-
κοκαθεστώς». Κορυφαίοι υπουρ-
γοί του έχουν συλληφθεί με την 
κατηγορία συμμετοχής στις μα-
φίες παραγωγής και διακίνησης 
ναρκωτικών προς την Ευρώπη. 
Τον Οκτώβριο του 2017 αποκαλύ-
φθηκε από τις ιταλικές διωκτικές 
αρχές ότι, ο πρώην υπ. Εσωτερι-
κών Σαϊμίρ Ταχίρι, εκ των στε-
νότερων συνεργατών του Ράμα, 
είχε εμπλοκή σε μεγάλη υπόθε-
ση ναρκωτικών. Με το αυτοκίνη-
τό του, τα ξαδέλφια του, οι ναρ-
κέμποροι Χαμπιλάι, διακινού-
σαν μεγάλες ποσότητες, ενώ από 
ηχογραφήσεις που έκαναν οι ιτα-
λικές αρχές, φαίνεται να του έδι-
ναν αρκετά εκατ. ευρώ. Μετα-
ξύ άλλων ανέφεραν ότι ο Ταχί-
ρι κέρδιζε πέντε εκατ. ευρώ τον 
μήνα, ενώ για την προεκλογική 
του εκστρατεία δεν του έφταναν 

20 εκατ. ευρώ. Σύσσωμη η αντι-
πολίτευση ζήτησε την παραίτη-
ση του Έ. Ράμα, κατηγορώντας 
τον ότι ο Ταχίρι δεν δρούσε αυ-
τοβούλως, αλλά πίσω    του βρι-
σκόταν αυτός. Η κατάσταση δι-
αφθοράς και εμπλοκής με δί-
κτυα ναρκωτικών στην Αλβανία 
είναι τέτοια, που εκείνες τις μέ-
ρες όλες οι εφημερίδες δημοσί-
ευαν φωτογραφίες και βίντεο με 
πολιτικούς από όλες τις πλευρές, 
παρέα με αρχιμαφιόζους. Αλλά 
και ο διάδοχος του Ταχίρι στο 
υπ. Εσωτερικών, Φατμίρ Τζαφάι, 
πρόσφατα παραιτήθηκε γιατί εμ-
φανίζεται και αυτός να έχει σχέ-
σεις με ναρκωδίκτυα, αφού και 
δικοί του συγγενείς είναι διαβό-
ητοι μαφιόζοι. Ο πρώην πρωθυ-
πουργός Σαλί Μπερίσα, σε πρό-
σφατη συνέντευξή του κατήγγει-
λε ότι πίσω από τα ναρκωδίκτυα 
κρύβεται ο ίδιος ο Ράμα. 

Οι διώξεις εναντίον της 
ελληνικής μειονότητας

Δεν είναι τυχαίο ότι, τις μέρες 
που ξέσπασε το σκάνδαλο Ταχί-
ρι, πέρυσι τον Οκτώβριο, ο Ράμα 
για αντιπερισπασμό ξεκίνησε τις 
κατεδαφίσεις επιχειρήσεων Βο-
ρειοηπειρωτών στη Χιμάρα. Πα-
ρότι το Διοικητικό Πρωτοδικείο 
Αυλώνος αποφάσισε το πάγω-
μα του επίμαχου  σχεδίου ανά-
πλασης της πόλης, ο Ράμα προ-
σωπικά διέταξε να προχωρήσουν 
οι κατεδαφίσεις. Στο στόχαστρο 
βρέθηκε το πιο δυναμικό κομμά-
τι της ελληνικής μειονότητας, αυ-
τοί που διατηρούν επιχειρήσεις 
στη Χιμάρα και μέσω αυτών συ-
ντηρούν την εκεί παρουσία της 
ελληνικής μειονότητας, μια και  
σκοπός του Ράμα είναι να εξωθή-
σει και αυτούς να αποχωρήσουν 
από τη Βόρεια Ήπειρο. 

Το καθεστώς Ράμα τα τε-
λευταία χρόνια εκτελεί με ακρί-
βεια ένα σχέδιο χαμηλής έντα-
σης εθνοκάθαρσης της ελλη-
νικής μειονότητας στη Βόρεια 
Ήπειρο. Σε αυτό το σχέδιο εντάσ-
σονται, πέρα από τις κατεδαφί-
σεις, η αρπαγή των περιουσιών 
των Βορειοηπειρωτών από Αλβα-
νούς, οι οποίοι εμφανίζουν «τίτ-
λους» που ανάγονται  στην οθω-
μανική περίοδο και, που σύμ-
φωνα με καταγγελίες Βορειοη-
πειρωτών, είναι πλαστοί. Τελευ-
ταία μάλιστα έχουν να αντιμετω-
πίσουν και την κατευθυνόμενη 

δράση των Αλβανοτσάμηδων, οι 
οποίοι κατεβάζουν και καίνε την 
ελληνική σημαία στις μειονοτι-
κές περιοχές, ενώ καταστρέφουν 
και τις ελληνικές πινακίδες. Πλη-
γή για την περιοχή αποτελεί και 
η δράση του κοσοβαρικής κατα-
γωγής Ταχίρ Βελίου, που μέσω 
του εθνικιστικού Κινήματος για 
την Ενωμένη Αλβανία παρενο-
χλεί διαρκώς τη μειονότητα και 
θέτει θέμα κατάργησης όλων των 
δικαιωμάτων της ελληνικής μει-
ονότητας μέχρις ότου αναγνωρι-
στεί τσάμικη μειονότητα στην Ελ-
λάδα!

Οι Βορειοηπειρώτες καταγ-
γέλλουν ότι φοβούνται να μιλή-
σουν ελληνικά σε δημόσιο χώρο, 
ενώ και στα αναγνωρισμένα ελ-
ληνικά σχολεία οι αλβανικές αρ-
χές, με διάφορα προσχήματα, 
μαθήματα που θα έπρεπε να δι-
δάσκονται στα ελληνικά τα ανα-
θέτουν σε Αλβανούς δασκάλους, 
για να περιορίσουν την εκμάθη-
ση της γλώσσας. Παρότι το κα-
θεστώς Ράμα ψήφισε τον νόμο 
«περί προστασίας των δικαιω-
μάτων των μειονοτήτων» για να 
δείξει ότι ευθυγραμμίζεται με το 
ευρωπαϊκό δίκαιο, ο νόμος απο-

τελεί κενό γράμμα. Η Αλβανία, 
καθώς συμπληρώνονται σχεδόν 
τρεις δεκαετίες από την πτώση 
του καθεστώτος Χότζα, ακόμα 
αναγνωρίζει την ύπαρξη ελληνι-
κής μειονότητας μόνο σε 99 χω-
ριά, όπως και επί Χότζα. Με αυτό 
τον τρόπο δεν αναγνωρίζονται 
μειονοτικά δικαιώματα σε σημα-
ντικούς ελληνικούς πληθυσμούς 
στη Χιμάρα ή στην Αυλώνα ή σε 
άλλες περιοχές που ζουν Έλλη-
νες, μετά τις βίαιες μετακινήσεις 
τους που τους επέβαλε το καθε-
στώς Χότζα.   

Η δολοφονία του Κ. Κατσί-
φα εντάσσεται στα πλαίσια αυ-
τής της πολιτικής της εθνοκά-
θαρσης που επιχειρεί το καθε-
στώς προκειμένου να εκφοβίσει 
τους γηραιότερους και να απο-
μακρύνει από τις μειονοτικές πε-
ριοχές τους νεότερους. Τα αντα-
νακλαστικά όμως, που ενεργο-
ποίησε στους Βορειοηπειρώτες 
και στους υπόλοιπους Έλληνες η 
δολοφονία του, αποτελούν μια 
από τις τελευταίες ευκαιρίες να 
διασωθεί η ελληνική μειονότητα 
στην Αλβανία.  

       

“ 
Τα τελευταία χρόνια ο 
Ράμα έχει μετατραπεί 
σε άνθρωπο του 
Ερντογάν στα 
Βαλκάνια, συχνά 
πυκνά αποθεώνει 
την πολιτική του, 
ενώ συχνά υπουργοί 
της Τουρκίας ή και ο 
ίδιος ο Ερντογάν τον 
επισκέπτονται και του 
δίνουν γραμμή για 
το πώς να χειριστεί 
τις ελληνοαλβανικές 
σχέσεις. 

        ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Το καθεστώς Ράμα 
και οι διώξεις που υφίσταται η ελληνική μειονότητα της Β. ηπείρου

Του Γιάννη Ξένου 
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Μ 

ετά την δολοφονία του βο-
ρειοηπειρώτη Κωνσταντί-
νου Κατσίφα από ειδικά 
σώματα της αλβανικής αστυ-
νομίας ανήμερα της επετεί-

ου της 28ης Οκτωβρίου στο χωριό Βουλια-
ράτες, ζούμε μέσα στην Ελλάδα ένα απίστευ-
το θέατρο του παραλόγου. Το οποίο μάλιστα 
αποτελεί το αποκορύφωμα της αδιαφορίας 
και της εγκατάλειψης που το ίδιο το ελληνικό 
κράτος επιδεικνύει εδώ και χρόνια απέναντι 
στην ελληνική μειονότητα της Βορείου Ηπεί-
ρου. Εγκατάλειψη που καθίσταται εγκλημα-
τική τα τελευταία χρόνια, καθώς η σωβινιστι-
κή κυβέρνηση Ράμα έχει εντείνει τις πολιτικές 
καταπίεσης με δημεύσεις περιουσιών, κρού-
σματα νοθείας στις κάλπες, και μια εκστρατεία 
κατατρομοκράτησης των μελών της μειονότη-
τας με την επιβολή καθεστώτος ωμής αστυνο-
μοκρατίας στις περιοχές όπου αυτή διαμένει 
–κατά παράβαση προφανώς κάθε διεθνούς 
συνθήκης περί της προστασίας και των μειο-
νοτικών ελευθεριών.

Αυτό το κλίμα, εξάλλου, είναι που έσπρω-
ξε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα να επιλέξει εδώ 
και χρόνια έναν δρόμο αντίστασης και αξιο-
πρέπειας, έστω και ατομικής, που τον οδήγη-
σε στον θάνατο για το έθνος και την πατρίδα.

Η δε δολοφονία του επιβεβαιώνει την βά-
ναυση καταπάτηση κάθε έννοιας ελευθερί-
ας και δικαιώματος, από μια κυβέρνηση που 
έχει ούτως ή άλλως δυναμιτίσει πολλές φορές 
την κατάσταση στα Βαλκάνια με τον απροκά-
λυπτό της αλυτρωτισμό (που κατά το δοκούν 
στρέφεται εναντίον των Σέρβων, των Σκοπί-
ων, αλλά και της Ελλάδας), που ελέγχεται για 
σωρεία υποθέσεων διαφθοράς και καταπά-
τησης των δικαιωμάτων των αντιφρονούντων 
στο εσωτερικό, και που έχει καταγγελθεί στην 
διάρκεια της θητείας της από την αξιωματική 
αντιπολίτευση για την εμπλοκή ανώτατων αξι-
ωματούχων της στο… μεγαλεμπόριο της ηρω-
ίνης που ελέγχει η αλβανική μαφία στην Νο-
τιοανατολική Ευρώπη.

Τα πραγματικά γεγονότα της δολοφονί-
ας, που αρχικώς προσπάθησε να συγκαλύ-
ψει η κυβέρνηση και η αστυνομία της γειτο-
νικής χώρας  αρχίζουν σιγά σιγά να αποκα-
λύπτονται: Ο Κατσίφας ήταν εδώ και καιρό 
στοχοποιημένος από την αλβανική αστυνο-

μία και το παρακράτος για τα φρονήματά του, 
και θύμα αλλεπάλληλων παρενοχλήσεων· οι 
απειλές και οι προσκλήσεις αυτών των μηχα-
νισμών εντάθηκαν ενόψει του εορτασμού για 
τους πεσόντες του αλβανικού μετώπου, ανή-
μερα της 28ης Οκτωβρίου,

Δεν υπάρχει κανέναν τεκμηριωμένο στοι-
χείο ότι πυροβόλησε εναντίον των περιπο-
λικών και των αστυνομικών, πέραν των σα-
θρών ισχυρισμών της αστυνομίας, και των αλ-
λεπάλληλα αναθεωρημένων ρεπορτάζ που 
εκδίδουν τα ελεγχόμενα από την κυβέρνηση 
ΜΜΕ, αν και η τελετή για τους πεσόντες καλύ-
πτονταν από διεθνή μέσα εξαιτίας της εκπρο-
σώπησης των κρατών της Ελλάδας και της 
Αλβανίας σε υψηλότατο επίπεδο. Την προ-
βοκάτσια επιβεβαιώνει η επιγενέστερη στά-
ση της αλβανικής αστυνομίας που αρνείται 
τη συνδρομή των ελληνικών αρχών στην δι-
αλεύκανση της υπόθεσης –αν και ο Κατσίφας 
είναι Έλληνας πολίτης και είναι υποχρεωμέ-
νη να το κάνει–, που έθετε προσκόμματα στην 
εξέταση του πτώματός του από τον ιατροδικα-
στή της οικογένειας, και που εν τέλει παρενέ-
βη σε αυτό προκειμένου να εξαφανίσει τα πει-
στήρια της δολοφονίας του.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως ο 
Κωνσταντίνος Κατσίφας εκτελέστηκε προς 
παραδειγματισμό από τα ένστολα τάγματα του 
αλβανικού (παρα)κράτους, σε μια επιχείρηση 
οργανωμένη από την αλβανική κυβέρνηση 
προκειμένου να στείλει «μήνυμα» στην μειο-
νότητα και την ελληνική πλευρά.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι αυτή 
η μείζονα πρόκληση γίνεται σε συντονισμό 
με τον τουρκικό επεκτατισμό, που έχει μετα-
βάλει με τις ευλογίες της εκεί κυβέρνησης το 
αλβανικό κράτος σε προτεκτοράτο, με σκοπό 
την κατατρομοκράτηση και τον «συνετισμό» 
της Ελλάδας σε ό,τι αφορά στην χάραξη ΑΟΖ 
στο Ιόνιο, την διαμάχη για τα θαλάσσια σύνο-
ρα στο Αιγαίο, και την διαμάχη για την κυπρι-
ακή ΑΟΖ.

Απέναντι σε αυτήν την εγκληματική προ-
βοκάτσια, η στάση της ελληνικής κυβέρνη-

σης είναι σκανδαλώδης: Κατ’ αρχάς  έβα-
λε τους παρευρισκόμενους αξιωματούχους, 
και κυρίως την υπουργό Πολιτισμού Μυρ-
σίνη Ζορμπά, να… διασκεδάσουν τις εντυ-
πώσεις μπροστά στο πρωτοφανές έγκλημα. 
Το δε υπουργείο Δημόσιας Τάξης της ηπει-
ρώτισσας (!) Όλγας Γεροβασίλη κινητοποί-
ησε την… ΕΛΑΣ έτσι ώστε να παρέχει άλλοθι 
στην αλβανική αστυνομία μέσω του Αθηναϊ-
κού Πρακτορείου Ειδήσεων. Πράγματι αυτό 
το ανθελληνικό χαλκείο διακινησε πληροφο-
ρίες που ήθελαν τον Κωνσταντίνο Κατσίφα να 
καταδικάζεται από δικαστήριο στην Ελλάδα 
για εμπόριο κάνναβης παρότι σύμφωνα με 
ρητή δήλωση του δικηγόρου της οικογένει-
ας, Κωνσταντίνου Γιοβανόπουλου, ο Κα-
τσίφας κατά την ακροαματική διαδικασία είχε 
αθωωθεί πανηγυρικά από κάθε κατηγορία.

Οι  συγκεκριμένες πληροφορίες, προ-
σβάλλουν βάναυσα τη μνήμη του νεκρού, «ρί-
χνοντας νερό στον μύλο» της αλβανικής  προ-
παγάνδας, η οποία επιχειρεί μεθοδικά να πα-
ρουσιάσει το θύμα ως «Greek extremist» που 
διατηρεί σχέσεις με την Χρυσή Αυγή.

Εξαπολύοντας την στρατιά των προπα-
γανδιστικών παπαγάλων, αποπειράθηκε να 
δικαιολογήσει μια καραμπινάτη δολοφονία 
σπιλώνοντας την μνήμη του νεκρού, υποστη-
ρίζοντας ότι αυτός ήταν «φασίστας», και ότι η 
ανεύθυνη στάση του έθεσε σε κίνδυνο τις σχέ-
σεις των δυο χωρών – κατηγορίες τις οποίες 
είχε χρησιμοποιήσει το 1996 η κυβέρνηση 
Σημίτη, που σήμερα υποτίθεται ότι βρίσκεται 
στο στόχαστρο της τωρινής κυβέρνησης για 
τα οικονομικά της σκάνδαλα, για να διασύρει 
την μνήμη του Σολωμού Σολωμού, στο αντί-
στοιχο περιστατικό της δολοφονίας του από… 
υπουργούς του ψευδοκράτους στην Πράσινη 
Γραμμή της Λευκωσίας.

Έτσι επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά, 
ότι η ελληνική κυβέρνηση αθετεί τις συνταγ-
ματικές της υποχρεώσεις (να προστατεύει 
τους Έλληνες πολίτες, την ελληνική μειονό-
τητα της Αλβανίας κ.ο.κ.). Έτσι, οποιαδήποτε 
υποψία… πατριωτικού φρονήματος και αντί-
θεσης με τα όσα εκείνη συνομολογεί σε όλα 
τα μέτωπα των εθνικών μας θεμάτων, υπό την 
υψηλή εποπτεία των πρεσβειών και των δα-
νειστών, αρκεί να μεταβάλει τον οποιονδήπο-
τε σε πολίτη δεύτερης κατηγορίας, στόχο ιδεο-
λογικών επιθέσεων και πρακτικών «δολοφο-
νίας χαρακτήρων».

Μια πρακτική, που επαληθεύει τον χαρα-
κτήρα του σημερινού καθεστώτος, ως μιας κυ-
βέρνησης έκτακτης ανάγκης που αναλαμβά-
νει να υλοποιήσει όλα τα συμβόλαια γενικής 
εκποίησης της χώρας, είτε μιλούμε για την δη-
μόσια περιουσία και τον πλούτο των τραπε-
ζών, είτε για τους κοινωνικούς και τους φυσι-
κούς πόρους της χώρας, είτε για την γεωπολι-
τική της αυτοδιάθεση και την ανεξαρτησία της.

Είναι σαφές πως αυτή η κυβέρνηση εί-
ναι ανίκανη να προστατέψει την χώρα, και 
πως οποιαδήποτε άλλη, οποιουδήποτε άλ-
λου κράτους θα ήταν πολύ σκληρότερη στην 
απάντησή της απέναντι στην βάναυση προβο-
κάτσια της αλβανικής κυβέρνησης, διακόπτο-
ντας τις διπλωματικές της σχέσεις έως ότου 
αυτή ζητήσει επίσημα συγνώμη για την δολο-
φονία του Κατσίφα, παύσει την πολιτική κα-
ταπίεσης της ελληνικής μειονότητας στην Βό-
ρειο Ήπειρο, και επανέλθει στην διεθνή νομι-
μότητα τηρώντας τις συνθήκες που υπέγραψε.

Ευθύνες, βέβαια, έχουν και τα σε άλλη 
περίπτωση λαλίστατα κόμματα της αντιπολί-
τευσης, καθώς και όλοι οι φορείς που δρα-
στηριοποιούνται στα ανθρώπινα δικαιώμα-
τα, οι οποίοι σιωπούν ή ψελλίζουν ήξεις αφί-
ξεις μπροστά σε αυτό το πρωτοφανές έγκλη-
μα, μόνο και μόνο επειδή το θύμα είναι Έλλη-
νας πολίτης. Αυτή τους η στάση, καθώς και η 
αδιαφορία την οποία επιδεικνύει το μεγαλύτε-
ρο μέρος του «πνευματικού κόσμου» και των 
κοινωνικών φορέων απέναντι σε αυτό το πε-
ριστατικό, είναι που συν τοις άλλοις επιτρέπει 
στην δημαγωγική εμφυλιοπολεμική πατριδο-
καπηλία να το εκμεταλλεύεται προς εγχώρια 
κατανάλωση, για να διαφημίζεται ενόψει των 
επερχόμενων εκλογών.

Τα Ελληνικά δίκαια, ωστόσο, η ανεξαρ-
τησία και η ακεραιότητα της χώρας δεν μπο-
ρούν πλέον να προστατευτούν από το εγχώ-
ριο πολιτικό ματριξ που ζει στον δικό του πα-
ράλληλο κόσμο. Τα όσα συμβαίνουν στην Βό-
ρειο Ήπειρο, την Μακεδονία, την Θράκη, το 
Αιγαίο και την Κύπρο  θέτουν αμείλικτο το ζή-
τημα της συνέχειας του ελληνικού έθνους ως 
ελεύθερου και αυτοδιάθετου κράτους, ενώ 
σε συνδυασμό με την εσωτερική οικονομική, 
κοινωνική, και πολιτισμική κατάρρευση θέ-
τουν ζήτημα επιβίωσης του ελληνισμού στα 
χρόνια και της δεκαετίες που μας έρχεται.

Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας 
δίπλα στον Σολωμό Σολωμού

“ 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβο-

λία πως ο Κ. Κατσίφας εκτε-

λέστηκε από τα ένστολα τάγ-

ματα του αλβανικού (παρα-)

κράτους, σε μια επιχείρη-

ση οργανωμένη από την αλ-

βανική κυβέρνηση προκει-

μένου να στείλει «μήνυμα» 

στην μειονότητα και την ελ-

ληνική πλευρά.

Του Γιώργου Ρακκά
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τη κατάμεστη αίθου-
σα Ρήγας Βελεστιν-
λής του Κινήματος 
Άρδην πραγματο-
ποιήθηκε απόψε η 

πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση: 
«Η δολοφονία του Κ. Κατσίφα και 
πώς διαμορφώνονται οι ελληνο-
αλβανικές σχέσεις» – η μοναδική 
μέχρι τώρα στην Ελλάδα.

Μερικές από τις σημαντικότε-
ρες επισημάνσεις της βραδιάς για 
το Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα:

• Γεωγραφική και πληθυσμια-
κή συρρίκνωση, υποβάθμιση της 
εκπαίδευσης της ελληνικής νε-
ολαίας, εγκατάλειψη από την Ελ-
λάδα και φόβος από το αλβανικό 
κράτος είναι τα κύρια στοιχεία που 
χαρακτηρίζουν σήμερα την αυτό-
χθονα ελληνική εθνική μειονότη-
τα στη Βόρεια Ήπειρο.

• Τα τρία βασικά λάθη της ελ-
ληνικής εξωτερικής πολιτικής 
σχετικά με την Αλβανία ήταν η εί-
σοδος της Αλβανίας στο ΝΑΤΟ, η 
έναρξη ενταξιακών διαπραγμα-
τεύσεων της Αλβανίας στην Ε.Ε. 
και η ελευθερία κίνησης χωρίς 
βίζα στις ευρωπαϊκές χώρες. Κι 
αυτό γιατί πραγματοποιήθηκαν 
χωρίς η ελληνική πλευρά να θέ-
σει κάποιους όρους. Μια πολιτι-
κή παραχωρήσεων χωρίς ανταλ-
λάγματα στα Βαλκάνια σημαί-
νει οπισθοχώρηση άνευ όρων κι 
έτσι αντιμετωπίζουν πλέον όλοι το 
ανυπόληπτο ελληνικό κράτος.

• Οι δομές του αλβανικού 
αστυνομικού κράτους και των μυ-
στικών υπηρεσιών της περιόδου 
Χότζα μπορεί να έχουν υλικοτε-
χνικά εκσυγχρονιστεί, εξακολου-
θούν όμως να λειτουργούν με την 
ίδια στρατηγική και τον ίδιο δια-
χρονικό στόχο: τη «βελούδινη», 
σταδιακή εξαφάνιση της ελληνι-
κής εθνικής μειονότητας από τα 
πατρογονικά της εδάφη. Στο πλαί-
σιο αυτό εντάσσεται και η δολο-
φονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα 
στους Βουλιαράτες, τον οποίον εί-
χαν βάλει στο μάτι προ καιρού. 

• Η διαχρονική αντιμετώπιση του 
βορειοηπειρωτικού ως «αγκάθι» 
από όλες τις ελληνικές κυβερνή-
σεις επιβεβαιώθηκε και πάλι με τη 
δολοφονία του Κωνσταντίνου και 
τις αναπάντητες προσβολές και 
προκλήσεις από τον Αλβανό πρω-
θυπουργό και «γενίτσαρο» Ράμα.

• Ο ρόλος της ελληνικής αστυ-
νομίας με τη διασπορά ψευδών ει-
δήσεων και τις αποπροσανατο-
λιστικές της ανακοινώσεις ήταν 
ύπουλος και αντεθνικός, καθώς 
στόχευε στην ντε φάκτο στήρι-
ξη των λεγομένων της αλβανικής 
πλευράς και στον «δεύτερο θάνα-
το» του Κωνσταντίνου.

• Άνθρωποι ασεβείς και κυ-
νικοί σαν τον Πάγκαλο, κύριο εκ-
πρόσωπο του σημιτισμού, αποτε-
λούν το παράδειγμα του εντός των 
τειχών ανθελληνισμού και των 
υποστηριχτών ξένων εθνικισμών.

• Ο ιστορικός όρος «Τουρκαλ-
βανός» επιστρέφει και πάλι, καθώς 
ο αλβανικός εθνικισμός εντάσσε-
ται γεωπολιτικά και πολιτισμικά 
απόλυτα στον τουρκικό εθνικισμό. 
• Οι καλοί, φιλελεύθεροι, αρι-
στερόστροφοι προοδευτικοί των 
Αθηνών, που αντιλαμβάνονται τα 
πράγματα σαν να βρίσκονται στα 
περίχωρα του Παρισιού και αη-
διάζουν όταν βλέπουν ελληνικές 
σημαίες πρέπει να συγχωρήσουν 
τους Βορειοηπειρώτες αδελφούς 
που δείχνουν τον «έντονο πατρι-
ωτισμό» τους, γιατί είναι το μόνο 
τους όπλο διαχρονικά απέναντι 
στους ορκισμένους ανθέλληνες 
και στους σφαγείς των παιδιών 
τους στην Αλβανία. Το ότι υπάρ-
χουν ακόμη ως κατατρεγμένη και 
αντιστεκόμενη μειονότητα οφείλε-
ται σε αυτόν τον πατριωτισμό.

• Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας 
εντάσσεται στη χορεία των μοναχι-
κών ηρώων της Ελλάδας, από αυ-
τούς που αντιστέκονται υπερασπι-
ζόμενοι τα δίκαιά τους στον τόπο 
τους, όπως ήταν και ο Σολωμός 
Σολωμού.

Βασίλης Στοϊλόπουλος

        ΒΟΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΣ

Η ελληνική μειονότητα & οι 
ελληνοαλβανικές σχέσεις 
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Νοεμβρίου ταξιαρ-
χών αρχαγγέλων 
Μιχαήλ και Γαβρι-
ήλ γράφει το εορ-
τολόγιο. Είναι η 

μέρα της κηδείας του Κώστα. 
Ξεκινάμε νωρίς από τα Γιάννε-
να. Σε ένα αυτοκίνητο ο Θέμος 
κι ο Σώτης μαζί με έναν ηγούμε-
νο μοναστηριού της Δ. Μακεδο-
νίας. Με τον Θέμο και τον Σώτη 
δουλεύαμε στο Συντονιστικό 
που οργάνωσε το μεγάλο πανη-
πειρωτικό συλλαλητήριο για τη 
Μακεδονία στην πρωτεύουσα 
της Ηπείρου. Στον δρόμο από το 
Καλπάκι για τα σύνορα ο Σώτης 
έξαλλος λέει. «Όλοι τους οι Αλ-
βανοί είναι η ίδια κωλοφάρα.» 
Του απαντώ ότι δεν πρέπει να 
χαρίσουμε με τίποτα τους Αλβα-
νούς ορθόδοξους στον Ράμα και 
στον Ερντογάν. Με κοιτάει με 
μία πίκρα που δεν καταλαβαίνω 
και δεν απαντά. 

Τα κινητά δεν σταματούν να 
χτυπάνε. Μαθαίνουμε ότι οι Αλ-
βανοί στα σύνορα κάνουν ό,τι 
μπορούν για να καθυστερήσουν 
ή και να εμποδίσουν λεωφορεία 
και ΙΧ που έρχονται από την Ελ-
λάδα για την κηδεία του δολο-
φονημένου. Στα σύνορα μεγά-
λη ουρά. Στον διπλανό διάδρο-
μο ο Τάσος κι η Κατερίνα που 
ήμασταν μαζί στις πλατείες των 
Αγανακτισμένων με χαιρετούν. 
Αγκαλιαζόμαστε και φιλιόμα-
στε σταυρωτά. Δίνουμε ραντε-
βού μέσα. Κάποια στιγμή μετά 
από εξαντλητικό έλεγχο περνά-
με στην Β. Ήπειρο. Η συνέχεια 
του τοπίου με αυτό που αφήσα-
με πριν τα σύνορα είναι προφα-
νής. Το μόνο που αλλάζει είναι ο 
στενός δρόμος που γίνεται ακό-
μα στενότερος και σε κακή κατά-
σταση όταν στρίβουμε για Βου-
λιαράτες, το χωριό του Κώστα. 
Παρκάρουμε στην είσοδο γιατί 
παραπέρα το χωριό είναι γεμάτο 
από κάθε λογής οχήματα. 

Δύο Αλβανοί ασφαλίτες μας 
κοιτάνε περίεργα. Κάποια στιγ-
μή ο ένας τους, την ώρα που ο 
άλλος κοιτά προς τα μέσα, σκύ-
βει ξαφνικά και φιλά το χέρι του 
ηγούμενου. Ανηφορίζουμε για 
το σπίτι του Κώστα. Άθλιοι δρό-
μοι μέσα στο χωριό που με το 
πρώτο ψιλόβροχο θα γίνονται 

αδιάβατοι. Στην πλατεία μια 
μισοσπασμένη ταμπέλα γρά-
φει πως το τοπικό ιατρείο χρη-
ματοδοτήθηκε από το ελληνι-
κό υπουργείο Εξωτερικών. Πριν 
κάποια χρόνια, αρκετά βέβαια. 
Φτάνουμε στο σπίτι. Πολύς κό-
σμος απ' έξω με σημαίες και μια 
βουβή οργή.

 Ένα σπίτι μικρό, αλλά φρο-
ντισμένο. Με τα λουλουδάκια 
του και τους απαραίτητους κη-
πάκους για λαχανικά σε ανα-
βαθμίδες. Απλοί Έλληνες κι Ελ-
ληνίδες από όλες τις ηλικίες κά-
θονται έξω από το φιλόξενο σπί-
τι. Κάποια στιγμή, πριν μπούμε 
να αποχαιρετήσουμε τη σωρό 
του Κώστα, ένας ηλικιωμένος 
με ρωτά από που έρχομαι. Από 
Γιάννενα, απαντώ, αλλά κατα-
γωγή από Θεσσαλονίκη. Μακε-
δόνας, μου λέει και με αγκαλιά-
ζει. Ο Σώτης μπαίνει και βγαίνει 
πρώτος δακρυσμένος. Με καλεί 
και μου δείχνει μια φωτογραφία 
ενός ένστολου παλικαριού. Ο 
γιος μου, μου λέει. Μου τον φά-
γανε οι ουτσεκαδες όταν φύλαγε 
την ορθόδοξη εκκλησία στην Κο-
σόφσκα Μητρόβιτσα. Με παίρ-
νουν τα κλάματα και μπαίνω δα-
κρυσμένος στο σπίτι του Κώστα. 

Έξω το κλίμα ζεσταίνεται. 
Αρχίζουν τα συνθήματα. «Ένας 
στο χώμα χιλιάδες στον αγώ-
να», «Ελλάς, Ελλάς, σκέπασε κι 
εμάς». Λίγο πιο πέρα ανταμώ-
νω συναγωνιστές του Άρδην που 
έχουν έρθει από Κρήτη, Αθήνα κι 
αλλού. Πάνω από το σπίτι βλέ-
πουμε την πλαγιά όπου ο Κώ-
στας άφησε την τελευταία του 
πνοή κυνηγημένος από τους εκα-
τό πάνοπλους Αλβανούς μπά-

τσους των ειδικών δυνάμεών 
τους. Σκόρπια εδώ κι εκεί ακούς 
λόγια για την ελληνική αστυνο-
μία που πήγε να βγάλει τον Κώ-
στα χασισέμπορο, όπως και για 
αυτά που είπαν Πάγκαλος και 
Φίλης. Λόγια πίκρας κι αγανά-
κτησης. Εγώ, σε κουβέντες με 
φίλους, έχω εκφραστεί με πολύ 
χειρότερα. Κάποια στιγμή το φέ-
ρετρο βγαίνει στα χέρια των συγ-
χωριανών του. Ξανά συνθήματα 
σε όλη την απόσταση μέχρι την 
εκκλησία και το νεκροταφείο και 
την τελευταία κατοικία. Με τα 
απαραίτητα «Αθάνατος» και τον 
Ύμνο προς την Ελευθερία. Υπό τα 
ντρον και τα βλέμματα διακριτι-
κών Αλβανών ασφαλιτών. 

Ο Κώστας είναι πια μαζί με 
τον Θεόφιλο, τον Σολωμού και 
τους άλλους νεομάρτυρες. Ήδη 
η λαϊκή μούσα φρόντισε να 
τον απαθανατίσει σε δημοτικό 
αγνώστου που ήδη κυκλοφορεί: 

...Εδώ είναι το σπιτάκι μου 
απ’ του Ηρακλή τα χρόνια. 

Εδώ είναι η φαμέλια μου 
εδώ και η ψυχή μου. 

Εδώ είναι ο λάκκος μου, εδώ 
και ο σταυρός μου. 

Εδώ είναι η Σημαία μου, του 
Έλληνα το ρούχο. 

Συνέχεια θα με βλέπετε κι ας 
είμαι πεθαμένος. 

Εμένα αν με σκοτώσατε ακο-
λουθούνε κι άλλοι.

Παίρνουμε τον δρόμο της 
επιστροφής. Το αίμα ενός νέου 
ανθρώπου θύμισε στους απα-
νταχού Έλληνες ότι υπάρχει Βό-
ρεια Ήπειρος που έχει την ανά-
γκη μας. 

Κι αυτή την ανάγκη θα την 
κάνουμε αναγκαιότητα. 

Ο Κωνσταντίνος Κατσίφας 
στο Πάνθεον των ηρώων

Του Μιχάλη Χατζηπέτρου
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Μ 

ε αυτά τα δυσοίωνα 
δημογραφικά, κοι-
νωνικά και εργασι-
ακά δεδομένα, που 
εκ των πραγμάτων 

προκαλούν γεωπολιτικές αστάθειες, 
ακόμα και πολεμικές συγκρούσεις, 
είναι σαφές ότι πρακτικά ο ΟΗΕ και 
η παγκόσμια κοινότητα βρίσκονται 
απέναντι σε προβλήματα που είναι 
πολύ δύσκολο, αν όχι ακατόρθωτο, 
να επιλυθούν ικανοποιητικά. Άλλω-
στε και οι σημερινές μετακινήσεις 
εκατομμυρίων ανθρώπων μπορεί 
μέχρι τώρα να είχαν την οικονομική 
στήριξη του ΟΗΕ και διαφόρων άλ-
λων φορέων και οργανισμών, όμως 
ουσιαστικά ήταν ανεξέλεγκτες και 
προβληματικές, με πολλές χιλιάδες 
θύματα στη Μεσόγειο και στο Αι-
γαίο. 

Κατά συνέπεια, η «μοναδική», 
χωρίς «εναλλακτική» λύση, σύμφω-
να με την άποψη των τεχνοκρατών 
του ΟΗΕ, είναι η οργανωμένη και 
ασφαλής μαζική μετακίνηση αν-
θρώπων από υποβαθμισμένες πε-
ριοχές μεγάλης φτώχειας προς τα 
εκεί όπου υπάρχει ευημερία, ανα-
πτυγμένα κοινωνικά και ασφαλι-
στικά συστήματα, κράτος δικαίου 
και οικονομική ανάπτυξη, αλλά και 
δημογραφική υποχώρηση, έλλειψη 
εργατικού δυναμικού και γήρανση 
του πληθυσμού, όπως είναι η Ευ-
ρώπη. Παράλληλα, όλες οι έρευνες 
δείχνουν ότι βασική απαίτηση κάθε 
μετανάστη παραμένει η με κάθε 
τρόπο οργανωμένη βελτίωση της 
προσωπικής του κατάστασης, γεγο-
νός που κάνει ορισμένους κοινωνι-
ολόγους να μιλούν για «μετανάστες 
της ευημερίας». Αναμφίβολα, η με-
τανάστευση όπως πραγματοποιεί-
ται τα τελευταία χρόνια δημιουργεί 
τεράστια και ποικίλα προβλήμα-
τα γι’ αυτό και η σκέψη να οργανω-
θεί στο πλαίσιο του ΟΗΕ ένα πρό-
γραμμα μαζικής και οργανωμένης 
μετακίνησης οικονομικών μετανα-
στών με ενιαίες αρχές υπήρχε ήδη 
από το 2006. Το 2009 εκπονήθηκε 
ένα πρώτο ολοκληρωμένο σχέδιο, η 
επεξεργασμένη τελική μορφή του 
οποίου πρόκειται να υπογραφεί στη 
πανηγυρική συνεδρίαση του ΟΗΕ 
στο Μαρακές του Μαρόκου στις 
έντεκα του ερχόμενου μήνα. 

Το λεγόμενο «Global Compact 
for Safe, Orderly and Regular 
Migration»1 του ΟΗΕ θα περνού-
σε  απαρατήρητο, μακριά από κοι-

νοβούλια και χωρίς δημοκρατικές 
διαδικασίες, αν δεν υπήρχε η πρό-
σφατη δημόσια άρνηση των ΗΠΑ –
και κατόπιν της Ουγγαρίας και Αυ-
στραλίας– να υπογράψει το «Οικου-
μενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ για το 
Μεταναστευτικό» (Global Compact 
for Migration“). Γεγονός που συνε-
τέλεσε το επίμαχο αυτό θέμα να έρ-
θει δυναμικά στην επικαιρότητα και 
να προκαλέσει, στο παραπέντε, την 
έναρξη ενός έντονου, κυρίως ευρω-
παϊκού, διαλόγου. Ήδη, εκτός από 
την Ουγγαρία και άλλες χώρες της 
ΕΕ (Αυστρία, Κροατία, Τσεχία και 
Βουλγαρία) ανακοίνωσαν ότι δεν 
θα το υπογράψουν, καθώς θίγεται 
η εθνική κυριαρχία και ουσιαστικά 
θεσπίζεται ένα διεθνές εθιμικό δί-
καιο που στην πράξη αναγορεύει 
την παράνομη μετανάστευση σε κα-
θολικό «ανθρώπινο δικαίωμα» και 
την εξισώνει με τη νόμιμη. Αρνητι-
κή στάση αναμένεται να έχουν επί-
σης η Δανία, η Ιταλία, Σλοβενία, η 
Πολωνία κ.α., ενώ σε πολλές άλλες 
χώρες ο διάλογος συνεχίζεται και 
προσλαμβάνει πλέον χαρακτηρι-
στικά έντονης πολιτικής αντιπαρά-
θεσης, όπως στη Γερμανία και την 
Ελβετία. 

Σε γενικές γραμμές, τα σημεία 
κριτικής εντοπίζονται στο γεγονός 
ότι οι χώρες που θα υπογράψουν το 
Σύμφωνο του ΟΗΕ δεσμεύονται με 
διάφορους τρόπους ότι: 

•	 θα ευνοούν την ελεύθερη, 
ασφαλή, μαζική και απρόσκοπτη 
διακίνηση και εγκατάσταση μετα-
ναστών και δεν θα επαναπροωθούν 
μετανάστες πίσω στις χώρες προέ-

λευσης, 
•	 θα επιτρέψουν σε όλους 

τους μετανάστες να έχουν πρόσβα-
ση στο βασικό εθνικό σύστημα υγεί-
ας, ασφάλισης και εκπαίδευσης,

•	 θα διευκολύνουν τη χωρίς 
όρους επανένωση των οικογενειών 
των μεταναστών στη χώρα υποδο-
χής,

 θα επιτρέπουν το πολύ-
πλοκο θέμα της κοινωνικής ενσω-
μάτωσης να υπάγεται στη βούλη-
ση των μεταναστών και όχι στους 
νόμους και στις αποφάσεις των χω-
ρών υποδοχής,

 θα προωθούν «φιλομε-
ταναστευτικές» νομοθετικές ρυθ-
μίσεις, όπως π.χ. λήψη μέτρων για 
την άμβλυνση της κριτικής απέναντι 
στις αρνητικές επιπτώσεις του μετα-
ναστευτικού,

•	 θα μεριμνούν ώστε ο δη-
μόσιος διάλογος για τον μετανα-
στευτικό να είναι «ανοιχτός, βασι-
σμένος σε στοιχεία» και η κατανό-
ηση του Συμφώνου «ρεαλιστικότε-
ρη, πιο ανθρώπινη και πιο εποικο-
δομητική»,

•	 τα ΜΜΕ θα πρέπει να «εν-
σωματωθούν στο μηχανισμό ρύθμι-
σης της μετανάστευσης» με έναν κα-
τευθυνόμενο και μονοδιάστατο «φι-
λομεταναστευτικό» τρόπο, που ου-
σιαστικά θα περιορίζει την ελευθε-
ρία της γνώμης.

Η μόνιμη επωδός των υποστη-
ρικτών του Συμφώνου για τη Με-
τανάστευση είναι πως πρόκειται για 
μια «απλή δήλωση προθέσεων», 
νομικά μη δεσμευτική. Αυτό όμως, 
όπως ισχυρίζονται πολλοί επικρι-

τές του Συμφώνου, μπορεί να ισχύ-
ει τυπικά, στην πράξη οι πάμπολλες 
«νουθεσίες» του Συμφώνου «επι-
βάλλονται» και γίνονται «υποχρε-
ωτικές», τουλάχιστον πολιτικά και 
ηθικά και μπορεί ακόμα, υπό ορι-
σμένες συνθήκες, να παράγουν νο-
μικό αποτέλεσμα και να μετατρα-
πούν σε εθιμικό δίκαιο το οποίο θα 
μπορεί να επικαλεσθεί ο κάθε με-
τανάστης. Οι προτροπές και η πίε-
ση για ανάληψη κρατικής ευθύνης 
συναντώνται τόσο συχνά στο Σύμ-
φωνο του ΟΗΕ που τελικά το εθνι-
κό δίκαιο, με τη συμβολή και των 
γνωστών «προοδευτικών» πολιτι-
κών δυνάμεων, δεν θ’  αργήσει να 
προσαρμοστεί στις «προτροπές» 
του ΟΗΕ. 

Είναι σαφές ότι οι ευρωπαϊ-
κές ελίτ, οι ακτιβιστές του «δικαιω-
ματισμού» και οι πολυπληθείς πα-
ράγοντες που συγκροτούν ή υπο-
βοηθούν τη «βιομηχανία της μετα-
νάστευσης» γνωρίζουν από πρώτο 
χέρι ότι η ελεύθερη μαζική μετανά-
στευση εντός των επόμενων λίγων 
δεκαετιών θ’ αλλάξει ριζικά τα πλη-
θυσμιακά, εργασιακά, κοινωνικά 
και πολιτισμικά δεδομένα της Ευ-
ρώπης, που εν κατακλείδι μπορεί 
να σηματοδοτήσουν και το τέλος του 
γνωστού μας δυτικού πολιτισμού. 
Γίνεται επίσης αντιληπτό ότι για τον 
ΟΗΕ και την Ευρωπαϊκή Ένωση η 
εργασιακή – οικονομική παράμε-
τρος της μετανάστευσης αποτελεί 
πρώτη προτεραιότητα, ενώ οι πολι-
τισμικές και θρησκευτικές ταυτότη-
τες και ιδιαιτερότητες των ευρωπαϊ-
κών λαών και εθνών δεν αποτελούν 
σημείο αναφοράς. 

Γεγονός που αποτελεί βεβαίως 
ένα πρώτης τάξεως πολιτικό δώρο 
για τις «λαϊκιστικές» δυνάμεις της 
Ευρώπης προκειμένου ν’ αυξήσουν 
κι άλλο τη δημοφιλία τους, όπως κα-
τέδειξε πρόσφατα η κοινοβουλευτι-
κή αντιπαράθεση για το θέμα αυτό 
στη γερμανική βουλή. Εντυπωσι-
ακή είναι πάντως και η άγνοια για 
το Σύμφωνο του ΟΗΕ και η εν γέ-
νει η «νηφαλιότητα» της ελληνικής 
κοινής γνώμης για το θέμα της μετα-
νάστευσης, που εκ των πραγμάτων 
λειτουργεί υποστηρικτικά στις κατα-
στροφικές θέσεις για το μεταναστευ-
τικό της κυβέρνησης Τσίπρα. 

1 https://refugeesmigrants.un.org/
s i t e s / d e f a u l t / f i l e s / 1 8 0 7 1 3 _
agreed_outcome_global_compact_
for_migration.pdf

Το αμφιλεγόμενο διεθνές «Σύμφωνο» 
για το Μεταναστευτικό

Του Βασίλη ΣτοϊλόπουλουΜια πρόσφατη έκθεση 

για τη δημογραφική 

εξέλιξη του πλανήτη 

δείχνει μια τέτοιου 

μεγέθους αυξητική 

τάση στον παγκόσμιο 

πληθυσμό, που ντε φάκτο 

μπορεί να θεωρηθεί, 

χωρίς ενδοιασμούς, 

εκρηκτική. Ιδιαίτερα όσον 

αφορά στην Αφρική, ο 

πληθυσμός της οποίας 

πρόκειται μέχρι το 

2050 να διπλασιαστεί, 

φτάνοντας στα 2,5 

δισεκατομμύρια. Μάλιστα, 

το 40% του φτωχότερου 

τμήματος του παγκόσμιου 

πληθυσμού θα κατοικεί 

σε δύο μόνο αφρικανικές 

χώρες, τη Νιγηρία και τη 

δημοκρατία του Κονγκό. 

Επιπλέον, κάθε χρόνο, 

σχεδόν 20 εκατομμύρια 

νεαροί Αφρικανοί 

θα εισέρχονται στην 

εργασιακή ηλικία, όταν 

διαθέσιμες θα είναι μόνο 

3 εκατομμύρια θέσεις 

εργασίας. Ήδη, σήμερα, 

σχεδόν το 50% των 

νεαρών Αφρικανών 

επιθυμεί να εγκαταλείψει 

για οικονομικούς λόγους 

την Αφρική, με τον 

πιο προσφιλή τελικό 

προορισμό την Ευρώπη. 
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Φ 
αίνεται με αυτό το 
τεχνικό επίτευγμα 
ότι θα υπάρξει, στο 
μέλλον, η δυνατό-
τητα να εφαρμοστεί 

κάτι παρόμοιο και στον άνθρωπο. 
Μπορεί, δηλαδή, να γίνει εφικτός 
ένας κόσμος χωρίς άνδρες. Ίσως, 
αν αντιμετωπιστούν κάποια προ-
βλήματα, όπως η ανάγκη να υπάρ-
χουν στο αρχικό κύτταρο και μι-
τοχόνδρια και άλλα στοιχεία που 
βρίσκονται στο ωάριο, να μπορεί 
να γίνει εφικτό να υπάρξουν και 
απόγονοι από δύο άνδρες, αλλά 
πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
χρειάζεται και κύηση. Σ’ αυτήν την 
περίπτωση τα πράγματα είναι πιο 
πολύπλοκα, καθώς θα είναι ανα-
γκαία μια τεχνητή μήτρα.

Φαίνεται πάντως ότι η πραγ-
ματικότητα ξεπερνά πλέον την 
επιστημονική φαντασία. Το μυ-
θιστόρημα επιστημονικής πολιτι-
κής φαντασίας Πασίφικα του Αμε-
ρικανού Νόρμαν Σπίνραντ2, που 
γράφτηκε το 1979, δείχνει μια σύ-
γκρουση ανδρών και γυναικών, 
αλλά δεν περιλαμβάνει την τεχνη-
τή γονιμοποίηση που αποκλείει το 
άλλο φύλο. Ίσως γιατί ο συγγρα-
φέας δεν είχε επαρκή βιολογική 
κατάρτιση.

Η ιστορία εξελίσσεται σε έναν 
πλανήτη όπου υπάρχει ένα ειρη-
νικό καθεστώς με μάλλον φεμι-
νιστικά χαρακτηριστικά. Η πρόε-
δρος είναι γυναίκα και υπονοεί-
ται ότι οι ρόλοι των φύλων είναι 
αντίθετοι απ’ ό,τι σε εμάς τώρα. 
Οι γυναίκες κυριαρχούν ελαφρά 
και αποκαλούν τους μικρότερους 
άνδρες που παντρεύονται «κοκό-
ρι μου», κατ’ αντιστοιχία με το ση-
μερινό «κούκλα μου». Παράλλη-
λα, μια κοινωνία γκέι κυριαρχεί σε 
μία από τις ηπείρους του πλανή-
τη. Το καθεστώς της Πασίφικα χα-
ρακτηρίζεται από την ηλεκτρονική 
ψηφοφορία, την ελεύθερη αγορά, 
με κρατικό παρεμβατισμό στις τι-
μές, αλλά και τα πολλά ΜΜΕ, κα-
θώς όλα τα ζητήματα διαπραγμα-

τεύονται και προβάλλονται μέσα 
από εικόνες και βίντεο του Χόλυ-
γουντ. Ο Σπίνραντ έχει προβλέψει 
την κυριαρχία της εικόνας επί του 
λόγου, κάτι που έχει ήδη συμβεί.

Στον κόσμο όμως δρουν δύο 
αντίθετες πολιτικές δυνάμεις. Η 
«φεμοκρατία» (γυναικοκρατία), η 
οποία έχει επιβληθεί σε πολλούς 
πλανήτες, όπου οι γυναίκες έχουν 
ανατρέψει τον ανδρικό «φασιστο-
σοβινισμό» μετά από καταστροφι-
κούς πυρηνικούς πολέμους, επι-
βάλλοντας ένα αυστηρά ιεραρχι-
κό καθεστώς. Οι άνδρες είναι σαν 
αιχμάλωτοι και χρησιμοποιούνται 
μόνο για την αναγκαία αναπαρα-
γωγή, ενώ οι γυναίκες «μοιράζο-
νται μεταξύ τους μέλι», όπως ονο-
μάζουν την λεσβιακή σχέση.

Η άλλη δύναμη είναι το κίνη-
μα της «υπερβατικής επιστήμης», 
που αναπτύσσει πολύ προηγμένη 
επιστήμη και τεχνική, όπου κυρι-
αρχούν οι άνδρες, ενώ οι γυναίκες 
δεν κρίνονται πολύ κατάλληλες 
για αυτό, αν και υπάρχουν, πολύ 
λίγες, οι γυναίκες που βρίσκονται 
στην πρωτοπορία. Οι «υπερβατι-
κοί επιστήμονες» μετακινούνται 
από πλανήτη σε πλανήτη και δη-
μιουργούν ινστιτούτα –εργαστή-
ρια «τεχνητές βιόσφαιρες»– όπου 
προωθούν την επιστήμη και την 
τεχνική, επιλέγοντας τους «σπου-
δαστές». Δεν διαχέουν ελεύθερα 
την γνώση, με σκοπό να κυριαρχή-
σουν και να κατευθύνουν την αν-
θρωπότητα σε νέα πεδία «ελευθε-
ρίας και υπέρβασης της φύσης».

Τα δύο αυτά αυταρχικά ρεύ-
ματα βρίσκονται σε έναν ιδιότυπο 
πόλεμο στο σύμπαν προσπαθώ-
ντας να επεκταθούν σε όσους πε-
ρισσότερους κατοικημένους από 
ανθρώπους πλανήτες μπορούν. 
Είναι ένας «πόλεμος των ροζ και 
των γαλάζιων».  Και στο μάτι του 
κυκλώνα η Πασιφικιανή Δημοκρα-
τία, που δεν μπορεί να διατηρήσει 
την ισορροπία της. Το σύνταγμά 
της δίνει δικαίωμα σε κάθε τάση 
να εκφράζεται ελεύθερα, ακό-

μη και σε αυτές που επιβουλεύο-
νται την δημοκρατία και τον τρό-
πο ζωής στον πλανήτη. Αυτό ακρι-
βώς εκμεταλλεύονται μεθοδικά οι 
«υπερβατικοί επιστήμονες» και οι 
«φεμοκράτησες» για να επιβλη-
θούν, αποκρύπτοντας τους πραγ-
ματικούς σκοπούς τους.

Η περιγραφή είναι αριστοτε-
χνική και η πλοκή σε οδηγεί σε 
σκέψεις για τον ρόλο και την σύ-
γκρουση των φύλων, αλλά και για 
την ευάλωτη δημοκρατία απένα-
ντι σε αυταρχικές τάσεις. Η πολι-
τική, που είχε γίνει θέαμα, εισβάλ-
λει ξανά δυναμικά, όταν τίθενται 
τα μεγάλα ερωτήματα.

Μοιάζει να είναι ένα έργο προ-
φητικό για τον καιρό μας, με την 
ρευστότητα στο θέμα των φύλων, 
τις διεκδικήσεις του τρίτου φύλου, 
την υιοθεσία των ομόφυλων ζευ-
γαριών κλπ. Τα φύλα βρίσκονται 
υπό αμφισβήτηση αυτά καθεαυτά 
και όλα επανεξετάζονται. Δεν φαί-
νεται πάντως στον ορίζοντα κά-
ποια αναμέτρηση. Η συνοχή όμως 
της κοινωνίας σπάει σε ατομικές 
επιλογές και ένα πνεύμα καλωσο-
ρίσματος κάθε διαφορετικότητας 

τείνει να γίνει η υπέρτατη αξία. Εί-
ναι πιθανόν σε μια τέτοια κοινω-
νία να εισβάλει σχετικά εύκολα 
μια αυταρχική κοινωνική πρότα-
ση, με εσωτερική συνεκτικότητα 
και δημογραφική δυναμική.

Παράδειγμα, τα ρεύματα του 
πολιτικού ισλάμ που επεκτείνο-
νται στην Δύση και στην Αφρική· 
στην Δύση με την εισδοχή ισλα-
μιστών, στην βάση δημοκρατι-
κών και ανθρωπιστικών αρχών, 
και στην Αφρική με την βία. Η κο-
σμική δημοκρατία στις χώρες της 
Δύσης αντιμετωπίζει το ζήτημα 
της μαντίλας (σύμβολο πλέον του 
ισλάμ) στο πλαίσιο των ατομικών 
δικαιωμάτων, ενώ πρόκειται για 
μια θρησκευτική κανονιστική από-
φαση ομάδων που επιδιώκουν να 
επικρατήσει στον κόσμο το «έθνος 
του ισλάμ». Κάπως σαν την Πα-
σίφικα, η δημοκρατία στην Δύση 
δεν μπορεί να προσδιορίσει εύκο-
λα τα όρια ανάμεσα στο δικαίωμα 
και την επίθεση στον τρόπο ζωής 
και ίσως, στο μέλλον, στην ίδια την 
δημοκρατία. Στο μυθιστόρημα, η 
έκβαση καθορίζεται από την στά-
ση των ανθρώπων που θέλουν να 

υπερασπιστούν την δημοκρατία 
και την πολιτική έναντι της τεχνι-
κής κυριαρχίας και των αυταρχι-
κών προτάσεων.

Οι αντιθέσεις που βιώνουν στο 
εσωτερικό τους οι κοινωνίες της 
Δύσης μπορούν να εξελιχθούν το 
ίδιο δραματικά με αυτές της Πασί-
φικα. Η δημοκρατία και οι αυταρ-
χικές λύσεις είναι μια γνωστή σύ-
γκρουση. Στην νέα εποχή όμως η 
τεχνική είναι ένας νέος παράγο-
ντας που πρέπει να λάβουμε υπό-
ψη. Οι νέες δυνατότητες που έρ-
χονται από τις έρευνες στην Κίνα, 
όπως η πρόσφατη ανακοίνωση 
για τα μωρά χωρίς πατέρα, ή η 
ανακοίνωση για την κλωνοποίη-
ση μακάκων στις αρχές του 2018, 
που φέρνει κοντά την κλωνοποίη-
ση του ανθρώπου, θέτουν πλέον 
το ζήτημα της δημοκρατίας και σε 
ανθρωπολογικό πλαίσιο.

Σημειώσεις
1 Chinese Researchers Have 
Spawned Healthy Mice With 2 
Biological Mothers And No Fa-
ther https://www.sciencealert.
com/genomic-imprinting-silenced-
in-haploid-stem-cells-produces-fa-
therless-mice

2 Ο Νόρμαν Σπίνραντ έχει γράψει 
πολλά μυθιστορήματα επιστημο-
νικής φαντασίας. Ένα από τα πρώ-
τα του, όπου πάλι τον απασχολού-
σε η πολιτική και είχε κάνει μεγά-
λη επιτυχία στην Ελλάδα, ήταν το 
Πράκτορες του Χάους. Ο άξονας σε 
εκείνο το βιβλίο ήταν ο εξής: «Κάθε 
Κοινωνική Σύγκρουση είναι πεδίο 
μάχης για τρεις αντίπαλες δυνά-
μεις: το Κατεστημένο, την Αντιπολί-
τευση που αποζητά την ανατροπή 
της ισχύουσας Τάξης και την αντι-
κατάστασή της με μια δική της κα-
θώς και μια τάση προς αύξηση της 
Κοινωνικής Εντροπίας, την οποία 
γεννά κάθε Κοινωνική Σύγκρουση 
και η οποία, στο πλαίσιο αυτό, εί-
ναι δυνατόν να γίνει αντιληπτή 
ως η δύναμη του Χάους».

τoυ Δημήτρη Μπούσμπουρα

Αφορμή για το σχόλιο αυτό ήταν η γέννηση στην Κίνα ποντικιών από 
δύο μητέρες, χωρίς να χρειάζεται πατέρας1. το σχέδιο βρίσκεται ακόμα 
υπό συνεχή επανεξέταση. Αν ξεπεραστούν όλα τα εμπόδια, η τεχνική θα 
οδηγήσει σε βιώσιμους και γόνιμους απογόνους.

Πασίφικα 
και η σύγκρουση των φύλων

                                                                             ΔΙΕΘΝΗΔΙΕΘΝΗ

Τα φύλα βρίσκονται 
υπό αμφισβήτηση 
αυτά καθεαυτά και 
όλα επανεξετάζονται. 
η συνοχή όμως της 
κοινωνίας σπάει σε 
ατομικές επιλογές και ένα 
πνεύμα καλωσορίσματος 
κάθε διαφορετικότητας 
τείνει να γίνει η υπέρτατη 
αξία. Είναι πιθανόν σε 
μια τέτοια κοινωνία να 
εισβάλει σχετικά εύκολα 
μια αυταρχική κοινωνική 
πρόταση, με εσωτερική 
συνεκτικότητα και 
δημογραφική δυναμική.

https://www.sciencealert.com/genomic-imprinting-silenced-in-haploid-stem-cells-produces-fatherless-mice
https://www.sciencealert.com/genomic-imprinting-silenced-in-haploid-stem-cells-produces-fatherless-mice
https://www.sciencealert.com/genomic-imprinting-silenced-in-haploid-stem-cells-produces-fatherless-mice
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     ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Η 
προοπτική μιας σο-
βαρής κλιματικής 
αλλαγής είναι ξανά 
στην επικαιρότητα. 
Για τους περισσότε-

ρους δεν αποτελεί παρά ένα ακό-
μα ειδησεογραφικό θέμα, μία ακό-
μα ιστορία που θέλει να κεντρί-
σει το ενδιαφέρον, τρομακτική ως 
ένα βαθμό, που συμβαίνει όμως 
σε άλλο τόπο και άλλο χρόνο. Εάν 
όμως συμβαίνει να βρίσκεσαι σε 
αυτόν τον τόπο και να προσεγγίζεις 
αυτόν τον χρόνο (με πιο πρόσφατα 
τα παραδείγματα της Φλόριντας στα 
μέσα του περασμένου Οκτώβρη ή 
τη νοτιοδυτική ακτή του Μεξικού 
στα τέλη του ίδιου μήνα), τα πράγ-
ματα γίνονται πιο άμεσα και σοβα-
ρά. Δεν αποτελούν μόνο θεωρία.

Πίσω στο 2015, κατά τη διάρ-
κεια της παγκόσμιας διάσκεψης 
για την κλιματική αλλαγή στο Πα-
ρίσι, ο παράγοντας του χρόνου και 
του τόπου επηρέασε τις διαπραγ-
ματεύσεις. Ειδικότερα, επηρέασε 
την ακριβέστερη αποσαφήνιση της 
«ημέρας της κρίσης». Σύμφωνα 
με τους κλιματολόγους, μια σχετι-
κά μικρή άνοδος της μέσης θερμο-
κρασίας του πλανήτη –οφειλόμε-
νη σε μεγάλο βαθμό στη σταθερή 
αύξηση των εκπομπών του διοξει-
δίου του άνθρακα και το φαινόμε-
νο του θερμοκηπίου– κατά τη διάρ-
κεια των επόμενων λίγων δεκαετι-
ών, μπορεί να προκαλέσει ένα πα-
γκόσμιο χάος στον πολιτισμό μας. 
Πόση όμως είναι αυτή η επιτρεπό-
μενη αύξηση της θερμοκρασίας:

Οι βιομηχανικά αναπτυγμένες 
χώρες, των οποίων το βιοτικό επί-
πεδο θα δεχόταν ένα πολιτικά ηχη-
ρό χτύπημα από μια μεγάλη μείω-
ση των εκπομπών CO2, θέλησαν 
να βάλουν ως στόχο για την επι-
τρεπόμενη άνοδο της θερμοκρα-
σίας τους 2 βαθμούς Κελσίου. Θε-
ώρησαν αυτό τον στόχο επαρκή με 

βάση τον δικό τους τόπο και χρό-
νο. Θεωρήθηκε όμως ανεπαρκής 
ως στόχος για τους κατοίκους στις 
Μαλβίδες, τις Σεϋχέλλες, τη Μι-
κρονησία, το Μπαγκλαντές, τα νη-
σιά Μάρσαλ και άλλες χώρες όπως 
και για πολλές πεδινές παράκτιες 
περιοχές. Οι αντιπρόσωποι αυτών 
των χωρών πρότειναν τον 1,5 βαθ-
μό Κελσίου. Πιστεύουν πως η δια-
φορά του μισού βαθμού θα περιο-
ρίσει σημαντικά τις επιπτώσεις από 
την άνοδο της στάθμης των ωκεα-
νών που απειλεί πολλά νησιωτι-
κά κράτη του Ειρηνικού. Ο συμβι-
βασμός που επετεύχθη στη διάσκε-
ψη του Παρισιού ήταν περισσότε-
ρο ρητορικός παρά ουσιαστικός. Οι 
υπογράφοντες τη συνθήκη επιδιώ-
κουν να συγκρατήσουν την αύξηση 
της θερμοκρασίας κάτω από τους 
2 βαθμούς, «καταβάλλοντας προ-
σπάθεια» να μείνουν εντός του ορί-
ου των 1,5 βαθμών.

Όλα αυτά ήταν αποδεκτά μέχρι 
την 6η Οκτωβρίου 2018, όταν δημο-
σιοποιήθηκε μια νέα αναφορά από 
τη Διακυβερνητική Επιτροπή για 
την Κλιματική Αλλαγή (IPCC). Οι 
κλιματολόγοι και οι άλλοι επιστή-
μονες που υπογράφουν την αναφο-
ρά εκτιμούν πως έχουν υποτιμηθεί 
σοβαρά οι επιπτώσεις από την αύ-
ξηση των 1,5 βαθμών. Ακόμα και 
αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας 
σημαίνει «πλημμυρισμένες παρα-
λίες και εντεινόμενη ανομβρία». 
Σε αυτά θα μπορούσαμε να προ-
σθέσουμε ακραία καιρικά φαινό-
μενα, αναδιάρθρωση των σχεδια-
σμών για την παραγωγή τροφίμων, 
παράλληλα με αυξανόμενους κιν-
δύνους πολιτικής αστάθειας, απει-
λές σχετικά με το πόσιμο νερό και 
διάφορες απειλές για τη δημόσια 
υγεία.

Ο μόνος τρόπος για να αποφευ-
χθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι 
«ο μετασχηματισμός της παγκόσμι-

ας οικονομίας μέσα σε λίγα χρό-
νια». Οι συντάκτες της αναφοράς 
τον θεωρούν τεχνικά εφικτό, ανα-
γνωρίζοντας όμως πως αυτές οι 
«ραγδαίες αλλαγές... είναι, πολι-
τικά, απίθανο να συμβούν». Η δή-
λωση αυτή δεν είναι παρά ένας ευ-
γενής ευφημισμός. Γιατί; Επειδή 
για την πλειονότητα αυτή η πιθανή 
μελλοντική πραγματικότητα είναι 
τόσο λίγο αντιληπτή όσο και η αντί-
στοιχη θεωρία.

Χρόνος και τόπος

Πόση σημασία έχει άραγε πως «πε-
ρισσότερο από το 97% των ειδικών 
επιστημόνων συμφωνούν πως η 
κλιματική αλλαγή βρίσκεται σε 
εξέλιξη και οφείλεται στην ανθρώ-
πινη δραστηριότητα», ή πως η πιο 
πιθανή έναρξη των επικείμενων 
προβλημάτων στο κλίμα εντοπίζε-
ται γύρω στο 2040; Μάλλον λίγη, 
όταν οι περισσότεροι, ακόμα κι αν 
πιστεύουν τους ειδικούς που ισχυ-
ρίζονται πως μία κρίση είναι πολύ 
πιθανή, δεν θεωρούν ότι το ζήτημα 
τους αφορά προσωπικά. Αυτό μας 
επαναφέρει στην κεφαλαιώδη ση-
μασία του τοπικού χρόνου και της 
τοποθεσίας.

Αυτό που διαμορφώνει την άμε-
ση συνειδητοποίηση των περισ-
σότερων ανθρώπων είναι εκείνο 
που εκτυλίσσεται τοπικά – τοπικά 
όσον αφορά τον χρόνο και την πε-
ριοχή τους. Εάν δεν βρεθεί κανείς 
στη διαδρομή ενός τυφώνα, σε πε-
ριοχή της ανατολικής Αφρικής με 
έντονη ξηρασία, ή σε μια καταστρο-
φική πυρκαγιά στην Καλιφόρνια, 
μπορεί να νομίσει πως το μόνο ζή-
τημα αναφορικά με το κλίμα είναι 
η συνεχιζόμενη διαμάχη ανάμεσα 
στους κλιματολόγους και τους αρ-
νητές τους.

Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που 
δείχνουν πως όλο και περισσότε-
ροι άνθρωποι πείθονται από τα επι-

χειρήματα των κλιματολόγων. Αυτό 
αφορά το γενικό πλαίσιο του διεξα-
γόμενου διαλόγου, οι συνέπειες, 
όμως, του οποίου φαίνεται να σχετί-
ζονται με έναν μακρινό τοπικό και 
χρονικό ορίζοντα. Το ενδιαφέρον 
των πληθυσμών θα αυξηθεί μόνο 
όταν βρεθούν μπροστά σε αφόρητα 
ζεστά καλοκαίρια ή στο αβάσταχτο 
κόστος του «μετασχηματισμού της 
παγκόσμιας οικονομίας» για να 
αποφευχθεί ή να περιοριστεί η αύ-
ξηση της θερμοκρασίας.

Γεγονός είναι πως η τοπικότη-
τα, όταν μιλάμε για το μέλλον, έχει 
παροδικό χαρακτήρα και γεωγρα-
φικό περιορισμό. Η αναφορά των 
κλιματολόγων μιλάει για την περί-
οδο μετά το 2040 κατά την οποία εί-
ναι πιθανό να αντικρίσουμε «έναν 
κόσμο με επιδεινούμενη επισιτιστι-
κή κρίση και πυρκαγιές, καθώς και 
τη μαζική εξαφάνιση κοραλιογε-
νών υφάλων». Δυστυχώς, την ώρα 
που το μέλλον θα είναι παρόν, η 
νίκη των κλιματολόγων στο τραπέ-
ζι του διαλόγου θα είναι μια πύρρει-
ος νίκη. Θα είναι, ίσως, πολύ αργά, 
για να αποφευχθούν γεγονότα που 
ο σημερινός πληθυσμός θεωρεί 
πολύ ασαφή και θεωρητικά.

Εάν, ή, καλύτερα, όταν τα γεγο-
νότα αυτά περάσουν από τη θεωρία 
στην πραγματικότητα τα πράγματα 
θα γίνουν πιο δύσκολα. Για παρά-
δειγμα, όσον αφορά το ζήτημα της 
παράνομης μετανάστευσης, το IPCC 
αναφέρεται στην πιθανότητα, περι-
οχές γύρω από τους ισημερινούς 
να καταστούν μη κατοικήσιμες. 
Αυτό θα πυροδοτούσε μια ραγδαία 
διαδικασία εκκένωσης των περι-
οχών αυτών από τους κατοίκους 
τους. Όπως το τοποθετεί κάποιος 
σχολιαστής της αναφοράς, κάτω 
από τέτοιες συνθήκες «τα εθνικά 
σύνορα θα σχετικοποιηθούν».

Το πιο χαρακτηριστικό ζήτημα 
της εποχής μας

Το 2040 δεν είναι τόσο μακρινό. Οι 
σημερινοί πολιτικοί ηγέτες, είτε θα 
είναι ακόμα εν ζωή, είτε θα απο-
τελούν μια νωπή ανάμνηση. Το 
σύστημα προπαγάνδας των δεξι-
ών ιδεολογιών θα πιεστεί σκληρά 
για να δικαιολογήσει τις σημερι-
νές αποφάσεις και πολιτικές για το 
κλίμα, αν και θα το προσπαθήσει. 
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλ-
λαγής στον πολιτισμό μας θα μπο-
ρούσαν να μεταμορφώσουν αρνη-
τές πολιτικούς σαν τον Τραμπ σε δι-
εθνείς εγκληματίες. Αυτό, φυσικά, 
δεν θα εμποδίσει την ανύψωση της 
στάθμης των θαλασσών, ούτε τη 
άνοδο της θερμοκρασίας του πλα-
νήτη.

Τι θα κάνουμε λοιπόν σχετικά 
με τη δήλωση του Γενικού Γραμ-
ματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες 
πως η κλιματική αλλαγή «αποτε-
λεί το πιο χαρακτηριστικό ζήτημα 
της εποχής μας και ότι βρισκόμα-
στε όλοι σε μια κρίσιμη στιγμή»; 
Ελπίζουμε αυτή η δήλωση να λει-
τουργήσει ως έκκληση για κινητο-
ποίηση και πως οι πολίτες του κό-
σμου θα απαιτήσουν από τους ηγέ-
τες τους, ανεξάρτητα από το εάν αυ-
τοί αποτελούν μια αληθινή εκπρο-
σώπηση τους, να αντιμετωπίσουν 
την τεράστια πρόκληση. Θα συμβεί; 
Αν και η δήλωση του Γενικού Γραμ-
ματέα παραμένει αληθινή, η ιστορι-
κή εμπειρία μας δείχνει ότι, ψυχο-
λογικά, οι άνθρωποι συνήθως δεν 
ανταποκρίνονται σε μη τοπικά γε-
γονότα. Και όσον αφορά την κρίση 
του κλίματος, η «κρίσιμη στιγμή» 
για την ανάληψη συνειδητής δρα-
στηριότητας εκ μέρους των πολι-
τών δυστυχώς απουσιάζει, δεν εμ-
φανίζεται ούτε εδώ, ούτε τώρα.

Η κρίση του
κλίματος στην 
επικαιρότητα

Προοπτική σοβαρής κλιματικής αλλαγής

του Lawrence Davidson

Πηγή:  Counterpunch 30 Οκτωβρίου 2018
Μετάφραση: Σπύρος Σπυρόπουλος
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Χ 
τες, ένιωσα πολύ ωραία, 
πολύ γλυκά ... μετά από πολύ 
καιρό. Από τη φριχτή εκεί-
νη μέρα των γενεθλίων μου 
που συνέπεσε με τη φονική 

πυρκαγιά. Και τις συνακόλουθες αθλιότη-
τες που μάς συγκλόνισαν όλους... Που χά-
σαμε πάλι, σε συλλογικό επίπεδο, το έδα-
φος κάτω από τα πόδια μας.

Χτες, είδα ξανά μέσα από τα μάτια ενός 
νεκρού, ολοζώντανη την Ελλάδα που αγα-
πώ. Την Ελλάδα που θέλω να είμαι. Την Ελ-
λάδα που ήμασταν και οφείλουμε να ξα-
ναγίνουμε. Μιαν Ελλάδα όχι μόνο υψηλής 
τέχνης, αλλά κυρίως ουσιαστικής παιδεί-
ας, αστικής ευπρέπειας και αγωγής, υψη-
λού γούστου και ευαισθησίας. Κι όλα αυτά 
μέσα στα δύσκολα χρόνια του ‘50, του ‘60, 
του ‘70... Τότε που η μετεμφυλιακή πατρί-
δα αγωνιζόταν να βρει ένα δρόμο ανάμε-
σα στην ιστορία και στην καθημερινότητα. 
Στην παράδοση και στον εκσυγχρονισμό. 
Το δράμα και την υπέρβασή του.

Αναφέρομαι στην Ελλάδα του Κων-
σταντίνου Καραμανλή, αλλά και της Ελέ-
νης Βλάχου, του Πικιώνη, αλλά και του Σε-
φέρη, του Χορν, αλλά και του Τσαρούχη. 
Του Μητρόπουλου, αλλά και της Κάλλας. 
Του Κακογιάννη και του Κούνδουρου... Της 
Μαργαρίτας και της Μπούμπας Λυμπερά-
κη, αλλά και του ζεύγους Ναταλίας και 
Άρη Κωνσταντινίδη. Του Μαυροΐδη, αλλά 
και του Νικολάου, του Μυταρά, του Κανιά-
ρη, του Καρά, του Φασιανού, του Κουζού-
νη, του Μακρή, του Σαμίου, δηλαδή των 
μαθητών του.

Η ζωγραφική του Μόραλη, όταν δεν 
καταφεύγει σ’ ένα τρυφερό πένθος, όταν 
δεν αποδίδει επιτύμβια νεανικών σωμά-
των που υποκύπτουν στον χρόνο, τότε εμ-
ψυχώνει φόρμες ενός ήρεμου πλην υψη-
λόφρονος κλασικισμού. Πρόκειται για μια 
τέχνη που ενσωματώνει τους μοντερνιστι-
κούς κλασικισμούς του Μεσοπολέμου τύ-
που Novecento (Sironi, De Pisis κλπ, αλλά 
και Picasso, Derain, Delvaux, Spencer, 
Sloan κλπ.) για να καταλήξει σε ένα προ-
σωπικό ύφος μοναδικής συνέπειας. Ο 
Μόραλης εξελίσσεται χωρίς οπισθοβα-
σίες από τον οξυδερκή ρεαλισμό του ‘40 
στην ακριβή, καλοσχεδιασμένη γεωμετρι-
κή αφαίρεση του ‘80 και του ‘90 χωρίς δι-
σταγμούς ή αντιφάσεις.

Πειθαρχία, συνέπεια, ακριβής σχεδια-
σμός... Θα μπορούσαν να ήσαν πολιτικά 
σχόλια κι όμως πρόκειται για αναφορές 
αισθητικές. Ούτως ή άλλως έχουμε να κά-
νουμε μ’ ένα μείζον μάθημα διαχείρισης 
της συλλογικής μας καθημερινότητας με 
όρους ποιητικούς. Γιατί περί αυτού πρό-
κειται... Κάτι δηλαδή που μπορούν να μας 
δώσουν οι καλλιτέχνες, αλλά όχι οι πολιτι-

κοί. Παρά τις μεγαλοστομίες τους και τις 
αρλούμπες περί πολιτισμού.

 Καταλαβαίνετε τώρα από πού εκπο-
ρεύεται η χτεσινή χαρά μου; Όχι μόνο από 
την απόλαυση μίας μεγάλης, κυριολεκτικά 
και μεταφορικά, έκθεσης και μίας μεγάλης 
ζωγραφικής ενός κλασικού της σύγχρο-
νης ευαισθησίας μας, την οποία (ζωγραφι-
κή) έχουμε στερηθεί επί χρόνια –από τε-
ράστια λάθη πολιτιστικής διαχείρισης–, 
αλλά και από ένα προφανές αίσθημα αξι-
οπρέπειας. Εφόσον μέσα από το έργο του 
Μόραλη επαναβεβαιώνεται εκείνη η Ελ-
λάδα που δεν κατάφεραν να εξαλείψουν 
οι ποικίλοι δολιοφθορείς της. Εσωτερικού 
και εξωτερικού. Και δεν είναι μόνον ο δη-
μιουργός ο ίδιος. Είναι κι οι χιλιάδες μα-
θητές του, έμμεσοι και άμεσοι, είναι ο κύ-
κλος του ο στενότερος κι ο ευρύτερος, εί-
ναι όσοι αγάπησαν το συγκεκριμένο έργο 
έστω μέσα από μιαν αφίσα, μια μεταξοτυ-
πία ή ένα βιβλίο. Επίσης μέσα από μια πα-
ράσταση της Ραλλούς Μάνου ή του Θεά-
τρου Τέχνης. Ή ένα εξώφυλλο δίσκου όπως 
ο Μεγάλος Ερωτικός του Μάνου Χατζιδά-
κι που μάς σημάδεψε μέσα στη δικτατο-
ρία (1972 ). Βλέπετε πως σιγά σιγά μαζεύ-
εται, ψηφίδα – ψηφίδα, ένας ολόκληρος 
κόσμος σε κύκλους που είτε τέμνονται είτε 
διαφοροποιούνται δημιουργικά. Και όπου 
ταμπέλες του τύπου προοδευτικό-συντη-
ρητικό ή αριστερό-δεξιό είναι κυριολεκτι-
κά κενές περιεχομένου. Έως και επικίνδυ-
νες! Από τη μια έχουμε τέχνη, υγεία, αί-
σθημα, εσωτερικότητα, ζωντανή σχέση με 
την παράδοση, ταλαντούχο πειραματισμό 
και από την άλλη νοσηρότητα, προσκόλ-
ληση σε πεθαμένα κλισέ και φαλκίδευση 
της πραγματικότητας μέσα από ιδεοληψί-
ες. Είναι περιττό, φαντάζομαι, να σάς ρω-
τήσω τι θα διαλέγατε...

ΥΓ 1. Τριγυρνούσα τις αίθουσες του 
Μουσείου Μπενάκη στην Πειραιώς και 

έβλεπα συγκινημένος τα έργα που ήταν τα 
μόνιμα εκθέματα στην Εθνική Πινακοθή-
κη. Πίνακες μπροστά στους οποίους έκα-
να επί είκοσι χρόνια εκατοντάδες (!) ξενα-
γήσεις σε σχολεία και στο κοινό όλης της 
Ελλάδας. 

Η έλλειψη επαφής με ζωντανή ζωγρα-
φική υψηλού επιπέδου στην αθηναϊκή μη-
τρόπολη είναι κάτι παραπάνω από ζοφε-
ρή. Με κλειστές ή υπολειτουργούσες την 
Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης, τη Δημοτική Πινακοθήκη κ.λπ. 
το κενό της εικαστικής παιδείας είναι τε-
ράστιο και οι ευθύνες όλων των ανευθυ-
νοϋπεύθυνων πολιτιστικάριων, που ανέ-
χονται αυτή την άθλια κατάσταση, αλη-
θινά δραματικές. Εφόσον πρόκειται για 
υποβάθμιση της ουσιαστικής παιδείας και 
καλλιέργειας γενιών ολόκληρων που με-
γαλώνουν αποκλειστικά με την αισθητική 
της ιδιωτικής τηλεόρασης και των σχολεί-
ων και των γιαλαντζί πανεπιστημίων του κ. 
Γαβρόγλου. Ακριβώς τα αντίθετα δηλαδή 

εκπροσωπεί ο δάσκαλος Γιάννης Μόρα-
λης, η σαραντάχρονη παρουσία του στην 
ΑΣΚΤ και το σαγηνευτικό έργο του. Ο κ. 
Μόραλης με τα κορίτσια του που ξαναγύ-
ρισε!

 
Υγ. 2.  Στην εποχή της άθλιας, της αξιοθρή-
νητης ορατότητας, όπου α-νόητες, επιδερ-
μικές εικόνες και μόνο κατακυριεύουν τα 
πράγματα και τα σώματα χωρίς καθόλου 
να παραπέμπουν σε οράματα αθανασίας 
- τόσο φως σπαταλημένο ανώφελα, χω-
ρίς μεταφυσική, χωρίς υπερβατικό νόημα, 
ένα θαύμα που αρνείται να θαυματουργή-
σει - η ζωγραφική - αλλά όχι τόσο η φωτο-
γραφία ή ο κινηματογράφος - παραμένει 
το τελευταίο καταφύγιο εκείνου του βλέμ-
ματος που κοιτάζει για να στοχάζεται. Που 
βλέπει για να ενοράται. Που ανακαλύπτει 
εκείνα τα μυστικά που οι πολλοί αρνού-
νται να δουν.

Αυτή η ζωγραφική αντιστέκεται ακόμη, 
λόγω του αξιακού φορτίου που μεταφέ-
ρει, στη χυδαιότητα του ορατού. Καλύτε-
ρα, του ορωμένου. 

Αντίθετα, την κακομοίρα τη γλυπτική 
την έπνιξε η υλικότητα, αλλά και η αντι-
κειμενική έκλειψη του δημόσιου χώρου. Η 
εξαφάνιση της σχέσης πόλης και πολιτών 
που ανέκαθεν την τροφοδοτούσε. Καθώς 
υποχρεώνεται πια να σμικρύνεται για να 
χωρέσει ή να ασφυκτιά στην ιδιωτεία των 
ιδιωτικών συλλογών. Σαν φυλακισμένη. 
Αριστερά, ένα ζευγάρι ακατάληπτα, αλλά 
και ακατάλυτα δεμένο του Μόραλη και δε-
ξιά ένας Άγγελος του μαθητή του Μόραλη, 
του Καπράλου και του Νικολάου, Νεκτάρι-
ου Κοντοβράκη. Ενταγμένος στο φυσικό 
περιβάλλον είναι έτοιμος να θαυματουρ-
γήσει. Για όσους πιστούς... Αμφότερα τα 
έργα φιλοτεχνήθηκαν στην Αίγινα...

της Μάνου Στεφανίδη

                                                                             ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πειθαρχία, συνέπεια, 
ακριβής σχεδιασμός... 
Θα μπορούσαν να 
ήσαν πολιτικά σχόλια 
κι όμως πρόκειται 
για αναφορές 
αισθητικές. Ούτως 
ή άλλως έχουμε να 
κάνουμε μ’ ένα μείζον 
μάθημα διαχείρισης 
της συλλογικής μας 
καθημερινότητας με 
όρους ποιητικούς. 
Γιατί περί αυτού 
πρόκειται... 

Ο κύριος Μόραλης και τα κορίτσια του 
είναι πάλι εδώ

Αριστερά: Ν. Κοντοβράκης, Νίκη
Πάνω: Μόραλης, Χορός
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ήμερα, πολλές χώ-
ρες που αντιμετωπί-
ζουν με σοβαρότη-
τα τη σπανιότητα των 
φυσικών πόρων την 

ενεργειακή εξάρτηση και το πεπε-
ρασμένο της αξιοποίησης του πε-
τρελαίου, αναζητούν νέα μοντέλα 
που προσιδιάζουν σ’ αυτές τις πα-
λιές συνήθειες των νοικοκυριών 
μας, προσδιοριζόμενα με το όρο 
«κυκλική οικονομία». Το κυρίαρ-
χο αναπτυξιακό πρότυπο στη μετα-
πολεμική περίοδο είχε γραμμικό 
χαρακτήρα: παράγουμε, κατανα-
λώνουμε και δημιουργούμε απορ-
ρίμματα, τα οποία κάποτε πρέπει 
να τα διαχειριστούμε με το ανά-
λογο κόστος. Στο μοντέλο της κυ-
κλικής οικονομίας, αφού κατανα-
λώσουμε, επαναχρησιμοποιούμε, 
ανακυκλώνουμε, επιδιορθώνου-
με. Άρα παρέχεται η δυνατότητα σε 
χώρες με υψηλή εξάρτηση –όπως 
η χώρα μας, στην οποία παροξύν-
θηκαν τα παρασιτικά  χαρακτηρι-
στικά και η εξάρτηση κατά την πε-
ρίοδο της κρίσης – να διαμορφώ-
σουν βαθμούς ελευθερίας για την 
προώθηση ενός αναπτυξιακού 
προτύπου με ενδογενή και βιώσι-
μα χαρακτηριστικά.

Η Φινλανδία είναι μια χώρα 
που πρωτοστατεί σε αναπτυξιακές 
πολιτικές που συνάδουν με την κυ-
κλική οικονομία, παρ’ ότι κατέχει 
την παγκόσμια πρωτιά στις εξορυ-
κτικές δραστηριότητες. Δημιούρ-
γησε έναν εθνικό οδικό χάρτη για 
το παραγωγικό της μοντέλο, περι-
γράφοντας τον δρόμο για ένα βι-
ώσιμο μέλλον, ενώ πρωτοστάτη-
σε στην ίδρυση του Παγκόσμιου 
Φόρουμ για την Κυκλική Οικονο-
μία, WCEF, το πρώτο συνέδριο του 
οποίου πραγματοποιήθηκε στο 
Ελσίνκι το 2017.

Ενδεικτικά, η Vantaa Energy, 
μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
ενέργειας της Φινλανδίας, παρά-
γει και πουλάει ηλεκτρική ενέρ-
γεια από τα σκουπίδια. Το 80%  
αυτών γίνεται ηλεκτρισμός, καλύ-

πτοντας ανάγκες δημόσιων κτηρί-
ων, οδικών αρτηριών, ακόμα και 
αεροδρομίων. Η μεγαλύτερη  γα-
λακτοβιομηχανία, η Valio, έχει ως 
πυρήνα της φιλοσοφίας της τη δι-
ατήρηση των φυσικών οικοσυστη-
μάτων και την  παραγωγή με μεθό-
δους φιλικούς στο περιβάλλον. Η 
μη χρήση αντιβιοτικών και η φυ-
σική επεξεργασία του γάλακτος 
έχουν συντελέσει στη συγκράτηση 
της τιμής σε χαμηλά επίπεδα, που 
κυμαίνονται στα 65 λεπτά το λίτρο. 
Ένα κεντρικό ζήτημα που απασχο-
λεί τα τελευταία χρόνια την πολι-
τική της εταιρείας είναι η κλιματι-
κή αλλαγή και η συμβολή σ’ αυτή 
της κτηνοτροφίας. Ως γνωστόν, οι 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από 
την παραγωγή κρέατος και γάλα-
κτος είναι μεγάλες, καθώς οι αγε-
λάδες αποβάλλουν μεθάνιο, συμ-
βάλλοντας στο φαινόμενο του θερ-
μοκηπίου. Στόχος της Valio είναι 
οι αγρότες να αναπτύξουν πρακτι-
κές που θα έχουν ως αποτέλεσμα 
ο άνθρακας να εγκλωβίζεται στο 
έδαφος και να μην αποβάλλεται 
στην ατμόσφαιρα. Επιπλέον, δη-
μιουργεί το λεγόμενο οικοσύστη-
μα ProManure, θέλοντας να δια-
χωρίσει το άζωτο και τον φώσφο-
ρο που περιέχονται στην κοπριά, 
ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν 
ως φυσικά λιπάσματα.

Στη χώρα μας, μόνο η αύξηση 
των τελών μείωσης των εκπομπών 

αερίων  ρύπων  θα αυξήσει το κό-
στος από τα 180 εκατ. ευρώ σήμε-
ρα στα 700 εκατ. ευρώ τον χρόνο 
τα αμέσως επόμενα χρόνια. Με μια  
κυνική δήλωση, ο αρμόδιος «αρι-
στερός» υπουργός κος Σταθάκης, 
υιοθέτησε την πάγια τακτική των 
κυβερνώντων μας: τη μετακύληση 
του κόστους στους καταναλωτές, 
δηλαδή στους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ και στα τέλη κυκλοφορίας. 
Στους καταναλωτές που, πέρα από 
τους εξοντωτικούς φόρους και τα 
ανύπαρκτα εισοδήματα για τη με-
γάλη πλειοψηφία, έχουν ν’ αντιμε-
τωπίσουν και τη σημαντική αύξη-
ση της τιμής του μπρεντ από 0,29 
στα 0,43€/λίτρα μέσα σ’ ένα χρόνο, 
εκτινάσσοντας το κόστος του πετρε-
λαίου θέρμανσης, αλλά και των τι-
μών των ειδών πρώτης ανάγκης. 

Το έλλειμμα μιας πολιτικής 
στρατηγικής για ένα μοντέλο οικο-
νομίας που θα λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά και τη γεωγραφία 
της χώρας δεν οφείλεται  στην ανυ-
παρξία επιστημονικών γνώσεων, 
ή στα θεωρητικά μοντέλα της πο-
λιτικής φιλοσοφίας των εκάστοτε 
κρατούντων. Η κυρίαρχη ελίτ και 
η πολιτική τάξη που την εκπροσω-
πεί έμαθε όλα τα τελευταία χρόνια 
να βγάζει λεφτά από τα εξοπλιστι-
κά, το ΚΕΛΠΝΟ και, αισίως, από τα 
ξεπουλήματα του δημόσιου πλού-
του, από τον Σόρος, εκχωρώντας  
κυριαρχικά δικαιώματα  ή με τις 
«μπίζνες» του μεταναστευτικού –

ζητήματα που θα μας ταλανίσουν  
με την ποινική τους διάσταση στην 
προεκλογική περίοδο που ξεκίνη-
σε-. 

Ίσως η τοπική και η περιφε-
ρειακή διοίκηση να μπορούσε να 
παίξει έναν αντισταθμιστικό ρόλο 
σ’ αυτό το τραγικό έλλειμμα, ανοί-
γοντας μια συζήτηση για τις πραγ-
ματικές δυνατότητες θεσμικής και 
οικονομικής παρέμβασης στην 
παραγωγική ανασυγκρότηση των 
περιφερειών. 

Για παράδειγμα, στον Βελβε-
ντό της Κοζάνης τέθηκε σε λει-
τουργία ο πρώτος αυτο-διαχειρι-
ζόμενος υδροηλεκτρικός σταθμός 
ισχύος 1,9 MW  μέσω του Τοπι-
κού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώ-
σεων. Ο υδροηλεκτρικός σταθμός 
θα χρησιμοποιείται για την παρα-
γωγή ηλεκτρικού ρεύματος τον 
χειμώνα και την άρδευση των χω-
ραφιών το καλοκαίρι, με το κόστος 
λειτουργίας των αντλιοστασίων να  
υπολογίζεται στις 200 με 280χιλ € 
ετησίως. Η εξάλειψη του κόστους 
της άρδευσης θα μειώσει κατά 
10% το κόστος της αγροτικής πα-
ραγωγής, ελαφρύνοντας τον αγρο-
τικό οικογενειακό προϋπολογισμό, 
όπως επισήμανε ο πρόεδρος του 
ΑΣΕΠΟΠ (Αγροτικού Συνεταιρι-
σμός Επεξεργασίας και Πώλησης 
Οπωροκηπευτικών Προϊόντων) 
Νίκος Κουτλιάμπας. Στο συγκε-
κριμένο παράδειγμα, η κατασκευή 

του εργοστασίου ήταν επένδυση 
της τάξεως του ενός εκατ. ευρώ, με 
περίοδο δημοπράτησης  το 2012. 
Το 2015, ο περιφερειάρχης Δυτι-
κής Μακεδονίας, Θόδωρος Καρυ-
πίδης,  διέθεσε χρήματα από τον 
τοπικό πόρο ανάπτυξης για την 
προμήθεια του μηχανολογικού 
εξοπλισμού, προκειμένου να ολο-
κληρωθεί το έργο και να τεθεί σε 
λειτουργία το 2018 -έξι χρόνια αρ-
γότερα- .

Στον χώρο της Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας, το ΡΟ-
ΚΑΝΙ είναι μια συνεταιριστική 
ομάδα που ξεκίνησε το 2016. Απο-
τελείται από νέους ανθρώπους, τε-
χνίτες  από διάφορες ειδικότητες 
όπως: ξυλουργοί, σιδεράδες, ηλε-
κτρολόγοι, σχεδιαστές,  που ξανα-
ζωντανεύουν  χρησιμοποιημένα  
και φθαρμένα υλικά, δημιουργώ-
ντας νέα προϊόντα στη βάση των 
αρχών της κυκλικής οικονομίας. 
Τα προϊόντα τους  είναι κατά πα-
ραγγελία, αποσπώμενα και πο-
λυμορφικά, εξατομικευμένα 
για τις ανάγκες του χρήστη από 
το σχέδιο μέχρι τη βαφή και την 
κατασκευή. 

Σημειακές εξαιρέσεις σε μια 
χώρα που παρακμάζει με κίνδυ-
νο εξαφάνισης ή πρότυπα για μια 
ανορθωτική πορεία που θα δια-
μορφώσουν νέα κοινωνικά και πο-
λιτικά υποκείμενα στο άμεσο μέλ-
λον;

Κάποτε στα σπίτια  οι γιαγιάδες και μανάδες μας δεν άφηναν να πάει τίποτα χαμένο. Ένα ύφασμα είχε πολλαπλές 

χρήσεις, τα πάντα ξαναχρησιμοποιούνταν, το φαγητό δεν πετιόταν, κάθε τι γινόταν αντικείμενο με αξία χρήσης. Με 

τον αστικοποιημένο τρόπο ζωής και τα παρασιτικά πρότυπα αυτά όχι μόνο ξεχάστηκαν, αλλά έγιναν παράδειγμα προς 

αποφυγή. η ευμάρεια, ο  εύκολος πλουτισμός και η καταναλωτική έκρηξη εξοβέλισαν τις συνήθειες των «παλιών», οι 

οποίες χαρακτηρίζονταν πλέον αναχρονιστικές. 

Κυκλική οικονομία: Πόσο μας αφορά;

του Νίκου Ντάσιου

Η Vantaa Energy παράγει και πουλάει ηλεκτρική ενέργεια από τα σκουπίδια. 
Το 80%  αυτών γίνεται ηλεκτρισμός, καλύπτοντας ανάγκες δημόσιων 
κτηρίων, οδικών αρτηριών, ακόμα και αεροδρομίων.  Ο αυτοδιαχειριζόμενος υδροηλεκτρικός σταθμός  Βελβεντού
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ενικά, όπως έχει ανα-
φερθεί από αυτό εδώ 
το φιλόξενο βήμα, 
κατά το παρελθόν 
υπήρξαν εκφάνσεις 

εθνικής αλληλεγγύης από τον ελ-
ληνισμό εκτός Ελλάδας προς τη 
Μητέρα Πατρίδα, είτε με την απο-
στολή εθελοντών στρατιωτών είτε 
με τη μορφή εράνων. Πλην όμως, 
αφορμή για το συγκεκριμένο κεί-
μενο αποτέλεσε ένα συνέδριο που 
έλαβε χώρα στη Λευκωσία τον πε-
ρασμένο Μάιο και είχε ως θέμα 
«Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: εκ-
παιδευτικές γέφυρες». Ανάμε-
σα στα διακριθέντα σχολεία ήταν 
και το 3ο Δημοτικό Παλλήνης το 
οποίο πρώτευσε στον μαθητικό δι-
αγωνισμό ταινιών μικρού μήκους 
«Cinema… διάβασες;» με το ντοκι-
μαντέρ (ταινία τεκμηρίωσης): «Κοι-
νοί Αγώνες Ελλαδιτών – Κυπρίων 
κατά την περίοδο της Αγγλοκρατί-
ας (1878-1955)»2. Με δεδομένο το 
γεγονός ότι η Νήσος του Ευαγόρα 
μπαίνει ξανά (έντονα και ενεργά) 
στο «γαλανόλευκο κάδρο της Καρ-
διάς», ιδιαίτερη εντύπωση προκά-
λεσε η –όχι και τόσο γνωστή– πε-
ρίπτωση ενός πολεμικού αεροσκά-
φους που είχε δωρηθεί από τους 
Κυπραίους στους Ελλαδίτες τη δε-
καετία του 1920… 

Στην Κύπρο της αγγλοκρατίας 
οι έρανοι για την ενίσχυση της Ελ-
λάδας ήταν κάτι το σύνηθες. Ανα-
λυτικότερα, σε πολλές περιπτώσεις 
εντοπίζονται μεγάλες παγκύπριες 
κινητοποιήσεις, όπως στα 1904-
1906 (έρανος «Εθνικού Στόλου»), 
στα 1910-1911 (αγορά «Κυπρια-
κής πυροβολαρχίας»), στους Βαλ-
κανικούς πολέμους, στη Μικρα-
σιατική εκστρατεία και στον Β΄ Πα-
γκόσμιο πόλεμο.

Συγκεκριμένα, η προσπάθεια 

για αγορά πολεμικού αεροπλάνου 
από τους Κυπρίους είχε αρχίσει 
τον Ιούνιο του 1926. Τότε εκλέχθη-
κε επιτροπή για διενέργεια εράνων 
σε όλη την Κύπρο, για την προσφο-
ρά ενός αεροπλάνου «εις την αε-
ροπορικήν άμυναν της ελευθέρας 
πατρίδος», με ταμία τον Ηγούμε-
νον Κύκκου Κλεόπα. Λίγους μή-
νες μετά, και ενώ το ζήτημα έτει-
νε να ατονήσει, ανέλαβε ο Μητρο-
πολίτης της μικρότερης κυπρια-
κής Επισκοπής, ο Κυρηνείας Μα-
κάριος Μυριανθεύς, την αγορά του 
αεροπλάνου με εράνους στη δική 
του Μητρόπολη. Ο Μακάριος Μυ-
ριανθεύς, βετεράνος εθελοντής των 
Βαλκανικών πολέμων, ήταν φλογε-
ρός πατριώτης, με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον για την Παιδεία. Από τους ερά-
νους στα 1926-1928 συγκεντρώ-
θηκε το σεβαστό ποσό των 2.800 
λιρών και το αεροπλάνο που αγο-
ράστηκε πήρε το όνομα «Κυρή-
νεια». Τα περισσότερα χρήματα 
συγκεντρώθηκαν στην επαρχία της 

Κερύνειας, όμως χρήματα έδωσαν 
ακόμα και τα πτωχότατα πέριξ χω-
ριά, όπου οι κάτοικοι πρόσφεραν 
το ποσό των τεσσάρων λιρών και 
δώδεκα σελινιών(!). Έτσι, αγορά-
στηκε ένα διθέσιο πολεμικό αερο-
πλάνο τύπου «Μπρεγκέ 19», γαλ-
λικής προέλευσης3.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να το-
νιστεί ότι η περίοδος που πραγμα-
τοποιήθηκε η αγορά του αεροπλά-
νου ήταν μια από τις πλέον δύσκο-
λες οικονομικά για την Κύπρο. Οι 
χρονιές 1926 και 1927 ήταν περί-
οδος πρωτόγνωρης ανομβρίας και 
πολύ μειωμένης γεωργικής παρα-
γωγής.

Μετά την ολοκλήρωση των 
εράνων του 1926-1928, ο ποιητής 
Ιωάννης Περδίος έγραψε τους κά-
τωθι στίχους, αφιερωμένους στον 
Κυρηνείας Μακάριο και στον αδά-
μαστο Λαό της Κύπρου:

«Με το Ράσο της Κερήνειας 
που φουσκώνει στον αγέρα.

Και με του Λαού την φλόγα που 
την Κύπρον πυρπολεί.

Δώσαμε το πρώτο Δώρο στην 
Χρυσή μας την Μητέρα

Κι’ είθε πρώτο να μας φέρη το 
δικό της το φιλί!».

Από την πλευρά της Ελλάδας, η 
κυβέρνηση υποσχέθηκε πως ένα 
από τα πρώτα ταξίδια του αερο-
πλάνου θα ήταν στην Κύπρο. Δυ-
στυχώς, (και αυτή) η υπόσχεση δεν 
υλοποιήθηκε…

1 mycyprus.gr
2 3dim-pallin.att.sch.gr/?p=1608
3 papapolyviou.com

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: loukis-
kyrenia.blogspot.com

ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα αεροπλάνο 
που το έλεγαν… «Κυρήνεια»

Μικρή αφίσα από χαρτόνι όπου εικονίζεται το δωρηθέν αεροπλάνο. Στο 
πίσω μέρος αναγράφονται οι συνδρομές όλων των χωριών της Κερύνειας 
εκφρασμένες σε λίρες Κύπρου, σελίνια και γρόσια.

Στιγμιότυπο από την «παράδοση – παραλαβή» του αεροπλάνου στο Τατόι. 
Πέμπτος από αριστερά εικονίζεται ο Κυρηνείας Μακάριος 

Σ 
ε όλη τη μακρά περίοδο των έξι ή επτά αιώνων της 
κατοχής, τουλάχιστον μετά το 1204, η ορθοδοξία 
αποτελεί τον κατ’ εξοχήν φορέα συγκρότησης της 
νεότερης εθνικής συνείδησης των Ελλήνων, ακριβώς 
διότι η ελληνική ιδιοπροσωπία, κατέναντι των των 

Τούρκων αλλά και των Λατίνων αναδεικνύεται, πρωταρχικώς, ως 
θρησκευτική ιδιοπροσωπία. Τα εκατομμύρια των εξισλαμισθέντων 
της Μικράς Ασίας και των Βαλκανίων χάθηκαν οριστικά για την ελ-
ληνισμό. Ο ρόλος λοιπόν της Εκκλησίας υπήρξε αποφασιστικός: ο 
ελληνισμός επιβίωσε διά της ορθοδοξίας. 

Στη Δύση, η καθολική θρησκεία αποτέλεσε επί πολλούς αιώνες 
τον αντίπαλο της εθνικής συγκρότησης των ευρωπαϊκών λαών, ο 
διαφωτισμός θα στραφεί κατ’ εξοχήν εναντίον του Πάπα και της 
καθολικής Εκκλησίας, η δε εθνική ταυτότητα θα επιβεβαιωθεί, συ-
χνά, μέσω της σύγκρουσης με την Εκκλησία. 

Αντίθετα ο ελληνικός κόσμος δεν αντιμετωπίζει μόνο μια διπλή 
κατοχή –την Τουρκοκρατία και τη Φραγκοκρατία–, αλλά και μια 
διττή πνευματική απειλή: Η τουρκική κατοχή είναι ταυτοχρόνως 
και ένα διαρκές εγχείρημα επιβολής του ισλάμ, διά των εξισλαμι-
σμών και του παιδομαζώματος, ενώ η φραγκική παρουσία δεν πε-
ριορίζεται στα κατεχόμενα εδάφη αλλά και επιχειρεί να μεταβάλει 
τον ελληνικό κόσμο σε θρησκευτικό-πνευματικό παράρτημα της 
Δύσης. 

Παράλληλα, λοιπόν, με τη διαρκή αντίστασή στα μέτωπα των 
πολεμικών συγκρούσεων, ο ελληνισμός θα διασωθεί ακουμπώ-
ντας στις μείζονες πνευματικές παρακαταθήκες του, στην ορθόδο-
ξη πίστη, τη γλώσσα, τη συνείδηση της ιστορικής του διαχρονίας 
και, τέλος, τη λαϊκή παράδοση. Και η Εκκλησία, ως ο σημαντικό-
τερος θεσμός του υπόδουλου γένους, θα διεξάγει έναν αδιάκοπο 
«διμέτωπο» αγώνα για να διασφαλίσει την ορθόδοξη-ελληνική 
ιδιοπροσωπία. 

Νέα κυκλοφορία των 
Εναλλακτικών Εκδόσεων

Γιώργος Καραμπελιάς

Εκκλησία και γένος
εν αιχμαλωσία
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Ο 
φείλω στον καλό μου φίλο 
τον Παναγιώτη Κόρπα την 
ανακάλυψη αυτού του βιβλί-
ου. Το τελευταίο διάστημα 
ασχολούμαι με το έργο του 

Ρόδη Ρούφου και το εξαντλημένο από και-
ρό βιβλίο περιλαμβάνει κάποια δυσεύρετα 
έργα του. Κυκλοφόρησε το 1973, έναν χρό-
νο μετά τον θάνατό του σε ηλικία 48 ετών, 
εν μέσω δικτατορίας, για την ακρίβεια πε-
ρίπου στο διάστημα της φιλελευθεροποίη-
σης. Ο Ρ. Ρούφος είχε παραιτηθεί από το δι-
πλωματικό σώμα μετά την εγκαθίδρυση της 
δικτατορίας και συμμετείχε σε αντιδικτατο-
ρικές κινήσεις συγγράφεων, όπως τα 18 κεί-
μενα μαζί με τον Θ. Φραγκόπουλο και τον Μ. 
Αναγνωστάκη.

Περιλαμβάνει ένα ποίημα που αναφέρε-
ται στην ελληνικότητα της Κύπρου και είναι 
αφιερωμένο μάλλον ειρωνικά στον Λ. Ντά-
ρελ. Ο τελευταίος υπήρξε εγκάρδιος φίλος 
πολλών της γενιάς του ’30, αλλά κατά τη δι-
άρκεια του κυπριακού αγώνα στρατεύθηκε 
με την αποικιοκρατία και έγραψε στη λογική 
αυτή τα Πικρολέμονα. Ο Ρ. Ρούφος του απά-
ντησε με την Χάλκινη Εποχή. 

Αλλά ας επανέλθουμε σε αυτό το έργο. 
Πρόκειται για μια αλληγορική κριτική της 
απριλιανής δικτατορίας. Δεν είναι δύσκολο 
ο αναγνώστης να καταλάβει πως, όταν ανα-
φέρεται σε στρατιωτικές δικτατορίες στη 
Νότια Αμερική, περιγράφει αδρά την ελλη-
νική κατάσταση.. Στο θεατρικό η Μυρωδιά 
γράφει για μια πολιτεία που έχει καλυφθεί 
και βασανίζεται από μια απαίσια μυρωδιά. 
Ελάχιστοι αντιδρούν, όλοι αποδέχονται την 
κατάσταση αυτή από φόβο ή ιδιοτέλεια. 

Στον αγροφύλακα που έχει αναλάβει την 
τήρηση της τάξης αντιδρά μόνο ο δάσκαλος 
ο οποίος γι› αυτόν τον λόγο φυλακίζεται. 
Η αγωνία είναι πότε θα ανασάνουμε πάλι 
. Γι αυτό γίνεται έκκληση «στον αγώνα για 
να φυσήξει πάλι αέρας καθαρός στον τόπο 
μας!.. Δίχως αφέντη, δίχως ψέμα και συμ-
βιβασμό!... Όπου και νάστε, φυλακισμένα 
αδέρφια μας, η καρδιά μας είναι μαζί σας! 
Μαζί θα γιορτάσουμε τον άνεμο το δυνα-
τό που μια μέρα θα ξεπλύνει τα πλεμόνια 
και την ψυχή μας απ’ το δηλητήριο!... Αέρα, 
αέρα καθαρέ!»(σελ.283,284). 

Το διήγημα Για την άμυνα του ελεύθε-
ρου κόσμου είναι η διπλή καταδίκη των δε-
ξιών και αριστερών δικτατοριών. Το διήγημα 
Βίβα Βολιγουάη αναφέρεται στα στρατιωτι-
κά πραξικοπήματα στη Νότια Αμερική, αλλά 
η ομοιότητες με την ελληνική περίπτωση εί-
ναι περισσότερο από προφανείς.

Αλλά ας δούμε το ποίημα για την Κύπρο:

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

Ρόδης Ρούφος

Λογοτεχνικά κείμενα
Κέδρος 1973

Π 

ρόκειται πράγματι για 
ένα από τα αριστουργή-
ματα της παγκόσμιας λο-
γοτεχνίας. Αναφέρεται σε 
έναν μάλλον αδέξιο εφη-

μέριο, που πηγαίνει να διακονήσει σε μια 
επαρχιακή πόλη που αργοσβήνει μέσα 
στην πλήξη. Ο χριστιανισμός βρίσκεται 
σε παρακμή και αυτό οφείλεται όχι μόνο 
και όχι κυρίως στους αρνητές του, αλλά 
στα μέλη της Εκκλησίας. Όπως γράφει 
ο Σ. Ζουμπουλάκης στο επίμετρο, «Φτά-
νει εκεί χωρίς εκκλησιαστική και ανθρώ-
πινη γενικότερα πείρα, χωρίς θεολογική 
συγκρότηση, χωρίς διοικητική ικανότητα, 
χωρίς ταλέντο. Δεν ξέρει να χειρίζεται ζη-
τήματα. Είναι ένας αδύναμος άνθρωπος, 
επονείδιστα αδύναμος» (σελ.486). Απο-
κτά δύναμη να αντέξει τις δυσκολίες και 
τις αντιξοότητες «από το γεγονός ότι έχει 
παραδώσει τη ζωή του στον Χριστό και 
άρα δεν νιώθει καμία ανάγκη να υπερα-
σπιστεί τον εαυτό του» (σελ.489). Τελικά 
θα τα καταφέρει καλά. 

Στις τελευταίες στιγμές του θα τον πε-
ριθάλψει η σύντροφος ενός παραλίγο ιε-
ρέα, που θα δείξει αισθήματα αληθινής 
αγάπης. Όπως γράφει ο Σ. Ζουμπουλά-
κης, «Ό,τι δεν γνώρισε ο εφημέριος στους 
νόμιμους γάμους και στους εκκλησιαζό-
μενους της ενορίας του, θα το γνωρίσει 
τώρα στο παράνομο ζευγάρι ενός παπά 
που πέταξε τα ράσα και ζει με παλλακί-
δα. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του, θα 
του δοθεί να γνωρίσει το μυστήριο της 
αγάπης» (σελ.492).Ο εφημέριος αγα-
πάει τους άλλους και τον εαυτό του χω-
ρίς φιλαυτία, πεθαίνει τελικά πολύ νέος 
από μια μορφή επιθετικού καρκίνου. Ο 
Σ. Ζουμπουλάκης επισημαίνει πως η συ-
γκλονιστικότερη πτυχή της χριστιανικής 
διδασκαλίας, που είναι η προτεραιότητα 
του άλλου έναντι του εαυτού μας, η αγά-
πη για τον συνάνθρωπο που φτάνει μέ-
χρι την αγάπη για τον εχθρό, δεν μπορεί 
πράγματι να έχει τίποτε κοινό με τον εγω-
ϊσμό (σελ.494).

Ο Ζ. Μπερνανός είναι απόδειξη ότι 
η ελευθερία του λόγου που επικράτη-
σε στη Γαλλία ευνόησε τους πλέον απί-
θανους συνδυασμούς. Σπούδασε νομικά 
και φιλολογία. Πιστός καθολικός στρα-
τεύθηκε στην Αξιόν Φρανσαίζ. Μοναρ-
χική, καθολική, αντιδημοκρατική, αντι-
καπιταλιστική, είχε ως ηγέτη της τον Σ 
.Μωρράς, που ήταν όμως αγνωστικιστής. 
Οι ακρότητες στις οποίες κατέφυγε οδή-
γησε στην καταδίκη της από το Βατικανό. 

Ο Μπερνανός, από τα πιο μαχητικά μέλη 
της, κλείστηκε για ένα διάστημα στη φυ-
λακή, όπου τραγούδαγε μαζί με άλλους 
συντρόφους του μοναρχικά τραγούδια, 
αλλά και τη Διεθνή.

Αυτός ο περίεργος συνδυασμός της 
παλαιάς ελίτ με τα πιο φτωχά στρώματα 
έδινε εκρηκτικά χαρακτηριστικά στην ορ-
γάνωση και τροφοδοτούσε έναν λόγο συ-
χνά αντικαπιταλιστικό. Κοντά σε αυτούς 
δημιουργήθηκε ο Κύκλος Προυντόν, 
ως κέντρο σκέψης της A.Φ., στον οποίο 
συμμετείχε ο Μπερνανός. Ένα μέρος 
τους κατόπιν συνεργάστηκε με τους ναζί 
και ένα άλλο πέρασε στην αντίσταση και 
πέθανε σε στρατόπεδα συγκέντρωσης 
(Ζωρζ Βαλουά). Αυτό όμως που προσήλ-
κυσε τους καθολικούς μοναρχικούς στην 
προσωπικότητα του Προυντόν πέραν του 
αντικοινοβουλευτισμού του (αν και βου-
λευτής), πιθανόν να ήταν τα κηρύγματά 
του κατά των Εβραίων και των Μαύρων.

Ο Ζ. Μπερνανός εγκαταλείπει την 
A.Φ. στη δεκαετία του ‘30. Σε βιβλίο του 
θα περιγράψει με τα μελανότερα χρώμα-
τα τα εγκλήματα του Φράνκο και την ανο-
χή τους από μέρος της καθολικής Εκκλη-
σίας. Στη διάρκεια του πολέμου θα ταχθεί 
με την γκωλική αντίσταση. Ο Ντε Γκωλ 
μάλιστα θα του προτείνει υπουργείο, που 
δεν το δέχθηκε για να διατηρήσει την ανε-
ξαρτησία του. Στον θάνατό του θα τιμηθεί 
από όλη τη γαλλική πνευματική κοινότη-
τα. Μεταξύ άλλων θα εκφωνήσει επική-
δειο λόγο ο Α. Μαλρώ και θα τιμηθεί από 
τους Ισπανούς δημοκράτες και κομμου-
νιστές, «που θα σκεπάσουν το φέρετρο 
του με τη σημαία τους» (σελ.482).

Ζωρζ  Μπερνανός

Ημερολόγιο ενός επαρχιακού εφημέριου
εκδόσεις Πόλις, Αθήνα 2017

Ίωνες αιχμάλωτοι στην Κύπρο , 498 π.Χ. 
Στον L. Durell

Είπαμε στους αρχόντους των Κυπρίων
προτού ν’ αρχίσει η μάχη:
«Εμάς μας στέλνει των Ιώνων το κοινόν
–βοήθεια λιγοστή συμβολική,
σημάδι αδελφοσύνης των Ελλήνων–
για να φυλάξουμε τη θάλασσα.
Χρέος δικό σας πια να θυμηθείτε
όσα υποφέρετε δουλεύοντας
στους Μήδους
και να παλέψτε στη στεριά σαν άνδρες αγα-

θοί».
Πολέμησαν παλικαρίσια οι Κύπριοι
τόσο που τον Ονήσιλο, το βασιλιά αρχηγό 

τους
τον τίμησαν σαν ήρωα, μετά το θάνατό του,
ακόμα κι οι προδότες Αμαθούσιοι. 

Ωστόσο οι Μήδοι ήταν πολλοί.
Λιποψυχήσαν και καμπόσοι από το Κούριο
μαζί με τ’ άρματα της Σαλαμίνας 

και χάσαμε τη μάχη.
Σωθήκαν τα καράβια μας και φύγαν
μας εμείς οι λίγοι μείναμε στα χέρια των 

οχτρών
κι η Κύπρος δούλη του Μεγάλου Βασιλιά.
Δε μετανιώνουμε για την παράτολμη προ-

σπάθεια,
την άξιζε τέτοιο νησί.
Έλληνες είμασταν, συχνά δε λογαριάζουμε
συμφέροντα και απώλειες:
τα σύμβολα του κέρδους των εμπόρων
στη γη μας έγιναν κλειδιά της λευτεριάς του 

ανθρώπου.
Έλληνες είμασταν, εδώ αρχινά η δική μας γη.
Από την άμορφη φοινικική θεά 

στην αφρογέννητή μας χάρη
σε τούτα τ’ ακρογιάλια γίνηκε τα θάμα.
Εδώ, μακριά απ’ τους φόβους της Ανατο-

λής,
ηχεί και τ’ όνομα πιο καθαρά
του αγαπημένου της Παφίας:
Άδωνις Άδωνις-
για μας, έφηβος σύντροφος που πλάθει
το φωτεινό του σώμα στο γυμνάσιο.
Κι αν όλα τούτα είναι γνωστά
όμως καλό ‘ναι να το θυμηθούμε τώρα
στις ώρες τις υγρές της φυλακής
όταν η θάλασσά μας σκοτεινιάζει
από το πλήθος των βαρβάρων
κι οι δρόμοι του μεγάλου νόστου
φαίνονται αργοί και μακρινοί
φραγμένοι από παγίδες του σατράπη
και στόλους των Φοινίκων.
Έλληνες είμαστ’ από τη γενιά 

που νίκησε τους ίσκιους 
και δάμασε το χρόνο με το φως:

με δύναμη και πίστη καρτερούμε
μετά την τόση νύχτα
το μήνυμα του λυτρωμού να φέρουν
στα ξάρτια τους και στα γερά κουπιά
γοργόπλοες περήφανες τριήρεις της Αθή-

νας.

Λευκωσία, 25.10.1955
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Τ 

ον Ιανουάριο του 1933, 
το ναζιστικό κόμμα κα-
τέλαβε την εξουσία στη 
Γερμανία. Για τον Χίτλερ 
όμως, η εξουσία ήταν 

μόνο η αρχή. Τον ίδιο μήνα, σε μια 
«οικογενειακή» συνάντηση, θα 
εξουσιοδοτούσε τον αρχηγό των Ες 
Ες, Χάινριχ Χίμλερ, να συγκροτή-
σει «μια επιλεγμένη ομάδα που θα 
απαρτίζεται από πραγματικούς γνώ-
στες, ένα Τάγμα, μια αδελφότητα Ιπ-
ποτών γύρω από το Άγιο Δισκοπό-
τηρο του αγνού αίματος. Η αιώνια 
ζωή που προσφέρει το Δισκοπότηρο 
προορίζεται αποκλειστικά για τους 
πραγματικά αγνούς και ευγενείς». 
Τα λόγια του Χίτλερ καταγράφηκαν 
στο προσωπικό ημερολόγιο του Χίμ-
λερ με το χαρακτηριστικό στυλό με 
την πράσινη μελάνη και η επιθυμία 
του Φύρερ άρχισε να υλοποιείται την 
επομένη κιόλας. Ο Χίμλερ θα έδει-
χνε υπερβάλλοντα ζήλο στην απαί-
τηση του αρχηγού του και θα στρα-
τολογούσε στην αποστολή από ιστο-
ρικούς, εθνολόγους και αρχαιολό-
γους, μέχρι γλωσσολόγους, για-
τρούς και ειδικούς στην ευγονική. 

Ουσιαστικά, όλοι αυτοί θα προ-
σπαθούσαν, με το αζημίωτο φυσι-
κά, να προσαρμόσουν την επίσημη 
κρατική εκδοχή για την καταγωγή 
του γερμανικού έθνους στο αφηρη-
μένο αφήγημα των ναζί και να αντι-
καταστήσουν τον «ιουδαϊκό» χρι-
στιανισμό με μια νέα θρησκεία χρη-
σιμοποιώντας θολούς μύθους, ξε-
χασμένους θρύλους, προφορικές 
παραδόσεις, αλλά και απίθανες φα-
ντασιώσεις και ξεκάθαρες προκα-
ταλήψεις. Για τον σκοπό αυτό θα συ-
γκροτούνταν το 1935 ένα ερευνητι-
κό ίδρυμα-ομπρέλα με το απατηλό 
όνομα Άνενερμπε (Προγονική Κλη-
ρονομιά), το οποίο θα άγγιζε εκατο-
ντάδες επιστήμονες και εκπαιδευτι-
κά ιδρύματα και στο οποίο θα έρρε-
αν άφθονα κρατικά κονδύλια μέχρι 
το 1945 και το τέλος του Ράιχ.

Το 1933, όμως, φαινόταν ότι είχε 
έρθει η ώρα για την πραγμάτωση 
της μοίρας του «εκλεκτού γερμανι-

κού λαού».  Η κυρίαρχη φυλή είχε 
ξανά την ευκαιρία να αξιώσει την 
παγκόσμια πρωτοκαθεδρία μετά 
από χιλιετίες και οι ναζί δεν θα την 
άφηναν να πάει χαμένη. Το ίδρυ-
μα Άνενερμπε θα επένδυε επιστη-
μονικά αυτό που το ναζιστικό κόμ-
μα προπαγάνδιζε ιδεολογικά και οι 
απόστολοι-ερευνητές δεν έχασαν 
καιρό. Έτσι κι αλλιώς, το παραμύθι 
των ναζί είχε ξεφύγει: «Οι Γερμανοί 
δεν ήταν απλώς ο εκλεκτός λαός, η 
καταγωγή τους ήταν θεϊκή», κι άντε 
να βρεις τώρα αρχαιολογικά ευ-
ρήματα για να στηρίξεις αυτόν τον 
ισχυρισμό. 

Τη λύση στο πρόβλημα θα έδινε 
τελικά ο Ολλανδογερμανός ιστορι-
κός, ειδικός στις αρχαίες θρησκεί-
ες, αλλά και μέλος του ναζιστικού 
κόμματος και των Ες Ες, Χέρμαν 
Βιρθ. Στα τέλη της δεκαετίας του 
’20, ο Βιρθ είχε γράψει μια διατριβή 
με τίτλο, «Προϊστορία της Ατλαντι-
κής Βορείου Φυλής». Σύμφωνα με 
τον Βιρθ: «Το φεγγάρι που βλέπου-
με τώρα δεν είναι το πρώτο φεγγά-
ρι. Την εποχή πριν αρχίσει ο χρόνος 
υπήρξαν τρία διαδοχικά φεγγάρια 
και τρεις φορές τα φεγγάρια αυτά 
κατέπεσαν στη Γη, καταστρέφοντας 
κάθε ζωή και πολιτισμό που είχε 
φτιαχτεί πάνω της. Ανάμεσα στην κα-
ταστροφή από το τρίτο φεγγάρι και 
την ανάδυση του τέταρτου φεγγα-
ριού, που είναι το σημερινό φεγγά-
ρι, ένα ψηλό, ξανθό γένος με γαλά-
ζια μάτια ζούσε στο νησί της Ατλαντί-
δας. Ήταν φορείς ενός υψηλού πο-
λιτισμού, μορφωμένοι καλλιτέχνες 
και ασύγκριτοι πολεμιστές και ήταν 
γενναίοι, διότι μόνο οι γενναίοι θα 
μπορούσαν να επιβιώσουν από την 
πλημμύρα και την εποχή των πα-
γετώνων που προκάλεσε η συντρι-
βή του τρίτου φεγγαριού. Οι άνθρω-
ποι της Ατλαντίδας ήταν οι δημιουρ-
γοί όλων των επιστημών και των τε-
χνών και αυτοί ήταν οι πρόγονοι των 
Γερμανών».

Κατά τον εμφανώς φαντασιό-
πληκτο Βιρθ, μετά την καταστρο-
φή της Ατλαντίδας, οι επιβιώσα-

ντες Άρειοι κατάφεραν να φτάσουν 
σε διάφορα σημεία της υδρογείου, 
να φτιάξουν αποικίες στις οποίες οι 
επιστήμες και οι τέχνες έφτασαν στο 
απόγειό τους και σε αυτούς αποκλει-
στικά οφείλεται κάθε πρόοδος της 
ανθρωπότητας, σε κάθε ήπειρο. Τα 
«συμπεράσματα» του Βιρθ πρέπει 
να ήταν μουσική στ’ αυτιά των ναζί 
και ο Χίμλερ τον διόρισε διευθυντή 
του Άνενερμπε με το που διάβασε το 
πόνημά του. Για τα επόμενα τέσσε-
ρα χρόνια μέχρι και την έναρξη του 
Β’ ΠΠ, το ίδρυμα έστειλε αποστολές 
ερευνητών στα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα και συγκεκριμένα σε Φιν-
λανδία (1935), Σουηδία (1936), Ιτα-
λία (1937), Ελλάδα (1938), Συρία, 
Ιράκ, Σαουδική Αραβία (1938), Θι-
βέτ (1939), ψάχνοντας για ευρήμα-
τα ύπαρξης αποικιών Αρείων. Με 
την κατάκτηση εδαφών από τη Βέρ-
μαχτ μετά το 1939, έγιναν επιτόπιες 
έρευνες σε κατεχόμενες ζώνες που 
συνήθως συνοδεύονταν από μαζι-
κές λεηλασίες κρατικών μουσείων. 
Τα ευρήματα αρείας προελεύσεως 
μπορεί να ήταν μηδαμινά, αλλά κα-
λύτερα τουρίστας-ψευτοαρχαιολό-
γος, παρά κατεψυγμένο κρέας στο 
ανατολικό μέτωπο.

Ταυτόχρονα, ο Χίμλερ είχε βρει 
τη βάση των Ιπποτών του Δισκοπότη-
ρου αγοράζοντας το κάστρο του Βέ-
βελσμπουργκ σύμφωνα με τις προ-
φορικές εντολές του Χίτλερ. Κατα-
σκευάστηκε μέχρι και η αίθουσα του 
Δισκοπότηρου, αλλά το ίδιο το Δι-
σκοπότηρο αγνοούνταν για αιώνες, 
άσε που κανείς δεν ήξερε αν είχε 
υπάρξει ποτέ. Παρά ταύτα, ο Χίμλερ 
πίστευε πως είχε βρει τον κατάλ-
ληλο άνθρωπο για να το εντοπίσει. 
Επρόκειτο για τον Όττο Ραν, μια φι-
γούρα που θα μπορούσε να είχε βγει 
από ταινία τύπου Ιντιάνα Τζόουνς. 
Εμμονικός μέχρι παραφροσύνης με 
το Δισκοπότηρο, ο Ραν είχε καταλή-
ξει στο συμπέρασμα πως το ποθη-
τό αντικείμενο βρισκόταν θαμμέ-
νο κάπου κοντά στο κατεστραμμένο 
φρούριο της σέχτας των Καθαρών, 
στο Μονσεγκύρ των Πυρηναίων. Η 
σύνδεση στο μυαλό του Χίμλερ είχε 
ήδη γίνει. Οι Καθαροί, οι οποίοι σφα-
γιάσθηκαν από την Καθολική Εκ-
κλησία τον 13ο αιώνα, ήταν Άρει-
οι, άρα το Δισκοπότηρο αποτελούσε 
κτήμα των απογόνων τους και έπρε-
πε να μεταφερθεί στον φυσικό του 
χώρο, τη Γερμανία, όπου «θα ενώ-
σει το αίμα του παρελθόντος με το 

αίμα του μέλλοντος». Χρόνια αλώ-
νιζε ο Ραν τα Πυρηναία, αλλά το Δι-
σκοπότηρο δεν βρέθηκε ποτέ και 
η αίθουσα στο Βέβελσμπουργκ πα-
ρέμεινε άδεια. Στο τέλος, ο ομοφυ-
λόφιλος και κατά το ήμισυ Εβραί-
ος, Ραν, θα αυτοκτονούσε απελπι-
σμένος στις Άλπεις, μετά από μια 
δυσμενή μετάθεση στο στρατόπεδο 
συγκέντρωσης του Νταχάου.

Όσο για τον Χίμλερ, είναι αποδε-
κτό από όλους τους ιστορικούς πως, 
όντως, κατέβαλε κάθε προσπάθεια 
να θεμελιώσει με το στανιό μια νέα 
θρησκεία και, εν μέρει, το πέτυ-
χε στα πλαίσια των Ες Ες. Οι τελε-
τές γάμου, ονομασίας των παιδιών 
και εισδοχής στην υπηρεσία ήταν σε 
πλήρη αντιδιαστολή με τις αντίστοι-
χες χριστιανικές και επανήλθε το 
παγανιστικό τυπικό του εορτασμού 
των ισημεριών, των ηλιοστασίων 
και των εορτών της γης. Πολλές 
από τις τελετές αυτές ήταν σχεδια-
σμένες από τον ίδιο, με την ακραία 
σχολαστικότητα που τον διέκρινε.

Με το τέλος του Ράιχ, ήρθε και το 
τέλος της νέας θρησκείας, της πραι-
τωριανής φρουράς των Ες Ες που θα 
την επέβαλλε στην υπόλοιπη γερ-
μανική κοινωνία, αλλά και των ψευ-
δο-ϊστορικών θεωριών της θεϊκής 
καταγωγής του γερμανικού έθνους 
από τους ξανθούς γίγαντες της χα-
μένης Ατλαντίδας. Το εκπληκτικό εί-
ναι πως, εκτός από τον γραμματέα 
του Άνενερμπε, Βόλφραμ Σίβερς, ο 
οποίος εκτελέστηκε από συμμαχικό 
δικαστήριο για τη σκοτεινή υπόθεση 
της συλλογής των σκελετών Εβραί-
ων κρατουμένων από το στρατόπε-
δο του Άουσβιτς, οι υπόλοιποι ερευ-
νητές και επιστήμονες συνέχισαν 
ανεμπόδιστα τις ακαδημαϊκές τους 
καριέρες μετά τον πόλεμο. Πολλοί 
μάλιστα θα χρησιμοποιούσαν τις θέ-
σεις τους για να εμποδίσουν κάθε 
έρευνα ή και επιστημονική διατρι-
βή σχετική με το ίδρυμα Άνενερμπε 
και τις δραστηριότητές του στα χρό-
νια του Γ΄ Ράιχ και θα ζούσαν σχε-
τικά άνετη ζωή στη μεταπολεμική 
Γερμανία. Ευτυχώς γι’ αυτούς, αλλά 
και για μας, το τέταρτο φεγγάρι είναι 
ακόμη στη θέση του.

  Του Κωνσταντίνου Μαυρίδη

Οι ναζί και η κατασκευή των νέων ειδώλων
η χαμένη Ατλαντίδα, το Άγιο δισκοπότηρο και η νέα θρησκεία του Γ’ Ράιχ

«Αυτός που ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει το μέλλον. 
Αυτός που ελέγχει το παρόν, ελέγχει το παρελθόν».

 Τζορτζ Όργουελ, 1984
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     ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

O 
Αλκιβιάδης Κλει-
νίου Αθηναίος 
(450 π.Χ. – 404 
π.Χ) ήταν ίσως η 
πιο αμφιλεγόμε-

νη προσωπικότητα της αρχαιό-
τητας. Γόνος της αριστοκρατι-
κής οικογένειας των Αλκμεωνι-
δών, έγινε γνωστός για την ικα-
νότητα του ως πολιτικός, στρα-
τιωτικός και στρατηγικός σύμ-
βουλος, με ιδιαίτερη δράση στο 
δεύτερο μισό του Πελοποννησι-
ακού Πολέμου. Παρότι ήταν φο-
ρέας ιδιαίτερων ικανοτήτων, δι-
ακατεχόταν από έντονες προ-
σωπικές φιλοδοξίες οι οποίες 
και καθόριζαν πάντα την προ-
σωπική του στάση. Για αυτό 
άλλωστε απέκτησε ισχυρούς 
εχθρούς και οδηγήθηκε σε ευ-
καιριακές συμμαχίες, στρεφό-
μενος ακόμη και εναντίον της 
πατρίδας τους. Το 415 π.Χ., πα-
ραμονές της εκστρατείας της Σι-
κελίας, της οποίας ήταν εξέχων 
υποστηρικτής, κατηγορήθηκε, 
μαζί με φίλους του, ότι μεθυ-
σμένοι κατέστρεψαν τις κεφα-
λές των Ερμών που κοσμούσαν 
την πόλη. Καθόλου παράξενο. 
Πλείστες όσες φορές είχε στρα-
φεί κατά των ιερών, για την αρ-
χαία Αθήνα, Ελευσίνιων Μυστη-
ρίων και η ιεροσυλία ήταν μία 
από τις επιλογές του. Μετά τον 
βανδαλισμό των μαρμάρινων 
αυτών στηλών, δεν δίστασε να 
καταφύγει στη Σπάρτη, όπου ως 
στρατηγικός σύμβουλος, πρό-
τεινε, αλλά και επέβλεψε, μεγά-
λες εκστρατείες των Σπαρτιατών 
κατά της Αθήνας, οι οποίες μά-
λιστα υπήρξαν και νικηφόρες. 
Ο δύστροπος όμως χαρακτήρας 
του τον οδήγησε στο να αποκτή-
σει εχθρούς ακόμα και μέσα στη 
Σπάρτη, γεγονός που με τη σει-
ρά του τον έκανε να καταφύγει 
στην αυλή του σατράπη Τισσα-
φέρνη στην Περσία. Από εκεί 
επέβλεπε για μία ακόμη φορά 
τις επιθετικές κινήσεις των Περ-
σών κατά την αρχαίας Ελλάδας. 
Με λίγα λόγια, υπήρξε η επιτο-
μή του αποστάτη, του προδότη, 
του βανδάλου. 

Ο Κωνσταντίνος Σεφερλής 
είναι ένας από τους σημαντι-
κούς γλύπτες της χώρας μας. Το 
1951 κατασκευάζει το μαρμάρι-
νο γλυπτό «Η Βόρειος Ήπειρος». 

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο 
απεικονίζει μία γυναίκα με δε-
μένα τα χέρια πίσω στην πλά-
τη, η οποία ταυτόχρονα προ-
σπαθεί να ανασηκωθεί. Συμβό-
λιζε την αντίσταση της αλυσο-
δεμένης όσο και αλύτρωτης γης 
της Βορείου Ηπείρου. Στο πίσω 
μέρος του γλυπτού αναγράφε-
ται «ΕΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΕΧΑΡΙΣΕ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ/ ΚΩΣΤΑΣ ΣΕ-
ΦΕΡΛΗΣ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΟΣ/ 
1951». Το έργο αυτό, τα αποκα-
λυπτήρια του οποίου έγιναν το 
1953, δώρισε στον Δήμο Αθη-
ναίων, ο οποίος και το εγκατέ-
στησε στον πεζόδρομο της Τοσί-
τσα, στο πάρκο μεταξύ του Πο-
λυτεχνείου και του Εθνικού Αρ-
χαιολογικού Μουσείου. 

Όπως είναι «αυτονόητο», το 
συγκεκριμένο άγαλμα, για ευ-
νόητους λόγους («πολιτικούς», 
χωροταξικούς και εξ αιτίας του 
ασύλου που καλύπτει την περι-
οχή), υπέστη πλείστους όσους 
βανδαλισμούς από τους νεα-
ρούς επίγονους του Αλκιβιάδη, 
οι οποίοι κατοικοεδρεύουν στην 
πλατεία Εξαρχείων.  Το 2016, ο 
Δήμος Αθηναίων προέβη σε σει-
ρά αποκαταστάσεων από φθο-
ρές και βανδαλισμούς που εί-
χαν υποστεί 100 γλυπτά σε πε-
ριοχές αρμοδιότητάς του, με τη 
«Βόρειο Ήπειρο» του Σεφερλή 
να είναι ένα από τα έργα αυτά. 
Πράγματι, το έργο απεκατεστά-
θη κατόπιν επικοινωνίας με τον 
γιο του γλύπτη (ο οποίος επί-
σης ασχολείται με τη γλυπτική 
και διαμένει στις Ηνωμένες Πο-
λιτείες) και επανατοποθετήθη-
κε στον πεζόδρομο της Τοσίτσα. 

Τα γεγονότα της 28ης Οκτω-
βρίου με την εκτέλεση του Κων-
σταντίνου Κατσίφα στις Βου-
λιαράτες, είναι γνωστά. Εκτός 
από το κίνημα αφύπνισης που 
ξεκίνησε με αφορμή αυτήν την 
εκτέλεση, υπήρξε επίσης και το 
έναυσμα για να εκδηλωθεί το 
αντεθνικό μένος των μπαχαλά-
κηδων. Μετά τον βανδαλισμό 
μέσω επιχρωματισμού (σε μια 
προσπάθεια γελοιοποίησης του 
μνημείου), οι νεαροί Αλκιβιάδη-
δες έσπασαν ολόκληρα τμήματα 
του γλυπτού, επιφέροντας την 
ολοκληρωτική καταστροφή του. 

Νεαροί, οπλισμένοι με αμορ-
φωσιά και μίσος για την παρά-
δοση αυτού του τόπου, οι οποί-
οι αγαπούν μόνο την καταστρο-

φή. Θλιβερά γεγονότα σε δυ-
σοίωνους καιρούς. Προφανώς 
με πλήρη άγνοια για το ποίημα 
το οποίο είχε γράψει η Κική Δη-
μουλά, αφιερωμένο στο συγκε-
κριμένο μνημείο:

 Σημεῖο Ἀναγνωρίσεως /ἄγαλμα 
γυναίκας μέ δεμένα χέρια 

Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλ-
μα,

ἐγώ σέ πρσφωνῶ γυναίκα κα-
τευθείαν. 

Στολίζεις κάποιο πάρκο
Ἀπό μακριά ἐξαπατᾶς. 
Θαρρεῖ κανείς πώς ἔχεις ἐλαφρά 

ἀνακαθήσει 
νά θυμηθεῖς ἕνα ὡραῖο ὄνειρο 

πού εἶδες,
πώς παίρνεις φόρα νά τό ζήσεις.
Ἀπό κοντά ξεκαθαρίζει τό ὄνει-

ρο: 
δεμένα εἶναι πισθάγκωνα τά χέ-

ρια σου
μ’ ἕνα σκοινί μαρμάρινο
κι ἡ στάση σου εἶναι ἡ θέλησή 

σου 
κάτι νά σέ βοηθήσει νά ξεφύγεις 
τήν ἀγωνία τοῦ αἰχμάλωτου. 
Ἔτσι σέ παραγγείλανε στό γλύ-

πτη: 
αἰχμάλωτη.
Δέν μπορεῖς
οὔτε μιά βροχή νά ζυγίσεις στό 

χέρι σου, 
οὔτε μιά ἐλαφριά μαργαρίτα.
Δεμένα εἶναι τά χέρια σου.
Καί δέν εἶν’ τό μάρμαρο μόνο ὁ 

Ἄργος.
Ἄν κάτι πήγαινε ν’ ἀλλάξει
στήν πορεία τῶν μαρμάρων,
ἄν ἄρχιζαν τ’ ἀγάλματα ἀγῶνες
γιά ἐλευθερίες καί ἰσότητες, 
ὅπως οἱ δοῦλοι,
οἱ νεκροί
καί τό αἴσθημά μας,
ἐσύ θά πορευόσουνα
μές στήν κοσμογονία τῶν μαρ-

μάρων 
μέ δεμένα πάλι τά χέρια, αἰχμά-

λωτη.

Ὅλοι σέ λένε κατευθείαν ἄγαλ-
μα, 

ἐγώ σέ λέω γυναίκα ἀμέσως. 
Ὄχι γιατί γυναίκα σέ παρέδωσε 
στό μάρμαρο ὁ γλύπτης 
κι ὑπόσχονται οἱ γοφοί σου 
εὐγονία ἀγαλμάτων, 
καλή σοδειά ἀκινησίας.
Γιά τά δεμένα χέρια σου, πού 

ἔχεις 
ὅσους πολλούς αἰῶνες σέ γνω-

ρίζω, 
σέ λέω γυναίκα. 
Σέ λέω γυναίκα 
γιατ’ εἶσ’ αἰχμάλωτη. 
 

(Τό λίγο τοῦ κόσμου, 1971)

Υ.Γ. Αφορμή και έμπνευ-
ση για το κείμενο αυτό υπήρ-
ξε ανάρτηση στο facebοok του 
Πάνου Σταθόγιαννη (11/11/18) 
στην οποία εμπεριέχεται και το 
ποίημα της Κικής Δημουλά.

Οι επίγονοι του Αλκιβιάδη

του Κώστα Σαμάντη

Και το άγαλμα της Βορείου ηπείρου στην Πατησίων
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Π 
ώς αγαπιούνται οι άνθρω-
ποι; Έως θανάτου! Άλλος 
τρόπος δεν υπάρχει. Ακόμα 
κι αν καμιά φορά δεν μπο-
ρούν να ζήσουν μαζί. «Βάλε 

με σφραγίδα στην καρδιά σου, κλωστή στο 
μπράτσο σου, γιατί σαν τον θάνατο είναι 
δυνατή η αγάπη, άδης σκληρός η ζήλεια· 
τα βέλη της φλεγόμενα, φωτιά και λαύ-
ρα». (Άσμα 8:6) Οτιδήποτε λιγότερο αγά-
πη δεν είναι. Ο Πάβελ Παβλικόφσκι επα-
νέρχεται μετά την Ida (2013), με μια ται-
νία αγάπης αφιερωμένη στους γονείς του. 
Ξαναβουτάει σ’ αυτό που οι απ’ εδώ, στην 
εποχή του Ψυχρού Πολέμου, το λέγαμε 
«Σιδηρούν Παραπέτασμα», και βγάζει απ’ 
εκεί δυο πουλιά ερωτευμένα.

Ο Βίκτορ είναι μουσικός, πιανίστας, και 
οργώνει με ένα συνεργείο ηχογραφήσεων 
τη χιονισμένη, βουτηγμένη στη χειμωνιά-
τικη ερημιά Πολωνία, για να βρει ταλέντα 
του λαού που τραγουδούν, παίζουν όργα-
να, χορεύουν. Αίφνης μια λαϊκή τοιχογρα-
φία ξεδιπλώνεται στην οθόνη, ανοίγοντας 
το έργο. Σκοπός είναι να δημιουργηθεί 
ένα φολκορικό συγκρότημα: η σοσιαλι-
στική ανασυγκρότηση χρειάζεται τους λα-
ϊκούς της βάρδους. Μερικά από αυτά τα 
συγκροτήματα ταξίδευαν τότε και σ’ εμάς. 
Ο Βίκτωρ λοιπόν, σε μια από τις ακροά-
σεις γνωρίζει τη Ζούλα, ένα πηγαίο λαϊκό 
ταλέντο, έναν ατίθασο ξανθωπό άγγελο, 
που η φήμη της φυλάκισής της είχε φτά-
σει κιόλας στ’ αυτιά του, μαζί με το υπέ-
ροχο τραγούδι και τον χορό της. Μποέμι-
κη ψυχή ο Βίκτορ, τολμηρή και πηγαία η 
Ζούλα, με την ίδια μποέμικη καρδιά, δεν 
γινόταν παρά να αγαπηθούν. Σαν κλωστή 
μπλεγμένη στο βέλος της Ιστορίας, αντίθε-
τα στο ρεύμα των καιρών, η αγάπη τους 
διαπερνά τους δύο κόσμους. Το μουσι-
κοχορευτικό τους συγκρότημα «Μαζού-
ρεκ» –που εν τω μεταξύ έχει, με άνωθεν 
εντολή, περιλάβει στο ρεπερτόριό του και 
«λαϊκούς ύμνους» στον Στάλιν και τη σο-
σιαλιστική πατρίδα– περιοδεύει στο Ανα-
τολικό Βερολίνο, που ακόμα δεν έχει τει-
χιστεί, και ο Βίκτορ αποφασίζει να περά-
σει στην άλλη πλευρά. Σχεδιάζει να βρε-
θεί στο γοητευτικό Παρίσι. Η Ζούλα την τε-
λευταία στιγμή διστάζει. Ο σκληρός χωρι-
σμός, μαζί και η μεγάλη περιπέτειά τους, 
ξεκινά: «Εγώ δεν θα έφευγα χωρίς εσένα», 
θα του πει η Ζούλα, εν τω μεταξύ κεντρικό 
πρόσωπο στη μαρκίζα, όταν μετά από και-
ρό βρεθούν, σε μια περιοδεία του συγκρο-
τήματος στη Δύση.

Δεν ξέρω γιατί να μπει κανείς στον πει-
ρασμό να συγκρίνει την Ida με τον Ψυχρό 
Πόλεμο. Ούτε συμμερίζομαι την απόφαν-
ση πως: «Ο Ψυχρός Πόλεμος υπολείπε-
ται...» Ο Παβλικόφσκι εδώ κάνει κλασικό 

σινεμά, ακαδημαϊκό θα το πουν κάποιοι, 
πιθανόν παρασυρμένοι από το ακαδημα-
ϊκό του κάδρο, το ελαφρά πεπλατυσμένο 
τετράγωνο (aspect ratio 1,2:1). Μα αυτή 
είναι η πρωταρχική ιδιοφυής μαγεία της 
ταινίας που σε παρασέρνει: ένα απόλυ-
τα ζυγισμένο και μετρημένο κάδρο κατα-
γράφει έναν κόσμο βυθισμένο στο πένθος 
και τον σπαραγμό –δεν μιλώ μόνο για τον 
ασπρόμαυρο πρώην «σοσιαλιστικό» κό-
σμο– ζυγίζει μέσα του τον σπαραγμό της 
αγάπης. «Πιστεύεις;» ρωτά κάποια στιγ-
μή η Ζούλα τον Βίκτορ, «εγώ πιστεύω», 
και του δείχνει τον Σταυρό. Το πρώτο τους 
φιλί –και το στερνό– θα το δώσουν μέσα 
σε μια μισογκρεμισμένη εκκλησία. Ο κό-
σμος της αγάπης ριζώνει στην πίστη: «Πί-
στις, ελπίς, αγάπη», κατά τον χαρισμέ-
νο στους Κορίνθιους ύμνο. Κι αν η ελπίδα 
στερέψει; «Μείζων δε τούτων η αγάπη» 
(Α΄ Κορινθ. 13:13)· κουρσεύει το θάνατο, 
νικήτρια πάντα, σταυρωμένη δια παντός. 
Ναι, ο Παβλικόφσκι δίνει ένα έργο κλασι-
κό. Αυτό είναι το χάρισμά του. Ένα έργο 
«παλαιών αρχών», κατά το πρότυπο του 
ανθρωπιστικού κινηματογράφου που έχει 
εκπνεύσει μέσα στην μπόχα της πολιτικής 
ορθότητας. Αυτό μας ξυνίζει τελικά.

Ομολογώ ότι απόλαυσα την ταινία, μα-
γεμένος και ζηλεύοντας, από το πρώτο της 
πλάνο, μια χιονισμένη ερημιά που την δι-
ασχίζει ένα αυτοκίνητο, έως το τελευταίο, 
το φύσημα του ανέμου πάνω στην ώρι-
μη απ’ το θέρος αγριάδα. Σαν επικό ποί-
ημα, στα ογδόντα οκτώ της λεπτά –ακό-
μα και η διάρκεια «ακαδημαϊκή»–, η ται-
νία μπλέκει τον έρωτα στην ιστορία και δε 
χαρίζεται στην απανθρωπία –άλλος ίσως 
ένας λόγος να νιώθεις άβολα– ούτε των 
Ανατολικών, ούτε των Δυτικών. Ο ένας κό-
σμος βουτηγμένος στα αίματα της «ευτυ-
χίας» του Μεγάλου Ιεροεξεταστή, ο άλλος 
στο σύνδρομο του ασεβούς Ερυσίχθονα, 
που καταβρόχθιζε τα πάντα, ώσπου άρχι-
σε να γεύεται τα ίδια του τα κρέατα. Μόνο 

μια μεγάλη αγάπη μπορεί να ξεσκεπάσει 
τη φενάκη, να τραβήξει την κουρτίνα και 
να φανεί ο κόσμος πραγματικός, χωρίς 
τα μασκαρέματα της προπαγάνδας. Πείτε 
μου, ποιος τώρα να συμμεριστεί κάτι τέ-
τοιο; Ποιος πιστεύει; Ποιος έχει το θάρρος 
αγαπώντας να διαβεί το σύνορο της ζωής 
και του θανάτου; Ο Παβλικόφσκι, ως πρώ-
ην Ανατολικός και ως αληθινός καλλιτέ-
χνης, όμοια με τους ήρωές του το γνωρί-
ζει: Άλλο έρωτας, άλλο ξεφάντωμα – «πώς 
αλλιώς, αφού αγαπιούνται οι άνθρωποι», 
ως λέγει ο ποιητής, «Θα παραστήσει ο ου-
ρανός τα σωθικά μας / και θα χτυπήσει τον 
κόσμο η αθωότητα / με το δριμύ του μαύ-
ρου του θανάτου». (Ελύτης, «Μονόγραμ-
μα»).

Περιττό να πω ότι η Τζοάνα Κούλιγκ 
και ο Τόμας Κοτ ταιριάζουν τόσο στους ρό-
λους της Ζούλα και του Βίκτορ, όσο ταιρια-
στό είναι και το ζευγάρι του μύθου της ται-
νίας. Η Τζοάνα Κούλινγκ, ηθοποιός του θε-
άτρου στην Κρακοβία, ιδιαίτερα διακρίνε-
ται για την επίδοσή της στα φωνητικά των 
λαϊκών τραγουδιών –ακόμα μια παλιομο-
δίτικη συνθήκη της ταινίας. Ο Τόμας Κοτ 
είναι γνωστός πρωταγωνιστής του πολω-
νικού σινεμά. Πατούν γερά στους ρόλους 
τους, υπό την καθοδήγηση του σκηνοθέτη 
και σεναριογράφου Παβλικόφσκι. Ο Μπό-
ρις Σικ, στο ρόλο του κομματικού κομισά-
ριου Κασμάρεκ και η Αγκάτα Κουλέζα, που 
πρωταγωνιστούσε στην Ida, στο ρόλο της 
Ιρένα, συνεργάτιδας του Βίκτορ, πλαισιώ-
νουν τους δύο πρωταγωνιστές. Άξιοι όλοι 
τους, όπως και ο φωτογράφος της ταινίας 
Λούκας Ζαλ και ο μοντέρ Γιαροσλάβ Κα-
μίνσκι, που έρχονται κι αυτοί από την Ida. 
Ο Παβλικόφσκι χτίζει τον δικό του κόσμο, 
λιγάκι παλιομοδίτικο μα γοητευτικό, για-
τί είναι ο αληθινός κόσμος των αισθημά-
των, που τη βάσανό τους εξόρισεν ο κό-
σμος μας.

CINEρήξη  Του Κωνσταντίνου Μπλάθρα

Ψυχρός πόλεμος Για τον Δήμο Θέο 
και το χαμένο μας 
σινεμά

Σ 

υνέβη τις μέρες που πέρασαν, 
στις 28 Οκτωβρίου ανήμερα, 
να φύγει από τη ζωή ο εμβλη-
ματικότερος –πλην αδίκως, 
όχι ο γνωστότερος– σκηνοθέ-

της αυτού που ονομάστηκε «Νέος Ελληνι-
κός Κινηματογράφος», ο δάσκαλός μας Δη-
μοσθένης Θέος. Ήταν 1967 όταν ο Θέος γύ-
ρισε το Κιέριον, μια πολιτική παραβολή για 
τη σύγχρονη Ελλάδα: «Κιέριον· πόλη από 
τα γεωγραφικά του Στράβωνος, ρημαγμένη 
από τις λεηλασίες και την ξενοκρατία χώρα, 
που χάνει ακόμα και το όνομά της, για να 
ονομαστεί Κιέριον». Σίγουρα θυμίζουν κάτι 
όλα αυτά. 

Η δικτατορία διέκοψε την πρόοδο της 
ταινίας και άλλαξε τον ρου του Νέου Ελλη-
νικού Κινηματογράφου, που λίγο πριν είχε 
χαραχθεί από τον αριστουργηματικό Ουρα-
νό (1962) του Κανελλόπουλου και εκεί-
νη τη χρονιά –1966– από μια συστάδα ται-
νιών: Εκδρομή, του Κανελλόπουλου, Μέχρι 
το πλοίο, του Δαμιανού, Με τη λάμψη στα μά-
τια, του Γλυκοφρύδη, Πρόσωπο με πρόσωπο, 
του Μανθούλη, Ο θάνατος του Αλέξανδρου, 
του Κολλάτου κι ακόμα: Ο ζεστός μήνας Αύ-
γουστος, του Καψάσκη, Τζίμης ο τίγρης, του 
Βούλγαρη, μαζί με επιτεύγματα του λαϊκού 
σινεμά: Ξεχασμένοι ήρωες, του Γαρδέλη, 
Ντάμα Σπαθί του Σκαλενάκη, Στεφανία, του 
Δαλιανίδη.

Τους έβαλα όλους μαζί για να δείξω το 
πλαίσιο, ό,τι πλαισιώνει την εποχή που ο 
Θέος γύριζε το Κιέριον. Δυστυχώς, η επάρα-
τος 21η Απριλίου και η απύθμενη ιδεολογι-
κή-κομματική ιδιοτέλεια που προηγήθηκε 
και –δυστυχώς– ακολούθησε, οδήγησαν τη 
χώρα, μια πόλη Κιέριον, στον γύψο και τον 
Έλληνα να χάσει τον εαυτό του. Εκεί διακό-
πηκε και το νήμα του ελληνικού κινηματο-
γράφου. Εδώ κι εγώ σταματώ. Για τον Θέο και 
το χαμένο μας σινεμά αξίζει να γραφτούν –
ευκαιρίας δοθείσης– κι άλλα. Αιωνία η μνή-
μη και... οψόμεθα.
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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 113

ΑφΙΕρωΜΑ: 

Η κληρονομιά του
Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Είμαστε στον αέρα!

To νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο
εκπέμπει καθημερινά. Συντονιστείτε!
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Αθήνα

24/11/2018 |  Ημερίδα

Ο πολιτιστικός σύλλογος Παλαίχθων 
διοργανώνει το Σάββατο 24 Νοεμ-
βρίου από τις 10.30 έως τις 14.00 ημε-
ρίδα με θέμα: «O Kαποδίστριας για 
την συνέχεια και τον ρόλο του ελ-
ληνισμού». Θα μιλήσουν: Αν. Κοκο-
ρίκος, δημοσιογράφος, Γ. Καραμπε-
λιάς, συγγραφέας, Γ. Κοντογιώργης, 
ομότιμος καθηγητής, Π. Ήφαιστος, 
ομότιμος καθηγητής και η τελευταία 
απόγονος του κυβερνήτη, Νατ. Καπο-
δίστρια. Παλλάδος 24, 2ος όροφος, πλ. 
Ψυρρή. 

Προσεχείς εκδηλώσεις
Αθήνα 

19/11/2018 |  Βιβλιοπαρουσίαση

Οι εκδόσεις Τσουκάτου παρουσιά-
ζουν στον ΙΑΝΟ την Δευτέρα 19 Νο-
εμβρίου 2018 στις 18.00 το βιβλίο: 
Η Ελληνική Μεταβολή του 1821 
του Βασίλη Μούτσογλου. Για το βι-
βλίο θα μιλήσουν οι: Ιωάννης Μάζης 
καθ. ΕΚΠΑ, Γεώργιος Καραμπελιάς 
συγγραφέας, Αντώνης Αντωνόπου-
λος δημοσιογράφος. Την παρουσίαση 
θα συντονίσει ο πρόεδρος του Συλλό-
γου Κων/πολιτών Γεώργιος Λεύκα-
ρος. Στο καφέ του Ιανού, Σταδίου 24, 
Αθήνα

Αθήνα

21/11/2018 |  Συναντήσεις 
                            Κορυφής

Ο Γιώργος Καραμπελιάς θα συνο-
μιλήσει την Τετάρτη 21 Νοεμβρί-
ου 2018 στις 20.30 με τον εκδότη της 
εφημερίδας «Δρόμος της Αριστεράς», 
Ρούντυ Ρινάλντι, με θέμα: « «Ο «λα-
ϊκισμός» και η κρίση του ευρωπα-
ϊκού οικοδομήματος». Στο καφέ του 
Ιανού, Σταδίου 24, Αθήνα.

Πειραιάς

1/12/2018 |  /Βιβλιοπαρουσίαση

Το βιβλίο του Γ. Καραμπελιά, «Το Δη-
μοτικό Τραγούδι» θα παρουσιαστεί 
το Σάββατο 1 Δεκεμβρίου 2018 στις 
19.30. Για το βιβλίο θα μιλήσουν: Ερ. 
Μπακιρλή, χοροδιδάσκαλος ποντια-
κών χορών, Μ. Εγγλέζος-Δεληγιαν-
νάκης, δικηγόρος-ερευνητής και ο 
συγγραφέας του βιβλίου. Συντονίστρια: 
Κ. Ανταλουδάκη, μέλος ΔΣ ΔΡΟΣΟΥ-
ΛΙΤΩΝ. Στην αίθουσα εκδηλώσεων 
των Δροσουλιτών, Γούναρη 49, Πει-
ραιάς, 1ος όροφος. Θα ακολουθήσει 
παραδοσιακό γλέντι.
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